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1839 
IJ$T"DIOJ3J 

A 
A.Crlcano• aprisjonados pelo cruzeiro 

inglez-sua distribuiçao-(projecto n. 46 de 
1839),-pag. 78. 

(Vid. Africanos livres, etc., no l º vo1.) 

G 
Comarca do Rio Negro- sua elevação á 

provincía. 
(Vid.-Provineia do Rio Negro, etc.) 

Commlaaão mixta no·meada á convite 
do senado para propõr medidas tendentes ao 
reatabelecimento da tranquillidade publica, 
- pags. 622, 684, 641, 659, 67 4, 688 e 
691. · 

Orárlo os Srs. Ribeiro de Andrada, Barreto 
Pedroso, Andrada Machado, Rocbjl Galvão, 
Montezuma, Clemente Pereira, Alvares Ma
chado, Marinho, Ferreira Penna e Ottoni. 

Crime• de rebeJliao e sedição nas provincias 
do Rio Grande do Sul e do Pará (proposta 
do governo e projecto n. 108 de 1839), -
paga. 423 e 784. 

Curso• de estudos elementares-sua creação 
(projccto do senado sob o n. 108 dQ 1839),
pag. 866. 

D 
Deelma urbana - sua arrecadaçao (pro. 

posta do governo de 1838 e projecto n. 66 
de 1839),-pag. 840. 

Denuncia contra o ex•ministro da fazenda 
Cahnon1-pags. ~86 e 308. 

Dl•erlmtnação das rendas publicas 
~eraes e provinciaes (indicação), -pag. 95. 

DO 

1 

E 

Eleição da mesa (Julho). Forão eleitos : 
presidente, o Sr. Araujo Vianna ; vice~presi
dente o Sr. Henriques de Rezende ; 1°, 2°, 
8º e 4º secretarios 011 S1·s. D. José, Nunes 
Machado, Marcellino de Brito e Alvares do 
Amaral,-pag. 58. 

Eleição da mesa (Agosto). Forão eleitos: 
presidente o Sr. Araujo Vianna ; vice•presi• 
dente o Sr. Henriques de Rezende; lº, 2°, 
8º e 4º secretarias os Srs. Marcellino de 
Brito, Nunes Machado, Alvares do Amaral 
e Ferreira Penna,-pag. 488. 

Eleição de Sergipe (parecer n. 23 de 
1889),-pags. 429, 446, 464, 478, 491, 565, 
716, 736, 7õ0t 769, 790 e 808. 

Orárão os Srs. Pacheco, Carneiro da Cunha, 
Henriques de Rezende, Nunes Machado, 
Otloni, Marcellino de Brito e Ribeiro de 
Andrada. 

(Vid. Eleição de &rgipe, etc., no 1° vol.) 

F 
Fixação de forças de mar para o exercicio 

de 1840-1841 ( projectos ns. 6 e 68 de 
1839),- pags. ·226, 240, 269, 287, 308, 328, 

. 345, 359, 888, 425 e 476. 

OrárAo os S1·s. Coelho, Henriques de Rezende, 
Rodrigues Torres, Montezuma, Andrada Ma
chado, Senna Pereira (ministro dâ mari~), 
Ribeiro de Andrada, Castro e Silva, Ottoní, 
Carneiro Leio, Limpo de Abreu, Paula Can
dido, Tosta, Veiga Pessoa, Marinho, Car
neiro de Campos, Ferreira Penna e Moura 
Magalhães. 

(Vid. Fi««çcio defor941 de mm\ etc., no 1º vol.) 
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Fixação de forças de terra para o exer· 
cicic de 1840-1841 (projectos ns. 7, 52 e 
101 de 1839),-pags. 10, 27, 52, 68, 81, 
96, 116, 131, 136, 147, 167, 181, 196, 211, 
236, 376, 393, 410, 711, 830, 889 e 852. 

OrárAo os Srs. conde de Lages ( tninistro «a 
guerra), Marinho, Montezuma, Lima e Silva, 
Carvalho de Mendonça, Coelho Bastos, · 
Coelho, Navarro, Andréa, Limpo de Abreu, 
Pacheco, Alvares Machado, Carneiro da 
Cunha, Gonçalves Martins1 Henriques de 
Rezende, Angelo Custodio, Andrada Ma
chado, Veiga Pessca, Toledo, Rego Barros; 
Nunes Machado, Moura Magalhães, Rodri
gues Torres, Barreto Pedroso, Carneiro Leão, 
Oliveira, Ferreira Penna, Peixoto de Alencar, 
Montezuma, Souza Martins, Paula Candido 
e Ramiro. 

(Vid. Fixação de forças de terra, etr.., no l" vol. 
e Fuzão df.i.8 eamarus1 etc., neste volume.) 

J4""uzão das camaras de conformidade com 
o artigo 61 da constituição ( pt·oposta da 
carnara),-. pag. 863. 

J 
• Julze• d~ direito interinoi. em substituição 

dos proprietarios quando impedidos (pro
posta do governo ),-pag. 423. 

L 
Licença pedida pelo governo para o de

putado D. José ele Assis Mascarenhas ir 
presidir a provincia de Goyaz (officio de 
governo e indicação do deputado AI vares 
Machado ),-pag. 405. 

Orárão os Srs. AI vares Machado, Montezuma, 
Andrada Machado, Marinho, Nunes Machado, 
Souza Martins, Carneiro Leão e Limpo de 
Âbreu. 

Licença pedida pelo governo para o de
putado Soares de Andréa ir presidk a pro
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
(officio Jo governo e indicação do deputado 
Rodrigues Torres ),-png. 545. 

Orárao os Srs. Ottoni, Henriques de. Rezende, 
Coelho, Ferreira Penna,Carneiro Leao,Nunes 
M""'har1,,. L1'm··o ~e "- br--- "am'~o .. ", uu , p u n t:u , n ir , 
Alvares Machado, Carneiro da Cunha, Car
neiro de Campos, Rodrigues Torres, Marinho, 
C:~ndido Baptista (minútro d.a. fazenda), 
Andrada Machado e Montezuma. 

o 
Oeeurrencla entre o brigue preza 

Ganges e a barca a vapor Esp~culadom, 
-copia das notas trocadas entre o governo 
imperial e a legação do governo inglez no 
Rio de Janeiro (1·equerimento), - pags. 60 
e 126. 

Orára.o os Srs. Montezuma, Henriques de Re
zende, Maciel Monteiro e Vaz Vieira. 

N. B. No volume dos Impressos da Gamara de 
1839 encontrão-se todas as peças officiaes 
publicadas sob o n. 5õ. 

Orçamento da despeza do ministedo do 
imperio para o exercicio de 1840-1841 
(projecto n. 60 de 1839)1-pags, 299, 608, 
626, 647, 665 e 687, 

Orârão os Srs. Ottoni, Paula Albuquerque 
(ministro d11 imperio), Ferreira Pen na, Paula 
Candido, Marinho, Henriques de Rezende, 
Moura Magalhães, Sncnpira, Peixoto de 
Alencar, Gu111es de Campós, Caslro e Silva 
e Limpo de Abreu. 

Orçamento da despeza do ministerio da 
justiça para o exercicio de 18-10-1841 
(projecto 11. 60 de 1839);-pags. 299, 702, 
721 e 738 . 

Orárão os Srs. Peixoto de Alencar, Almeida e 
Albuquerque (ministro da justiça), Freitas, 
Montezurna, Ferreira Penna, Limpo de 
Abreu, Carneiro da Cunha, Nunes Machado 
e Andrada Machado. 

Orçamento da despeza do minislerio de 
estrangeiros para o exercicio de 1840-1841 
(projecto n. 60 de 1839),-pags. 299, 756, 
766, 799 e 811. 

Orárão os Srs. Moura Magalhães, Candido Bap
tista (ministro dos estrangeiros), Nunes Ma
chado, Andrada Machado, Maria do Amaral, 
Maciel Monteiro, Montezuma, Ottoni, Car
neiro Leão, Souza Martins, Marinho e 
Carneiro da Cunha. 

Orçamento da despeza do minisleriô da 
fazenda para o exercicio de 1840-1841 (pro
jecto n. 25 de 1839),-pags. 450, 466, 480, 
492, fill, 583, 666 e 589. 

Orárão os Srs. Maria do Amara], Candido Bap
tista (minietro da fazenda), Marinho, Veiga 
Pessoã, Henriques de Rezende, Ribeiro de 
Andrada, Angelo Cnstodio, Montezuma, 
Andréa, Gonçalves· Martins, Paula Candido, 
Pontes Visgueiro, Cameiro Leão, Vianna, 
Limpo de. Abreu, Andrada Machado, Car
neiro da Cunha, Calmon, Oliveira, Pimentel· 
Belleza, Souza Martins e Gomes Ribeiro. 

(Vid. Orçamento da despeza do miniaterio da 
fazenda, etc., no 1º vol.) 
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_,. 
Orçamento da des~e~a do ministcrio da 

1merra para o exerc1c10 de 1840-1841 
(projecto · n. 60 de 1839),-pags. 301, 8!32 
e 841. 

Orárão os Srs. Veiga Pessoa, conde de Lages 
(ministro da guerra), Vianna, Alvares Ma
chado, Henriques de Rezende, Lima e 
Silv11 e CQelho Bastos. 

Orçalnento da dcspeza do ministerio da 
marinha para o exercício de 1840-1841 
(projecio n. 71 de 1839),-pag. 439. 

Orça1nento da receita geral para o cxer
cicio de 1840-1841 (projeclo n. 84 de 
1839),-pag. 787_. - -

Ordenado do Visconde de S. Leopoldo, 
(projecto n. 52 de 1839),- pag. 160. 

Ordenança militar-sua remessa pelo 
governo,-pag. 622. 

Organisação dos orçamentos (projecto 
n. 106 de 1839 ),-pag. 787. 

p 
Provincia do Rio Negro- sua creaçri.o 

(projecto n. 111 de 1839), -pag. 851. 

Presos inlciados nos crimes de rebellillO 
e sediça.o, (Vid. Crimes de rebellião, etc.) 

R 

Ref"'orllle. eleitoral (projeclo n. 93 de 1839), 
-pags. 636 e 839. 

Resposta á falia do lhrono da abertura 
da 2~ sessao da 4ª legislatura (pl'Ojecto e 
voto em separado), -pags. 9, 47 e 69. 

(Vid. Rf)Sposta á. falla do throno, etc., no 
1º vol.) 

s 
Se!lo de heranças e legados-.::ua arreca

daçao (proposta. do governo de 1838 e pro· 
jecto n. 60 de 1839),-pag. 339. 

Suspensão de garantias nas províncias 
do Rio Grande do Sul e do Pará (proposta 
do governo e projecto n. 85 de 1839),
pags. 423 e 562. 

T 

Tranquillldade publica (indicaçno e 
parecer),- pags. 582, 603, 622 e 624. 

Ot·árl!.O os Srs. Nunes Machacio, Henriques 
de Rezende, Andrada Machado, Rego Mon
teiro, Clemente Pereira e Gonçalve.s Martins. 

:EIR.1:RA TA 

Depois da pagina 456, onde se lê - 757, 758, 759, i60, 7tH, 762, 763 e 764-
ilevC'•Sr. lf'r - 457, 458, etc. 

-~--..... 
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1839 
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Se@são el:ll l de Julli"o 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su!4MARIO. - Expediente. - Requerimento pe
dindo ao governo que se faça responsabilisar 
fJ ex-presidente do Pará.-Ordem do dia.
-Fixação dasforças deter,·a. Disc'l.lrso do Sr. 
ministro da guerra, prindpio.s do gabinete 
actual, d.i8curso do Sr. Ma'rinho, discurso do 
Sr, Montezuma, o ex-presidente do Pará, 
discurso do Sr. Lima e Silva, 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessao. lê-se e aonrova-ee a 
acta da antecedente. · · - ' ' - - -

Faltão com causa participada os Srs. Ca
jueiro, Alencar, Veiga Pessoa, Luiz Carlos, 
Calmon, Lacerda, Clemente Pereira, Busta
mante, Pinto Coelho, Gomes da Fonseca e 
Carneiro de Campos; e sem ella os Srs. 
Franco e Franciscõ do Rego. 

EXfEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
fazendo mcnça.o do requel'imelo do visconde de 
S. Leopoldo, que é remettido .á commissão do 
orçamento do imperio. 

Vai á com 111 issao de instrucção publica o 
requerimento de Domingos Azevedo Coutinho 
Duque Estrada. 

Vao á mesa os requerimentos de João Car
neiro do Amaral, Manoel Gomes Touginlio, 
José Maria Dias, João Gomes Ferreira da Veiga, 
Aquilino Alvares Delgado, Joa.o Nunes Viclo;ia 
e José Gomes da Silva. 

L~-se e enli'a em discussão o seguinte re
quenmento: 

« Achando-se na secretaria da camara dos 
Srs. deputado::;a planta e orçamento de uma 

t h • M. · d · · .-1 Al pon e so ... re o r10 mm a provrnc1a ue agôas, 
na estrada de Pernambuco, planta e 01·çamento 
que a camal'a ·na preseule sessao, e. na do anno 

TOMO II 

proximo passado, havia deliberado que se ex1-
gisse do governo, requeiro que ama e outra 
cousa seja remeltida á respectiva commissao de 
orçamentof afim de que em lugar e tempo com
petente se haja respeito ás publicas necessidades 
que imperiosamente reclam~w-a conslmcça.o da 
indicada ponte.- Silva Pontes. » 

O Sr. Henriques d.e Rozende declara-se 
contra o requerimento, pois que julga que se 
deve examinar primeiro a utilidade e conve· 
niencia desta ponte. Combate a pratica adoptada 
d . t J..' • • e 1rern es cs OuJectos a comm1ss~o do orça-
mento1 porque ella só póde calcular as quantias 
que devem ser consignadas para a despeza 
dessas obras, sem examinar suas vantagens, 
accumulando-se assim despezas no orçamento, 
e sem attender ao deficit. Para évitar esse mal, 
declara.. que se ha de oppôr semp1·e a que con· 
signações dessas se incl11ao no orçamento, sem 
que primeiro tenha.o sido as obl'as approvadas 
pela camara, á vista d.ts necessarias infor
mações. 

O Sr. Silva. Pontes sustenta o seu requeri
mento, mostrando a absoluta necessidade que 
ha desta ponte, cuja despeza devê ser feita pelo 
cofre geral, por ser ella estrada geral que com
munica duas provincias. Parece-lhe pois que é 
a commis.sao do orçamento que deve ser en· 
carregada deste negocio, visto set· e11a a que 
tem de examinar a necessidade das despezas 
publicas. 

Julgado discutido o requerimento, é posto a 
votos e approvàdo. 

Lê-se e approva-se a redacção da respost~: á 
· íalla ào throno. 

O Sr', Andrada. Macha.d.o pede á illustre 
comrnissa.o de constiluiçao que tenha a boa-

1 
dade de dar o seu parecer ácerca do esbulho 
de direitos praticado na cidade de Alcantara, 

. provincia do Maranha.o. 

l O SR. PRESIDENTE recommenda ao:.; illustres 
membros da commissAo. o requerimento que 
acaba de fazer o nobre deputado. 

2 
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SESSÃO EM 1 DE JULHO DFf183!/ 
, O Sr. Coelho Bastos tem a palavra pela 

ordem, e declara l)I1e a discussão, QU!:! nesta 
·'casa houve na sexta-feira, lhe, füera unla tal 
impressão, que não póde dt:!Íxar de maadar 
á mesa um requerimento a respeito. O que 
pôde colligir pois de tal discussão, é qne o 
ex-presidente do Pará commel.teu em sua 
administração muitos abusos e arbitrariedades, 
O discurso do Sr. Custodio Corrêa, e -0 dis
curso do Sr. l° secretario, pronunciados nessa 
sessã.O, movêrão o orador a dar este passo. 
Disse-se que o nobre. e.x-presidente do ·Pará 
tinha publicado uma ordenança, pela qual a 
constituiç ,o foi inteiramente postergada, e vio- · 
lados os direitos dos cidadãos. Verdade é que 
no Pará fora.o suspensas ai;1 garantias ; mas 
na.o forão todas: e esta garantia, pela qual 
nao é obrigado o cidadrto a pi·atiéar· cousa 
alguma seus.o em virtude da lei, nao foi su:;
pensa. Mostra que, segundo declarou o nobre 
1" secretar!o, essa ordenança . do · nobre ex
presidente determinou que todos fossem sol~ 
dados de primeira linha, e sujeitos ao regula
mento (jo conde de Lippe. Acha que é da ge
nerosidade <la camara propol'cionar ao nobre 
ex-presidente do Pará todos os meios de se 
justificar de accusações tão . graves que pesa.o 
sobre eJle; e querendo dar-lhe occasil\o para . 
isto, offerece o seguinte requerimento : · 

Lê-se o seguinte : 
« Requeiro que se recommende ao governo 

faça responsabilísar ao ex-presidente da pro
víncia do Pa1·á, o Sr. general Andréa, pelos 
abusos e excessõs ào poder que praticou du
rante a sua administração na mencionada pro• 
vincia. -Coelho Basto~. >> 

o· SR. PRESJPENTE declara que não é reque
rimento o que se acaba de lêr, e sim uma 
indica,<;ll.ô, qu(l vai remettida á comniissão de 
constituição. · 
. O Sr. And.ra.da Macha.do é de opinião que 
vá tambem li. com.missão de justiça crirüinal. 
· O Sr. Montenma. julga que a corµinissão 
de constituição nllO é a propria pai·a occupar-se 
com essa indicação, que não envolve qµestào 
constítucíonal, nem de direitos políticos; julga 
pois que pertence á de justiça criminat Lembra 
que já em 1820 e tantos foi presente á ca-

. . mara um· requerimento ácerca de arbitrarie
dades commettídas com recrutas do Ceará, e 
nessa occasião f'oi adoptada a fórma de re
quel'imenlo e iiãq a de indicação, o que tambern 
pôdet•se-ia fazer agora. Declara que tem medo 
da êommissão de constituiç~p, que bem . po
ôeria chamar-se com missão· do esquecimento. 
· O Sr. Andrada. Macha.do é de opinião con
traria á do Sr. Monl~zuma; julga que deve 
ií: á commíssao de constituição, até porque o 
requerimento ,não vem apoiado cm documento 
algum, e sua materia1 além. de ser em si me~ 

lindl'osa, sóbe aé importancía por ,foier resµeito 
a um membro da casa, 
-. O Sr. Limpo de Abreu não nega á camara o 
direito ne occupar-se com os aclos da adrni
nistraç::to nào só supet·ior, · sena.o tambem de 
seus agentes nas provincias. 

Declara que, se por ventura fosse necessarío 
allegar exemplos de casos semelhantes, muitos 
poderia. allegar; s6 porém lembra o que a 
França pr~tico11 com o marechal Clause1, gover
nador de Argel, em caso identico ao do ex-pre
sidente do Pará. 

Acha porém que a quesUío, como se apre
sentá, desvia-se alguma cousa das regras parla· 
mentares; Tem ouvido bastantes censuras, e 
mesmo'.severas, contrà o ex~ presidenle do Pàrá ; 
mas tem a camara por ventura pleno. conhe
cimento desses actos que sao censurados ? Segu
ramente não. Por eonsequencia parece mais 
rasoavel que se faça um requerimento re]ativo 
ao ex-presidente do Pará, sua administraçàO, 
pedindo ao governo copia de sua correspon
dencia official, e das instrucções que lhe forãQ 
dadas pelas diversas administrações. Sejão esses 
documentos remeltidos a uma commissao que 
os examine, e á vista delles dê um bem medi· 
tado parecer. · 

Isto ? o que me parece rasoavel; o mais é 
·querer.· dar urn juizo antecipado. Substituirá 
pois a indicação por um requerimento no senlido

. em que acaba de fatiar, afim de que sejào re
IDé,ttidos á camara lodos OS papeis relativos !lOS 
actos tlo ex-presidente do Pará. 

O Sa, PRESIDENTE :-Não se discute a ma
. teria da indicação, trata-se de saber se deve ser 
remettida á commissãO de constituiçao. 

O SR. ANDRÉA : -.:.Peço a palavra. 
O Sa. PRESIDENTE : - Isto· é uma questão 

de or.dem para ver o . destino que se deve 
dar. · . · ·· · . • 

. O SR. ANDRÉA : - Peço a palavra indepen-
dente disso. · 

O SR. MoNTEZUMA ·desiste da opposiçãó qus. 
fi•1,era ao destino que a mesa queria dar á iiia' 
dícação. · · · · 

o SR.. COELHO BA.STOS pede retirar o seu re-
querimento. . . . . • · · 

A cainara decide peia affirmatira~ ... 

. ORDEM DO DIA .• -.•. 
- ,,, 

-Introduzido. o Sr. ministro da guerra, con• . 
· tinua a discú::1são . da fixaçao·· de forças de 
~~- . 

O Sr. Cona.e de Lages (ministro da gtwrra}; 
- Desejo dirigil'-me ao nobre deputado pela 
provincia de Minas, que mostrou duvida em 
votar pelo primeiro artigo do projecto em dis
cussão por não estar elle rfü.ligido na phra~e 
da comitituição, marcando. forças ordina:rias 
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SESSÃO EM 1 OE JULHO DE 1839 11 

e edraordinarias, 1embran.do-lhe que sobre a 
mesa ha uma emenda que remove quaesquer 
escrupulos que o nobre deputado possa ler a 
respeito, e em conséquencia espero que pres
tará seu ·voto. Tambem me pareceu que du
_vidava votar por extraordinarío augmenlo de 
· força em face da doutrina de meu · illustre an
tecessor, qüe eiD seu relatorio declarou como 
proximo o desejado fim da guerra civil nu 
provincia do.Rio Grande. Mas, senhores, ainda 
que eu respeito muito a opinião do meu ante
cessor, ainâa que Jhe reconheça a habilitaçllo 
q~e eu não lenho de ter estado proximamente 
no theatro da guerra,· -é possive) comtudo 
q1,e minhas previsões mais melanco1icas, ou 
meu mais acanhado conhecimento, sejão quem 
muito me instem a que eu peça á camara ali 
forças que julgo necessarias ao prompto e 
efficaz restabelecimento da ordem naquella pro-
vincia. .. 

· A camara conhece bem que, restabelecida a 
paz .no nieio das contendas civis, por muito 
tempo se. agitão os resentimentos, e as autori
dades civis precisão de apoio da força physica 
para sua acção. Além das considerações que se 
possa.o fazer a respeito do emprego de força 
naque11a pr<,vincia, é facil prever que n;iotivos 
podem haver para que novos destinos, novas di
recções se devão dar · a essas mesmas forças. 
Portanto, pede a prudencia e a devida cau· 
tela que a. camara vote pela· força pedida, 
para· que ·o gQverno discretamente a di~
tribua por onde as necessidades do paiz o 
pedirem. . 
. Será aqui o lugar de responder a um lopico 
do discurso de um nobre deputado por Minas, a 
qµem me dirijo, e igualmente a outro nobre de
putado pela mesma provincia, que igual topicó 
apresent~u. · Senhores, o gabinete actual nAo 
irá esquadrinhar novos principios de politica 
para sua nõrma. A historia dos paizts consti
tucionaes lhe . fornecerá modelos que serão 
devidamente accommodados ás circumstancias 
do nosso paiz, declarandó ào mesmo tempo 

.. que não aceite o principio em absoluto,de uma 
po1itica transmissível. Conhece, contudo, que 
pontos -de·_ contacto podem dar-se -· entre sua 
polilica -·~.·a de quaesquer gabinetes anteriores, 

.. Mas espera o actu~l gabinete que seus actos 
sejno .,' iidos scomo a expressão de seu proprio 
juizo, e ·do_. 'convencimento que praticamente 
fôr tendo .da· necessidade de modificaçoes. 
O . gabinete en t~nde que nas nações aonde nAo 
pese sobre o-::ministerio uma. 'lei de re~pon
snbilidade como entre nós, e que toda· ella 
se "erifica sómente perante a opiniM nacional, 
mister, se faz a declaração explicita do prognos
tico político do governo; mas entre nós o cir
culo da politica, a que eu· agora chamarei 
discricionario, é muito limitado ;. u~as assim 
mesmo eu procpro satisfazpr os nobres depu
tados por Minas. 

Questão muito grave é pa1·a o gabinete o res- . 
tabe)eciment_o da paz no Rio Grande, e dous . 
meios se podem apresentar· para o conseguir:. 
o da força e o da persuasão. O governo entende 
que deve empregar promiscuamente os dous; 
o primeiro sómente faria ver a politíca do al
fange, teria a côr da lyrannia ; o segundo 
t~ria a côr da fr~queza, mostraria injustiça. 

.de causa. 
Emquanto á vigilancia sobre a integridade do 

lerritorio do imperio1 algumas idéas tenho ex
pendido a respeito. A camara deve estar bem 
certa que o governo sabe que nas vias_ diplo-

. maticas ha um ponto aonde começa a des
honra nacional : parará naquellas antes desse 
ponto, e virá ao corpo legislativo apresentar-se 
como Jhe cumpre. · 

Essencial é por certo a escolha dos delegados 
do poder, que, como- disse um nobre deputado, 
devem acompanhar a · civilisação e luzes das 
provincias e suas asselllhléas ; o gabinete aceita 
ó pl'incipio ; mas fiel á norma que .se tem pre
scriplo, deseja formar com _o tempo um joizo 
Yeu que o habilite a responder á opinião na
cional legitimamente representada nas camaras. 
Senhm·es, o governo respeita as opiniões, res
peito mesmo os orgãos dessas opiniões ; ~fl~Y 
p~rrnilta-sc-Jhe que seja fiel _ao seu principfó 
de nllo reconhecimento á polilíca transmissivel. 
Eis um pequeno esboço que não sei se poderá 
ter sath11'eito aos nobres deputados por Minas ; 
mas se elle nlto basta, se me ·honrarem com 
suus interpellações, meus esforços serão sin
ceros parn satisfazel-os, e mostrar,lhes que a 
Corça pedida para o exercito é digna de seu 
voto. 

O Sr. Marinho : --. Eu desejava ceder da 
palavra, porque me acho incommodado, com
tunto que meu nome fosse ins_cripto depois ; 
mas como póde ser que não -me seja dada 
ao depois occasião de emittir a p.1inha opinião, 
limitar-me-hei a dizer quatro palavras. . 

Sr. presidente, duvidas gravissimas pesão. 
sobre o meu espirito, e que me não deixão 
formar um voto 4ecisivo pró ou contra as 
emendas e a1·tigos da proposta que se achão em 
discnssão. Pede-se uma força extrào,rdinaria, e 
fo1·çn que não concederei .emq~anto o · nobre 
ministro da guerra me não conveucer de que 
o estado actual, segundo. bem . disse '. um meu 
nobre collega deputado por Minas, não é o 
estado normal. Não considero que nos achemos 
em casos exlraordinarios, nem que probabili· , 
dades .existem que tenhaó de nos . fazer .. sos- · 
peitar que passaremos a esse e~tado · · exlraor· 
dinario, ou antes de rebe11ião. 4 regolar•mé 
pelo que nos disse o throno na · falla da aber
tura, e pelo que disse o Sr. ex-ministro da 
guerra em seu re1atorio, eu entendo . que nosso 
estado nada tem de extraordinario. O throno 
nos disse · que a ordem reiaa em- todas as pro· 
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12 SESSÃO EM J. DE JULHO· DE 1839· 

vincins, :í excepçno da do Rio Grande ; qlle as 
nossas relacões existem inalteradas para com 
as potencias estran·geiras, e que estas se inte
ressão pela gloria e prosperidade do imperio. 
Ora, pelas palavras do throno penso que nada 
devemos receiae externa nem lambem interna
mente, e neste caso o nosso estado nada tem 
de extraordinario. E' verd_ade que quanto a 
mim, individuaimenle pensando, parece que. 
o estarmos lutando com uma provincia em 
rebelli1\o, e vermos que forças estrangeiras· 
tê111 occupaào nosso territorio, naàa tem àe 
01·dinarío. 

Entt'etanto o ~overno deve estar mais habili- · 
tado pum saber se breve tem de cessar a occu
pação do nosso territorio, assim como de que a 
guerra do Rio Grande tem de findat·-se anle!:: 
rlA -,1,nn ílna.nnaitin rlaO"ot"J l.a; ];1 7 -\lOt1f.f'lirl.o. rtna 
U\J Ulll.J.V tll.&CAJ..L\..>\,..,J.,I.U \.(L,,õ,JCU. lc;,1 1 j_"J 't'--LUUU~ 1..f'-"V 

o nobre ministro da guerra acaba de nos dizer 
ciue não nutre essas esperanças lisongeiras, e 
que nao pensa como seu antecessor. 

Todavia, se analysarmos rnais um pouco o 
re1atorio do nobre ex-ministro que tudo via, 
tudo inspeceionou, e o c!'ed/to que merecem 
suãs palavras, seremos levados n pensar que 
a guerra do Rio Grande nao poderá pro!on
gar·se pot· muito tempo. S. Ex. nos disse : os 
rebeldes eslM reduzidos á miseria e á penuria, 
os soldados insubordinados, sem ai·mas, e emfim 
faltos de tudo i no _arraial dos rebe\de:S só reina 
a desordem e a confusão ; emquanlo no exer
cito hrazileiro e:J\iste a ordem, a obediencia e a 
coragem, e nesse estado não se póde negar que 
essa guerra não póde prolongar,se por muito 
tempo. Entretanto deseja1la saber se essa força 
deve ser empregada naquella provincia, porque 
estou prompto a dar ao governo quanto seja 
preciso para acabar com aquella desastrosa 
guerra. S. Ex. disse que alguns preconceitos 
ficão sempre naquelles lugares onde houve uma 
rebellião, e que necessario é que as autoridades 
sejn.o sustentad~s pela força ; mas parece que 
para isso bastará a metade das forças que 
existem boje no sul. . 

Sr. pre_sidente, a casa toda ouvio as expressões 
do Sr. ex-ministro da guer~a ; essas expressões, 
que· me ehchêrãa de alegria, eoncorrêraci para 
me pôr no estado•de duvida em qlle me acho. 

O ·nobre ex•minislro avançou que os verda
deiros soldados de Piratinim são escravos : eu 
lastimo que S. Ex., quando alli esteve, pão 
imitasse o general romano quando desarmou os 
escravos· si~ilianos, e não usasse da mesma es
trategia para desarmar esses escravos! Sr. p1·e
sidente, eu jámais ·elogiarei os rebeldes ; . nesse 
ponto sigo oannexim bem conhecido :-Ca.ntem 
os cego,; de lá,-mas nM me parece muito 
conveniente que se diminua o· preço po nosso 
sacrificio : apresentando os bandos rebeldes 
como gente fácil de vencer, é fazer a m;1is· viru
lenta satyra · ás . nossas. armas. Pois os rebeldés 
fracos; sem for?as, cobertos de qiiserias, nao 

lêrn podido ain·da ·ser vencidos petas força~(do 
imperio? Donde pro,•ém isto? Será pOl'que as 
canôas de Pfratínim não produzão tànto· enjôo -
como as nossas náos ? · · 

Eu, á vista do que disse ô nobre ex~ ministrá, 
nllo posso conceber como a guerra tem dmado 
t:=mto tempo, e creio que ·essa guerra não deve 
servir de typo á fixaçãe das forças de 1840 a 
1841. 011 entílO desejava que o nobre ministro 
da guerra nos dissesse se por venlu!'a tem al
gumas razões para suspeitar que a guerra deve 
àurar mais iempo, e se as forças que lemos de 
decretal' é para serem empregadas já na pacifi
cação do Rio Grande ; porque nesse caso desejo 
que se dê um golpe decisivo nessa guerra; 
partilho a opinião do nobre deputado do Pará. 
Es.ton prompto a vot~r por todos ?S sacr!· 
flnr.rr.~ ,·u•1-mJan•.n N,'10 C!Dlll'.l t.li í'lnncOi'C'fTt:u,n,., 'n hnn.1_ 
J.1\.,,l"\)Qf ',.I\JLUl.U.lll."-' '1\.A'\,J ..;;n,.,.Ja. u uvu.;i'-'"I U'l;õLJ.~la, u. }J~\J-l-

fiCaÇàO do Rio Grande ; mas tambem não quero 
· votat· forças extraoi·dinarias, sem que seja habi

litado para isso, declarando o nobre ministro 
se entende estannos em circumstancias extrn
ordinal'Ías. Tambem de,:,,ejo que S. 8x. nos diga 
se pensa que a medi:1ção da Inglaterra. pelo que 
respeita á quesli'l.o dD Oyapuck nos é devida em 
virtude dos tratados, ou se é uma mediaçao 
officiosa ; e se neste caso o governo prosegue 
em pedil-a, porque então tenho de desapprovar 
a condu~ta do governo ; pois não sei que dif
ferença haja em sacudir o jugo da França para 
nos cmvarmos diante da Inglaterra. Eu peço 
C§Sa declar'-içflo ao Sr. minislro sem p1;ejuizo 
do segredo da diplomacia. 

Alguns nobres deputados, sustentando a pro
posta <lo governo, disserão que a força pedida 
era necessa.rir'-, e necessaria para ser distríbuida 
pelas provinCias. Sl'. presidente, neste ponto 
V. Ex. ha de pcrmi!tir sem duvida que eu entre 
na analyse de algumas considel'ações politicas; 
porque µara decretarmos uma força, cujo de.5-
tino seja manter a ordem nas diversas pro· 
vincias do imperio, devemos examinar qual o 
estado de ordem -nessas províncias,· e quaes os· 
melbores meios de sustentar esta 01,'dem. Eu 
partilho a opinião do nobre ex-presideute do 
Pará em quanto · quer e deseja qâe ten11amos. 
um exercito bem discipli-Q.ado, emfim um exer-. 
cito· que seja á maneira de uma escola por meio 
'da qual, por um movimento rapido de recrutas, 
aclldamos a qualquer ponto do impeda aonde 
a o.1·decn seja alterada, ou nas. fronteiras quando 
O$ estrangeiros ·uos insultem. Entretanto vejo 
que a questtlo ·é extemporanea; pois não se 
kala agora da organisação do quadro do exer
cito, nem do codigo mili~ar: quando disto se 
tratar darei a minha opinião. O que resta saber· 
é S'1 as forças que O govemo quer São OU não 
demais para ~ úecessidades·do paiz. Sr~ _pre
ct·ente, aii'ida mesmo que o espirita de ordem 
em todas as .'províncias não fosse tal, como . .,. 
nol-o figurou o tbrono na falla de abertura, eu 
votaria contra-qualquer augn1ento de força que 

~ i ! . : 
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· .SESSÃO EM 1 DE JULHO DE 18:JO 13 

pQr..,taI;motiv9, S!3 ex,gisse, pois nunca me per
su~~i que á ord~m s~. poEisa ·co~servar só por 

· m~i9 ~as bay~net~ (~<?iado~): outros são os . 
meios de que o. corpo legislativo deve lançar 

. mllo .. para; m~nter a ord~m · nas differentes pro-. 
vincias . elo irnperio. . 

. As. proposições. eiageradus aqui emittidas, 
esse maldito systerna do regresso, esse systema 
que, parece, surgio doinferno para nos rlividir, 
nos molestar ... · eis os iegitimos perturbadores! 
A desconfiança que se tem plantado, ·que a 
constituição não é. ainda uma realidade, a des
confiança de que as leis não serão devidamente 
<:xccutadas, eis a origem (assim o podemos as~ 
segurat•) destas perlm·bações ! Entendo que o . 
corpo legislativo, em vez de decretnr forças para 
serem distribuídas pelas provinciaes, em vei 
ele dcm·elnr uma força para conter sobt·e o · 
]eito. de suas dores .esse moribundo que aqui 
se figutton, esse misero esqueleto-o Pará-, 
cuJns carne.s forão devoradas por aves de ra· 
pina, deve legislar com prudencia e no inte
l'esse do paiz, e levar a convicção a todas as 
provincias de que seus direitos serão mantidos, 
suas liberdades respeitada e sua pt·osperidade 
desenvolvida, e obrar o governo com lealdade, 
convencendo o povo que quer administrai- a 
justiça observando ec;lrictamenlc a constituição 
e o · acto addicional ; retirar essas pt·eoccupa· 
ções, e não dar uma arma te1-rivel aos perlnr· 
badores parn dizerem !-eis o c1ue esse partido 
quer: é. agrilhoar-nos de novo, é tirar ás pro
vincias as suas garanlias.-Esta é a razão C;l

pita1, e que considero · que tem feito nascer a 
desordem .... Ainda mais uma consideração: ôu 
as forças que se pedem são para conter as 
· provindas na união do imperio, ou para sus· 
tentar a ordem no intei·ior das· mesmas pro· 
vincias. Se-é para o primeiro caso, digo que 
11ão me parece ser-a força o meio mais ada
ptado . a apertar os laços da união : a força é 
respeitada por isso mesmo que é força, mas 
es11e '.respeito desapparece no momento que essa 
força desapparece : é necessario qu~ procu
remos uma segurança mais ~olida que é a que 
só póde nascer ~a convicção e dos interesses ; 
entendo pois _que ~. promovendo esses inte-

. resses, e não déc1·etando _fot·ça, qµe assegura-
remos . essa união tão precisa. . 

Se porém a força é para manter a ordem 
nas provincias, ella é desnecessaria, pois que 
todas ellas estão autorisadas para dec~etarern 
a sua guarda policia 1, todas e!las têm a g11arda 
nacional, que no rrieu entend~r são os corpos 
mais proprios para: .manter a ordem. 

Eu confesso qne me acho . embaraçado bas· 
tante; vejo as mesmas pessoas emittirem nas 
mesmas cil·cumslancias. opinic:fos tão _contrarias,· 
qL-ie as não entendo! Lembro·me te1· lido alguns 
debates da camara nos quaes vi que se attribuia 
a revolução da B;lbia a ter-se dalli tirado a 
'força~ e outros ~lzerem que . a força ' que de 

1.. ' · J Í . 

• 
resto alli ficou fõl'a a causa da mesma . re· 
vo luça.o. 

0 Sa. MouaA MAGALHÃES :-Apoiado. 
O Sa. MARINHO :-Estimo que o nobre depu

tado me apoie, esta é· a· minha convicçB.o, e for-
mada pela ex:periencia.· -

A pacifica provincia. de Minas qua:-i do expe
rimentou a commoção fqi feita. pela· tropa. 
(Não qller dizer que a trop.\ sej a desordeira) .. 
mas em fim apresento este . facto : lembte~se o 
nobre deputado qne uma porção· de tropa, qual
quer q·1e ella seja, é o primeiro apoio que os 
desordeiros procurão. Foi isto o que aconteceu 
em Minas. Entendo que não devemos decretar 
forças com este fundamento que eu chamarei 
fatal. A boa escolha dos presidentes, que 
marchem em harmonia com as assem bléas 
p1·ovinciaes, a gunrd;1 nacional e a guat·cia po
licial, cujos offich,es sao da escolha immediata 
dos preside11tes1 eis os meios mais aptos para 
manter-se a ordem. A minha convicção é que 
tenhamo.; um exercito distribuido pelas fron
teiras, uma porça.o ao norte, outra ao snl, e 
alguma tropa na capílal do imperio pam 
quando seja preciso occorrcr promptumenle a 
qualquer provincia. 

Entendo que a paz e a ordem se hã.o . de 
manter nas provincias. quando o governo fôr 
nimiamente escrupuloso na escolha dos seus 
delegados (apoiados), quando estes, ';lm· sua 
adminislraçllo, concorrllo com as assembléas 
provinciaes para o desenvolvimento da pros
peritlade das mesmas provincias, pais que 
as assembléas provinciaes, por isso que ·são 
compostas de membros conhecedores das ne
cessidades das provincias, e moradores nellas, 
têm interesses immediatos · á sustentar e 
proteger ; quando o governo nomeat· agentes 
que nno sejl'lo. desses que forão mandados 
de proposito . pela administraçao de 19 de 
Setembro,. incumbidos de perturbar , a ordem 
nas provincias, e desatar esses laços que a na
tureza teceu e apertou, formando este todo que 
ella fez tão gran~e para ser proporcionalmente 
ditoso. Mandando para o Ceará um presiddntc 
especialmente incumbido de abrir hostilidades 
com metade da provincia, revoltanfü:~ uma me
tade contra a outra, demittindo empregajos 

· benemeritos, e com uma especie de prazer ·de 
vibora, ufanando-se de estar em opposição com 
o corpo legislativo da província, elJas estarão em 
paz; ellas gozarão de ordem? Como quer o go
verno manter a p!lz.e a .ordem em Santa Ca
tharina, conservando um .presidente den1,1n-. 
ciado nesta casa por um representante da nação 
por aquella prpvincia, cujo ca1·acter sisudo, 
cujas expressões sempre comedida~, têm gran
geado a e3tima de todos nós, denunciado1 . digo, 
como um prevaricàdor terrivel f O governo o 
conserv~ ! E quet· a ordem, e hei . de votar . 
f ~rças para o ,overn9 f 
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14 SESSÃO EM 1 DE JULHO DE 1839 

O governo · quer a ordem· conservando em 
minha provincia um presidente que é o es
carneo da civiiisação, a fabula de todos os ho
mens sensatos? l 

O SR. NAVARRO ri-se. 
O. SR. M.ABll'lHO :- Ria-se embora o Sr. de-

. putado, porque não é, mineiro ; mas eu uão 
posso deixar de sentir que a minha província 
fosse tão insultada (outra não deve ser a minha 
expressão) com o presidente que se lhe deu r 
Como auNia a adminislrac:to nnssada manter a 
ordem, ·c<>ns~rvando o ex·presÍdente tlo Pará, a 
despeito das mais solenines reclamações e cen
sura,s apresentadas mesmo no corpo h·~íslutivo 
conl ra esse dclt'gado do poder?!. .. ~ Oh (Pará .... 
Oh f_ Pará .... nome 11 que estão ligadas as mais 
tristes recorda~~ões ! As idéas as mais horro
rosas! Sim, é a essa adminislraçt\o de 19 de 
Setembro a quem o Brazil deve a desgraça 
que sente r .... 

Sr. rniníslro da guerra, rogo a V. Ex. com 
a maior solernniciade e com o direito que 
tenho como representante da naçno, que con
sidere sobre o procedimento destes agentes 
da autoridade publica! E se o governo ama, 
como eu creio, a monarchia constitucional, que 
proceda na destituiça.o de lodo~ elles, pois 
silo outros tantos crancr-os roedores da felici-
dade, publica ! · 

Entenào, Sr.· presidente, qne na.o decretando 
tantas forças, mas sim tl.'i:ibalhando o governo 
de accôrdo coru o corpo legislativo ern destruir 
a pr~vençao até certo ponto justa, que excitou 
contra o governo geral a administração de 19 
de Setembro, que para fortuna do Brazil deixou 
rle existir em 14 de Abril, muitci lucraremos, 
e mais que tudo firmaremos, apertaremos os 
laços de união enti·e todas as . provincias do 
ira perio. Estou, senhores, que a administração· 
de 19 de Setembro, com o seu systema das 
transacções e do terror pôz as armàs nas maos 
e as sustentou nas de muitos rebeldes ! Sim, 
e~sa administraçli.o teve a habilidade de tornar 
os homens mais prudentes e mais· moderados 
vel'dadeiramente exaltados! Taes forão os des
propositas e acintes que praticon t t Eu não 
sei se. esta franqueza agradará; mas. digo o 

· que sinto. · 

O governo quer ·a ordem, e conserva em 
· S. Paulo um presidente ·que dizem estar em 
com municação com os rebeldes. 

O Sa. · ANDRADA MAc~oo : - Está mudado. 
O S1t. MARINHO : - Dens permitta que seja 

para o interes$e de .S .. Paulo. · 
Tal é·, Sr. presidente, a minha ·opinião a 

respe~to da força que se pede, e .a que se pre· 
tende distribuir pelas provincias. Agora per
mit!a o Sr. ministro que eu pe·rgunte _se ·o 
governo entende estar ou nào l1abilitado por 
essas leis excepcionaes (ape?&r dt( definição·. 

do nobr:e deputado que é jurisco.nsuHo e legts~ 
!!idor ha rm~itos annos, _eu usarei desta phrase). 
Disse o nobre deputado {JUe lei excepcional 
era aqueI!a que era confraria á constíluiçao. 
Pois eu acho q;.ie todas devem ser d-ecretadds 
na fórrna àeiia. (.Apoiaàos.) Somos, é verdade, 
um poder soberiino ; nias não podemos legislar 
contra a constituição do estado, nM podemos 
sahir da orbita que ella nos tem marêado, e 
no sentido do nobre deputado nenhuma lei 
admitlo que se possa chamar excepcional. Leis 
excepcionaes, entendo eu que são aquellas que 
não sno para o e1;lado ordinario, ou que nno 
cornprehendern a tóda a populaça.o, ou a Ioda 
a c\asse para a qunl sb.o decretadas, ~ neste 
caso se achao as lds de que se trata. 

Eu desejo exprimir-me com muita franqueza 
a eslê respeito; julgo quê o Sr. ministro da 
guerra, respondendo a. esle respeito a um meu 
nobre amigo, disse o que eu dissera se fosse mi
nistro ; nunca votaria por essas Jeis se aqui 
estivesse, nunca as propol'Ía, e mesmo se houver 
a}guem que proponha a revogação clellas, eu vo
tarei por isso. Mas entendo que com e(Ieito o Se·. 
ministro, tendo sido chamado a formar o gabi
nete de 13 de Abril por nrn facto ex.lraordinario 
(porque exlraordinaria sernpre considerei a 
inopportunu retirada do gabinete de 19 d~ Se
tembro i e sem duvida inconslilucional, por
que na.o póde haver maior inconstitucionalidade 
do qne a· retirada desse mioisterío, qnando 
se approximava o dia de se apresentar perante 
as camaras legislativas,· ministerio que não era. 
de certo uni ministerío ordinario ; era um 
mínísterio a quem as camaras tinhrto concedido 
tudo quanto elJe qniz lhe concedessem) ... Mas 
aínda nllO acabei d. minha pergunta, e é~--:- se o 
governo se julga autodsado a recompensar os 
serviços prestados pela guarda nacional, pela. 
força de 1,. linha na província de Minas Geraes 
em 1833 ; nM sei porque razão a -briosa guarda 
nacional de Minas, que tantos sacrificios fez 
pela. ordem... • 

O SR. ANGELO CusToDro : - E a do Pará 
tambem. 

O SR. MAruNRO :- Eu sou justo, na.o existe 
em mim o menor espirita de provincialismo ; 
o Q\\e desejo é que não haja excepçoes odiosas; 
entretanfo1 fallo do que tenho conhecimento, 
fallo de minha provincia. Continuo a p~rguntar 
a S. Ex.: não sei porque motivo a briosa_,guatda 
nacional, que . não s6 sacrHicou o sangue, mas 
tambe~1 · fortuna ; não setl.porque motivo os 
briosos militares que partirão · desta côrte, e . 
outros· que na provincia se acharão nõ exercito 
da legalidade,. não d_evão ser ~onsiderados com 
alguma recompensa .. Será?... Nâo, nã.o é. de 
certo , se aiµda estives~e n,o poder a adminis· 
tração de 19 de Setembro, sabi~ betll. a razão; .. 
da excepção ! Aquella sedição· foi o primeiro 
grito de regresso çontra as· idêas libe1·aes, ·e por 
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sso talvei não se julge crime; e nem isso 
admira, porque já houve nesta casa um ex-pre
sidente de Minas que solemnemente declarou 
que ainda era duvidoso se os sediciosos de 1833 
em Minas erão criminosos. 

Sr. presidente, em Minas, como no Rio 
Grande, houve uma sedição; em Minas, como 
no Rio Grande houve 11ma rebellião, porque um 
governo com o titulo de governõ revolucionado 
se organisou ; e se por ventura nllo entrou em 
exercicio) foi porque a capital já estava de todos 
os lados atacada pela força da legalidade; em 
Minas, como na Bahia houve um projecto incen
diaria ; e se por ventura elle nao medrou, foi 
porc1ue a Divina Provirlencia quiz que uma n1ão 
cerleira mnpregasse uma bala no coração do 
Sabino de Minns nos campos de José Corrêa: 
qual a razao poi!:.i; riorquc ficurM sem recom
pensa U\o dístínetos, lfto benemeritos serviços? 
Nno advogo só a causa dos honrados milílares 
de Minas, advogo tarnbem a causa dos bene
mcrilos officiaes desta côrte, que se fora.o 
juntai· no exercilo da legalidade na minha pro
vineia, advogo a causa desse be:1emel'ilo ge
neral (apoiado.<J) a quem se deve o não se haver 
representado na capital da minha província 
scenas !1orrorosas, sr::cnas ensanguentadas, a 
quem se deve sem duvida, e poupança de muito 
sangue, a poupança de _muita lagrirna : nn.o se 
diga que é um facto sem provas, tenho mesmo 
glol'Ía de pronunciar o nome do benemerito 
marechal José Maria Pinto Peixoto. Desejo pois, 
que o Sr. ministro da guerra me faça o obsequio 
de dizer se o governo se julga autorisado pam 
recompensar esses serviços ; e quando o governo 
enterida, como eµ julgo que deve entender, 
achar·se · aulorisado, contento-me em recom
mendar da tribuna nacional esses officiaes á 
consideração do governo. 

Ora, Sr. presidente, depois deste discurso digo 
verdadeiramente que nn.o sei como hei de vot1tr; 
rião sei se deva votar pelo artigo da proposta, 
ou se pelas modificações : porque · em verdade 
senhores, eu declaro todo o meu sentimento ; 
eü temo que, nito votando pela força que a 
.administraçM pede, não votando por outras 
1neàidas que ella tenha de apresentar, seja isto 
o motivo de urna resurreição que eu desejo tanto 
evitar, de uma resurreiçao a qual ten'10, como 

· se deve temer· ·um flagello. Peço portanto ao 
Sr. ministl'O da guerra que se persuada de uma 
cousa) e é que ... ( eu não sei se ainda ha na 

· casa maioria, ou s~ ha opposiçao) quero se~tar· 
me em um lado, e ainda não sei qual é; indi- · 
vidualmente fallando, digo que temo füzer oppo
sição ; eu desejo fazer opposição á actual 
administração; más temo muito que estu admi• 
nistraçllo, seguindo um caminho (me perdoará 
que lh'o diga) dubió, · ·yenha cahir esmagada 

_ pelo.;; choque de ·ambos os partidos; temo· 
· ·· tambem que alguem se aprese11te como mentor 

da actual administração ; temo -muito que 

alguem ~e apresente fa:1.endo valcH' seu· apoio à 
actual adrninislraçllo para podel-a chamar a 
seu~ fins: entretanto, cotno alguns outros se· 
nhores têm a palavra, e é n&.tural que o Sr. 
ministro da guerra me fari\ o obsequio de 
responàer Ás observações que tive a honra 
de offerecer á consideração de S. Ex., deter
minarei então o meu voto. Eu afianço a S. 
Ex. que o meu desejo é prestar meu fraco 
apoio á administração, e muito especialmente 
ao Sr. minístro da guerra ; em qualquer caso, 
porém, as;;evero a SI Ex. que, se uin 1uau fãdo 
me lançai: na opposição, achará em mim um 
adversat·ío mnito leal. 

O Sr. Conde de Lages (rriinistro da guerra) :· 
- As ulti1nas palavras do nobre deputado me 
animárão; pois era com desalento que ia dar 
algumas explicações ao nohre deputado -que 
disse que gcralm,-mte desconfiava dos homens i 
mas emfim su.ls ultimas expressões me <lao 
alg11m alento. 

Se11hore~, eu já disse que respeitava as opi
niões do meu nobre antecessor, clle esteve na 
poslçào a mais vantajosa para julgar da guerra 
do súl, pois que visitou o seu thealro; mas a 
minha responsabilidade será salva por alguma 
autoridade? (A.poicidos.) Tereí eu que ai legar 
a uutoridmle de algue:n ? Por isso digo, s3.o 
talvez minhas previsões mais melancolicas ; 
mns eu tenho de offerecer a minha responsa• 
bilidilde. N 'uma guerra estrangeira, senhores, 
é tal vez facil prever o seu fim ; ella tern origem 
ordinariamente em questões de gabinete, e 
entao quando a origem dei la se conhece, facil 
é preveL' qual será o fim ; mas n'uma guerra 
civil é dado a algnem prever o dia, a hora em 
que deve acabar? Não é ella alimenta1h pelo 
fogo da con vieçilo dos partidos? Por isso digo, 
que o administrador, o homem que tem res
ponsabilida.de, n!lo póde desculpar-se com au
toridade alheia. Que a tropa pedida ao corpo 
legislativo nllo é para manter as provindas em 
socego, é uma verdade ; a opinião do gabinete 
não é esta ; em quantas provincias do Brazil 
n1!.o ha um só soldado ? Se ha, é algum desses 
chamados pés de caslello, homens reformados ; 
entretanto eHas- _ estao cm perfeito socego ; po· 
dPmos enumerar as provincias que nilo têm 
guarnição de.primeira linha; po1'lanto ellas nllo 
precisão de força para conservarem-se !]O· so
cego. A força é· necessaria para a guarnição 
dos flancos do Brazil, e o nobre deputado bem 
vê que de um lado a necessidade é immediata, 
e do outro póde deixar de ser. A e~te respeito 
lhe direi que, se o· gabinete procurar alguma 
intel·veoçãô, uâo será senão quando esta inter
venção·tenha sido ajustada nos tratados; m{ls 
em todo o C~!ilo em politica geral posso asse
gurar que o· gabinete do Brazil rião .pedirá 
intervenção sem _conhecer pela pratica, e pratica 
desgraçada, que sua força nD.o basta. 

A respeito da- escolha_ dos agentes do go· 
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verno, pat'l'ace-me que já toquei neste · topico. 
O gabinete respeita muito as opiniões ; mas eHe 
deseja que se lhe dê tempo para formar o seu 
juizo, deseja pela ex.periencia, pelo conh.eci
meuto pratico dos negocios, emittir um voto 
consciencioso. · 

Torna o nob1·e deputado a fallar a . respeito 
das lei~ a que cbarna excepcionaes. Não en; 
trarei nessa questão, deixo-a ao corpo legis
lativo ; como administrador repetirei o que já 
disse : - Nada Ulo patriotico como decretar-se 
remuneraçao a serviços exlraordinarios; é isso 
uma vontade expressa de gue se faça.o serviços 
relevantes, é esse mais · um incentivo ao co-· 
ração generoso dos b1·azjJeiros : e póde-se aJ'gu
menta1· contra esta theoria, contra um fim tão 
patriotiro ? Já disse e o repito, . o que tem de 
espinhosa a doutrina da lei é '.a sua applicaçao : 
ao administrador deve tremer a ma.o quando 
assignar uma recompensa por serviços extraor
dfoarfos, pesando bem se eJles c,)m effeito o 
sa.o, ou se ha alguma sombra, alguma cô1· que 
emp1·este essa remuaeraçao; mas deverá o 
adminish·ador recuar diante esse embaraço? 
Se1·á o gabinete quem diga: - Eu sou inhabif, 
nào posso administrar justiça impat·cial ? Por
tanto, acho necessaria a conservaça.o desta lei, 
e digo . forneamente que esta lei é não só ·para 
recompensar serviços extraordinarios prestados. 
em províncias que esta.o em luta, mas naquellas 
que anleriormente tivera.o as mesmas scenas, 
como a de · que acaba de faltar o nobre depu
tade : porque a lei, se a memoria me não falha, 
diz: - serviços feitos, ou que houverem de ser 
feitos. - Logo, não posso perceber a lei ~e · 
outra maneira: e por isso, dizendo expressa-

. mente qual é a intel1igencia do gabinete á res
peito:> da lei, pa>·ece-me ter satisfeito ao nobre 
deputado,. faltando unicamente a applicação da 
lei que o tempo póde mostrar. 

ou artigo additivo ao projecto'que ~e acha eni 
discussão. Bem sei que o meu nobre e digno 
-amigo não pi·etende fazer nada que nl\o seja de 
accôrdo com o · senti0:1ento da administração 
actual quando se trata de preepcher o grande 
fim a que nos p1·opomos, que é a pacificação 
do Rio Grande, e consolidaçno tlesse espírito 
de ordem que o fürono na sua falia da abertura 
declarou á nação existit'. S. Ex. respondendo 
disse qne, emquanlo á lei 1tl1c autorisava o 
governo a· premiar serviços l'elevantes, · nada 
julgava mais patriotico que ella : que em.quanto 
á segunda, julgava que era uma grande ano
malia existh-em no mesmo exercito f01·ças não 
reguladas, nao disciplinadas pela mesma lei. 
Para provar que a resposta de S. Ex. não 
me satisfaz, basta lembrar a S. Ex. que lia 
on tros mQ.itos meios de p1·emiar a quem tem 
prestado serviços relevantes, · 

O Sr. Monte~lima : - Sr. presidente, antes 
de- f~zer algumas observações ácerca do objecto 
que se discute, permitta-me V. Ex. que eu 

- continue . a dirigir a S. Ex. o sr·. ministro d a 
guerra a~ mesmas obser_vações que já fol'ào 
dirigidas a S. Ex. pelo meu digno amigo 
deputado pela provincia de Minas, ás «iµaes 
S. Ex., procurando respond.:2r, todavia no meu 
conceito não o fez de ucpa.. maneira· cabal, ou 
que tirasse todas as duvidas que ainda possão 
reslal' a espiritos nã.o nimia1_11erite escrupulosos, 
porque S. Ex. pelo decqrso da discussão ba · 
de ter observado o desejo que tem o lado a 
que pertenço de dar apoio, e apoio solido, á 
administração actual. Uma das perguntas foi 
se acaso S. ·Ex. entendia util, proveitoso e 
necessario á administração actual,. que se. con
servem ern vigor as leis que nós chamamos 
excepcionaes ; porque disse o meu nobre e 
digno amigo, segundo as respostas de·s. Ex., 
eu talvez me anime a otrerecer algumá emenda 

Eu desejava que S. Ex. lambem me désse 
outra explicação. Disse elle que seria uma 
prova de falta confiafiça· na actual adminis
tráção negar-se esta autorisação, pois que eUa 
foi dada á. administração passada. Colllo eslas 
leis forão votadas e discntidas o anno passado, 
e S. Ex. to_mou parte nesta importantissima dis· 
cussão, eu peço a S. Ex. que houvesse por 
bem declarar se acaso votou po1· ellas, ou se 
sentindo as graves dífficuldades dellas, opinou 
contra eUas ; porque se S. Ex.. declat·at· que 
opinou a favor, bem ; eu direi que como o 
anuo passado crêo uteis eiSsas leis, póde 
acontecer que este anuo ainda continue a.coo· 
sideral-as taes ; digo, póde acontecer, po1·que 
podia. a experiencia ter mostrado ·a S. Ex.· que 
taes leis nã0 são uleis, que as difficu\dades 
da sua execução são muito maiores que a 
vantagem, a utilidade .que póde resultar de 
exi:Slir · em vigor leis de tal natureza. Eu p·u
dém recorrer aos jornaes do senado, e então 
decidir-me pela inspecção propria : IÍlas não 
tive tempo sufficienle para islo ; e demais 
quero dar occasião a S. Ex. para explicar a 
maneira por.que votou ; porqúe póde acon
tecer que, tendo declarado o jornal do senado 
uma ou outra opinião, as razões, os motivos 
que dirigirão a S. Ex. para poder votar desta. 
maneira, houvessem outras que não sejão 
aquellas que se· possão descobrir pela leitura 
do jornal. . . · 

Discorrendo sobre esta materia, o orador 
julga que S. Ex., a decidir-se pela expe1·íencia, 
conh~cerá, que a lei que alltorisa a premiar 
serviços relevantes nao tem servido senão pal'a 
satisfazer sentimentos de capricho, ou de patro· 
nato. Emquanto a idéa de . confiança,. observa 
a . S. · Ex. que se. f~Uaria á confiança, quan_do 
se negasse ao governó aquillo que a expe1·iimcia 

·teria.demonstrado como util ao serviço; mas 
se S. Ex. entender que taes leis não são uteis, 
sua revogação não iwpórta falta de confiança · n·o governo. · ;: ~ · · 
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SESSÃO .EM 1 DE JULHO DE 183fi 17 
· Pat·ectl-1114::l mais que S. Ex. não demonstrou 
que ha utilidade de servi~:o em sujeitará mesma 
~isciplina os corpos da gu:.u·da nacional que se 
ac]1ão empregadoi . na mesma provincia. O 
orador crê_ que a experiencia vai demonstrando 
que com -a guarda nacíon·aJ não se preéisa de tal 
rigor, antes este. dgót: va.j destrufr toda a van
lagem que póàe tirar a .força da legalidade com 
o serviço da gua1·da nacional. Nrio vale _ o dizer 
S. Ex. que as vantagens da guarda nacional 
incorporada !}O exercito são as mes~as qoe as 
da_ força de lin1Ja, pois que · ê islo inexaclo. 
Aléin de tudo isso, convém observar que a lei 
nãO particu)arisou que a guarda nacional fosse 

_ einpregada na provincia d·o Rio Grande, ou nos 
lugat·es onde se batessem os rebeldes; a lei 
abrangeu toda a. guinda nacional destacada; e 
então esln guarda n.1cionul destacada em cliffe. 
rentes ponlos pôde nn.o se achnr debaixo da 
mesma influencia : logo, a respeito della nn.o 
pôde militar o mesmo pl'Íncipio sustentado po1· 
S. Ex.; e assim póde acontecer que S. Ex., 
ainda querendo que a disposiçllo da lei fique 
em vigor, a d~seje modificada. . 

Moslra a necessidade e praiica conslanle nos 
paizes constitucionacs de se obterem explicações 
sobre as dissoluções dos ministerios, Neste 
inlenlo o lado a que o orador µei·l1!nce iuleL·pellou 
constantemente os memb1·0s da administração 
de 19 de Setembro para que explicassem os 
motivos que os havia levado a retirar-se do 
poder. Lembra a promessa que fizera o nobre 

· ex-ministro da marinha de dur essas e:x:pH· 
· caçoes apenas na casa sé apresentasse um 
~ membro da administração actual que servfose 
de contraste ás suas palavras; como porém lhe 
pareça que S. Ex. quer esqui\lar-se a cumprir 
éom essa· promessa, acha que S. Ex. o Sl·. mi
nistro da guemi - póde dar essas explicações, 
· como igualmente declarat qual a politica que 
pret~nde o governo seguir, se· adopta a solida

. : riedade que constilue os governps parlamentares. 
' Sr. presidente, continua o orãdor, o modo 
porque a administração actual se tem didgido a 

·. !'$.peito dos negocios do sul, creio que tem assás 
demonstrado que os sems desejos não são seguir 
todos. os· aet()s da administraç110 passada ; mns 
ainda alguma· cousa de dubio; ine parece que a 
administração não tem uma Unha· certa, um 
pb~rol pelo qual se dirija, está com receios : 
ora demitte o presidente do Rio Grande o S1·. 
Elzeario, ora conserva àpezar de . tudo o presi-

. dente de Santa Catharina, ora demitte o pr!:!si
dente de S. Paulo, ora cons_erva o presidente do 
Maranháó. Ha nisto uma. especie de duvida, 

. uma hesitação, que realmente tira o deseja de · 
dar a esta ~dtninistração lodo o apoio que cada 
um de nós desejaria dar. Ha tainbem outro 
motito, querem· a s~r a falta de complemento . 
. do ministerio : porque motivo, senhores, n_ão . se 
·completa a a<lministração? Na.o 'haverá hpmens 

.. no· estado P Porque · rn óti vo duas·· ·pastàs iro p~r-

tanlissimas do gabinete ainda se achno sem 
se1·em providas. Eu, Sr. presidente lenho pL·ocu
rado por todos os meios manifestar nP.sfa camarn 
o desejo que tenho de dar á actual adminis
traça.o o maior apoio que é possivel; mas corno 
declara1·-me1 se vejo que o gabinete comC?çou 
com tres membros1 nomeou-se mais um, e 
restilo d(?us a nomei:rr? Quem nos diz que os 
dous membros que têm de ser admittidos1 pen
sar·áõ como eu entendo que pensão os actuaes, 
e po1· consequencia se mereceráõ ou não minha 
opinião, tanto mais1 quanto presumo por tudo 
quanto tenho observado mesmo no meu paiz 
a respeito de organisaça.o dos ministerios, que 
os ministros nn.o to·mao a parte que devem 
tomar na admissão de seus nobres collega::;? 
Então poderá muitc> bem acontecer e, que acabei 
de dizer, que· a admissno de dous membros 
mais no gabinete transforme completamente n 
politica da actminist1·1Lçllo, torne por conse· 
qmmcia dubia a minha posiçno, force o deputado 
a ,·etrogradar. 

Este esla~o de incerte~a me parece digno de 
muita consideração da actual administr::.çno : 
o sel'Viço publico sofi're : nas circumstaucins em 
que se ncha o B1·azil 1 nenhuma duvida, ne
nhuma incel'\eza àcerca. dn polilico. do ga~ 
binele póde ser vunlajosa e ntil -ao serviço 
publico: cumpre pottanto que nesta occasino 
eu una as minhas vozes ás daquclles se
nhores depntado~ que em oult·as occasiões 
tanto ch,mai-a.o para que se completasse ·o ·g-.1bi
riete. Eu chamarei aqui a opinião do nobre de-

-putado pelo Rio de Janeiro) ·ex.-~linistro da 
mal'inha, para ajudar•me a pedir ao Sr. mi
nistro da guerra ·que haja de fazer com que se 
complete o ministerio; Quizera unir minha~ 
vozes ás eloquentes vozes do nobre deputado 
por Minas, para que nessa occasião me ajudasse 
a pedir que. satisfaça esta necessidade· publica ; 
quizera pedir tamhem, se a.cê:1s9 ainda tive~se as
sento nesta casa, ao nobre ex-mini!:ilro da justiça, 
pa1·a que unisse suas vozes ás minhas, e. pe
disse ao throno para que completasse o mi• 

· nisterio. 
O orador, passando a tratar do artigo em 

discussao, nota que neste projecto, assim como 
110 do anno passado, não foi cumprido o · pre-

. ceito. constitucfonal que ma rida fixar. a força 
ordinarià e ~xtraordinaria ; deseja que S. · Ex. 
a este respeito se .expl'ima mais categoricarnente 
do que · até.·agora o tem feHo .. Reconhecendo 
que o nosso ·efsta~~ é e:draordin.ario1 quet· que · 

· se marque a fôrça para esse estado : mas igual
mente quer que $e marque a força que deve 
existir logo. que est~ estado ·cesse. · 

Quanto ás praças que se deve fixar este anno, 
· pronuncia-se pelo menor nuinero, ihlpugnando 
_ nesta parte a opinião da H1ustre cõmmjssão e 

· a do nobre deputado pelo Pará (ó Sr. ·Andréa) . 
. Seguindo· elle orador a maxima ·'de Henrique 
IV: - .«-L' autcr,ité dcs rois se· détntit.:· eu. vou.

_: ó 
TOMO li ·' ~. - •:.> . 
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lant ll'op //;lahlfr, ,1 - lodu~ us vezes que lhe 
figurar que a aulm·idnde pede nrnioi' força do 
que a iudispensuvel para o se1·viço p11hlico, <:1J~

sidera realisado o pensar uuquelle grnnde rei. 
f'1 ....... , ...... ,.. ,111 r,,.~ n ~~ .... ;mn.:nn r,1,n. V'ln. 't" ... nn,1•.-i in(!,,, 
\ .. ,ü:ll"lU~ lJ.J. 1.Vl V (Jl,HU~JlU yuv ll.t'.I. J.' LC\uyo. Jl.lQ 

ti!.uio a tropa de linha ; mas patriota e elo
quentemente. Mad. de Staél, referindo-se a 
este facto, disse: ((f'wnesti3époqv.e dan,; Chisfoirc 
des na.tions. >> Sem duvida em todas as épocas, 
em todas as naç0es, quaesquer que possão ser 
os serviços pl'estados pelo exercito, é sempre 
digno do corpo legislativo, do verdadeiro pa
triota, do verdadeiro homem de estado, fazer 
com que só exista aquella força que é in~., 
dispensavel parn fazer o serviço, e nada mais. 
Não tendo S. Ex. o St·. ministro da guerra de
monstrado a necessidade da força fixada no 
projeclo, o orador decide-se pela mennr força, 
na.o pal'lilhancto de nenhum inodo as opiniões 
exlrav::igantes daquelles que snppoetn o Brazi! 
i11t.eiro em urna continua e hurrurosa conspi
raçao, em uma conflagração geral, como na ca
mara se quer fazer crêL· .... 

O SR. MACIEL MoNTEIRO : - Isto foi dito em 
J837? 

O SR. MoNTEZUMA: - Nno, hoje, e eu terei 
ainda de examinar até onde vai a. exactidno do 
aparte com que S. E~. interrompeu o meu dis
Cllrso. 

O orador, continuando, di~ que das palavras 
do Sr. ministro da g11erra conclue que S. Ex. 
nrto jnlga exacta a proposiçao do seu ante
cessor, de que a guerra do s111 se nl\O pro· 
longará. Sente que S. Ex. não demonstrasse o 
que avançou, que na.o dissesse o motivo por 
que a opíniM do seu a.útecessor na.o póde ser 
adoptada · por S. Ex., o que era tanto mais es· 
sencial quanto o antecessor do nobre ministro 
tinba a seu favor circnmstancins muito pon~ 
derasas, quaes ler estado na administração 19 
mezes, ter ido ao theatro da guerra, etc. 

Sr.· presidente, continua o orador·, eu combato 
a opinião que exige maior quantidade de força 
do que aquella fixada no projecto em discussao ; 
cumpre pois que .demon.stre á camara as razões 
em que me fundo para isto, ·e creio que é indis
pensav.el apresentar os argumentos· mais sa
lientes daquelles que sustenta.o esta opinião. 
Sr. presidente, o pensamento cardeal com que 
o Sr. deputado pela· provincia do Pará quiz 

· convencer a camara de que era pouca a força 
Hxada no projecto, foi que o> Brazil inteiro . 
se acha em continuada, horrorosa conspiração ; 
para o demonstrar o Sr. deputado foi de pro
vincia· .em provincia, e examinando as. circum
stancia~ peculiares de cada uma dellas, concluio 
que era ·-impo~sivel que com a fixaçllo actual 
se pudesse satisfazer o ~erviço publico. Esta 
opinião, Sr. pL·esidente, · se ach~ absolutamente 

. em contradicção com a falla . do throilo. Las
timo que nesta ~asa· se sustentem proposições 

que só inimigo½ do Brnzil, pessoas ahso1ula· 
mente ln teressadas iiU desordem geral da nossa 
p11triu, podet'ÍUO emittir; eu deploro, Sr. presi-_ 
clenle, qne laes idéas aqui emittidns tenho.o 
.r-nnn.nV"i"'in nntn nN11oll•JC' r1110 eot4. ,lo~nnf-nc< n h,-_ 
VUlltl'-'AU.\..' VUl,I U."i.ULLJU-0 '-iU'-' .:;:IV '-1'\,.,~J-,''J\C\..:;, Ç '-J-

rannos que procurassem confundir e destruir os 
elementos de orcte·m, e as instituições liberaes 
da nossa patriu, .podiM avançar e sustentar ; 
eu deploro, Sr. presidente, que taes proposições 
sejão iguaes áqllellas que no congresso por
tuguez se orocurava tanto fazer crer e esoalhar. 
pa~·a a ab~igo dellas se mandarem forçàs par~ 
as diversas pr·ovincias do ímperío brazileiro, e 
pot· esta fórma subjugar o espírito liberal e 
amigo da pro:5peridade do paiz, que tanto se 
manifestava em todos os pontos do Brazil. Mas, · 
Sr. presidente, responderei nesta occusião pela 
mesma fórma por que no congresso portuguez 
respon~eu um nobre marquez (O Sr. mal'quez 
de Paranagua), que é hoje um dos nossos 
primeiros ornamentos da tl'iuunn senato1'ial, 
áqllelles deputados inirnigos do Bl'llzil, cncnr• 
niçados verdugos de sim libl!\'dadc, que pmcu
ravM por lorlas as maneit·ns cscriwisar com 
·armas este solo nbcnçondo, Disse esse nobt·e 
rnarquez. deputado pela provinclu do Rio de Ja
neiro naquelle congresso: 

<( Dizem que os brnzileiros querem inde
pendencin, dizem que os brn.1,ileii'os procurllo 
acabar com as instituições liberaes; é uma 
calumnia, é uma calumnia horrorosa ; o que 
alli se sente é a liberdade comprimida, que 
procura todos os caminhos que encontra para 
restituir-se a seu devido estado. Removllo-se 
das províncias, continua ainda o nobre deputado, 
remova.o-se das províncias todos esses regulos, 
lodos esses Verres, todos esses tyrannos que_ est~o 
ensinando os povos a se rebellarem ; removão
se da.s provincias taes tigres, que o Brazil 
não quer outra c.;ousa mais que -liberdade e 
paz. » 

E' assim, Sr. presidente, que eu tambem 
enc;aro até certo ponto os negocios de meu paiz ; 
eu vejo que a administraçno passada sustentando 
delegados seus, absolutamente avessos ás in- . 
tituições Iiberaes de nossa patria, desejosos de 
pisar aos pés essas instituições, não fez outra 
cousa mais do que7 irritando os povos ·do 
Brazil, compellil-os a que fizessem; revoluções. 
Os agentes, portan_to, do governo forão os ver
dadeiros autores das desord,ms que tanto sangue 

. têm· derramado no nosso paiz; 
Eu aproyeito, Sr. pt·esid~~te, esta occasiao 

para pedir ao Sr. ministro da guert'a que me 
preste attenção arespeito do desenvolvimento 
que dou a taes proposições· que combato, A 
actual ad111inistraça.o está na rigorosa obrigaç&o 
de fazer punir todos os agentes da administração 
passada que infringirão e violára.o a constituição 
e as leisi A provincia do Pará, Sr. president~, 
militar'mente governada, foi victima das mais 
horrorosas· atrocidades· •. 
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SESSÃO EM 1· DE JULHO DE 1830 H) 

Na sessão ultima um nohrü deputado . por 
aque11a provincia (cujo l'lome V. Ex. me per-. 
miltirá pronunciar, apezar do regimento), o 
nobre deputado pelo Pará, o Sr .. Angelo Cus
todio, taês actos apresentou nesta casa, ·que 
horrorisão a todos ; eu: Sr. presidente, os 
levo á consideração do Sr. ministro da ·guerra, 
é com e1le que me qnero entender, ~ a 
elle a qu.em offereço tamanhas atrocidades, para 
que.o governo não. deixe impune aquelle que 
tanto- violou a· constituiçãoi que tanto sangue 
bi·azileiro derramou, tantas vezes demonstron 
gne possuido de um coração de tigre.... · 

O SR. PRESIDENTE E ALGUMAS VozEs :- A1 

ordem, á ordem, ordem ! 
O SR, MoNTEZUMA (contim,ando com velie

mencüt) : - Seria· prop1·io, como os instru-. 
menlos bellicos, parn servir apt;nas nas oc· 
cnsioes de guer1·a, mas nunca nas occasiOes 
de J)l\Z,: seria1 como nm tigte, inteiramente 
encadeado no tempo de paz e de ordem, solto 
apenas nas hort·orosas calamidades nacionaes. 
E' porlnnto, S1·. presidente, a<", Sr. minislrn da 
guerrn, como cht:!fe da reparliçtto, corno aquclle 
incumbido de fazer punir os seus delegados 
por todos os crimes perpetrados contra as leis, 
é ao S1·. ministro da guerra a quem interpel· 
lnrei nessa occasião, para mim formal, sohre 
tudo quanto sabe a esse respeito. P_eço hoje, 
cor_no representante da nnção, que não deixe 
semelhante crime impune. . . 

_A· V~ Ex., Sr. presidente, cujo ('oração é ht·a
. zileiro, e não póje deixar dé sentir como eu 
toda a odiosidade dos factos aqui enumerados 

. n.a sessão passada; a V. Ex. cu peçó que ainda 
me conceda trazer á lembrança do_,Sr. ministro 
da guerra a_quil_lo que as folhas publicas af
fümão, afim de que S; Ex. instituindo as ne-

. cessarias averiguações, faça punfr o criminoso. 
Eu fallo d~ uma folha desta capital de 10 de 

_ Junho, em que se enumerão circamstanciada
mente quaes fórllo as victimas trucidadas uà
que1Ja provincia; Alli, Sr. presidente, se diz 

· que até se morria nos hospitaes em. ferros, e 
que o numero dos assas5inados não foi menor 

·· de 2,452. Eu, Sr. presidente, não ·tenho aqui 
obrigação de dar credito a tudo_ quanto as folpas 
publicão, !?ªs tenho obdgação · rigorosa, como 
representante da nação, de chamar a ,atteação · 

· do governo, para que institua os _exames, ne· 
cessarios a respeito de laes atrocid:ades. . . . 

Na sessão passada ou:vio V. Ex., Sr. presi
dente, sem du~ida com lwfror, que o chefe da 
administração da provinda do Piu·á nã9 só di
vidia, contratodas·as leis, aquella provincia em 
districtos militares, · más ainda disse, que nunca 
o castigo seria·excessivo pelo.que aquelle ex-

. presidente chamou altiva desobediencia : mas 
V'; Ex. sabe mais que· não (oi sómente pelo que 
diz respeito a .actos de mera administração . 
militar, n1as mesmo, que esse Regulo; quem 

quer que seja, foi a mais, entrou na adminis
tração judiciaria, e com um dos seus firmans 
disse : esse testamento é nullo por taes e taes 
razoes, e. por consoqucncia a vós, juiz, pro• 
hibo de tomar tlelle conhecimento. 

Sr. presidente, eu n!lo fallaria nestas cousas 
se n8..o se tivessem procurado com toda a em
phase factos que demonstrassem as proposiçõe~ 
patrioticas do nobre deputado pela provincia 
do Pará o Sr. Angelo Custodio. Sobr~ este 
u1timo facto nllo se recusem a veracidade. 

O SR. ANDRÉA :-Eu não lhe disse nada. 
O SR. MoNTEWMA ( voltando-se para o Sr. 

A.ndréa conio quem des('J·a ouvir repetida uma 
proposição, qite não entende·u,) :-Senhor .... 

O Sa. ANDRÉA :-Eu não lhe disse nnda. 
O SR. MoN·rEZVMA :-Ah I bem : pensei que as 

~~ninhas· palavras erno censuradas como pouco 
exactas, porque cu t.rnzia aqui documentos com 
que pudesse pt·ova1· os dPsVurios e dosatinos de 
uma administração sem lei, sem l'eligino e sem 
patria .... 

O SR. PnESIDEN1'E :-0 Sr. deputado esta rót·a 
eia ordem: não posso consentir que falle desta 
sorte. 

O Sn. MoNTEZUMA :-Peço a V. Ex.. que me 
permítta aquillo que a todos os oradores se 
tem permittido, isto é, fallar dn morte com 
palavras proprias do assassinato ; fallar, em 
uma palavra, dos serviços publicos, com as 

· palavras que cabem sómente aos benemeritos . 
Como explicarei eu os sentimentos de·meu co• 
t·ação, como explicarei o horro1· de que me 
acho possuido, e de que tenho estado possuído 
constantemente desde que nesta casa se en· 
cetou esta discussão a respeito das atrocidades 
commetlidas naqnella província? E ainda se 
pergunta se o Pará tem ordem, tem paz, se 
ainda se acha possuido d'esse espirito de rebel
lião qqe se pretend.e suffocar ! l ! Senhores, eu. 
sou da opinião de ·Locke, francamente. o digo, 
quando, (allando sobre a obediencia passiva, 
declarou que ao agente d'o governo que pisava 
e . violava as leis, e que sahia da esphera que 
lhe·era marcada, era permittido negar fogo e 
agua, fechar-lhe a porta, e repellil-o della. · 

Quando a este e;dmio phHosopho alguem op
punha duvida, dizendo que assim se ião espalhaT 
as insurrecções .em to~os os estadqs, elle res
pondeu que não .fazia mais do que emittir ver.
dades e direitos sacrosantos,. e que ·a n:10 · ser 
licito· exprimir estas. verdades,.· estes direitos, 
estes deveres sacrosant<>s, neste .caso· reapondia 
que "tambem não se devora dar pe~iuissn.o a que 
outras verdades, outros deveres, ·outros · direitos 
se pudessem em occasia.o ~]guma : o propriô_ 
evangelho, diz esse eximio philosopho, contendo 
só verdades; ~ dessas verdades : pôde abusar-se ; 
ellas ·podem ser mal entendidas, e dar muitas 
ve~es lugar a desordens, como tem acontecido ; 
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20 SESSÃO EM 1. DE JULl-l,{J _OE 1839 

mas nem por issq ainda füi ·declarado que o 
é,angelho nao devesse merecer dos povos toda 
a '\'eneraçã.o que seu divino autor . quiz que. elle 
merecesse. Portanto sou de opinião que em taes. 
casos, todas as vezes 'que llm agente do poder 
pis.a · e viola as leis, e sahe da esphera que Ih.e· é 
marcada, dá direito aos povo~ a repellil·o, 
fechar-lhe a porta e neg_ar-lhe pão e àgua~ ' ;._ 

A sedição do Pará, Sr. presidente, fo1,a mais 
}~stiruosa que· é possive} ;,é um legado da admi
mst,·ação :Jlassada, sobre o qual a admillisfração 
actual deve lançar vistas patemaes para poder 
curar as profundas feridas feitas pela mão des
pota e lyrarmicn de seu administrador. 

Se a miministpaçno actm,l quer merecer o ti
tulo de pnternnl, se n administração aclual quer 
ser dtm,doura, se a arlministraçR.o nctnal quer 
fü1.er a prosperidade e rclicidade da naç110, a 
admiuistl'nçlto nclunl deve já, e sem demora, 
mnndar jnslilllir os devidos exames na pro
víncia do Pt,t·á ácerca de t.an la$ atrocidades. 
Illucide-se n vet•darle, examine-se, prove-se 
que com effeilo nada disto existio, e então 
a administt·açno actual dará ao Brazil uma 
prova de que é brazileira, de que sabe 
sympathisar c_om as instituições do paiz, que 
não sympathisa com aquelles a quem Ga
~at no seu elogio <le Kléber, dizia :-Oes g~né
reux patriotea qui veulent toujoúrs extermhier . 
les rebelles, mais qui na sa'llent pas le battre
esles generosos patriotas só querem exterminar 
e perseguir os rebeldes, mas· nn.o saber:rl' balêl-os. 
A admiri{slraçlio actual provará assim que para · 
ella º. exterminio não é um fim po]itico, e que 
a pacificação_ apen_as é o alvo a que se dirigem 
as suas prov1denc1as. 
. Utú nolire deputado, discorrendo sobre todo 
o Br~zil, · procurou descobrir espirito revolucio
,nario em todas as provincia§·; -disse que o Ma- . 
ranhào es~ava ás borclas do precipicio, com uma 
revolução hot·rorosa l O nob1~e ex;;miaistro da 
guerra:à~r,mou· nei:;ta ca_~a que ap~nas um fücci· 
noroso_chamado Raymundo perturbava a tràn
quiH_idade · da_queHa provincia. O Piauhy, Sr. 
presidente; Col. tambem olhado com os olhos de 
sangue com ·que .se havia olhado por todo o im
perio !. O. P~&iuhy} Sr. presid~nte., província que 
me pat·ece até hoJe não ter amda dado a menor 
~emonstràçã? d.e r,_i~a de obedi~ncia, respeito e 
acat~mento as autor1dad.es. p1;1bl1cas ! O Piauhy 
se disse que estava quas1 v1chma do mesmo es
pirjlo ~ev?lucioiiario m .E discorrendo, chegou-se 
á provmma. da-1:\ahia; e allL. Sr; presidentP., 
V. E;~ .. me perm1tta q_u~, fallando nos negocios 
da B~h1a, eu me e:x:pnma com toda a candura 

. . . . . ' eu me ~Xpl'lma coin toda fran·queza ; disse-se, 
. _Sr. presidente, que a Bahia era um mol'ib11ndo. 

. .() Sa. ANDRÉA_ :-A. rebellião dá Bàhía. 
·. · . O 'SR. · MoNTEZmt:A :-Que a.· Bahia. era um 
: moribundo,· que ainda podia ganhar forças e 
· r~yoJyer-sc. f'o1·ão estas as palavras aqui enun-

ciadas, C SãO ei!laS as palA.VfQS f(IJe S8 achã.O 'COrÍ• 
-signadas 110 discurso df3sse Sr. deputado· refe
rin~o-se á provincia da Bahia. O .que tinha na 
idé!l esse .Sr. deputado? Referia~se por ventura 

. á· revo.lução de 7 de Novcmbt·o.P Que horror r 

. Qúefalsidade ! Ignora por ventura·. esse $r. de-
. putado,·g·"'e · .. a provincia ,da Bania. não . tomou . 

pnt•te álg~ma. nessa revoluçã~·, . e qué 'âperiàs 
qu~tro :sediciosos perturbarão a cidade,. e apóde
rárão-se, della, e que toda ~ provincia, ·toda: a 
gente grada, todos os homens industríosQs,lodi 
a riqueza provfacia.t tomá.rito parte n11 causa da 
legaljdade, e procurárão por todos os meicis ~Om~ 
pellir, acabar, destruh·, és~ag~r essa' revofoção 
horrorosa? Ignora por ventura esse nobre depu_
tud~l que a B.r.1hin, desde que tem u.ma posição 
soc11d no Brnz1l, mmca soube senão defender a li
berdade e a sua independencíia p· A uajca·guerra 
que conheço feita na Bahia é essa em· que se es
mago11 a hydra lusitana ( voltando-se para ·o 
Sr. Andréa e elevando a voz ) ; em que se es
magou a hydra l1Jsitana ! ... Ignora por ventura 
o St·. deputado que quando se falia da Bahia de 
um modo tal, se quer dizer que ella toda se 
acha em uma especie de conflagração, que eHa 
arde no desejo de se rebe\\ar, de destruir os 
instituições do· paiz, e acabar com a · ordem 
de cousas existente? E não é isto a maíoT 
das calnmnias feitas a uma provincia -tão 
digna, tão patriotica como a · provincia da 
Bahia? . 

O SR. PaESrDENTE: -Devo 1e-~b'~ar ao Sr. de
putado que a plllavra - cCT,lumriia - foi estra
nhada nesta casa. ·. ·. 

O Sa. MoNTEZUMA : - P6de-se negar· a essa 
província este espirito de ordem manifestado 
em todas as oc:casiões ? Assim eu declaro ao 
nobre deputado do Pará ; a provinda da Bahia é 
um ~otiburido que póde ganhar forças e in
surgir-se ; mas.é cont:i:a os de.spotas, contra-os 
ty~annos, contra os inimigos das liberdaçles pti
bhcn.s, contra os inimigos-da dignidade e inde
pendeoeia do Brazil. Et c_ontra esses, e só çontra 
esses que a provincia da Bahia· h~ de dial'ia
~en.te ganha~ forças par~ resjstir-lhes. A pro
.vmc1a .da Bahia, quando não. tives~e dado p1·ova3 
em n;i_u·tas ócc~siões d.o seu espirito _de ordem, 
bastava a manetrn pQrque se tem. comportado 
depois que terminou a revolução de. 7 de No
vembro para fazer conhecer o seu amor á 
ordem, o $e·n reJpeito, ás. leis. Não ba um só 
lugar, não ha um s6 ponto··daquella província, 
onde_a . ordem n!lo_· exista. Não quer· esta pro-
posição dizer nem. inculcar qrie alli, comô em 
muitoe outros pontos do ímperio, .. se não éom
mettem crimes, e crit:nes.horrorosós; .mas üm ou 
outro - assassin_ato nao póde· de :modo algum · 
f~zer crerá _representação nacional nem a pessoa 
alguma, que .o .esj:>irito de ordeà). pübliea n:tlo 
exista . gray:ado em -todos os corações bahianos ; 
que o !!-Wº~ das inslitui~0es- \1ã.o merece á.quell~, 

• ,.J .-;· 
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povo a mesma devotação que merece ao povo · 
doRio de Janeiro ou de qualquer outra provincia 

nação aqnella que é filha · da obediencia pro
cedida das boas leis. A tranquillidade que é 
filha da força, da violéncia, essa tranquillidade, 
Sr. presidente, na.o faz senão desgostar, morti
ficar, e pôr ern alartni o coração verdadeira
mente _patl'iotico. Eu digo n·esta occasião como 
o digno e illustrado Fax:-· Suoh a tranquillity 
alatm$ me more than twnult.-Uma tal tran-

do imperio. · 
· . S1'. p1·esidente1 P.ermitta-me V. Ex. que ~-eu 

· ainda não, acabe esta p~rte do mea discurso 
sem fazer sentir. á camara a incoriveniencfa de 
taes p1·oposiçúes. Qual é1 Sr. pr~siden~e,_· ·a idé!l 
que se f~rá na Europa, ao ler o discurso do Sr. 
depuliido· a quem combato? Dir~se~~a poi· ven
for.a ·que o BL·azi_l se acha habitado por· um povo 

. a~igo das instituições monarchico-representa- . 
·tivas ~- Pir-se-ha por ventura na -Europa que o . 
thrópo · tem .seu assento no coração dos brazi-

. leiros ? Nilo i o espirita de ordem, que diz o 
·throno na falla da' abertura que se divisa em 
todos os pontos do imperio, foi uma falsidade, 
uma mentira, no conceito do Sr. deputado ; 
tL1do i~to rorao palavras vãs, illnsõe:i, falsidades, 
com que se nos veio aqni embair 11 1 Nn 
Europa, em toda 11 parte se dirá -- O Bra1.il se 
acha ·á borda do maior precipicio ; uma coníla
graQllo geral, um11 gt•nnde cul11mid11de. a maior 
que se póde consitlor111•1 se acha imminenle 
sobre o pahi I Qual o conceito ? ... Como po· 
del'á prosper,u• n in1luslriíl no Brazil, corno 
ganha1·áõ amor ó.s instituições aquelles que 
não se occupl\o com n politica, mas que se 
entretêm em lêr os nossos discursos proferidos 
na cosa P Como poderão acreditnr que o monar
chismo é uma realidade ? Nn.o t•slarllo todoa os 
dias receiando ver dominar os principios repu
hli('anos, ou o absolutismo P E' assim que em 

· todas as épocas se tem procurado destruir as 
instituições do pai~. . · 

Eu não me recordo de umn só revolução que 
tenha sido preparada de ante-mão por uma 
facçao temeraria, que nã.o principiasse sempre 
por desacreditar ~10 espirita publico as instituições 
do· paiz, para fazer crer .que o povo as não ama, 
que. as rejeita, que as detesta, que um espidto 
.de desordem está .em toda a populaçno. Entre-

. ·tanto, Sr. presidente, é falso todô o espirita de 
desordem que se tem figurado no Bc•azil; apenas 
me. lembra ·de haver desordem no Rio Grande 
do SuL Esta desordem, eu espero que não seja 
vencedora. Não ha de ser a rebellia.o quem ha 
de vencer, mas sim a causa da legalidade. 
·Assim o dêmonstrão os exemplos de 011lras 
nnções: a rebel_Jia.o ~caba sempre por succumbir 
e ser debellada, e a legalidade consegue sempre 
supplantar · a anarchiâ.. Port~nto, Sr. presidente, 
eu pedira a V. Ex. que, quando taes propo
sições se emittissem · na casa, V. Ex. consen
tisse tamhem que do lado _opposto se comba
tessêm. uma p9r uma; para âestruir UI.o grande 
falsidade. . . ·• .. 

Quanto, Sr. presidente, a essa tranquillidade 
__ que se pretende ganhar com a for~a,- eu peço a 

V. Ex. Iice[J_ç~ para me declarar. contra eJlá. 
Eu sou de uma opinião . bem . diversa. Eu só 
considero tranquillidade . digna de merecei' os 
eloiios e sympathias· dos ·representant~ da 

• < j • ·, 

. quiHidade, diz aquelle digno e rcspeitavel pa
triota de seu paiz, alarma-me, atterra-me mais 

· dó que o tumulto. E' assim que· não tenho 
duvida de manifestar perante a camara, e pe
rante a naçno .inteira, que não quero a tranquil
lidade filha da força, mas sómente aquella que 
é filha da obediencia, precedendo boas leis, o 
qne significa que ella é filha da convicção da 
utilidade que rElsulta das instituições do paiz. 
Portanto, detesto, abomino as proposições apre
sentadas, quando, repartindo-se as forças, se 
designárAo 8 mil homens para uma província, 
1,600 para outrn, 2 mil pnra ontra, etc. Nao : 
o meu coraQllo brazileiro repugna, rejeita, re-
pelle semelhantes proposições. , .. 

Sr. presidente, o espírito de ordem é" no 
Brnzil 3bsolutamente necessario hoj-e, attento o 
estado de prosperidade em que se acha o nosso 
paii: prouvera á Deus que a administração, 
pondo de parte o seu espirito militar a que 
tanto parece que se tem inclinado, procura:ss~ 
mais ir encaminhando os canaes da industria, e 
dar trabalho ás mãos pobres, para .augmentar a 
riqueza do paiz~ 

Quanto, S1·. presidente, á força em pregada 
pelo guverno na pacificação do Rio Grande do 
Sul, devo notar que eu _já disse nesta casa que 
a minha politica é o emprego da força com o 
emprego da convicção, e que a convicção ou 
persuasão era o primeiro elemento da politica 
que o governo devia empregar na pacificação 
do Rio Grande do Sul; e que o emprego da 
força era um elemento secundario. Na.o du
vido de que a administração passada quizesse 
tambem empregar estes dous elementos ; con
cordo mesmo em que nma ou outra· .vez lan
çasse mão · da moderação ; mas permitta o 
patriotismo dos membros dessa administração 
que ingenuamente_ lhes diga que uma grande 
differença, e>:íste e~tre a política _da adminis
tração· . p~ssada, e aquella adoptada pelo lado a 
que leriho a honra de pertencer, ao menos a 
politi~a adoptnda por mim .• 

· Se a politica da administraç.ão passada não 
· foi sómente a da·força, mas unida á couvicça.01 

á persuasto, o gabinete· passado enteriqia que a 
força er11 o primeiro elemenlo, e que a ú1ode
raçao era '?lern~nto secundaria ; e nós, ao 
menos .eu, creic, pelo contrario que a con
vicção, ·a persuasão é elemento primaria, e 
que a força é elemento · que só é capaz de 
auxiiiar, e não pód_e de maneira.alg11ma tornar
se o primeirô alvo da política ela a~ministraçllo; 
posto que, Sr: presiqente~ eq saiba com Sene~ ; 
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22 SES.:,ÃO .EM 1 DE JULHO -DE lt-í3!l 

- Qui timide vogat, · docet nega're, -A per
suasa.o, a convicçrw é .portanto indispensavel : 
eJla é o primeiro elemento de um governo pa
ternal ; lá está a grande sentença de Claudiano: 
-Quí terret plus ipl!e timet.-Aque)le que mais 
aterra é- o que mais teme._ E', por conseque11ci3, 
necessario evitar um . destes escolhos, e não 
cahir nem em · Séylla nem em Char_ibdes. 
Não digamos aps rebeldes:- Una salus victis 
nullami sperare aalutem.-Na.o lhes ensinemos -
essa maxima; ensineu:os-lhes, pelo contrario, 
que depoi~ àa guerra civil acabada aind_a resta 
para elles uma patria que os receberá, que os 
acolherá. (Apoiados.) 

O SR. PRE!?IDENTE :-0 Sr. Lima e Silva tem 
a palavra. 

O S1:i': L1MA E S1LvA :-0 nobre deputado o 
Sr. Andréa parece que peílio a palavra llll sessno 
passadn pnrn se explicar ; porlnnto, se quer 
fallar eu cedo delJa. 

O Sn. PRESIDtN'l'E :-Pedir a palnvrn para 
explicn1· nfto dlÍ prefcrencía, seria necessario 
qw~ os nmiEi senho1·es lambem cedessem. 

O SR, ANDRÉA :-0 tempo é pouco, e tenho 
muito que dizer para respondei· ás muílas in
jurias que aqui se me têm feito. 

O Sr. Lima ê Silva, antes de cmittir a sua 
opinião sobre o artigo que se discute, fará breves 
reflexôes a regpeito da organisaçao do exercito 
ultimamente feita, visto que ·se tocou -nesta 
materia : organisaçn.o na qual o governo lançou 
mão da que até enUío existia· decretada pela k~ · 
de 4 de Maio de 1831, e . de differentes legis
ções franreza, ingleza, portugueza e patria, prin
cipiando por marcar o numero_ de offi~iaes ge
neraes1 estado-maior, - corpos de officiaes enge~ 
nheiros, praças, arsenaes, as praças de que se 
devia compôr é·ada um dos_ corpos1 indivíduos 
de que se devia com pôr cada uma das classes, 
etc. · 

Acha mui louvavel o trabalho marcando o 
numero dos· officiaes, porque até agora nãO 
estava marcado pelas nossas leis. 

Quizera emittir -a sua opiniao sobre-a orga-
. nisaçao ern geral ; mas não se acha. habilitado 
por faUa dos dados .precisos que devem existir 
na. ordenança do exercito, em que se trabalha 
lia muito tempo, que est~ quasi prompta, e 
brevemente será ·apiesentada á camara. Como, 
porém, entende que a organisação _ Jeita é ·pt·o
visoria, por nAo ter sido ainda app~ovada pelo 
corpo legislativo, · e porque é na ordenança do 
exercito que se ha de tratar do estabelecimento 
do mesmo exercito sobre as duas bases indis
pensa veis -população- e -rendas pablicas-.:_ 
e da má formatura, dedararando-se os diversos 
corpos e armas de que deve constar (art. 150 

~da constituiçllo) ; julga que o Sr. ministro da 
gu~rra deverá f~zer -na organisaçã,q}feita -as alte
rações que julgar · convenientes; ·para -o qu_e o 

orador o considera muito It~bilitado, nllo só 
uelos seus extensos conhecimentos militares, 
~amo_ pela pratica que tem tido no serviço, nrío -
só militar, como na qualidade de ministro. _ 

Acha muito economico o augrnento de auatro 
batalhões de caçadores feito pela nova o~gani
saçllo, para tornar desnecessaria a· creaçrto _ de 

· corpos. pro:visorios, ·que, além de gm,tarem sem 
co,nta, peso e medida, em prets, fardamentos, 
etc., requerem depois recompensa, officios, pen
sões, posto~, gl'aduações e soldos, _de modo, 
que o governo se vê embaraç~do em -qs de
ferir, ·e o conselho supremo mifüar _em con
sultar as suas numerosas pretenções. 

Além desta vant,1gem 1 cxis!e ontra de não 
menor monta. Em tempo de paz, na sua opi
nitto, devem ns forças ser estacionadas. em de• 
partnmenlôs militares, ·por todo o litClra\ do 
BrAr.il, dos quaes se devem mandar trop:1s 
para os ponlos intermedios i conset·vando-se em 
cada corpo os individuas ahsoln(amente neces
sarios, e sendo licenciada tod~ a mais ttopa. 
Segundo este systema obter-se-ha economia, 
primeira va_ntagem; segunda, terá a nação sol~ 
dados vetel'anos, porque como não se conta 
como tempo de serviço aquelle em que o sol
dado está com licença, o voluntario ou re~ 
crutado terá de p1·eencher o tempo da lei, e por 
consequencía o voluntario nno ficará no servi~o 
só auatro annos, e o recrutado sómente -seis; 
co~o agora acontece; tercéira rnntage1n, dimi· 
nuir-se~ha o recrutamento .. 

Acha boa a 61·ganisaca.o dada á ca vallaria : 
mas desejaria que em éada regíme11to houv'essé 
3 officiaes_ superiores, e nao 2 sómente. En
tende tambem que o veterinat'io. deve ter o 
posto de alfel'escom o s_eu soldo respectivó, como 
tem o picador, abonando-se-lhe como gratifi
caçllo addicional o maior vencimento qne deve 
ter. Deseja ouvit· a opinião do Sr. ministro a 
este respeito. Nào concorda em que os ferra
dores andem no estado 0 menor tlos corpos~ por· 
que dahi resultaráõ inconvenientes. 

Tamhem acha boâ a organisaçâo dada á ar
tilharia ; mas acha muito dous espingardeiros 
e éoronheiros no corpo de artiihal'ia a cavallo, 
E porque fóra da casa tem sido .censuradfl a 
mudança da palavra_;corpos-para bata!,hlJes, 
declara que acha melhor esta ultima denomi
nação. porque a _palavra corpo exprime muitas 
idéas, e· a palavra batalhão exprime uma idéa 
limitada. Prefere tambem a denominação de 
artilharia de pé, e'n.l lugar de artilharia de po
sição, como antigamente se chamava. 

Posto _na.o precisemos agora de pontoneiros, 
sapadores (da palavra sape, que · quer dizer pá 
de páo ou de ferro, de que se usa ·nu Europa), 
e mineiros,. pensa que, como bem disse o Sr.
ministro · da ·guerra, não __ é no ·morhento em 
que o Brazil tiver de defender, ou atacar praças; 
que se hao de crear ; -quanto mais que _ nrio 
ficaráõ ociosos em tempo de paz, pois que podem 
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SESSÃO EM 1 DE JtJtHO DE 1839 

ser então occupados em diversos serviços mi· 
litares . 

. Acha boa a denominação de caçadores de 
montanha, dada aos pedesl,es de Matto-Grosso, · 
nem lhe parece justa a censuru que se tem feito 
a este respeito, porque esta denominação é 
mais apropriada ao serviço que esta força tem 
de prestar. O orador mostra a importancia e 

• •'a• 7 - "'1' '1 ' _ _ -- _l -- _ 1 _ ,_ _ _, ~ _ _. _ --

U til l aaae aos caçaaores ae montanna, aas com-
panhias francas, e dos serviços que têm pres
tado em outras nações. · Lembra a porfiada re
sistencia que Sertorio, com um pequeno exer·. 
cito por elle formado e disciplinado, fez a 
quatro generaes romanos com força muito con
sideravel_, que, segundo a opinião de Plutarcot .. 

· era de 420,000 de infantaria, 8,000 de caval
Jaria, 2,000 besteiros e outras tropas de arre
meço : a· ponto de que provavelmente teria 
levado as suas armas victoriosas á toda a Italia, 
depois de haver destrui<lo os formidaveis exer
citas de Metello e de Pompêo, se não fôra as
sassinado pelo traidor Perpenna, Oll para 
melhor dizei· por Antonio, officíal de Perpenna; 
este e outros of'ficiaes se 11chapdo em um ban
quete dado por Sel'lorio, e 110.vcndo os con
j11l'ado:; ajustado que ao signal que désse Per-

. penna, lançando um copo de vinho sobre a 
mesa, Antonio 1he daria o primeiro golpe, os 
outros conjurados o acabariAo de matar ; e 
assim aconteceu. 

Os americanos ínglezcs, continua:o orador, na 
sua guena da independencin, mesmo em 1814, 
e mesmo em 1817, tivert\o corpos de todas as 
armas, como se usava na Europa i porém elles 
creárão, além destas tropas, outras proprias e 
adaptadas ás circumstancias peculiares do seu 
paiz: creárllo corpos de ,·iflemen, isto é, hcmens 
armados de rifles, fuzil curto que se carregava 
pela culatra, segundo a invenção de vVasington, 
de maneira que a bala ao sahir descrevia um 
espirnl de differentes voltas, e que encontrando 
resislencia percorria maior alcance. Elles creárllü 
tarnbem co·rps of rangers, isto é, companhias 
francas comrnandadas por capitães que fi
zerao muitos serviç,ls; e ti verão 17 destas com-
panhias. . 

Creárão corplf o.f seafencibles, tam:1em com
panhias francas commandadas por capitnes, para 
a defesa de seus portos e rios; e ti verão 10 
destas companhias. 

Ora,· Jlara se julgar com acerto sobre a deno· 
minação de caçadores de mantanha dada á ~n
l'anlaria fóra da 1i,nha, é indispensavel ter-se em 
vista o que têm escriplo algun·s. autores sobre a 
guerra de montanha. O marquez de Silva, na 
sua obra - Pensamentos sobré a tactica e es
trategia, ou verdadeiros princípios da sciencia 
militar, .:.:__ mostra satisfacloriarnente · a imporª 
tancia da.guerra de montanha_s, e a necessidade 

· de haverem tropas proprias e disciplinadas 
-para semelhante· guerra.. O· marechal de Saxe, 
na sua. c,bra - Mes Reveries, -. apresenta idéas 

.:::::,... • s • 

luminosas ao mesmo respeito. Charles James, 
rio r-;eu excellente diccionario universal militar, 
em inglez, bastante ~atisfaz sobre a materia -· 
guerra de montanhas. - Todos os autores con
corda.o em que é indispensavel que hajão boas 
tropas e convenientemente disciplinadas para 
uma tal guerra. Ora, em o nosso paiz, que em 
grande parte é montanhoso, parece que devem 
,_ - . - -- 1 . - .. - 't "' 'I ,. 

naver rropas proprrns para a aexesa aesses Ju· 
gares montanhosos, e por i'5so a denominaçliO 
de -:- caçadore~ de montanha :_ me parece 
mmto a proposito. 

O orador, depois de mostrar a conveniencia 
de se terem bons cirurgiões nos corpos do exer
cito, a necessidade que ha delles, a falta qne se 
experimenta por não haver quem queira ser ci
rurgiao militar1 á vista dos seus pequenos ven
r.im~n tos P. OP.!.P. lhfl!ó: tPT'nPg::idn !OI rPf,,rrn!l, se-
gundo o alvará de lG de Dezembro de 1790, e o 
soccorro ás suas viuvas e filhas, conforme a lei 
de 6 de NC1vembro de 1827, declara que deseja· 
mandar á mesa uma emenda neste sentido:
A gratificaçao addicional dos cirurgiões do e,xer
cito deverá ser de hoje em diante 40$ mensaes. 
Os mesmos cirurgiões sno comprehendidos nas 
disposições em vigor do alvará de 16 de De
zembro de 1790, e da carta de -lei de 6 de No· 
vcrnbro de 1827.-Mas o orador deseja ouvir a 
opini!i.o do nohL·e ministro da guerra, para 
depois dclla tratar com os illuslres membros 
seus collegas da commissão da guerra, e enviar 
á mesa a dita emenda. 

Passando a tratar sobre a proposta, pronun
cia.se pelos §§ 1º e 3°1 por conterem dispo
sições que passárão na lei do anno de 1838. 
A. respeito do § 2°, entende $er indispensavel 
marcar a força ordinaria e extraorqinaría, con .. 
forme o § 11 do art. 15 da constituiçao do 
irnpet'io1 e na p1·atica da camara, apenas inter
rompida em .1830, em que sómente se marcou 
a força ordinaria. 

Não concorda no augmento, que nota ser 
annualmente progressivo1 das companhias de 
artifices, por serem muito mais dispendiosas do 
que empregando-se operarios, que só vencem 
nos dias- em que trabalhão ; além de que se 
admira de se terem conservado estas compa
nhfas nos arsenaes, quando poderião prestar 
valioso serviço no Rio Grande do Sul, onde 
suppõe que n·no existe um só. Talvez mande·. 
emenda .para reduzir ·estas companhias ao nu-· 

.. mero de quatro. . 
A discussão fica adiada pelo liora. 
Retirado o Sr. ministro da guerra, o Sr. pre;. 

sident-e dá para ordem do dia a mesma -d~ 
hoje, e levanta a sessão ás 3 horas· menos um 
quarto. 
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.-.. ·!H · ·skssio .BM 2 DE JtJÍ..HO DE 1839 

PRESlDENCIA DÓ SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARI~ • .;..._ Expediente. - Resolução sobre o 
. prazo concedido aos gene'!·os de estivas. - Pa· 

rec_eres de comm·issão. - Requeri'.rnentos. -
· -Ordem do dia.- Discussão da reaolução 

sobre a fabiri'ea do -Sr. Meira na Bahia.-Fi-
. xação d~forças de terra .. -Emendas.Dismirsos 
dos Srs. Carvalho· de .Mendonça, · ministro da · 
guerra, Coelho Bastos, Navarro e Andréa. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo. que se reune numero legal de Srs. depu-
• , 1. - - - - .... , ~ - - - - -taoos, anre-se a sessao, rn-se e approva-se a 
arta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Souza Martins, Calrnon, Clemente Peteil'a, 

. Buslamante e José Feliciano; e sem ella os 
Srs. Souza Franco, Castro e Silva, Veiga Pes
soa, Francisco do Rego, Ltiiz Carlos, Gomes 

. da Fonseca e Carneiro de Campos,, 

EXPlmlEN'J.'E 

O SR. 1(\ SEçRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os següintes officios : 

Do ministro da justiça, enviando a represen
!açl\o <los officiaes e mais empregados na secre-

.. taria da policia da côrte, pedindo augmento nos 
seus vencimentos, e bem assim o officio do juiz 
úe direito, e chefe de policia, que reconhece a 
necessíclade de conferir-se alguma gralific:.1ção a 

. laes empregados, com o qual o governo se con
. forma. - A' commiss110 de penSCies e orde-

nadoa · 
Do min1slro da guerra, que em resposta ao 

of1icio desta camara de 27 de 'Junho findo, em 
que se lhe solicitou copia do decreto, ou de 
qualquer outro despacho pelo qrial fosse refor
mado com um po'stode accesso o major Emi- · 
líano Filippe Benicio Mundurucú, participa que 

· na secretaria. a_e estado dos negocios da-guerra 
nao consta que este official fosse reformado 

·. com um' posto de · àccesso, mas ser• no mesmo 
.. posto que ti11ha de ,major,. por decreto de 5 de 
·Março .~oc-:>rr·enté ànf.!o, e em virlude do. artigo· 
·2~ cfa lei n~::41 de 20'de Setembro de 1838,_:_ 

:: Ã q~em· fez à·.requisição.: · · . :- · 

dade de ser reduzido o pra·zo livre de trinla 
dias, que o § 3" do art. 16 da lei de 20 de Oü
tuhro de .1838, concede para· ar·mazenagern dos 
generos .de estiva, pelo que respeita aos artigos 
volumosos como · vinhos, azeites e aguardentes, 
corp o fundamento de que taes generos se accu
mula.o.por tal fól'ma nos pateos da estiva e suas· 
coxias, que fica esta inteiramente empachada 
a ponto _ele. não poder àdmittfr, e mesmo dar 
sabida á não menàs importante, e muito · mais 
numerosa classe de artigos porlateis, que têm 
de ser·des.pacl1ados por aquella repartição, cot110 

sej:lo, entre outros o ferro, a manteiga; sabão, 
cerveja, etc. 1 do que têm resufü1do os grandes 

·;. estorvos, embaraços e despezas ponderadas na 
dita representaçllo ; e a commiss1lo · confor
niando-se com as razões allegadas, e entendendo 
que cumpre poupar despezas ao comm.ercio; e 
1·emover todas as causas que possão empecer 
a facilidade e presteia, que deve haver na 
marca das transacções commerciaes1 por ser 
esta uma das principaes causas e a prosperidad~ 
delle, muito mais no caso presente, em que sa.o 
os proprios interessados, que reclamn.o a alte
raça.o da medida adoptada, unicamente com 
vistas de beneficiar o mesmo commercio, e 
como uma compensaç~o de augmentos de di
reitos enta.o estabelecidos, é de parecer que 
se defira a representação dos supplicantes na 
fó1·ma requerida, por meio do seguinte _'pro· 
jecto : 

« Art. 1 u. O prazo livre de trinta dias con~ 
cedido para os g(meros de estiva pelo § 3º do 
art. 16 da lei de 20 de Outubro de 1888, fica 
1·eduzido ao de dez dias para todos os líquidos 
contidos em c~scos. 

,, Art. 2º. Fica revogada a legislação .em 
contrario. 

<< Paço da camara dos deputados, 22 · de 
Junho de 1839. - J. F. Vianna. - C. de 
Campos.-lJ,L N. Castro e Silva. >> 

E' lido e approvado o seguinte requerimento 
da 3° commissa.o de fazenda : 

a A 3" commissao de fazenda para dar o seu 
parecert ácerca · de requerimento que á esta 
augusta camara fez o -visconde de ltabayanna, 

, "Vaiá com~issllo de instrucção publfoa.o.re- · 
· querimento de Luiz ManoeJ Velho,:da Silva~ 
e ·á .. Colllm.issl\() ·de. Jnarinba e _guerra_ a·-petjça.o . 

. precisa que o governo1 pela repartição dos ne
gocios da fazenda, informe o que occQrrer ácerca 
.do processo mandado intentar contra o mesmo 
visconde,· pela 1·esponsabilidade dos dinheiros 

:de D~ JuJieta,Renaida do· Couto. · · 
;\~1Y!?:·?,'_/tti~~â·'~s ré~Úerhnentos d~ :Aureliano 
1)~ug9§ÍQ/4l:i'~dva; Lm~·José de Campos_,: Fran
··füscp/Mai·Uris-Yi1:t'mià_eVice11te de Araujo.Lima; 
,'>\E\f~dcí'~C:jµlga~O'.Objecto de deliberação, :eva; 
\,3:iri,~p~i.~t .o·:·seguinle , projecto ofi'e1·ecidó pela 
',:cp1:rm11~são ._de :orçame'1,lo da· fazenda : · , .. . 
-\::::(«\~ ·.côn1missã0 do orçamento. da· fazenda füi 
:;,Ji~~sênte u~a. representaÇã():-~e varios nego-
': §iali~es· ~e~~a praça, versando sobre a necessi~ 

.por eUe .en_tregues á embaixada portugueza 
em Londres, durante o governo do principe 
D. Miguel ·.em. Portugal, esp~ificando os se-
guintes. object<>s ·: . · . . 

« _l°. A.quanto _montão as quantias enb·egues· 
pel_o visco;nde de Itabayanna á embaix.ada·por
Jugueza, :por .. çuja importancià se lhe intentou o 

- proce~;Bº·· . .. . . .. 
<t 2u .. ~.e o thesou.ro mandou que :essa sQmma 

fos~e· levad~. ~in debito ao governo por,tuguez no 
ajuste de contas, que 'teve 'lugar entre oí><;Qmmis,-
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.. SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1813~ 25 

!:larios portuguezes e brazileirns, em Londres, 
em 1836. · 

" 3º. Se o governo portuguez reconheceu essa 
despeza e approvou-a, ou se não quiz admiltil·a 
no dito ajuste de contas. · · 

(< Paço da camara dos àepuiados, 2 de Julho 
de 1839. - Frnncisco de S1mza Martins. -
J. José Pacheco. » 

E' lido e appl'ovado o seguinte requerimento 
do Sr. Rezende : 

e< Requeiro se peça ao ministro da ma
rinha os diversos planos que existem. na 

. secretaria da marinha ácerca de, porto do Recife. 
~-Rezende. ,> 

O Sr. Torres informa que lhe parece tjtié 
estes papeis estão na casa. 

E' approvado o requerimento. 
E' lida e approvadã a redacçrto da resolução, 

que autorisa ao governo a conceder carta de 11..\

turalisação de cidadão brazileiro a .Jo:io HL1c

thens, natural da Inglaterra. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a resoluçn.o nll.o impressa, 
que determina q11e o trigo em grãO que no es
paço de 10 annos fôr importado na provincia 
da Bahia para consumo da fabrica estabele
cida por Francisco Eiequiel Meira, gozará 
dâ isençl'lo de direitos de que trata o art. 91, 
§ 5°, do regulamento ele 22 de Junho ele 1836, 
urna vez que nãO exceda de 12,000 "alqueires 
por a1mo. 

O Sr. Carneiro da. Cunha. pondera que se 
acaso se dispensar para a pl'ovincia da Bahia o 
pagamento desses direitos, ha de se dispensar 
para <'ls outras províncias do imperio, qlle o pe
direr_n ; e pergunta. se o Brazil está em circum
stancias de fazer esse beneficio a um particular 
com prejuízo das rendas publicas ? Entende 
que. seria . melhor, que já que se tero em 
vista animar a agricultura do Brazil, se 
deelal'asse isento de direitos o trigo que 
no · Bra?.il fosse agriculturado, e por isso 
manda á mesa a seguinte emenda, que é 
apoiada : 

1< A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1". O lfigo agriculturado no Brazil 

fica isento de contribuição por · espaço de 
10 annos.-Salva a redacçllO. - Carneiro da 
Cunha. » · · · , · 

: O Sr. Henriques de liezende ·propõe o adia
rilento desta rnateria, sendo a resolução re~ 
mettida á commissao de orçamento, para que, 
tendo em vis-ta as rendas e as dcspezas pu
blicas, calcule se nos é possi vel o· sacrificio 
desses direitps.- Observa, no emlanlo, que esta 
resoluçao vai abrir uma porta para se fazerem 

· muilas outras . de jgual natureza, e concllle r~· 
mel tendo á mesa· o seguinte reqúerimento : 
· cc,,;froponho que esta resolução e os doeu-

".:"··-· 

TO~IO II 

mentos t>e1ativos sejão remettid_os á commissll.o. 
do orçamento,. para que, befü pensadas as 
cousas, proponha o que julgar conveniente, etc. >) 

E' apoiado o adiamento, e entra em dis
cussão. 

ô Sr. Moura. Ma.ga.lhã.es oppõe-se ao adia
mento, pois já foi este negocio ventilado na 
provincia da Bahia, aonde uma commissl:\o de 
negocianies entendidos e de empregados da al
fandega forão encanegados tle. exa,ninar esse 
estalJelecim.ento, o qual, com o relogio na mão, 
verificou que podia essa fabrica moer cern al
queires de trigo por dia, ou tri~ta e seis mil 
alqueires por anno. A commissão, porém, re~ 
dt:zio á terça parte a isen<:ão que se pedia. 
Mostra que esta fabrica não é um pequeno 
moinho, mas alé ten, patente da junta de com
mercio, devendo por isso ser protegida. Emfitn, 
faz ver que ess~ concessão não prejudica a 
renda publica, porque por ora nenhum trigo 
em grri.o entra na Bahia, e deste modo vem 
antes a nação a lucrar õ por cento de expe
diente que essa importação ha de trazer, -Vota, 
pois, contr/l. o adiamento. 

O Sr. Ramiro sente nti.o estar lle accordo 
com o nobre deputado pela provincia de · 
Pernambuco, cuja honl'adez e independencia 
de caracter reconhece. Acha que· nllo se 
trata de fazer concessões novas, nern de 
conceder privilegios ; trata-se de interpretar 
um artigo da legislaçM, de decidiL' se esse 
trigo é materia prima da ir.dustria desse fa
bricantet porque nesse caso a lei de 22 de 
Julho o eximirá do pagamento desses direilos. 
Ora, não acha que a commissão do orçamento 
seja a mais propria p1ra dar essa in terpre
taçn.o. Traz em seu apoio as palavras honlern 
proferidas pelo nobre deptltado a quem com
bale, quando, ao tratar-se de um nc•gocio de 
Âiagôas, achou que não el'a a commissao do 
orçamento · a mais propria para esses exumes. 
Concli.Je votando contra o adiamento. 

O Sr. Carneiro da Cunha acha indifferente 
que passe ou 11ào o adiamento ; lembra, porém, 
que se pol' ora na Bahia não se importa trigo, 
imporia-se farinha que paga direitos, os quaes 
ficaráõ . perdidos quando essa. fabrica moer. 
Mostra que, havendo as necessidades publfoas 
obrigado a carregar com 50 por cenfo a iin_~:, 
portação dos vinhos, não. é muito coh~rente 
conceder agora isenções. 

. O Sr. ·Henriques de Rezend.e, . 1,em . quê 
pelos elogios que lhe deu o nobre deputado 
pela Bahia ache-se . de. algum mo.do. ;CQacto, 
todavia responder-lhe-ha, mostrando . a · cohe
rencia de sua opiniao de hóntem.: e de hoje. 
Mostra que hontem tratav~-se de·saber d.a uti
lidade e conveniencia de· uma obra, · exame 
-para que· não suppunha proptia a commissno . 
do m·çamenlo : agora trata-se de saber se p!}rte~
da renda póde ser dispens.ada, se s~: ·· pócf e 

4 
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conceder um favor. Não s,e oppõe a que se 
conceda esse favor ; o . que na.o: quer é que· 
se tome precipitada resolução, e se vote de 
chofre; 

O Sr. Fa.cheoo reservar-se-ha para sustentar 
o patecer da commissa.o quando fôr elle dis
cutido ; limita-se por ora a .dizer que se oppõe 
ao adiamento, porque, tendo sido impresso o 
parecer e distribu ido por todos os Srs. de
putados, deve-se estar sufficientemente habi
litado para decidir. Lembra que esse cidadão 
veio de provincía longinqua pedir á camara 
essa graça : fez e estõ. fazendo despezas : -para 
que demorar a decisão mais dous o·u tres 
mezes, e depois décidk talvez contra eJie, e 
aggt·avar sua so~te P Vota, portanto, contra o 
adiamento. 

O adiamento é rejeitado. 
O Sr. Moura. Ma.gaJ.hies mostra que nAo são 

fundados os argumentos que contra a reso\uçã.o 
se apresenta.o, pois que na Bahia nao ha 
moinho algum de trigo, e a fabrica de que se 
trata foi reconhecida pela junta do commercio 
corno de grande utilidade. Ora, o que quer 
o fabricante ? Que se lhe conceda a impot·· 
taçllo livre de tfüeitos de 12,000 alqueires 
d~ trigo, terça parte do que póde moer cada 
anno. · 

Nota que na Bahia não havia importaçli.o 
de trigo a_ntes de ser montada essa fa.bl'ica; por
tanto não· ha privilegio : privilegio seria se se 
diss_esse que ninguem na p_rovincia 'da Bahia pU:· 
desse construir mais fabricas. Deve-se pois só
mente attender se é ou não util á provinda da 
Bahia essa fabrica : é ocioso ludo quanto não 
fôr debaixo deste ponto de vista. Accresce que 
nada inhibe que em iguaes casos iguaes favores 
se façM ás outras· provincias, e nenhum mal 
lhes fai essa concessão feita á Bahia, á Parahyba 
e Rio Grande .do Norte, v. g. : que utilidade tem 
que seja importado · o trigo em grão ou em fa~ 
rinha se nllo ha nessas provineiás moinhos para 
·moer trigo? Não ha aqui pois exclusão, nem ha 
tão pouco privilegio ; esta medida tem por fim 
animar a industria, e ao mesmo tempo promover 
a plantaçllo do tr_igo. A_lguns lavradores já qu~ 
o têm plantado desanimara.ô, apezar ~as van',; 
tagens da produeçãO, por não haver machihas, 
nem ~oiilhos propi·ios parc1 o moer. Desde que 
os houver, ver-se-ha prosperar a plantaçao. 

. Este mesmo cidadãO tem ministrado a maneit·a 
de o cultivar, e .alg~ns lavradores · têm colhido 

· .já cento e tantos ·alqueires. E' sabido quanto 
· ·:·tteve ~tr: preferida a plantação do trigo, quanto 

deve ~ corpo legislativo animar a agricultura. 
Além disto, já mostrou o ór~dor que a nação 

ainda lucrará . directamenle'{95 -~. por cento de 
expediente; Lembra que tôâa~~·.:as naçaes ·que 
quer~ni · animar a agricultura concedem.Jhe, 
não privilegias exclusivos, mas sim favores. 
·cit~i o exemplo da. Inglaterra, onde grandes 
fàvores fora.o concedic.}Qs · aos àgri.cu1tores que 

expo~tassem trigo, e dentro de pouco tempo vi o 
prosperar a agricultura. 

Declara que tern esse principio a sancção dos 
secuios, e pdt'-·isso crê que uma fabdca na pro
vincia da Bahia deve merecer todos os favores 
e apoio do corpo legislativo, porque poderá 
tornar-se fonte de grandes riquezas. 

Faz ver· que· o cidadão qne pede esse· favor. 
nt'.o é por- esse motio que tem querido servir 
ao paiz ; alistou-se nas bandeiL·as da legalidade ; 
elle como juiz de paz esteve encarregado da 
policia da cidflde, e o Sr. Barreto Pedroso 
melhor do que o orador póde testificar á camara 
seus distinctos serviços. 

-Aproveila pois esta occasíao para tributar 
honras a utll cidadão prestante que tem ~mpa
tado capitaes, e qne tem atravessado o mar e 
vencido ttmtos obstaculos para bem de sua 
palria, e que por isso é sem duvido. nenhuma 
digno do favor do corpo legislativo, tanlo mais 
que este favor tem por fim promover um ramo 
de agrfoultnra de que tanto precisamoEt. · 

Ora, pela simples perda de tno minguada 
quantia como a desses direitos, deixar-sc-ha de 
conceder este favor, e promover a industria do 
paiz e dar occupaça.o a braços ociosos, que se 
tivessem trabalh.ado nAo havia.o de certo de 
promover a desordem. 

O homem· de trabalho não é desvairado pelq 
interesse ou se<ie de ouro, trata de manter sua 
familia; . emqu .. mto o homem ociosó é que 
sempre se., entrega a seus pensamentos e 
nutre desejos subversivos. 

Vota pela resoluçao, e crê que, á vista das 
razões que acaba de expender, os nobres depu- . 
ia.dos desistiráõ de sua opiniã.o. · · 

O Sr. Paoheoo nota que os senhores que têm 
impugnado a resolução não lhe têm dado a 
atlença.o devida, ou não têm comprehendido a 
questão, e por isso passará a expendel•a. 

Este cidadão, julgando-se com direito á 
. isenção dos direitos em que Calla.o regulamentQ 
da alfandega, requereu ao ·governo, mostrando 
q1ie ia crear ULna fabrica nacional, e que devia.o 
ser isentos de direitos os trigos que empregasse 
como materia prima. O governo entrou ·em 
duvida, ou mesmo julgou que este cidadão não 
estava no caso deste regulamento, isto é, en~ 
tendeu que a fabrica do supplicante nao se 
podia qualificar de -fabrica nacional ; - esta 
é a · primeira d_uvida. Segunda, entendeu que 
não erão u1aterias primas as de· que se servia. 
A comrnissão passou primeiro que tudo a exa
,:ninar' a legislação respectiva a_ ver se com· 
effeito era certa a opinião do governo, e em 
segundo lugar, .tambem encarou a questão péla 
na.o exii:;tencia1 e passou a ver se, Ifa.o havendo 
o favor naTei, a camara, o ·poderia conceder.
Que a legi~laçD.o apadrin·ha a pretenç~o do ·sup~ 
plieante, não padece duvida, e realmente diz:
São isentos (lê) · para fabricas. e manuf~çtq_ras 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1839 27 

J1acionaes. Ora, é claro a todas as luzes que esta 
fabrica é nacional. pois aue un1 diploma da 
junta do eommercfo ·assim ·o qualifica: Ora, nM 
definindo o regulamento da alfandega quaes 
seja.o essas fabricas nacionaes que devem gozar 
destes direitos, o que se deve fazli!r para ver .;e 
a questão está dentro da lei? Examinar a legis
lação anterior ; e ella estabelece que todas as 
fabricas gQzaráõ deste beneficio, menos as que 
por insignificantes o não n1ereção. No caso 
actual ha um diploma1 pelo qual se mostra que 
é- fabrica-, com documento do ínspector da 

· alfandega da Bahia, assignado até por um se
nador e alguns deputados que visitarão o esta
beiecimento, que dedarão que á ern granàe,,que 
nelle se tem despendido muito dinheiro, que é 
digno da protecçllo das leis e do corpo legislativo. 
Que é pois fabrica nacional e em ponto grande1 

rí~o ha duvida alguma; ve,jatnos agorn se deverá · 
considerat··se como materia pl'ima o trigo que 
deve moer. 

O orndor declara que n~o entrará nos por
menores desta questãO pot· querer economisar 
o tempo da casa; toda':'ia lembra que malerias 
primas sM todas aquellas que se comprão para 
depois se lhes dar Úma nova fórn1a 1 um novo 
valor. 

Em apoio de sua opinião cita o alvará de 
1809. 

O orador mostra que se temos sido UI.o francos 
em conceder pri vilegios, fü vares e is~nções a 
qualquer estrangeiro que se apresenta, como se 
escassêa a um nacional (apofados) em uma 
cousa tàO diminuta e lt\o justa ! Não entra na 
quest!l.o se é privilegio ou não, porque levaria 
longe ; mas assenta que se é privilegio nilo é 
como o que se tem concedido ás barcus de 
vapor. Todo o cidadão na Bahia póde apre
sentar qualquer fabrica da mesma nàtureza ~ o 
que $8 faz é animar este cidadão no interesse 
da industria agricola1 porque assim os lavra
dores da Bahia se dar.llo ao trabalbo de cultivar 
o trigo, porque acharáõ quem compre; e não 
havendo fabricã irà o estrangeiro introduzindo 
a farinha. Accresce que já a com missão mostrou· 
que a isenção não é muito sensivel : actuaJ
mente o trigo em grão tem uxn imposto; mas 
nao se tem verificado·e nem se verificará em
quanto não houver introducçM desse genero: 
na.o passa1 pois, do papel essa contribuição. 
Diz-se que tem inconvenientes : e qual é o 
fafor que o não tem ? O que se concede a. esta. 
fabrica? Doze mil alqueires, e ainda assim. paga 

· os cinco por cento da alfandega; será. grande a 
. diminuição? Termina votando a favor do pa~ 

recer. 
Fica a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA .ORDEM DO DIA 

E i:ltra em discusslio a lei de fixação de f'o1·ças 
.de terra. · · 

Tem entrada com as formalidades do estylo 
S. E,t. o Sr. ministro da guerra. ' 

O S1\ Andra.da Machado declara que quer 
fszer sua a eme11da ofl'crecida e depois re
tiruda pelo Sr. Cocl!io; llxnnd~ em 10,000 
praças a força ordinarin, e em 13,000 a ex
lrnordinaria. 

O SR. PRESiD'ENiE adverte ao r1obre deputado 
que a deve reproduzir por escripto por haYer ella 
sido inutilisada. 

. O Sr . . Carvalho de Mendonça : - Sr. pre
sidente, tomo _a palavra para sustentar o projecto 
que ora se discute) e que, como rnembro da 

~~~~~~:s:~~es d:e ~:~~~~~.1:~a 1~afe~.~~:·~,ir:t!;~~:~~ 
cousa ácerca da Ot'gaoisaçi:io do exercito, e 
outros pontos sobre que faUárão alguns dos Srs. 
depntados. 

A or~anisação do exel'~it?, do modo por que 
está feita, não parece sal1sfazer completamenle 
as nec:cssidndes do paiz; primeiramente, u di
visão de forças de linha e fóra da lín ba parece 
de alguma sorte viciosa, visto qtw taes praças 
fóra da linha, n(l.o devendo ter oulro exercido 
que não seja peculiar de suas provincias, não 
devem por sua natureza entrar no quadro do 
exercito, sim nas creações de forç&.!i policiaes 
compelentes a ellus1 ou em urn acto legis
lativo p~rticolar. Ainda que taeõ praças, com 
a orgamsação que actualmenle se lhes dá, 
deve~sem ser conservadas, a denominaç:10 
de praças fóra da linha e dentro do quadro 
do exercito tem alguma cousa de contra~ 
dictorio. · 

A ~r?porçM do numero dos differenles postos 
de officraes-ge~eraes e de engenheir.Js, e bem 
corno a. das diversas armas. entre si, não está 
isenta de poder soffrer uma ana]yse que lhe seja 
talvez ~esvanlajosa ; mas, apezar de qualquer 
destes mcon venientes, a força pedida é indispen
savel, senão escassa1 para. o estado tanto actual 
corno ordinario ; porque) em consequencia da 
guerra do sul e do eslado ainda vacillante do Pará 
e Mara.nhão, as provincias da Bahia, Sergipe e 
outras achllo-se desguarnecidas da força indis-

. · pensavel para prestar apoio á lei. E mesmo sup
pondo, no· decurso da presente lei, haja.o de re
mover aquelles embaraços, os consequentes de 
uma tão vasta conflagração, tanto·nas provindas 
mencionadas, como em outras, exigiráõ a con
servaç~o das mesmas forças, para assim tfrar 
as esperanças de novas revoltas que tentem ap-

. parecer ; sen~o melhor, aprendendo na· lição 
do passado, evitar novas desgraças com os· pe
quen~s sacrificíos feitos para a conservação do 
exermto. .. . "· · 
. Com effeit~t :'tsitas forças não serão dema.' 

s1ada~, e ~alvez mesmo sejã.O escassas1 não só 
no pr1me1ro, como no segundo caso, como se 
poderá demonstrar ; e de certo que, examinando 
cada uma ª.asparcellas, ninguem as achará ex-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:11 - PÃ¡gina 5 de 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 SESSÃO EM 2 DE JULHO DE Us39 

cessivas. E' a respeito das compa.nhias de ar
tifices qne sómente acho alguma cousa de mais, 
por serem ellas mui pesadas ao estado, á 
vista dos seus vencimentos, que se compoem 
já de soldo e já de salario, podendo-se aliás 
chamarem-se paizanos para o serviço dos ar
senaes de snerra, como se costuma fazel' em 
toda a parte, quando por ventura são poucos os 
soldados artifices. 

Dar-me-hei agora a fazer o exame das par
cellas, e suppondo no estado actua], não po-

, , ~ 'I 1' -ltn. .t'\. r:i.n 1 11 -t ... -, • 'I 

cteraõ naver menos oe30,vuu nomens ue 1 .. nnna 
na provincia do Rio Grande do Sul, 2,400 para . 
guarnecer, e mnito mal, as do Rio, Bahia e 
Pernan.-ibuco. Tumbem é visivel que :Maranhll.o 
e Pará nn.o poderáõ ter menos de 2,600, 
quo vem tudo a formar os 13,000 do projecto. 
Quanto ás con1panl1ias de artifices) bastarião ser 
permanentes 2 na côrte, e uma em cada pro
vincia, Bahia, Pernambuco e Pará. 

Ora,. agora, suppondo removidos estes emba
raços, direi qna no estado ordinario é fóra de 
duvida que dcveráõ ser devidamente guarne
cidas aquellas das nossas provincias que sa.o 
frontejras, ou que forrnl1o como verdadeiras 
praças de armas. . 

Disposto assim o exercito, segundo estas con
siderações, nos pontos mais importantes, e de 
que se possão com facilidade transportar aos 
lugares onde se fizer necessaria a sua presença, 
cmta.o 2,000 homens no Maranhão. e Pará, 
2,400 em Pernambuco para· destacar pelas do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba. e Ala
gôas, 2,000 na Bahia para destacar tambem 
para Sergipe, 3,00'J na côrte, com1)rehendendo 
um destacamento para o Espirita-Santo, e 3,600 
no sul, paru supprir igualmente Santa-Catha
rina, poderáõ correr a um ou outro ponto onde 
convenha. E note-se que estas forças, longe de 
serem sobejas, servil'áõ de fazer o serviço 
or?inari? nas praças, e manterem em respeito 
o 1mper10. 

Quanto á proporção das armas, Sr. presi
dente, e1la ·apresenta mais discordancia do que 
tem realmente ; porque a grande quantidade 
relativa das forças de cavallada e artilharia é 
devida á necessidade ~special destas armas no 
sul e nas praças, accrescenuo ser muito difficil 
obter habiJitados nellas quando se careça de 
algum augmento de força, ao passo que os · 
recrutamentos e os reforços da-guarda nacional 
podem aagmentar com facilidade a proporção 
numerica da infantaria. Outro tanto se nn.o póde 
dizer da cavaUaria e artilharia: 

Antes de concluir o meu discurso, direi al
guma cousa a respeito da lei que manda cas-. 
tiga~, como em tempo de guerra, a guarda 
nacional em campanha. Como, Sr .. presidente~ 
fazendo parte da ordenança do exercito os ar
tigos de guerra, se poderia faltar á igualdade . 

. recom~endada p_el~ c?nstituição, e á imperiosa . 
pecef;SJdade da d1sc1plma da tro~a, impondo-se 

castigos desiguaes a cidadãos brazileirns, igual
mente a soldados, quando commettessern crimes, 
isto importaria · n·ecessidade de nllo poder Ó 
commandante em chefe empreg,fr nos pontos 
importantes da campanha os guardas nacío
naes, tornando-se assim estes inuteis para as 
operações de guerra, prejndiciaes á disciplina e 
deshonros::is a si mesmo, 

Direi agora lambem aiguma cousa, Sr. presi
dente, sobre as promoções por merecimento e 
serviços relevantes, visto se ter fallado contra 
eiias. Eu entendo que a lei que àetermina Íaes · 
promoções é absolutamente justa, e simples 
coro11ario de artigo expresso na. nossa Jei 
funda.mental ; mas objecta-se que ella póde dar 
lugar a grandes abusos, e diversas intelligen
cias dos casos relevantes: parece que se a 
proporção dos postos por isso confetidos fôr 
determinada em relaçãa ao total das promo
ções, não prejudicat·á no direito que tiverem 
adquirido os outros militares por sua antigui
dade ou estndos. . 

Agora que de,·o concluir o meu discurso, me 
lembro ainda, por esta occasíão, de chamar á 
camara a ordenança para o exercito que fôra 
mandado organisar pelo governo, por uma com
missao de muito habeis militares, officiaes das 
differenles armas~ afim de se poder ter melhor 
legislação para o exercito. 

Terminarei, Sr. presidente, dizendo que, 
posto a organisação do exercito não esteja de 
todo isenta de defeitos, cumpre experimental-a: 
no entretanto, a· força pedida pelo governo. 
p6de satisfazer as nossas necessidades, e vo
tarei por e!la com a suppressão só de tres 
companhias de artifices, concordando lambem 
com a eme::ida offerecida pelo Sr. deputado 
por Santa Catharina, que augmenta a força dos 
combatentes no caso. de assim exigir as necessi
dades do paiz. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda : 
cc Em lugar de 8 companhias de artifices, 

. diga-se-5.-0arvalho de Mendonça. » 

O SR. l° SECRETARIO: - Vai-se lêr uma 
emenda: e observarei, pela ordem, á camara, 
que estando sobre a mesa a redacçao da res
posta á falta do throno, vai-se officiar ao go
verno para marcar o dia e a hora em que ha 
de receber a deputação da camara. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Anàrada Machado~ . · . 

· « Eni circuml)tancias ordinarias - 10,000 
· praças de pret; nas extraordiriarias-13,000 
ditas. » 

O Sr. Conde de Lages ( mini.~t1·0 da 9iu~rra.) ; 
-Acamara terá notado que eu me não tenho 
occupado em fazer <> detalhe pratico da força 
pedida no projecto; isto vem de que, tratando-se 
de circumstanéias extraordinarias, não é facil 
apresentar esse detalhe preciso; demais, o meu 
syste~a particular é, erµ ~eral, q.ue o jqte~iof qg 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE l839 29 

Brnzil nno precisa de tropa para a sua policia ; 
tem suas guai·das policiaes, e com ellas póde 
manter-se além das guarnições que forem ne· 
cessadas nas fortalezas. Pelo que tenho p~rce
hido da discussl\01 não é a falla desse detalhe 
que obriga a aiguns nobres deputndos a tel' 
alguma duvida sobre o seu voto; parP,Ce-me que 
esta duvida pende de algum gráo de confiança 
que possa merecer o ministro ; e eu, soiicito em 
destruir qualquet· motivo que me não seja fa. 
voravel, terei a honra de responder ao nobre 
_deputado pe]a Bahia (o Sr. l\fontezuma). 

Principiarei pela r.ontradicção, qlle talvez 
notasse em mim quando na camara a que tenho 
a honra de pertencer votei contia a lei de re-
compensas por serviços exlraordinarios, e hoje 
faiendo parte do gabinete, assento que esla lei 
é convenjente .. Eu peço ao nobre deputado que 
note bem a differença, não digo entre a pessoa 
como legislador e a pessoa membro Jo gabi
nete, mas a differença da lei mesmo em ~i ; 
quero dizer, a distancia que vai do direito não 
concedido ao direito retirado depois degenero
samente concedido a tantos. Eutao na camara a 
que tenho a honra de pertencer eu nao podia 
oppôr-rne a nm principio que é constitucional, 
qual a remunernçao de serviços; mas via que a 
applicaçllo da lei era muito perigosa, via que 
.ella envolvia um preceito talvez indefinido, qual 
a relevancia de serviços, e dizia eu :-Sem que 
se marque bem qual seja a relevancia de ser
viços que a lei quer premiai·, como metter uma 
arma destas na mão do governo ? Reconhecia 
eu que era um, meio efficaz, que era uma me
dida patriotica; mas tambern reconhecia as dif
ficulàades de sua execução, pois que tantos 
seria.o os pretendentes, quantos os juizes em 
causa pwpria. Mas hoje o nobre deputado ha 
de me conceder que ha grande differença ; o 
corpo legislativo ampliou este direito dado aos 
cidadãos brazileiros pela constituiçno, desse 
direito esta.o elles hoje de posse, a difficuldade 
só estava no governo. Mas o governo hoje o que 
póde fazer, o que póde pl'Ometter? Esforçar-se 
para que a lei seja o mais passivei executada. 
Peço portanto ao nobre deputado, que veja bem 
qual seria maior mal, se revogar hoje a Jei, ou 
se conserval·a; embora com algum tropeço em 
que o _governo se possa haver. Estou persuadido 
que o nobre deputado ha de pre~lar o seu apoio 
ao ministerio, porque ha de-reconhecer o perigo 
de se retirar hoje·ao governo a autorisaçllo que 
lhe foi dada. 

O nobre deputado tambem julga muito 
forte o codigo militar àpplicado á guarda 
nacional. Eu peço ao nobre deputado que 
examine a lei da organisação da guarda na
cional; esta doutrina lá está consagrada : logo 
que os destacamentos da· guarda se. reunem 
ao exercito, elles estão sujeitos ao mesmo co-

. digo. N~ declaração do corpo legislativo houve 
uma vantagem ; foi firmar uma doutrina· que era . 

controver5a. Tinha sido motivo de controvers ia, 
se o estado do Rio G1·ande era estado de guerra 
ou não ; porque dizia-se que para se dar estado 
de guetTa é necessario p1·E:ceder declaraçao em 
fórma : rnas Olllt·os dizia.o : - O estado da 
guerra é a gur.rra de facto. - P.,_ra tirar essas 
duvidas, o corpo legislativo ti(.).biamenle foi firmar 
a 1·egn1. 

Desejo satisfazer o meihor possível ao nobre 
deputado, e por isso continmi.eei no meu ·dis
curso. O nobre deputado pedio que eu emittisse 
minhas iJ.éas a respeito da organisação do ga· 

· binele. Devo me achar bastante embaraçado 
para satisfazer ao nobre deputado ; porque, 
senhores, a niinha nortna ( é necessario que 
aproveite a occasia.o de o dizer ), a norma p.i:'Ín
ci1)al do gabinete é a constiluição do imperio ; 
das doutrinas tia con.slítuíçào é que ha de tirar 
sempre a sua. defeza. Ora, diz a conslituiça.o 
n\un artigo : - Ao poder :noderadot· compete 
nomear e demittir livremente os ministros de 
estado. -Seria necessaria essa declaraçao mais 
para se saber que o chefe do estado é irres
ponsa vel ? Nao. Mas para que vem esse - li· . 
vremente? - E1 porque, entendo eu, esla ope· 
ração é tal, que nàO admitte o mais pequeno 
exame sobre ella, nM restando mais della sen.!lo 
a re::;ponsabilidade moral que todo o hornem 
tem perante a sociedade. Portanto, permitta o 
nobL'e deputado que lhe confesse que, ~em 
$ah ir deste circu 1o de idéas, não me é poss1 vel 
satisfazêl-o de outro modo, ta11to mais1 quanto 
eu vejo aqui sentados nobr€S ex-ministros que 
podíão, se julgassem necessario, tomar a palavra 
sobre este ob.ieclo. 

Ouvi hontem discorrer o nobre deputado 
pelo -Piauhy ( o Sr. Lima e Silva )_ sobre a 
nossa organisação militar, e devo dizer que 
felizmente as suas idéas esta.o de accordo com as 
minhas. 

A respeito das oito . companhias de artífices, 
elle parece differir um pouco ; mas eu lhe apre· 
sentarei as minhas razões em abono deste nu
H1ero ; e talvez que com essas razões possa tra
zêl-o ao meu voto. O nobre deputado apresenta 
como inconveniente o accrescimo de despeza ; 
mas acamara sabe muito bem que ha certa~ 
vistas politicas onde não entra ~alculo de. des
peza ; o accrescimo das companhias de art1fices 
traz accrescimo de braços livres: se nós nos con· 
tentarmos com pequenos corpos d.e artifices! eu 
posso asseverar, e é reconhecido pela pratica, 
que estes corpos não bastão para satisfaze~ a 
demanda do exercito e dos arsenaes ; é preciso 
entretêr -braços captivos ; e então, 9ua~d? o 
nobre deputado conhecer que esta mst,tuiça.o 
em ponto maior se dirige em arredar da con· 
currencia ao braços captivos, ha de convir com• 
migo, que qualquer acçrescimo de despeza é util, 
é em beneficio. da moL·al pubHca, e portanto me· 
rece · bem que se faça. · 
...,_ Demais~ senhores, 4a uma re~uisiçã.o de 5Q 
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30 SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1839 
ou mais artifices para o Rio Grande ; o minis
terio tem de mandar este numero de artifices, e 
já se vê quê o pequeno resto que fica no arsenal 
não é sufficiente para entretêr as obras do 
mesmo arsenal. 

Tambem ao nobre d~putado pareceu ex
cessivo o numero de menores. E' verdade que a 
lei tem marcado o numero de 200 ; mas é para 
o estabelecimento do arsenal da côrte ; o resto 
é, para os estabelecimentos do Pará, Bahia, 
Matto-Grosso, etc. Ora, se a instituição é boa ; 
se ena tem um fim tao pa~riotico, qual o de dar 
educação á mocidade indigente, entretêl-a no 
trabalho, fazêl-a sahir do caminho do vicio ; se 
este heneficio é grande no arsenal da côrle, 
tarnbem o será nos arsenaes do Pará, Bahia, 
etc. ; portanto, não olhemos para o angmenlo 
de despeza, porque elle traz augmento de ci-
vilisação. . 

O nobre deputado advogou milito a _,causa 
(que tambem n!lo posso deixar ,de àtj,vpgar) 
dos cirgurgiões militares. Devo dizer · franca
mente que o meu modo particular d~ entender 
a lei foi semp1·e que esses empregados tinhão 
as vantagens do alvará. de 1790 ; quero dizer 
que elles nas suas reformas tinha.o as mesmas 
vantagens que os demais officíaes : acho isto 
muito expresso nesse alvará. Entretanto, du
vidas se suscitárão1 que obrigárM o corpo le
gislativo a tomai' a iniciativa de uma reso
lução, que, passando em uma camara infeliz
mente e conlra o meu voto, não passou na 
outra. E' a todas as luzes conhecida a neces
sidade de melhorar a sorte desses empregados ; · 
olhe-se para o curso de estudos que um moço 
tem ge frequentar ; olhe-se para as despezas que 
elle faz durante esse tempo todo ; 'l~ja-se o 
destino que ellé depois póde ter entrando para 
o exercito, compare-se o soldo com as van
tagens que poderia tet' na sua clinica particular, 
e ninguem dirá que a não ser um esforço de 
patriotismo, a não· ser um pensamento de obe· 
diencia nacional, na.o haveria um cirurgião, pro
priamente fallando, que se incumbisse do cu
rativo dos soldados. Queremos nós que qualquer 

· que se diz cirurgiAo, mas que o não é, vá 
tratar dos soldados? Teremós em ta.o pouca· 
conta a sande dos homens que com as armas 
na mtto defendem a nação ? Que seja.o ta.o 
maltratados, que os entreguemos ao charlata
nismo? Sabe·se que na marinha os cirurgiões 
têm uma gratificação : e ser:10 os marinheiros 
mais priviJegiados ·que os soidados? Na.o, não é 
possível; espero e tenho toda a certeza que o 
corpo Iegi~lativo ha de remedi~r o mal de uma 
classe digna de lãnta consideração. (.Apoiados.) 

Parece-me que o.nobre deputado, que não vejo 
na sala (o Sr. Carvalho. de Mendonça), fallou 
em ordenança do excrc-ito. Posso asseverar á 
c~mara que a tenho presente; peço alguns 
dias para lhe dar uma nova revis9o ; e apenas 
se passarem esses dias, ter~i a honra de apre· 

sental-a na camara, talvez ainda sem a ultima 
parte do codigo penal, que me parece que 
póde esperar algum tempo. Primeiro deverem~s 
entrar na analyse do todo da organisação ou 
cónstituição militar, e reservar essa parte para 
depois; e porque vejo a proximidade da con· 
clusão desse trabalho, não me occuparei nunca 
em fazer reflexões sobre a actual organisação 
do quadro do exercito. 

O SR. CoELHO BAsl'os, antes de entrar na de· 
fesa da sua emenda, pede ao Sr. ministro haja 
de declarar o numero de praças que S. E:I. julga 
necessario no Rio Grande para a pacificação da
quella provincia. 

O SR. MINISTRO DA GERRA :- Não é pos~ 
sível calculat· milthemnticarnente o numero de 
homens nocessa1'Íos em uma guerr,1, é este 
um princípio geral; mas se o nobre deputado 
exige de f!1im uma idéa approximuda, segundo 
noti1.:ins que posso ter do estado da guerra, dos 
recursos tanto da nossa parte como da do ini
migo, poderei, talvez sem receio de ermr, dizer 
que 8 a 9,000 homens, bem commandados, 
bem organisados e bem monlaàos, emfim com 
todos aquelles accessol'ios - precisos a um exer
cito para ser considerado tal, e não um ajun
tameuto de homens armadõs; pelas noticias 
que lenho, digo, e pelo que informou o meu 
nobre antecessor, posso dizer que esse numero 
de 8 a 9,000 homens podem fazer l:l guerra 
no Rio Grande com muita vantagem para a le
galidade. 

O Sr. Coelho Bastos está resolvido a conceder 
ao governo todos os meios ' para a pacificaç9.o 
do Rio Grande; e foi por isso que offereceu a 
emenda reduzindo a 10,000 praças o exercito 
em tempo ordinario, conservando o numero de 
13,000 para o ten1po de guerra, como pede ·a 
emenda do Sr. deputado por Santa Catharina. · 
A' vista porém da declaraçã.o de S. Ex.., está re
solvido a votai· pela emenda do Sr. Andrada 
Machado, que reduz a força proposta pelo Sr. 
Coelho, porque se S. Ex. julga que 8 a 9,000 
homens são suffi.cientes para· a pacificaçilo do . 
Rio Grande, o que excede do numero marcado 
pelo Sr. Andrada Mac:hado é bastante para ser 
dividido pelas outras provinci.as. 

Não julga que o Brazil necessite de muita 
tropa, anles está persuadido que se muita tropa 
tiv~ssemos, as commoções se tel'ião augmen
tado. Tambem se persuadé que as provincias se 
conservaráõ em paz se o governo cuidar em 
fazer boas nomeações de presidentes, se esses 
empregos não recahirem em pessoas que vão 
para as províncias, como para banhos, refrescar 
depois dos trabalhos legislativos. · 

O governo, continú_a o orador, parece de al -
guma maneira contradictorio1 porque, tendo o 
nobre ex-ministro da guerra dito este anno que, 

. comquanto o governo tivesse · boas intenções, 
comquanto empregasse toàos os meios para -~,. 
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• 
boa ll1<c1tl l1m1//1ll tl11~ l'UIHlns publicas, todavia 
11/\0 po,Ji11 1·1iRpn1Hlo1· peloR uhusos prnticados 
pelos vico•pl'eHid1rnt,•!'11 po1·q1w nno erilO de 
sda nomeu\:no. M11s tptom tum 1, culpa li isto? 
E' o governo, pot·que 110111ôa peHso11s que. no.o, 
p0dem preenciier os fins tl quo se prnpõe, 
Avançando esta. proposiçno, up1·esento fados, e 
factos que me offoreço a provar com docu
mentos. A provineia da Paro.hyba, pela qual 
tenho a honrn de ser deputado, o anno pas
sado achava-se agitada; o governo julgou que 
convinha não mandar trnpas para a Parahyba, 
mas mudar a administração; nomeou um 
presidente, obrou como devêra ; mas a quem 
. non1eou ? .t\ uma pessoa n1uito capaz sern du= 
vida, ao nobre deputado o Sr. 2° secretario. 
O governo, porém, sabia que o novo presidente 
tinha ·de tomar assento na .camara, · sabia que a 
província da Parahyba estava · agitada, n11o 
devia nomear um delegado que tinha de deixar 
a presidencia e entregai-a a mu chefe de um 
partido, a um joven ainda no verdor dos annos, 
que, comquanto U~nha algum talento, todavia 
não tem a necessaria capacidade para ad mis
nistral-a ; para prova disto, nao é necessario 
mais que este celebre officio, · pelo qual dizia 
que queria principiar a sua administração por 
actos grandes, por actos estrondosos. Logo de
pois de empossado, principiou com seus actos 
grandes , principiou por demittir todos os ins
tructores da guarda nacional que nao pertencia.o 
ao seu circulo. Eu tenho documentos para provar 
o desabrimento com que um dos instructores 
respondeu a S. Ex., queixando-se da injustiça 
com que S. Ex-. se portou. · 

O orador, continuando na enumera·ção dos 
actos do vice-presidente da Parahyba, diz que 

. esse vice-presidente para exigir qualquer docu
mento de uma repartição nao se corresponde 
com o chefe della, exige-o verbalmente , que 
pôz em duvida as leis sanccionadas por seu an
tecessur, querendo convocar a assembléa pro
vincial para decidir se essas leis estavão ou 

. não bem sanccjonadas (risadas); desproposito 
de que o desviárão os seus amigos, que têm 

· promovido a insubordinação ; pois, que existindo 
na provincia um bravo e inlelligente official (o 
Sr. José Thomaz Henriques) (apoiados) que 
nunca se recusou ás ordens do governo, consta 
que ultimame·nte se recusár_a a marchar para o 
Rio Gl'ande, corno· determinára o governu geral. 
M.ostra finalmente o. orador que S. Ex. mandou 
annuUar ordens de habeas-corpus passadas de-

. vidamente por autoi:idad~ competente. A' vista 
destes factos julga que · S. Ex. o Sr. mi
nislro· deve interpôr lodo o seu prestimo para 
que, ou. o Sr. Dr. Mourà Magalhães vá para a 
Párahyb<1:, ou se nomêe outro pr~idente; 
porque ntl.o sabe como se quer manter a pro
vincia tranquilla, conservando-se na presidencia 
um homem que, comquanlo seja muito capaz, · 
tód;ivia · é ainda muito moço para occupar 

tal lugar, e que só o espirito de partido 
poderia elevar a vice-presiuente da provincia. 

Passando a fallar do regulainento de ]jnha 
npplicado á guarda nacional, o orador oppõe
se a aue essa disoosicão se estenda a lorh a 
guard~ nacional d~ i~perio. F~~ -~~r- q~;-n; 
PUL·ahyba tem sempre havido destacamento 
de municipios sem see preci~o sujeitar a guarda 
ao 1·egularnento do exercito, e elle orad-or ob
servou que quando a guarda nacional da 
Paruhyba esteve debaixo da disciplina conforme 
a lei da sua creaç1l.o, os gnardas se prestava.o 
de melhor grado ao serviço, do que hoje 
que estão sujeitos ao regulamento militar . 

O Sr. Coelho, havendo offerecido uma 
emenda elevando o numero de praças a 16,000 
em tempo ex.traordinarío, julga dever dar as 
razões. por · que o fez. Quando offereceu a 
emenda, teve em vista fazer que se cum -
prisse o preceito constitucional de fixai· a 
força·tpara o estado ordinario, e para o estado 
extraL1rdinario. Na.o concorda, pois, com a 
opinião do Sr. ministro da guerra de que se 
póde unicamente tratar da força extraordi-
11aria, por julgar S. Ex. q11e nesta especie 
vai incluída a confiança no governo para 
reduzir a força quando se der o estado·or
dinario. Esta doutrina de S. Ex. não é con
forme ã consliluiçi:10, que faz privativa do 
corpo legislativo, e nllo do governo, a attri
buição de fixar a força tanto ordinaria como 
extraordinaria. 

Quanto ao numero de praças para o es
tado exlraordinario, julga que o numero de
clarado na sua emenda é o que se deveria fixar i 
porquanto, sendo de vóto que se deve lançar mão 
de todos os meios para se conseguir no meuor 
espaço possivel a pacificação do Rio Grande, 
julgou que isso não se podia fazer sem usar 
dos dous princi'pios combinados : o da con
vicçao e moderação, e da força ; o da mode
raçilo e convicção como meio principal, e o da 
força como meio necessario e auxiliar. No seu 
conceito elle orador julga que 12,000 é a força 
necessaria no Rio Grande, pois· quer que os 
principias · de convicção e moderação penetre.m 

. os arraiaes dos· rebeldes com cortejo de uma 
força respeitavel, 12ara que assim os defensores 
da legalidad~ · se apresentem fortes, estendendo 
uma mão generosa a seus irmãos de.svair~dos' : 
accresce~ta que mister é que se faça· a conside
ração de que, podendo os rebeldes reunir uma 
força de 6,000 homens, convém que a nossa seja 
em dobro, pois.que as necessidades militares da 
legalidade excedem ·em muito ás dos rebeldes; 
a legalidade precisa, além da força para entrar 
em operações no campo, de guarnecer não só 
os pontos que actllahnenle occupa,· mas lambem 
de cobrir e guardar as porçõe$ de terl'eno que 
fôr conquistando aos rebeldes ; demais, nota que 
se o soldado legal rião. é menos bravo que o re-
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 183!l 

belde, todavia este tem mais vantagem sobre o 
nosso soldado,. que é o seu proprio crime, que 
faz que elJe combata pda propria causa, e até 
fanatisado ; entretanto o soldado da legalidade 
apenas obedece -ao habito da disciplina, e a voz 
que o commanda. Ora, se 12,000 homens são 
necessarios no Rio Grande, os 4,000 restantes 
não é · força de mais para o resto do imperio, 
para occorrer a qualquer necessidade do mo
mento. Taes forão as vistas com que o orador 
offereceu a sua emenda, persuadido de que 
S. Ex. o Sr. ministro estivesse nesta opinião; 
como porém S. Ex. apenas se contentou com 
dizer que não recusava o excesso de força que 
a emenda lhe dava, porque ella poderia ser ne
cessaria, está disposto a relira·r a sua emenda, 
se S. Ex. não declarar terminantemente que 
julga desde já necessario o angmento de força ; 
pois que o fim delle orador é dar ao governo 
aquillo que o mesmo governo julga necessario, 
mas nunca tomar-lhe a.dianteira, e dar-lhe por 
prevença.o mais que o necessario. 

Passando a tratar de outros objectos, o 
orador diz que deseja saber de S. Ex., se julga 
indispensl¼vel o numero de oito companhias de 
artifices. Esta· informaçao Jhe é tanto mais 
necessaria,· quanto, membro da commissão de 
marinha e guerra, tem de consignar no res
pectivo orçamento a quantia necessaria para a 
differença do numero. Quanto á raza.o de eco
nomia allegada por S. Ex. para o augmento 
dessas companhias, o orador contesta esta razão, 
faze11do ver que os artifices ;têm sempre o· ven
cimento constante do soldo, e\ape e fardamento 
além do jornal de oper.arfo. Demajs1 nem 
sempre é necessario o :mesmo numero de ope
rarios, e por isso occasiões ha em que se podem 
diminuir ; o que na.o se dá com a co·mpanhia 
de artifices, que é. permanente. Não duvidando 
todavia votar pelas oito companhias, observa 
que nesse caso, quando se tratar do orçamento 
da guerra, . será necessario reduzir na CQn
signação para jornaes dos operarias do arsenal 
de guerra pelo. menos uma quantia equivalente -
ao excesso da despeza com os artifices, porque 
estes têm de servir como operarias . 

. A'cerca. d~ regulamento militar applicado á 
guarda nacional e ao exercito· como" se fôra em · 
tempo de guerra o orador lembra que as res
postas que·se têm dado na c:amara_ a este res
p,eito .não são conformes ás perguntas. Nlio se 
trala · de saber se é ou na.o justo que debaixo 
da mesma . voz· estejn.o corpos sujeitos ·á dift'e
rente disciplina, mas sim se convém ou não a 
continuaçãc;> dessa lei. Já teve.o~casiao de per
gµntar a S. Ex. qual era a execução que se tem 
dado a esta lei : e agora torna a fazer a mesma 
pergunta porque não lhe satisfaz a resposta de 
~- ~x. . quando disse que, se a lei não tinha 
sido executada, iss.o depunha a favor da mora
lidade da -guarda nacional. Parece-lhe impos
jiÍVél que no· . ~sp~ço de um anno., em um 

exercito em campanha, não se tenha dadl') o 
caso de se app1iclir a disposição da lei ; e tanto 
isto não tem assim acontecido, que sabe que 
desertores se têm . apprehendido, tarilo da guarda• 
na.cionl:ll corno da tropa de linha; e que nem 
uma· ·só vez lem sido a lei executada; nesta 
par'le tem•se realisado as suas previsões, quando, 
combatendo a su~ doutrina na sessão do anno 
passado, disse que por sua severidade a lei seria 
inexequível. Se pois a lei não tem sido exe
cutada, melhor é que cesse esse esQpndalo, de
rogando-a; por outra parte, se se quizer con
tinuar argumentando que a moralidade do 
exercito é o que tem dispensado (o que nego) 
a applicação da lei, então coriclue que eU11 é 
desnecessaria, e quer n'um, quer n'outro caso 
ella deve ser revogada, · 

Julga que não ha uma rigorosa exactidao 
na proposição apresentada por S. Ex.-o Sr. mi• 
nisti·o da guerra ácerca dos elementos que con
correm para a fol'mação do pessoal do exercito, 
referindo-se a um dos embaraços que traz com
sigo o não poder-se recrutar e quem tem mais 
de 100$ de rendà, porque o cidada.o que está 
neste caso é alistado na guarda nacional, e os 
que restao nao são os mais proprios para for
necerem bons recrutas: a isto lembra que, 
pela lei de 29 de Agosto de 1887, está o go
verno autorisado a recrutar os guardas nacionaes 
que não tiverem a seu favor algumas das ex
cepções marcadas nas ínstrucções de 1822. Na.o 
desconh8ce, todavia, que a ontros respeitos o 
nosso systeµia de recrutamento é pessimo. 

N9.o entra no exame do facto acontecido no 
Pará, e apresentado ·ha poucos dias na camara 
sobre o castigo de chibata_; mas como S. Ex. o 
Sr. ministro da guerra se esqueceu de responder 
á pergunta que lhe fizera um Sr. deputado 
por Minas, procurando saber se estava em vigor 
alguma dispos_ição que autorisasse entre os · 
castigos militares, a applicação da chiba,ta, o . 
orador declara o que· sabe a· este respeito, e 

· é que actualmente nenhuma autorisação ha 
para· a appJicação de semelhanle castigo. Em 
outro tempo as chibatadas se applicavllo como 
castigo correccional ; e no amio de 1825 ~e 
mándou mesmo applicar como disposição penal, 
em substituição á ordenança de 9 de Abril de 

· 180õ, nos crimes de primeira e segunda de
serção simples; porém do anno de 1881 por 
diante prohibio-se o uso das -chibaladas, -con
tin uou em todo o vigor aque))a . ordenança, e 
lambem as disposições do regulamento militar; 
que mandão castigar com pranchadas._. Por
_tanto, se ·aJguem tem ·appJicado ultimamente 

. castigo de chibata, tem manifestamente -aba• 
sad~. · . . . . 

Sobl"e · a organisaçao do exercito, declara que 
a este respeito tem havido. uma discussão · ante
cipada, pois que essa do~trina faz o ·. objecto 
dos artigos 2º e 3°. Em ·~ccàsiãó .compelente of~ 
ferecerá uma eménda o:u: süppressiva 0.11 $Ub$ti-

. . .-~-
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.SE:SS.Â.O EM ~ ·DE JULHO DE 1830 

lut1vu. Não ucha jusló .nem convenienlt:i ciue se 
$Ujeite obrigadam~nte á adri1inistraçao qne 
existir em 1840 ,1 1841 a conservai• a 01·ga· 
nisação. do exeicito tal qual fizera a adminis-. 
t~·ação de 19 de Setembrn. Su esta adrninís~ 
traçtio me1·eceu nesta parte a éonfiança do corpo 
legislativo pàrn regulai· o exercito comei me\ho1· 
conviesse ao serviço publico, lambem se deve dar 

- a mesma razàO ·para com a administraçfto que 
tem de cumprir a presente Jei ; e mesmo sendo 
nova esta organisaçno, é preciso que a expe
rienci~ mostre a sua çonveniencia, e que quànclo 
se reconheça para .o futm·o que ella tem alguns 
defeitos, esteja o gov_e1·no autodsado para cor-

. rigil-os, o que nâo succederá lornando1 .pelos 
arts. 2° e 3º· desta lei, fixa e obrigator·ia. a orga· 
nisação actuaL 

O orarlor pondera aiuda n duvida em que fi. 
ca1·ia o governo, se depoi$ desta lei passasse n 
ordenança militnr1 sollt'e qual dellas devia p1·e
valece1· pura a execuçno quauto á Ol'ganis:içi.lo 
do exetcilo. 

Lern brn que quando fal lou nos ponloneh·os, 
sapadores e mineíl'os, disse que_ nil.o julgava esta 
creaçao urgente como aflirmava no seu reh1toi-io 
o Sl·. ex-minislL'o da guerra, mas nno affirmou 
que era desnecessai-ia. inteiramente. A sua 
opinião se funda em que urgente é aquilto que 
nao só é neces~ado, 1.nas quv i1bsolutan1eutc 
se no.o póde dispensar e que Úão admitte de· 
mora; e não considera ós sapadores e mineiros 
neste caso, Parece-lhe que po1· ora n1.\o June1·á 
que Jhe.s· da1· a fazer, vois que riim1 as nossas 
fronteiras, nerú as das· nações· com que confi-

. namos, l~m forliffoações que possno. tomar .ne· 
cessario o· ser'Viço destes homens, e não as t~rao 
mesmo daqui a muitos annos. . 

E1 , porhmlo, d~ opiniã.o tine o engajam~nlo 
desta gente é· dispe~idioso. Na.o sabe mesmo o · 

· .. __ qúe se lhes dará a fazer em tempo de paz, em 
~- -que nem poderât'f exercítal'•se, nem ensina,;. aos 
- outros, à não se querc:r faiei- uma despezã ex:. 

trao1·dinaria sem grande necessidade :.se os mi· 
neiro~, ·como hontem disse um Sr .. deputado, 
têm de vir p4ra trabalhar em tempo de paz nos 

. 1,1rsenaes com.o simples operarios ou a1·tiCices, no 
paiz ha muitos q.ue o pQdem fazer, e nllo valia 
o!& pena mandai-os engajar á Europa.; tnmbem 
quanto,ao que disse o mesmo Sr. deputado, que 
os sapador~~- podião, .e,m tempo '.de paz, como 
i;e t-fràlica_ ·nil. Fran.ça1 . ser einpregados nas 
nossas_.Qbras.· públicas, fundando-se e definindo 
que s~pa:é.synonin)o de cava ou o inslmmento 
com qu~_~se: êava; responde que taml>em,. a. 
s~r ~ss~ d_erupregc{ dos sapadort:s, não va)eda 
i:l pena_ autorisar s~melhante déspeza1 po.rqUe 

._ . ser_ia:assim lrânsfo_rm~l-os · em simples ·cava-
:· : ·,101;es. O 01\.td~i~_í·~~,?~dà 9u~ e!11 terppo -d~ paz 
. , · qs soldados -s_ap~,4~t~S ~,. ~rneu·os não podem 
__ .-; fücilmente éxêtéitar,-seO".ê: tl'ansmittir os seus 
~ ;·;__çP!iheciment~s.·.:~~-~~l~~~ · . ~ç.s. seus . caniatj4as 
:·•_-:.·:~~lÚ a_ ~csrríi.(J~êiJi(Ja~e que OS solifadQS das_· 

.:,,:,:.- . l'OàlO ll' . ::;t,: . . 
' . 

outras a.renas. A instl'Ucçn.o dos soldados in
fantes, 11rtilheims o cavalleiros, consiste em sys
temas de rnovi111e11lo, em evoluções e manobt·as 
e isto é faci\ e pm;sive\ tanto no tempo de paz: 
como no de guerra ; mas aos outros soldados 
não ac?ntece o mesmo ; os sapadores lêm 
de p1·ahcar no terreno, e. em serviço proprio 
da guerra ; essas cavas C\lle a clles toca abrír 
exigem muita arte, elles não só têm tle as abrir 
nas conveniet1tes dil'ecçõe-s para os aproxes das 
praças, mas tambem tle as bot·dar com os cutões 
e raxinas que os devem cobrit· do fogo da pra
tica sitiada. Ot·a, se este é o se1·viço do sapador, 
como . poderá elle exercitat'·se r.o . tempo de 

. paz? Só querendo figurar-se un1 . estado do 
guerra, o que seria muito dispendioso. O sol
dado mineiro trabalha nos subterraneos, na 
abertura de galerias e seus rarnncs, nos 1·es
peclivos encoframentos,. ele. ; nl\o será muito 
dispendioso fazei· tudo isto em tempo de paz 
e como méro exercido? Parece-lhe portaul~ 
ter juslificndo a pt·oµosiçM que avançám de que 
a creação desle co1·po não é urgente corno se 
inculcál'a. · 

Conclue dizendo ao Sr. ministro da guer1·a 
que se elle não declarar terminantemente que _:-. 
.Cal·ece de 16,000 homens, q11e lhe da na sua 
emenda, vet··se-ha na· necessitlacle de reth·al-u · 

' ' espera entretanto pela resposta de S. Ex. 

O Sr. Conde d.e Lages (m,in·ist;,·o ela g-tu1r1·ct) : 
-O nobre ·depptado, como da proftss:>.o, como 
entendedor da mal'cha cleUa, deve convil- com
migo, pelo conhecirnenlo que tem do estado do 
paiz, que actualmente urna guarnição de 2/500 
homens no no1·te do Brazil no.o é excessiva, 
porque temos de guarnecer todo o dislricto do. 
Rio Negro e a ilha de Bailic; te1110s de policiat· 
ci Alto•Amazonas; e para o desempenho deste 
serviço esta ío1·ça nl\O ê excessiva. No Oeste 
1,500 homens t1ão são força excessiva; te-mos 
diversos pontos ·a guarnecer por· eate . lado. 
Temos pois 4,000 hom~ns. No Rfo · Grandé. · 
do Sul com 9 mil homens bem -disciplinados,
auxiliados de todo o material necess~rio,:pode
reinos no estado actual. for.er a guerra; ·mas 

· hem . cla1·0 é qué nfoguem pódé ·prever as 
eventualidades da guernt, <>.ontra as . qnaes é 
preciso eetar prevenido. Som mando. ·4 com 
9 mil horri:ms, ter·emos 13 mil ; 3,000 · homens 
para guarnécer Santn Catharina· :.e·· S/'~'anlo, 
provhicias limittophes à. · do Rio· ·Grande elo 
Sul, e para guarnecet· 'ÍOrtiticaçOes mâritimas, 
não set·ão- considerados mais que sufficientcs ; 
e g11al a reserva? Além .d·e que, se nas circum
stancias actuaes podem ser: sufficientes para alli 
faier-se a-guerra, podem occorrer outras em que 

: seja ·absolutamente ·neêessario ter alli uma: força . 
de 12 mil homens: as evén~uaHdades da guerra 
é que· o hno de detemiinar. · . · ' · 

Volta.rei out_ra ve~ . á . di~posi~o . da lei,. QllC 

llltl.rida app!Jcar .. o cocligo·.· p~rial de guerra lÍ..:i . 
[j 
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31 SBssAo EM 2 DE JULHO DE ufag 
tropas em campanha. Deve a guarda nacional 
soffrer as penas do codigo da tropa de linha? 
Essa questão está decídida pela lei organica da 
guarda nacional: ponharnol-a, portanto, de part,;. 
Segunda questão: deve a tropa q1rn está fazendo 
a gnerra aos rebeldes no Rio Grande do S11 l con · 
siderar-se ern estado de guerra, ou de paz ? Eu 
iá disse aue os tribunaes duvidárào se devia 
;que1le estado ser considerado de guerra ou de 
paz, e foi necessario que o corpo legislativo deci
disse a questão, e declarou que era estado de 
guerra. Se pois - aquelh tropa é considerada 
em estado de guerra, e deve por· consequencia 
ter applica<;àu a lei;i,.;laç:\o miliLaL' respecliva, -
corno não 11pplieal-a á gua!'du nacional, q11e, 
pda lei Je sua ul'ganisaçn.o, esta sujeita á mesma 
lei da tropa de linha cliamadu auxilinl' ·e Se é 
convenil'11te que a Ll'opa de iinha no Hio GranJe 
do Sul seja considet·ada em e:,!ac.lo de µaz; se 
póde ser ulil no jnízo do cot·po i~gislativo que, 
posto <le facto esteja em e:,lado- de g110rrn, 
aquclla tropa por uma ficção seja con;:;itle
rada em estado de paz, declare o corpo legis
lativo ; mas ernquanlo o nrio fizer força é 
cmnprit· o que está determinado por lei. 

Disse o nobre deputado que não era tão pt·e
caria a situação do governo a r8speito do recl'll- -

_ tamenlo1 porque tinha uma lei que lhe facul
tava ir recrutar na guardil nacional debaixo de 
taes e laes condi\:ões. ()bservo, porém, que hu 
nessa lei uma disposição que completarne11te 
neutralisa es:;,a providencia, e é a disposiçilo 
que diz q11e quem Uver 400$, e os entregar na 
caixa public·a, não será soldado. Ora, a n·enqum, 
ou a mui poucos gu:frdas n,1éionaes que 
forem recmta,Jos, será pesado dar esta quantia 
para ficar livre de todo o se!'viço da campanha, 
e dos trabalhos e pel'igo:s · da guerra ; e eis 
como urna medida, aliás muito providente, 
ficou compl_etarnente neulralisada. Eu desde 
já peço instantemente q11e se destrua seme
lhante idéa ele compra de serviço nacional : 
esta disposição, no meu modo de entender, 
deve eliminar-se completamente da legislação 
para que possamos conseguir a disposiçao da 
lei que autorisa para recrutàr na guarda .na-
cional. · 

Quanto ao castigo da chibata, devo contar a. 
historia.de suaapplicação. Houve um tempo em 
que se<fãcultava a àpplicação da espada de 
prancha"; -observando~se, -por·ém, que este cas
tigo produzia molestias taes; que U!ll soldado 
que levava 50 pranchadas ficava invalido e 
com molestias incuraveis ; querendo o governo 
mitigar este rigor e prevenir as suas funestas 
consequencfas; mandou applicar o cá:'5tigo da 
chibata em lug-ar do da espada_ de prancha, que 
é bem· conhecido · que na.o ppde produzir os 
males do choque de uma espada de prancha. _ 
Houve tempo porém, em que este . castigo pa· 
rt:!ceu degradante e nâO proprio para . . a classe 

rnililiu, e foi prohibido, prohiblçlio que airída 
está em vigor. O castigo rh r.hih,1h n?1n P<::H 
portanto autorisado ; e os milita1·es têm de 
voltar ao castigo da espada de pl'ancha, ctijos 
resultados acabei de mostrar. 

O SR. ANDRADA MAcHAD(I :-Antes a morte 
que a deshonra. 

O SR. MINISTRO DA GuERRA :-Faiiarei ainda 
sobre os pontoneiros, mineiros e sapadores. Os 
pontoneiros merecem os voto:: do nobre depu -
tado; mas considera a npplicação dos sapa · 
dot·es mais remota, e eu não o julgo assírn. Se 
no Rio P,1!'do tivessernos tido urn destac!-lmento 
de sapadure:,:;, qne tivesse fortnado na lihha da 
fr)t'l;a que lá estava algumas fot·tificações passa
geiras, nao teria ella fieado sujeita, corno ficou, 
a u,n golpe de mão. i\. gnerra vaiAse reduzindo 
todos os dias a sy::1Lema, eomo de\'e s~r, e ntlo 
póde faltar-lhe a prnvidencia das fortificações 
passageiras de campanha, parn o que são muito 
applicaveis os sapadores. Dir-se-ha que na.o têm 
uina applicação immediata os mineit·os; con
venho, mas o nobt·e deputado deverá convir 
conírnigo que, sendo O' seu exeréicio mais 
scientifico, e de maior monta, tambem maior 
ternpo é necessario para se formar este corpo de 
prevenção. Demais, ao todo se mand:írão en- · 
gaj:u· apenas 200 homens pontoneiros, sapa
dores e mineiros ; merece bem a pena fazer 
esta despf:za para um ensaio, para principio do 
conhecimento da arte. 

O ponto principal porque me levantei, foi 
para pedir ao nobre deputado que vote pela sua 
emenda, no· caso de a querer conservar na 
mesa, e que a camara a adopte. 

O Sr. Coelho (pela ordem) : - O que eu 
_queria é q11e o Sr. ministro dissesse se a força 
que pede é absolutamente necessaria; e po
conseguinte desisto do intento que linha de rer 
tirai-a, poe ser elle c.011.dicional até que S. Ex. -
se explicasse terminantemente como acaba de o 
fazer. 

O Sr. Navarro :- Não era meu pl'oposito 
fü!lar sobre a lei de fi~ação de forças; · mas sim 
responder ao nobL·e deputado pela provincia de 
Minas {o Sr. Limpo), qnanto ás accusações que 
fü:era ao illustre. ex-ministro da guerra, rela
tivas á dimi_nuiçilo de forças que soffrêra a pro
víncia. de Matto Gt·osso d_urante a administração 

· de S. Ex. ; m:as tendo de solver esta obrigação, 
direi alguma coti'sa sobre ó projecto em questão, 
e de primeiro farei algumas ?b:iiervações.·· 

Sr:· president.s!, pela ·discussão que ten1 havido 
na éilsa, tern-.sê conhecido que o primeiro e 
pL·incipal ob,iecto que deye occúpar a altenção 
do gove-rn_o, nas a(:tuaes cir,cu~:itanci,1s, é a pa-. 
cificaça.o do Rio . Grande do Sut Acamara, ou. 
alguns Srs. deputado~, convencidos desta neces
~idade,·- têm dirigido.· ào: :nobre ministro da. 
guerra algum·as interpellaçQes relativasá politic.i· -

. ' ,;; ' .. -' 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1839 35 

que linha a segnir quanto á pacificaç::ío dessa 
provincia. Se ar.aso S. Ex. não tivesse de fazer 
outras declarações além daquellas que tem feito, 
na verdade eu já teria algum escru pulo de 
negar meu voto a S. Ex .. ; porqu_e, sendo todas 

todos estes recursos, que seriã.o. prestados a S. 
Ex., se uma política errada, se urna política que 
M\o fosse salvadora, dirigisse os meios do go
verno ? Eu concebo que dous elementos sllo ex
tremamente necessarios para promover a pacifi-

nl:'I cn1)~ ,~, .. .nlo.1·~,,/i.o~ .hnt'lil"'lrronal'.l~ nnrn ".'.lrt~1oll..::ic (l~(I,ª"' tln A.~n r!.,..t:inrlo. rln c;:..,1 • n alarn.01---dn ..-ln rnn.~ a.-::, ..:J'UU.;:J t,..ll.,Ld.UJ.O.\Vt-V -l..Ll.'.t.l...Z\../t:,\...,Ul.,V...:J ~,__. ..... P\..f\.4'-,;JJn.;;:, '-'U·\'°.UV UV .L'I..JV '--1.l-Cl.J..IUV U.U ),.,.JUI,. V VJ\..olIJ•..-J.Jl,V Uc:t,. LLlV-

que forào defendidas pela administração de H) 
de Setembro que sustentei, seria, uma contra
rliPç!:in rninlrn SP. :H::l!";{) Pn Yli'io prPc:..t::i,;:p n rnP11 

deração, e o elemento da força ; eis-aqui os dous 
elementos que podem ser applicados, ou devem 
!'.Pr i:ippliNtOO!': nltPrmdivamPnlP, nra mn; nm. 

voto para apoiar a S. Ex. Por exemplo, ha 
poucos dias, sendo interpellado o S1·. ministro 
auanlo-á lei C1ue mandou remunerar os servicos 
televantes feitos a favor da ordem publica,' e 
sobre a lei que mandou equiparar os goardas 
nai;jonaes na provincia do Rio Grande do Sul 
aos soldados d-e linha, sujeitando-os ao regula
mento ele guerru, S. Ex. sem duvida nenliun,a 
que, com a frnnqueza que é propl'ia de um mi
nistro da corôa; 1·ejrJilo11 a denominnç~o de 
excepcionaes-qne se l1nviu dado a essas leis (e 
nislo concol'dou i11tt•irarnente com o pe11satnento 
do gabinete de 19 de Selembrn, q11anto á 1111lu
reza dessas leis), e disse que nada l}Odin haver 
de mais palriolico do que a lei qne mandava 
remunerai· servi~'.OS relevantes ; que e;;:sa lei 
cru 11rnn lei pt·evidentc, e ()IIC além di::;lo em 
uma arma poderosa que havia sido dada com 
toda a confiança á admmistraçtto de HJ ele Se
lemhrn, • e que S. Ex. o Br. ministt'o da guerra 
não julgava haverem nada clesmerecido da con
fiança do corpo legislativo, para que semelhante 
lei fosse revogada, tirando-se-lhe este meio de 
governo. . 

Nestas expressões ele S. Ex. não só vemos 
o pensamento do g::ibinete de 19 de Setembro 
em toda a sua plenitude, mas ainda vemos um 
elogio extremamente gra11de a esse gabinete, 
qual foi dizer S. Ex. que o (:arpo legislativo 
com toda a confiança tinha dado ao gabinete 
de 19 de Setembro nma arma poderosn para pa
cificar a província do Rio Grande do Sul, e q~1e 
S. Ex. queria gozar da mesma confiança, porque 
não tinha dado motivos de desconfiança alguma. 
Urna declaração desta natui·eza para com um 
deputado que sustentou com todo o esforço, 
ou ao menos com· loda a vontade, o gabinele 
de 19 de Setembro, que quer .armar o governo . 
de arma_ poderosa para dehellar a rebellião no 
Rio Grande do . Sul, é sem duvida nenhuma 
muito satisfacloria. Mai;; permilta S. Ex. que 1eu 
lhe digH que não estou ainda plenament~ satis
feito. Eu concebo que o Sr. · ministro deve . te·r 
meios, e meio_s .Poderosos para pacificar o Rio 
Granrle do Sul ; entendo que é··preciso ter um 
exercito que destrua o equilibrio das forças re
belde~ ; que é pre_ciso uma lei de amnistia para 
perdoar aquelles1 que, estando arrependidos de 
seus delictos, implorarem ao governo perdno de 
seus-crimes.; e que se lhes deve conceder ainda 
mais esle ou aquelle meio, esta ou aquella lei, . 
·para acudir ás necessidades do serviço ; mas de 
que servirião todos estes meios, .de que servirião 

outro, em maior ou menor dose, em maior ou 
menor sornma, segundo a eventualidade das 
circL1mstancias, mesmo simultaneamente em 
igual proporção, q11anlo as circurnstancias exi
girnm. Mas daqui não se prova sent10 qlle a 
modn·açào e força são necrssal'Ías p:1 ra a paci
ficação do Hio Grande do Sul: isto- f:, principio 
que ainda nin~uem tontestou na casa,· e passou 
na resposta á [d la do throno. 

Mas eu desPjava saber de S. Ex. a que ele· 
me11to q11el'ia dar mais d,~sen\'olvirnento, se ao 
da u1oder:1~no, sr: ao da fol'c;a. Mas ainda 11ão é 
só isso; dest~io saber a qual des.ses elementos 
pretende dar a premissa no emprego ; isto é, 
se S. Ex. qtwrerú conceder amtiislia a rebeldes 
com armas na mão, a rebeldes que não querem 
recebei· favor do governo geral, porque se'julg~o 
bastanlemente polentes para destruir a integri• 
d,1de da unino brazileirn. Estou que S. Ex. res

·ponderá, e estar·á convencido de que em taes cir-
curnstancias a amnistia não será de proveito. 
Logü, ainda que o e1emento de moderaçao s~\a 
um elemento igualmente nccessario como o 
elen1e11lo de força, eu o considero como au
xiliar, corno elemento igualmenle necessario 
para à pacificação, mas como elemento secnn
dai·io. Depois que S. Ex. tiver um rexercito po
deroso no Rio Grande do Sul ; depois qne tiver 
ganho victorias e batalhas, e tiver enfraquecido 
o poder dos rebeldes, que os rc;rnba na con
junctura ou de aceitar uma amnistia, ou de 
serem punidos conforme as leis, no caso de 
resistencia, então julgo eu deverá ter lugar 
a amnistia ; mas que o Sr. ministro a dê 
logo e Jogo, antes de estarem os rebeldes 
collocados nesta posição, é o que me parece 
muito contrario ao fim a que todos nos pro
·pomos. A minha p~rgllnta é pois-a qual dos 
elernentos quer S. Ex. dar mais força, ao ele
mento das armas, ou ao elemento da mode
ração ?:- Qual desles dous elementos ba de 
em pregar ~m. primeiro: lugar para salvar a di
gnidade da nação, que na.o quererá que seja 
. menosprezada e pizada por. rebeldes ? Estas 
respostas desejarei que S. Ex. dê em occa~ia.o
opportllna, quando tiver pensado sobre ellas, e 
não ns exijo já. · 

Sinto discordar de S. Ex. relativamente a 
uma opinião que emittio na casa quanto á in
tel1igencia do artigo constitucional, que manda 
fixar a força ordinaria e extraordinaria. En
tendido esle artigo em sua litteral disposição, 
traria sempre um absurdo inevitavel, e vem 
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SESSÃO EM 2 OE JULHO DE 1839 

a ser, dar ao corpo legislativo uma capacidade 
fiempre divina, ou urna previdencia que o ha
bilitasse a perscrutar o futuro. e a dizer-

. nó~ ainda ~Jue estejamos em , paz com toda 
a Europa e com toda a America, daqui a 
um ou dous annos havemos de ter uma guerra 
com a França, com o Mexico, com Bueuos
Ayres, ou com o Chile, guerra que nos deve 
trazer . a necessidage de ter um pé de exer·
cito exlraordinario de tanto, força· proporcio• 
nada :i defesa que tivermos de fazer segundo a 
localidade no continente, ou nas 11ossas costas. 
A'ppiicado este principio á força de marinha, 
teriamas tambem de decretar, segundo esta 
previsao, uma força naval proporcionada á 
àefeza que leríamos de fazer. ( Àpoiado.9.) 
Corno, pois, poderemos entender o artigo con
stitucional desta maneira? Além disto, a con
slillli\'l\O e o corpo legislativo nno podei·in.o de 
modo nenhum qnel'er que a naçao brazileira 
pagasse sempre um;i força extraordinaria, 
quando uno tivesse nece:isidade della. (Apoia
dos,) Qlle dinl1eiro não seria preciso para ter 
sempre uma força exlraordinaria, por exemplo, 
de 10 mil homens? Que necessidade tem a 
naçno tle pagar sempre mais 10 mil homens de 
força exlrnordínaria, que deve ser empregada 
em tempo de guerl'a, segnndo á necessidade 
do paiz, e da qu·at no tempo de paz não pôde 
tirar vantagem alguma? Logo, o artigo con
::;tilucional não póile ter a intelligencia que 
S. Ex. quer, n!lo póde estabelecer que se fixe 
annualrnente a força extraordinaria de mar e 
terra; e é esta a razão por qne, admittindo, 
01.1 votando pela emenda que o Sr. Coelho 
fez favor de nao retirar, e que jlllgo ser grande 
emenda, porque augmenta a fol'ça que S. Ex. 
quer (eu estou prompto para lhe dar força) 
11/:lo vot.:\rei todavia pelas ultimas palavras, que 
vem a seL·-em circurnstancias extraordinarias. 

· -Eu entendo que, supprirnidas estas palavras 
a emenda do Sr. Coelho pl'eenche as vistas da 
constituição, ainda entendida corno S. Ex. a 
entende, porque estamos em circumstancías ex
traordinarias, e fixamos força exfraordinaria. 
Quando saiamos deste estado de eventualidade 
extraordinaria, em que· precisamos de força 
extraordiriaria, . já vamos . apanhar o preceito. 
do artigo constitucional ; por isso sinto dis-
cordar de R -Ex. . . . .· 

Esta discordancia, · porém, não implica na 
questao, não passa de mera observaçao ; é 
uma opinião seguida pelo gabinete passado, 
que tive a honra de defender ; e eu não quiz 
deixar passar uma tal opinião sem fazer re
cordar aos meus nobre!:! atnigos que ainda 
pertenço ás suas fileiras. (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu defenderei o § 2º do art. 1º, 
não pelos.principias talvez da sciencja, porque 
não conheço a sciencia i:nilitar, e não me 
te~ho : d<ldo, á', leitura de autores .que poderiao 
gmar•me n~ demonstração ·. da fórma por que 

- • 1 • ' ' 

está ol'ganisadQ o projecto, e da ntilidade delle ; 
mas fatiarei a respeito do numern de praças, 
sobi·e o <1ne julgo poder dizer algurn;1s palavras. 

A neêessiclade 'que tem S. -Ex. d~ força:,;, 
e de força maior do que está consignada na 
proposta, me pat·ece clara a todas as luzes. 
Todos os que têm observado a maneira por 
que no nosso paiz se tem desenvolvido o es
pirita sedicioso e rebelde estão convencidos 
desta verdade. Nús vimos que ha bem pouco 
tempo tivemos os desastres na Bahia ; es
tamos lutando com o Rio Grancie ; no Pará 
taivez tenhamos de lutar ainàa, quando mais 
não seja, com assassinos : ternos reclamações a 
fazer r(>lotivamenta ao Oyapock; temos àe mais 
a conservai· uma força, á vista da poderosa 
força que debaixo de. diffel'entes pt'etextos estão 
Ot"ganisnndo os estados americanos, como be1n 
disse un1 Sr~ deputado ; e esta necessidade 
sóbe de ponto, principalmente á vísta da de
cJaração que aqui se fer., de que nos gabi
n eles atnedcnnos se discute hoje, se convém, 
se será util ú America o consel'var a mo
narchia no Brazil ! Outras circums!ancias extra
ordinarias e de muito peso milita.o para que 
nós demos a S. Ex. bastante força. 

Se nós examinamos as localidades, ou a 
posição de nossas provincias, e a difficuJdade · 
extt· .. wrdinaría que ha nos meios de communi-

. cação, conhecet'emos que é esta urna das ra. 
zões principaes para dar mais força a S. Ex. ; 
porque estou persundido de que, se pudessemos 
fazer o serviço com 12,000 homens, tendo fa
cilidade de mobilisar o exercito, á difficuldade 
de o mover exige muito mais força. (Apoiados.) 
Supponhamos qne arrebentava uma rebellião 
em Goyaz no interi•Jr do Brazil ; como levar 
força ao interior do paiz com a neces~aria 
presteza para evitar promptamente o pr0· 
gresso da rebE:lliao, da anarchia ? Andando 
duas le~as poi· dia ? E' portanto, preciso que 
o governo tenha sempre força disponível em 
províncias· que têm certas l(?calidades, e que 
podem in'fluir na mobilisação das forças para 
segtuar este ou aquelle pol'to do jmperio que fôr 
inte1'Íor ou exteriormente; e tenha f5>r~a dis
ponivel para suffocar, esse espirita vertiginoso de 
rebelliãO que nos está servindo de espantalho. 
Quero portanto, dar ao governo toda a força. de 
que póde carecer, para occorrer aos differentes 

· l'amos de serviço .publico. Nesta occasião não 
posso. deix.ar de rnanifestar a minha admiração 
ao ver a contradicçno do. Sr. deputado pela p1·0-

. vincia de S. Paulo ( voltando-se para-o 81-: Al
va-res Machado), que no. anno passado negou 
ao governo todos os meios, e que este anno 
que1· dál-os em demasia contra os interesses 
da naçãO, e · contra a .. sua- .propria convicção. 
Permitta-me o Sr. deputado que eu·Jhe.diga que 

_ um tal procedim~nto é torpe. · . . 
ALGUNS SENHOltES ·: - Esta expressao é inaq. 

m~ssivel~ 11~0-.é ~arlàmenta~~ · 
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SESSÃO EM 2 OE JULHO OE 183H 37 

O SR. NAVARRO : -- Bem, eu a substil!;io por 
outra. O Sr. dep1itado disse qne a força por 
qne votava lhe parecia demasiada, e nao era 
conforme a slla convicção. Ora, sempre que 
se concede uma cousa contra a consciencia, 
(eu 1m: refiro ás palavras do nobre deputado) 
pratica-se um acto que não é licito ; nm acto 
que não é lieito é torpe; eis porq11e usei deste 
termo. Declat·o, porém, qu.e não quiz offend~r 
ao Sr. deputado a quem me refiro. 

Eu temi que, á vista das idéas espalhadas 
aql,li, S. Ex. o Sr. minislro se acautelasse 
contra os princípios do gabinete passado ; mas, 
obsm·vando a sua declaração, não puda deixar 
de altr,iouir a sua opinia.o e procedimento da 
opposição á alguma transacção, principio lfUP. 

é o meu, e que hoje está muito em voga .... 
(Risadas.) 

O SR. MARINHO: - Ave-Maria: nada, nada. 

O SR. NAVARRO : - Estas razões, Sr. presi
dente, pro vão sem duvida a necessidade <la 
força, e por consequencia votnrei pelo § 2" 
do art. 1º com a emenda do Sr. Coelho, sup
primidi:ls as palavras que indiqneL 

Agora vou ao meu principal objecto, que é 
responàer ao illustre deputado pela provincia 
de Minai:; (o Sr. Limpo), qllando atacou a 
administmção do nobre ex-ministrn da g11et'ra, 
relativamente ao estado de forças da provincia 
de MaHo-Grnsso. Debaixo da admini:slração de 
S~. Ex., disse o Sr. deputado, a província de 
Matlo-Grosso, sendo uma das mais importantes 
do impedo (~ na verdade julgo que o é, e nesta 
parte tenho de agradecer ~ S. Ex. a bondade 
com qne me quiz· ajudar no empenho de d~
fender os interesses da minha provincia) ; sendo 
uma das mais importantes, tinha sido extrema
mente lesada na distribuição das forças, porque 
na organisação <lo corpo de ligeil'Os, que 
constava de 1,000 e tantas praças, se reduzio 
esta força a 700 e tantas, diminuindo-se 400 
ou 500. 

A observação do nobre deputado não foi 
exacla. Pela organisação do corpo de ligeiros 
de Matto-Grosso montavão as forças de que se 
compunha em 1,083 praças : o nobre ex-mi· 
11islro da guerra, dando nova fórma ao quadro 
do exercito, mandou organisar um batalhão de 
638 praças, além das forças· qne sao conside· 
radas fóra de linha ; no numero destas entra 
uma .companhia de c~vallaria composta de 104 
praças, e um batalhão de artilharia de 465, e 
esta força unida ou addicionada á de linha, 
monta a 1,2.07 praças, e e11lã0 conhecemos que 
S. Ex: longe de ~iminuir a força, augmentou-a. 
E' verdade que este' augmento foi diminuto, e· 
muito inferior ás necessidades da província que 
precisa uma força de diversas armas, e sufficiente 
para organisação de mais força em caso de uma 
·ruptura, pois todos conheceni que a provincia 
de Matto-Grosso está cercada de estados turbu -
• 1 ·: • , 1 : • 1 • 

lentos, q11e lut:11 com il g11el'rn civil, e desse 
rncsrno P.1rngw .. y q11e 11111 di:i poderá 111neaçar a 
integridade· do imperio ! R~b tten,lo assim a 
argnição feita ao nobl'e ex.-mini::itro da guerm 
relativamente á diminuição da.s forças,. não 
posso deixar ele aproveitar esta occasillo par..:1. 
dat· a S. Ex. os meu;i; mais cordiaes agr,1deci
mentos pelo auxilio que mandou para minha 
provi ncia, de officiaes, cadetes, e os officiaes in
feriores qne .. para lá l'emelteu, auxilio ha tanto 
tempo reclamado durante as administrações 
anteriot·es e aquella a que pertenceu o nobre 
deputado pela província de Minas, mas que 
nunca pôdê set· obtido, ou pela difficulclade de 
conducção, ou pela impos-:ibilidude de achar 
talvez pessoas que quizessem ir, ou por falta de 
energia do governo. O cet·to é que, duranle as 
administl'açõcs anteriores á do Sr. ex-ministro 
da gue1·ra, nao foi um só militar p:ll'u a pro
víncia do Matto-Grosso, e logo que entrou o 
S1·. ex-ministro da g11e1-rn, rnanuou comman
dante de armas, dous majores, na.o 0 ci qu:rntos 
capitaes, cadetes, ol'fici:ws e of'fiGiaes inferiores. 

Além disto, S. E:-c. o Sr. ex-ministro da 
guerrn mandou pa1·a a provincia aquillo que 
mais uecessitava, poeque Mallo-Gros'5o estava 
em tal estado qlle não linha àbsolutnmente 
''''"1at1,""'tO ,,INurn 'Reqnic:.Íf'ÕC<:. rliari::ic:. l'Pl'.b-
«L 1• .l\,.;IJ. ll.'l,lb • .A.'- ~•...,•y ._. - ,.._,,..,' .__.,....,.. 

nrnções de todos os presidentes e cornman
dantes de a.rnrns, não pud~rão movet· as admi
nistrações anteriores a mandar armamento para 
aquella provincia: logo que entrou a adminis
traçuo de 19 de Setembro1 o Sr. ex-ministro da 
a-uerra tratou de remelter com toda a presteza 
~ armamenlo de que tanto precisav_a. ·Receha 
portanto os meus cordiaes agrndeci mentas por 
este serviço importante pr·estado á minha pro
vincia. 

En desejava fallar sobre a discussão que se 
tem suscitatlo na casa sobre o Sr. presidente do 
Pará; mas S. Ex. melho1· informado dos aclos 
que praticou, persuadido dos importantes ser
viços que prestou á ordem e integridade do i m -
perio, não precisa de minhas vozes. O Sl'. ex
presidente do P,1rá tem tantos titulas á estima 
do povo braz:ileiro, que, em fmcto. dos esforços 
de S. Ex., vio tornar - ao seu seio uma das mais 
importantes pt·ovincias do imperio, que tudo 
quanto eu poderia dizer não serviria senão de 
escuu.:cer a defeza que es'pero que haja de offe
reeer á camara. 

O Sr. Cond.e de Lages ( ministro da guerra) : 
-O nobre .deputado deseja saber qnaes os 
meios qlle o governo quer empregar para a pa
cificação do Rio -Grande do SLtl, se· os da per
SU;lsao, ou da força. Se consnltasse o senti
mento particular de meu coração, eu pref~reria 
a persuasa.o, e desejaria que tivesse efficacía 
bastante para produzir o resultado que terrios 
em vista; mas como membro do gabinete de
claro sole~riemente _que o emprego da per-
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SESSÃO EM ·2 DE JULHO DE· 1830 

suasão está dependendo do estado !los rebeldes. 
, Quando os rebeldes se apresentarem olhando 
para a lei com respeito a ella,qua.nd•· os rebeldes 
se apresentarem em estado de debilidade tal, o 
emprego da força seria verdadeira ty1·annia 
(apoiados) ; quando finalmente os rebeldes, 
olhando para a lei com vontade de a ;:tbraçar, 
se apresentarem ás autoridades da· provincia, 
elJas têm as instrucções necessarias para cha
marem os rebeldes pela persuasão, em vir
tude da amnistia, quando nelles· conhecerem 
vontade de abraçai: a lei. Ernqúanto porém 
apparecerem hostis, como uno empregar. a 
força ? Em caso tal a persuasão seria uma fra
queza indigna do governo. (Jfwitos. apoiados.) 

O Sr, Andréa.:- Sr. presidente, eu linha 
resolvido não responder a accusação uenhuma 
que se me dirigisse nesta casa. Eu entendo que 
·os senhores que me lançilo a luva, não têm 
espírito de justiça, e não são amigos de ver 
punido o crime. Se o fossem, elles me cha
mariao perante o tribunal competente; entno 
eu resporideria mais cabalmente, e seria punido, 
quando convencido de crime. Quem me lança 
a luva aqui não quer senllO lançar sobre mim 
uma nodoa offensiva da minha reputação: 
compete·me portanto no lugar em que me acho 
que eu me.justifique não completamente, mas 
que eu ei:itre na explicação de alguns factos. 
Declaro pol'ém que não vou responder como 
réu: sou aqui tanto como qualquer Sr. depu
tado (numerosos apoiados) ; nao conheço como 
juiz senão a camara dos dignos Srs. senadores, 
e mais, ninguem. 

ALGUNS SENHORES :- Q_ tribunal supremo de 
justiça. 

O SR. ANDRÉA :- A opiniao publica, Sr. pre
si~ente, é outro objecto a que devo atten·der 
muito: mas a opinião public~ julgo que a tenho 
por mm1. Em todas as· provincias onde lenho 
servido, e por tooas as provincias por onde 
tenho passado, não lenho recebido senão signaes 
de estima, e de estima dada por pessoas inde
pendentes de mim, que nunca de mim depen
derão, e que fazem a parle mais bl'ilhante da 
sociedade. Espero que hoje no seio do corpo 
legislativo não desmerecerei do bom conc·eito 
·que sempre gozei, e que grande maioria eu 

. tenha a meu favor, e 'que eu cons~rve uquella 
boa opinião, a que · me julgo com direito, de 
todos os nobres deputados. 
· Quando eu disse nesta êasa, que tinha sal

vadc o P11.rà, · um illustre deputado pela pro
vincia de Minas interpretou as minhas palavras 
de outra maneira. Eu já tinha dito nesi:;a occa
sião que me accusassem perante o tribunal 
competente, 4ue me accusassem ao governo 
parà assim me fa2cr respon~abílisar. O nobre 
deputado pela ·provfocia de Minas julgou que 
eu recorria á ~vasiva de Scipião, que . chamava · 
e~ ·meu favor os meus serviços, e queria illudir 

a jnsti"ça, subindo ao Capitolio a dar graças 
aos deuses. O illustre deputado enganou-se : 
não foi esta a minha intenção. · 

O illustre deputado lº secretario, querendo 
defender o seu amigo, interpellou-me pelo_ ar 
despeitoso com que eu lhe tinha respor,dido. EL1 
sou recruta nesta. casa : não lenho ainda ma
neiras parlamentares; e assim oft'endido como 
fui por uma accusação instantanea sobre cousas 
vagas, quando esperava ouvii' factos, disse com. 
a)gum despeito que nada tinhn que 1·esponder, 
porque nada se tinha dilo. Este despeito era 
natural a um homem que acabava de fazer 
serviços, e que se via injustamente oITendido. 

Tenho hoje de fallar de mim ; bas~ante des
agradavel me é, mas sou a i!Sso obrigado ; não 
é minha a culpa, caia ella sobre quem me in
venta crimes, sobre aquelles que me accusão 
de crimes que não commelti. Talvez commet• 
lesse et·ros, concordo mesmo em que os com
meltesse; r.nas se os commelti, foi por füllu de 
minha intelligencia, mas não por más inlenções: 
eu só quero a ji.sliça, eu só quero cumprir. o 
me~ dever e fazer se1·viços ao Brazil, e nada 
mais. 

Pertenço a uma classe muito nobrn (apoia
dos), pe1·tenço á classe militar; sou oflicial ge
neral do exercito do Brazil: é niais pam salvaL' 
a reputação ela minha classe do que po1· in
teresse. proprio que eu desço a juslifica1·-me. 
Mas entremos em maleda. · 

Na.o sei se o illuslre deputado por Minas, de 
.quem acabo de fallar, foi muito franco ; mas 
sei que levou o. sen ncinte em offender-me · U\o 
longe, que até me quiz estabelecer em descre
dito desde o anno de 1817, em que ,fui nomeado 
pelo govemo para ir em serviço u Pernam
buco. Sei que desde esse tempo ficárAo de mim 
algumas idéas desfavoraveis, e que algumas in
trigas contra mim se armárão ; eu vou ex
plicar os factos com tantp _ mais pt·azer, quanto 
vou fallar perante nobr·es deputados daguella 
pl'Ovincia., que devem pela maior parte saber 
desses factos ; e os que jgnorllo que forão por 
mim praticados facilmente se convencer·~õ dísso. 
attentas as circumstancias em que me achava 
.naquella provincia. 

Fui escolhido para entmr na commissão 
militar em Pernambuco, pelo sen"ador· Sr. José 
Carlos MayrinC'k, mas não na qualidade de 
homem feroi, como vou _mostrar ; o Sr. 'May
rinck, não tendo conhecimentos de mim antece
dentes, mas· fazendo de mim bom .conceito, 
chamou-me, e disse que precisava de um homem 
para se oppôr á torrente com que µm Juiz 
relator (que não nomearei) queria derramar 
todo o sangue daquelles povos. (.Apoiados.) 
O primeiro homem que eq tentei salvar füi Al
querque Maranhão (apoiados), que eslamlo 
livre dos ferros se veio entregar preso 110 Re~ 
cife.; parece-me que um acto generoso_desla 
natureza acharia alguma . protec~.ão nas · leis ; 
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S~SSÃO EM 2 DE JULHO DE 1sg9 39 
consultei a um homem que todos conhecem, 

. isto é, o C1tpiU1.o-mór Moraes, homem sabia e 
severo que me honrou sempre com a sua es
tima ~ elle me respondeu que não havia re-

. medio1 e o infeliz Affonso Alb11q11e1·q11e Mara
n h:lo teve de perece·r, Depois apresentou-se o 
pl'ocesso de Fmi:icisco Xavier Monteiro da 
}i"rança, que Li.-1hn sido chefe do governo da 
Pnrnhyba; a sna- tleft:sa foi. habil; eu votei 
contra a n10t·le ; levantou-se o 1·elator, balemo
nos muito tempo ; eu foi sustentado pelo Sr. 
general Costa Pinto, porém, mais ningt1em me 
sustentou, e a sentença de morte foi lavrada. 
O Sr. Luiz do Rego, de quem se perm1Ltirá 
que ~11 falle éorn lmlo o respeito na qualidade 
de meu chefe que foi, o Sr. Luiz .do Rego 
Bn1Teto, que era capilão genet·al d~ provincia, e 
que muita gente taxa de feroz, aproveitou-se do 
meu voto, e levantou-se no meio da commiss~o, 
e disse: o homem está sentenciado á morte, mas 
nno morrerá emquanlo um só soldado do meu 
commancio me ncomµanhar. Então o juiz re
lator, á vista desta úetern1inação, capitulou 
commigo, e Frnncisco Xavier Monteiro ficou 
1iVl'e da pena, e a commissão militar perdeu 
toda a sua· força. (.Apoiados.) 

Este facto conhece muita gente, posto que 
tal vez pouca genle sabe que eu fui o motor de 
sua sal v,u;M. Eu, na qualidade de secretario do 
governo dil"igi por tal modo a penmt' do capitão 
general, e fiz que elle pedisse com tanta ins
tancia á Sua Magcstude o perdão do crime da 
rebellião, que o consegui; fui eu que me oppuz 
a qtte o embarque dos presos se fizesse com 

· apparato, pegarido todos os corpos cm armas, 
como queria Bernardo Teixeira, para indicar 
que o povo de Pernambuco queria soltar os 
presos no aclo do embarqu_e, e que os fiz em
ban:ar, sem ferros, com pequenas guardas e 
nos lugares mais proximos ás suas prisões; 
fui eu tarribem quem se oppoz ,,o embarque 
feroz de alguns presos dos que se achava.o no hos
pital, e que o· mesmo Bernardo Teix-eira queria 
fazer embarcar, não obstante perigar a s,ta 

. vida por esse simples facto. 

O SR. CosTA MIRANDA :- Apoiadissimo. 

O Sa. ANDnÉA :~ Parece .. me pois que não 
posso ser taxado de feroz nessa época: 

Quanto aos · serviços que fiz naque]Ja pl'O· 
vincia, só direi que fui eu que fiz abrir todas ~s 
estradas com a largura de 30 · palmos, sem 
excepção : antes· disso sómente haviao estreitas 
veredas: fiz lançar mllifos pontes em rios que 

·. nunca as ti verão; fiz construir de noyo .a ponte 
dos Carvalhos, que se sabe que é muito extensa; 
dei· um novo regulamento á alfandega· do ·al
godão,· o que me valeu muitos inimigos g_ratuit9s; 
e fui eu que ffz estubdecer o primeiro pharol uas . 
coslas do Brazil, que ainda existe.·(Apoiados.) 
Füi eu que dei á provincia de Pernambuco_ a. 
organisa:ça.o militar de que ainda hoje se re-

sente, e que foi imitada em todas as pro
víncias cio i mperio-; como obra que podia servir 
de modelo. 

E' ainda ~ mim que se deve a lembrança de 
uma companhia de aprendizes- do trem, tão 
aceita hoje. 

Nada mais direi, porque não desejo cançar a 
camara com a enumeração dos serviços por 
mim prestados ; sómente dit·ei que tive a sorte 
de todo aquelle que q11er ser util, de todo o 
empregado que d~ixa a marcha ordinaria de se 
lançar na cama, deitar-se a dormir, e não 
fazer cousa· util : os que não seguem esta 
marcha, os que querem ser u leis ao paiz, 
achll.o logo mil Zoilos: é o que me succedeu. 
Fui intrigado em Pernambuco por corcunda 
quando aquella provincia . qu iz ser constitu
cional, e fui intrigado perante o Sr. D. João VI 
como liberal, e mandado retirat· de Pernam
buco, onde me tinha estabelecido com a minha 
familia. Um homem que veio commigo para a 
côrte nessa occasião teve promessa de ser des
pachado se votass~ contra a minha pessoa todas 
as accllsações qne elle queria fazer contra o 
Sr. Luiz do flego : este homem aceitou o par
tido, e o St·. Francisco de Albuquerque e Mello, .. 
que tem parentes nesta casa, e o Sr. tenente-· 
cot·onel Guedes, resiJen~e em Olinda. forão os 
homens que me fizerão esta declaração : este 
homem accusou-me perante o Sr. D. Pedro I, 
ainda principe-regente, de quantos crimes se 
podem imaginar. Eu pedi que se rne fizesse 
responder peranl~ o tribunal competente, di
zendo que não ·queria misericordia, e que queria 
sei· castigado,· no casQ de se provar que eu era 
criminoso, mas que queria lambem que o meu 
accusador fosse castigado, no caso de se mostrar 
que era falsa.a açcusação que me fazia. O go
verno rne abandonou, e eu tive de chamar este 
homem a urn l.ibello de injuria, que durou cinco 
annos, rio fim dos. quaes foi o calumniador con-
dêmnado a pagar as custas. . 

Este desfecho me desgostou, e fez. com que 
dahi ~m ·diante eu detestasse tudo quanto silo 
justificações. Se o nobre deputado ou algum 
senho·r desta casa quizer saber até que ponto 
fui accusado, e como me defendi, póde-se dirigir 
ao Sr. José Joaquim da Rocha, que foi advo
gado desta causa, e sabe onde parao estes autos. 

Vamos ao · Pará. A província do -Pará está, 
por. muitos annos, ac~slumada a passar po1· 
varias re11ollas. Em· 1824 houve ,ri.Ili um grande 
massacre na villa de Cametá. Este crime está 
hoje tão esquecido, que mesmo ha filho:; que 
.fazem sociedade ·com assassinos de seus pais. 
Em seguimento a este-massacra as revalias que 
houverAo forão todas militares. Quando eu era 
alli commandunte de armas, o batalha.o 24 
to111ou o trem, .e lançou mão de todos os meios 
que eu . po'dia ter para o ataca,, e só por al
gumas providencia~ que eu tinha tomado antes 
é que consegui subjugar a rebellião e prendei· 
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SE8SÃO EM 2 DÉ JULHO DE 1889 

os rebeldes, não tendo nesla refrga :n:1ais do qlle 
um homem morto e oilo fl:'r·idos dos revoltosos. 
Esle crime não foi . casiigudo. Teve depois 
lugar a deposiçãQ ele um presidente, ado que 
lambem nilo foi castigado: sf'guio depois outra 
adminislrnção, dnrante a qual se fizerão 111uilas 
mortes na cidade do Pará: nm anspeçada cha
mado Jacob Patacho f'oi encarregado de metter 
canôas no fundo, e com metteu mui tas rnorle.s. 
Quando eu cheguei ao Pará; esse faccinoroso es
tava vivendo pacificamente na villà de Carnetá. 
Chamei-o imrnedintamenteá prisão,e o quiz pro
cessar; mas tal é o· índiffere-ntismo que existe 
no Par~ pelos crimes, e por quem os commelte, 
que nmguem appareceu para o accmmr, ou 
depôr contra elle, e eu teria- de o mandar cas
tigar corno réo de segunda desHção simples, se 
ell<.: não tivesse morrido de bexigas no hos-
pital. -

Outra revolta foi à catastropbe de 1835: 
nesta calaslrophe cornmellêrllo·se horrores da 
primeira ordem : foi morto o presidente e as 
pl'Ímeiras autoddades da província, sendo 
mandado malar o presidente· por um homem, 
que aíuàa existe, e que a Jei ainda não tem 
podido punir; os maiores horrores se com
rnetlêrão eai toda_ a província ; houve um 
homem que, seniaào em uma cadeira, fez rn
zilar oitenta e tantos homens ; houve outro 
que fez cercar uma casa, em que se defendião 
dous infelizes legalistns, amontou lenha ao 
r~dor da casa, pegou'-lhe fogo, e os_ queimou 
VIVOS. 

.ALGUl'lS SENHOREs:-Que horr-0r ! Que horror ! 
O Stt. ANDRÉA :-Outro foi subiudo pelo rio 

Guamà, apanhando meninas donzellas, f' servia
se dellas, depois 2.s entregava ao3 Tapuyos, 
tomando outras que tinhao a- mesma sorte, e 
assassinando seus pais. 

.ALGUNS SÊ:NHOREs :-Que ho.rrúr ! 
O Sa. ANDRÉA :-Até havia o horrivel cos

tume de· matar o _ pai de família, e obrigar a 
trisle consorte e os filhos que acabavão de ficar . 
orphMs a bailal" á roda do cadaver de seu 
triste marido,. de seu desgrnçad(! pai. · · 

AEG_UNS SENHORES :-Que horror l Qne fero
cidade l 

O SR. ANDBÉA : ·- Eis; Sr. presidente,. os 
homens que estão presos no Pilrá : qtútsi todos 
os que têm sido presos · no Pará i:-ão 1éos de 
crimes atrocíssimos, de crimes desta natureza. 
Na minha adniinistraçao cu. tive necessidade 

· de usar de meios que as circu mslancias per
miUi:10: mas antes àe entrar. na explicação 

.destes meios, principial'ei pela minha chegada 
á provincia da Pará. . _ 

Quando cheguei áquella provincia, eslava o 
mell antecessor fundeado defroi1le tia ilha da 
Tatuóca. No mesmo dia em que tom_eí posse, 
Jllandei o·ccupar a ilha do· Unr::ipimnga._ Con-

servei-m e defronte da Tatuóca até se retirar o 
meu antecessor e se êvacuar inteiramente a 
ilha, e depois de evacuada, mandei largar fogo 
ao abarracamento que nella se havia feilo, 

Recebi alguns presos do meu antecessor, 
ialvez mais de 200, porque elle tinba mandado 
prender na cidade todas as' pessoas suspeitas 
antes de a evacuar. Alguns presos tinhno ·sido 

tt . i d M 1.. ~ . • ,J , "' . reme wos o . aranmto, 1uos uo 1 urynssu. 
Quando entrei na cidade achei ainda 100 e 
tantos homens na casa do bispo ·da diocese, que 
de . ,1lgum modo os quiz proteger, conside
rando-os como sua guarda, mas eu os mandei 
prender. Os presos portanto crescêrãci muito a 
bordo dns embarcações. Eu conheci este mal, 
e fiz remessa, creio que de mais de 200, para 
a côrte, e mal)dei dizer ao Sr. ministro da jus
tiça, que então era, que os mandava para nl!o 
morrerem em uma prisao apertada, e que era 
indispensavel dar-lhes destino, pois que nem 
convinha ficassem presos no Pará, nem que 
fossem e~palhados pela população que acahavao 
de offender. Não sei se fiz bem ou mal ; talvez 
alguem considere islo como uma deportação, 
em lugar de medida de justiça, mas eu queria 
ver o que fariao estes senhores em meu lugar, 
tendo de suffocar uma rebelliilo horrível, e n:lo 
tendo rnflicientes prisões no mar, e · não po
dendo contar com as de terra. 

DL'pois disto todos se julgavão liabilitados 
para pre:riàer qualquer homem : eu entrei a 
atalhar este excesso, exigindo que não pren
dessem a pessoa alguma sem . que houvessem 
duas ou tres pessoas conhecidas, que decia
rassem o crime, e o. tives~em testemunhado. 

· Quandá algum individuo era preso nest.1s cir
curnstancias, eu o mandava para a corveia 
Defensora .. Dir-se-ha que este modo de prendee 
não é conforme ás lei!! ; mas as circumEilancia::: 
assim o exigião, e demais não se prendia a 
capricho ; além de que dahi em diante todas 
as vezes que qualquer preso da corveta podia 
justificar que não era criminoso, não digo por 
justificações judiciarias, que sempre são gra
ciosas, mas por informações de pessoas de 
confiança, e outras diligencias a qne en prn
cedia, eu os mandava. soltar. Um dos pape
luchos desta cidade. disse que ·eu os mandava 
soltar por....... e · usou de 1·eticencia : la] vez 
queira dizer que eu recebia dinheiro para isso: 
quem quizer saber a verdade póde ccm
sultar os documentos, e ficará desenganado 
das diligencia$ . que pr~cedião . .i ordem de 
soltura. . 

Depois deste primeiro tempo rep1•esen_tei ao 
Sr. ministro da justiça, {Jlle então era, que 
no Pará nno havia senão duas classes de 
individn.os : ou réos da rebelliao, ou partes 
offenàidas por estes réos, porqae · ninguem _ 
escapou da voragem revolucionaria ; e que 
assim não · era possivcl que os réos fossem 

'jnlgados pelns leis oràinarias, porque nenhuma 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1839 41 
lei póde querer que uma parte offendida 
julgue o réo que a offendeu. (Numeroso.s 
apoiados.) O Sr~ ex=ministro da just_iça res
pondeu que tinha pedido providencias :.o corpo 
legislativo: não sei o motivo porqlle nflü for·ão 
dadas; mas sei 'que se se ajnntúrão muitos· 
presos, a cu]p;t nrto foi minha, porque a não 
tinha eu de elles n1:l.o serem j11lgc1clos. Não 
creio nue o Sr. ex-ministro da iustica sf'ia 
culpad; de não se darem as nece;sari~s pr~
videucias ; a cam~ra sabe os motivos por que 
se noo derão, e eu o que sei é que nunca 
tive resposta, e que tarnbem não ri1e julgava 
autorisado para deixar de receber todos os 
réos de actos criminosos. Não se me póde, 
portanto, attribuir a culpa dos muitos presos 
que havia no Pará. 

Como ao tempo, e á medida que fui occu
pando mais pontos da provincia, fi7. estnbelecer 
os juize,; de paz nos seus dístrictos, ordenei 
aos promotores publicas que fizessem a accu
sação do crime da rebellião, e aos juízes de 
paz que fizessem os sumniarios aos réos ac
cusados, e dei parte disto ::io mini::lro da jusliça, 
que me respondeu que esperava providcndas 
do corpo legislativo. 

Eu entendi que isto era uma advertencia 
para· se nl'ío dar andnmenlo aos processos, e 
ordenei que se não fechassem as pronuncias 
e se me remeltessem relações <los réos mais 
notaveis para eu ordenar a sua prisão, porque 
não era passivei prender a todos. Esta me
dida era aconselhada pela absoluta necessidade. 
Os juízes de paz me remettião as relações 
dos réós, e declara vão i o crime e as teste
munhas que contra elles depunhão, e eu lhes 
respondia : - prendão a fulanos e fulanos, e 
não os outros - para não encher as prisões 
-com criminosos de menos circumstancia. Os 
juízes de paz remeltião esses individu.Js in
diciados dos mais hon orosos crimes, pouco 
a pouco ; e talvez sejão alguns destes os 
presos que o meu digno collega pelo Pará 
disse que vio á margem do i-io, esperando a 
barca de Caronte para atravessarem o Estyge. 
Aquella ficção poetica será boa para excitar 
a animosidade contra. mim, mas não para fazer 
acreclifa1· que seja injusto que um réo dos 
mais horrorosos crimes-seja preso e condlilzido 
á prisão. (Apoiados.) São criminosos desta 

-ordem os que eu . conservei presos na corveta 
Defenso'ra ; todos os outros mandava embora, 
porque não recebia senão aque11es que erão 
accut-ados de crimes graves, e que tinlll:'lo, ou 
culpa formada, ou accusação segura. · 

Vendo que os presos augmentavão. em nu
mero, representei ao Sr. ex-ministro da jus
tiça que elles não cabião na corveta Defensom, 
que eu não tinha outra prisa.o, e assim que era 
indispensavel dar alguma providencia, porque 
do contrario os presos se augmentarião em nu
r:nero tão grande, que talvez não coubessem ou 

TOMO 11 

morressem aspbyxiad os. E porque se_ não deu 
providencia alguma, remetti alguns para a 

A ,-l • ,-l • f • ' corte, e 1?-1anue1 aumilde a Oütros no serviço do 
arse1wl da marinha e obras pub]icas, onde 
estavão á sua vontade, andavão sem ferros, e 
erão n1uito bern tratados~ Parece qne este pro
ced im en lo não era contrario á sau d e e á exis
tencia dos presos. 

A bordo da corveta havia um cirurgião que 
os tratava, e logo que dava parte de q11e esle ot1 
aquelle preso precisava recolher-se ao hospital, 
era immediatamenle remetlido, havendo até 
uma correspondencia por bandeiras entre o 
palacio e a corveta, para que este serviço se 
fize::-se corn promptidão. Eu não sou culpado se 
alguns presos morrerão n. bordo da corveta; 
poderia ser cu] pado o cirmgillo ; porque, não 
tendo esta classe nada qGe os convide a seguir 
esta vida, ordinariamente os cirnrgiões que a 
ella se sujeilão para nada preslão; ullimamenle 
eu escolhi para esta cornrnissão um cirurgi:10 
que me pareceu melhor, e com effeilo elle se 
empenhou por cumprir o seu dever. Se muitos 
rt·beldes morrerno de mulestias, lambem muitos 
soldados e marinheiros morrerão, e ninguem 
ditá que eu queria que elles rnorressetn. A 
provinc.:ia do Pará nos dous primeiros airnos 
foi muito doentia ; eu mesmo pouca saude 
tive, e nem um ou quasi nenhum official deixou 
de ter sezões. Eu linba constantemente a terça 
parte, e ás vezes metade da força doente, e 
houve mezes em que a mortandade corres
pondia a duas praças diarias. Oru, se isto a·con
tecia aos soldados e marinht>iros, como evitar 
que tarnt,em morressem pre::;os? Qlle força tinha 
eu para ir de encontro ús leis da natureza p,1ra 
evitar que morressem? Devia p~r vtnlura 
mandar soltar presos indiciados dos mais hor· 
rorosos crimes só para que não morressem nas 
prisões? 

Os castigos que se fazião aos presos a bordo 
da corveta erão apenas de os passar de melhor 
pàra peior prisão. Eu farei publicar no jornal da 
casa alguns documentos, que agora não apre
sento para não cançar acamara. 

Alguns indivíduos da marinha e do exercito 
farão fuzilados, mas forno fuzilados regular
mente, embora se diga aqui que o fo1·ã0 contra 
a lei : elles farão sentenciados por conselho de 
guerra e pela junta de justiça militar que ha 
no Pará, sendo as senltmças confirmadas por 
mim, pois que o poder moderador declarou que 
não perdoava áquelles réos. Eu fui aulorisado 
pelas instrucções que recebi para deixar de 
cumprir as sentenças que entendesse_que se não 
devião cu_mpl'ir; mas en entendi que nenhum 
dos fuzilados, em num~ro de 9, devia.o deixar 
de morrer, porque os seus crimes erão g1·aves. 
Eu farei publicar lambem no jornal da casa por 
certidão os nomes dos réo·s que tiverão a infe· 
licidade de merecer a morte, e •>s crimes por 
·que forãO condemnados. · 
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SESSÃO EM 2 O~ JULHO DE 18:39 

Não sei que a respeito dos presos algnem 
desta casa exija mais alguma justificação. 
Hontem se disse que eu tinha assassinado duas 
mil e tantas pessoas; não sei quanto_s presos 
têm morrido, mas nãa sou culpado da morte de 
nenbutri delles, nem das molestias que Dens 
lhes deu, ou dos crimes que elles commetterão, 
e pelos quaes mereceL·ão estar presos. 

O tratamento dos presos era o mesmo que 
o cios soldados e marinheiros ; não se escolhia 
o peior para os presos : a ração era igual para 
todes. Quando havia boas raç,,es, os presos ca
mião hoas rações, quando más, partilbavão a 
-sorte dos soltlndos. Verdade é que elle:; na.o 
deixa vão .de estar de peior· condição, porque,. 
acostumado a comer caça e peixe, as razões sal
gadas lhes fazião dysenterias, e outras moles
tias ; mas disso não sou eu culpado. · 

UM SR. DEPUTADO :-E porque não mandou 
caçar para elles? (Risadas.) · 

O SR. ANDRÉA : -. Quandci,algurn preso, qual· 
quer qne fosse o seu crime, ·pedia licença para 
vir á terra, era-lhe concedida, e todos os dias 
vinhão dous ou mais para te1-ri:i com um official 
inl'erior, tratavão de sells negocios e volta vão para 
bordo. Ct'eio qlle islo é tratar a presos com al
guma humanidade e attcnção. _ 

A' ·repartição da' justiça 1·emetti, no principio 
do anno, uma relaçi'l.o dos presos da corveta 
Defenso1·a, cotn a c1·eclaraçfw circumstanciadu de 
seus crimes, e de tndo quanto lhes diz respeito: 
qnem tiver duvida se existe entt·e elles nlgnm 
i nnócente, póde ler essa relação, e ver se sãO 
dignos de sympathia esses presos, e nno as vi
ctimas que elles fizerão. Vou contar um facto 
que me parece importante, porque mestra o 
pudor de· uma senhora, e para se conhece['. até 
que ponto chcgar·fio os insultos desta gente feroz. 
Os tapuyos chegárão á casa· de urna familia dos 
Guerreiros <lo Acará, 01·denarrto á senhorn que 
se descalçasse e fizesse café, o que é ordinario 
entre elles ; depois quizerão ab1rnar della, mas 
querião _que se prestasse voluntariamente,· e 
para esta vontade se desenvolver davilo pan
cadas a matar. Tantas pancadas derão que a 
propria f'amilia lhe aconselhava que cedesse. A 
pobre senhora abandonada de todos e até de 
bon~ conselhos promdten que sim, mas pedia 
licença para ir arranja.L' a sua filha na carna, e 
logo que. chegou ao quarto matou sua filha com 
veneno, e o tomou lambem, salvando-se assim 
da injuria atroz que se lhe queria fazer. 
(Sensação.) · 

O SR. ANDRADA MACHADO : -. Brnva mulheL' ! 

O SR. ANDRÉA : - Trago este exemplo_ para 
.que se conheça até que ponto foi insultada 
uma senhor;l das ma'is distinctas da pro
vincia~ 

Creio que com o ·que acabo de .referir ·tenho 
.respond~do ~ tudo quanto _a meu respeito se tem 
dito. · 

Hontem disse um S1·. deputLulo da Bahia que
eu havia chamado aquella provinr,ía de mo• 
ribunda. Eu não disse tal : se das minhas pa· 
lavrns se póde tirar uma lal illaçno, declaro que 
me exprirni mal. O qne eu quiz dizer foi que a 

. revolução da Bahia era. um, moribundo qne 
ainda podia resurgir, e hoje accrescento que 
esta opinião não é só minha, é tambem dos 

· habitantes da cidade da Bahia. ( Apoiados. ) 
Nem ella deve parecer excessiva, quando vemos 
que os proprios réos são jnizes de facto nos 
crimes que elles lambem cornmettet·ão ( apoia
dos); ni\o julgo porl.anto a proposito a accusação 
que me fez. . 

Accusou-me lambem esse Sr. deputado de 
que eu linha- inter·vindo em uni te:::tamento, 
dando-o poL· nullo. Não lenho lembrança de um 
facto semelhante. Só me recordo de ter inter· 
vindo em uma qllestão entre os herdeiros do 
bat·ão de Jaguarary, que me pedirão que eu in
terviesse ptu·a se decidit· essa questão ; dei um 
despacho, segundo me lembra, mas abandonei 
o negor:io ao depois, para o qual eu tinha sido 
chamado pelos herdeiros, na esperança de que 
a autoridade si mulada ·de presidente poderia 
accornmodar as partes. Se ha outro facto nno me 
lembra ; mas não me admiraria que me fi. 
zessem cahir em algum erro, porque era costume 
naquella pt·ovir:icia não se esperar justiça senão 
de mim : tmtos me requerião, embora eu fosse 
pouco versado em jurisprudencia, como os 
paizanos sfto pouco versados nos negocios mili· 
tares. Não duvido pois que uma ou outra vez 
eu tenhn errado. Aqui tenho urna carta que V. 
Ex. me permittirá qu~ declare que é do Sr. An
gelo Custodio. En a vou ler. 

cc Amigo; etc. - O requel'irnento incluso que 
confio á sun. pl'olecçno é de minha mana, cujo 
marido foi victirna dos cabanas, tlt?ixanllo dous 
filhos em menor idade·, dos qu:rns ella é tu• 
tora. Elle perdeu a vida nas mnos dos malvntlos, 
e ella está ein vespera de ficar som os sens 
bens pela cobiça e tentativa de seu cu 11h11c.lo. Nl\o 
tem havido meio que ella não tenhu posto em 
pt·atica para que lhe seja.o restituídos os seus 
escravos ; tudo tem sido bald:.1do, porque, longe 
daqui> o possuidor de má fé zomba da jus
tiça que não tem força para reprimir . as suus 
velhacadas ; por· isso rogo ao meu amigo que 
haja de apresentar á S. Ex. o mencionado re
querimento, e pedir-lhe uma ordem para que o 
delc·àcto1· entregue o que lhe não pertence. Sup
ponho que o melhor meio será de incumbir a 
execução da mencionada ordem ao comman
dante dos BL·eves. -A. O. Cor1·ia. ,, 

Aqui tem V. Ex. um homem pedindo jus• 
liça, e justiça justa, perrnilta·s~-me a !!Xpressão, 
porque nno achava em ninguem meios de 
fazer entregar á sua irmã os escravo~ que lhe 
pe L'tencião. 

Esse Sr. deputado da Bahia disse que cu era 
administrador sem religião e sem patria, E' 
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dura esta accusação ; mus emfim responde-se. 
A religião estã no comçl\o do homem : ni11gucm 
é capaz de perscrntat' q11aes são os seus vel'da
deiros principias religiosos. Se recorrermos 
comludo aos actos exteriores, posso asseverar 
que a minha conducta foi tal, que obrigou 
ao Exm. bispo daqllella diocese a dizer que 
se tinha ovelhas a mim o devia. E bem qu~ 
este respeitavel prelado esteja velho e quasi cégo 
e surdo, estú comtudo em seu perfeito juízo. 

Fica, pol'lanlo, destruida a idéa de que não 
tenho religião : mosll·ei que a tenho ao menos 
na apparencfa, e a que eu tenho no coração 
não é da ronta de ningnem. (Apoiados.) · 

-Vamos responder á nccnsnç!lo de que não 
tenho patria. · 

Sou ·nascido do outro ludo do Athmtico, per
tenço a uma familia que ainda lá existe, que vive 
de sens bens, porque é pl'Oprietaria, e que ha 
mais de 100 annos que vive na casa em que 
nasci e em que nascêrno meus avós. Não sou 
pois de todo sem pz1h'ia. Mas a mfoJ2a patria. 
é o Brazil. ( Àpoiado.-i.) Vamos a ver corno 
sou filho do Brazil. Remontemos tl época da 
independencia ; fallo coni leslcnnmhas pre-
sentes. · 

Quand'o a divisao Avilez levantou o <;ollo da 
rebeldia nesta capital, as l1·opns c111e Nitavão 
aquarteladas no campo de Sanl'Anna, hoje 
campo da Honra, tomarão armo.s. Quando eu 
Já cheguei, ás 7 }101·.1s da tmwh;1 1 ou antes,· só 
encontrei o Sr. Oliveira Alvm·e~, hoje f'alle-

. cido; pouco depois reunia-se o St·. Elzeario, e 
depois forão chegando alguns oniciucs. Desta 
reunião de forças e da osten laçno delhL t·esultou 
que a divisão Avilez foi obl'ip;ada a embarcar 
para o- outro lado dtl Baliia. Depois de ella lá 
estar, fui chamado pelo govern(,, e consultado 
sobre os meios de a füzcr cmbn1·c:ur, e quando 
o Sr. general Curado pnsson áquelle Jndo1 me 
levou comsigo, e la estive sempre nos postos 
avançados. O governo recommendava ao Sr. 
general· Curado que se guiasse pelas minhas 
disposições, e este Sr. general muitas vezes 
me consultou. Depois o govemo teve precisa.o 
de se defender contra as nggressoes que julgava 
que Portugal trataria de far.er,· e incumbio-me 
da defeza_ da capit~], e de sua fo1·lificação. 
Quando estava este serviço quasi acabado, 
julgou o governo que eu· ern util no e:'(.ercilo do 
~ul, ~ fui. escolhido pelq Sr. mnrquez de Bar
bacena para seu ajndanle-gcnernl, e porlá fiquei 
até á entrega de Monlevicléo, cujn praça corn
mandei. Pa1·ece portunto q11u estou bem hapti
sado no imperio do Bra:dl, e que lumhem não 
sou dos peiores filhos que eJle encerr~ em si. 
(Apoiados.). Por isso declaro que a aggressão 
que me fez esse Sr, deputudo é indigna de mim 
e delle. 

:falle~os de Muaná, ponto da provincia do 
Par-á onde alguns excessos se commetterãO. Eu 
darei algumas explicações. 

Quando tomei conta da presidencia do Pará, 
estava a villa de Muaná commandada por pai
zanos. Et1 mandei para alli uma escuna de 
guerra e um commaadante militar para sus
tentar aquelle ponto. Este commandante era 
uma especie de visiona rio que est~_va sempre· 
sonhando perigos e ataques. 

Entrincheirou a villa e reunio toda a força 
que pôde da4uelle di~tricto. Este estado de 
hostilidade permanente impunha aos moradores 
dos contornos, os quaes er!lO maltratados quando 
se querião recolher a suas casas. Ao mesmo 
tempo que o commandante de Muaná me fez 
aviso de que estava para ser atacado e carecia 
de soccorro, participou-me o padre Prudencio, 
chefe de Cametá, que algumas pessúas do dis
tricto de Muaná tinhão receios de recolher-se a 
snas casas e continuavno a del11orar-se naquella 
villa. Mandei a Muaná um batalhno comman
dado por oflicial de minha confiança, com 
ordem de t·econhecer todos os lagos e rios, e 
informar-me ào ·verfüideiro estado rias cousns. 
Em corn;equencia àc sua -informação, mandei 
desguarnecer os intdncheiramenfos de Muaná, 
retirar a sua guarnição e o seu cpmmandante, 
e mandei para alli um official mais prurtcnte. 
Nno procedi de outro modo contra aquelle 
commandanle, porque não tive nenhuma ac
cusação regular contra elle. Eis os meios de 
que· me servi para impedir que continuasse 
aquella desordem. Para que se fórme idéa do 
modo de proceder de alguns homens, con
tarei o facto seguinte : da Cachoeira ou de 
Muaná foi mandada uma escolta em serviço, 
e passando por val'ias casas, onde já esl_avão 
reéolhidos alguns rebeldes, en1 virtude da per
missão geral que se havia dado, a escolta assas
sinou os chefes das familias, e largou fogo ás 
casas. Tive noticia d<>ste crime ; mandei 
prender os c1·iminosos, e rccolhêl-os á cadêa 
da capital, e ordenei ao juiz de paz que lhes 
formasse o processo. Achou-se que exislia 
crime, mas declarou-se que não se podia saber 
quem erão os criminosos. Por muito tempo 
estive a investigar os meios porque havia. de 
metter os réos em Julgamento, mas npnc~ foi 
possível ; e assim não tive remedio senao 
mandai-os soltar. 
- O tenente Faria, que era ~ncarregado pelo. 
commandante militm· d·e l\foaná, de fazer com
pras de gado, foi accusado de o ter tirado para 
si. Conheceµ-se este abuso, porque as compras 
pot· conta do governo erão proniptamente pagas, 
e os donos do gado não recebiao senao parte, 
e por isso se me queixárão. Mandei prender 
este homem e o conservei preso até que 
recebi das· partes offendidas a declaração de 
que estavão satisfeitas do que lhes tinha sido 
roubado. Parece que isto mostra amor á 
justiça. · . 

. 0111 juiz de . paz me deu parte de que. 
linha mandado fuzilar dous cabanos depois 
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de presos. Elle lá está na corveta Defensora, 
preso por este crime, e por ter dado armas aos 
rebeiàes. 

Um tenente, indo a uma diligencia, assas
sinou a rebeldes, que linha achado recolhidos 
ern suas casas. 'Tarnbet11 está lá preso rla cor~ 
veta até que haja meio de o julgar. 

:fallarei agora nas instrucções aos comman
dantes militares~ Logo que eu ia occupando 
qualquer ponto da provincia, ia entr·egando 
esse ponto conquistado (permitta-se-me a ex
pressl'ío; porque era uma verdadeira conqnista) 
ao commando de algum official de confümça 
para o sustentar. As minhas instrucções têm o 
cunho de auern ainda está corn pouca estabi
lidade ; neÍlas recornmendei a todos os com
mandantes qne tivessem algum ponto seguro 
para qne nunca fossem deslocados do dis
tricto -que eu lhes confiava. Alguns artigos 
forão foitos no principio, outros depois, al
guns se emendárão, outros se organis:irao 
de novo ; o artigo das. instrncções em que 
eu dizia que toda insubotdinação altiva seria 
castigada fol'temente, e que nenhum cas
tigo seria julgado excessivo, foi dado no 
priq'cipio, e o conservei depois pelo que vou 
a dizer. 

Eu recebi de Pernambuco os soldados que 
se sabe; dest~ provincia (do Rio de Janeiro) re
cebi soldados tiraãos das prisões a que estavãu 
condemnados por 10 e 20 annos ; recebi da 
Bahia a flôr dos malvados que lá havia (apoia
dos) ; por consequencia, vi-me cercado da peior 
soldadesca que por muitos :mnos estava en
saiada na insubordinação (apoiados); _era por
tanto preciso conter os soldados na mais rigo
rosa disciplina. (AzJoiados.)' Nem todos os 
officiaes empregados no Pará estav:10 acostu
mados a servir commigo; era preciso faz'!r-lhes 
saber que eu . queria rigor na subordinação, 
e que soubessem que eu queria que todas 
as faltas fossem rigorosamente. castigadas ; ad
virto, porém, que o excesso do castigo ern que 
eu fallava nas instrucções era circurnscripto 
ás 1eís militares, e que estes castigos nunca 
forão applicados a paizanos, mas sómente. a 
soldados de linha. 

Entendeu-se que a divisllo da província em 
commandos .militares não é constitucional : 
concordo, porém, é mais constitucional do 
que a creaçllo de prefeitos, que ataca· a con
stituição. (Numerosos apoiados.) O comman
dante militar não tem nada com os juízes de 
paz, jnizes de direito e camaras, nM se entende 
senão com o presidente, porque não é senão 
um delegado seu. Isto é indispensavel, princi
paJmenle ~m uma província que está nas cir
cumstancias do Pará, para evitar que o presi
dente se esteja correspondendo com innu
mera veis juízes de paz ignorantes pela· maior 

· parte, que não sabem assignar seu nome, e em 
quem o presiqente pão póde ter çonfiança. Não 

é melhor entender-se com 8 ou 9 homens de 
sua confiança, por rneio dos q1rne;; o serviço se 
faz P Ho!nens, por meio dos quaes se podem 
dar immediatamente as necessarias providencias, 
e que têin toda a energia, antes do que 
cotn juizes de paz que ria.da entendein ? Eis 
porque eu fiz esta divisão, eis porque a tenho 
consel'vado. 

T'1 ,, . ,. f __ 1 _ 1' 1 , 'J 

li a110u·se no a11srnmenw ae waos os nomens 
de 15 a 50 annos. Foi providencia do principio 
de minha estad_a na provincia, e eL':'1 in_dispen· 
::.é:1.vd 4ui::; 1_;uut1uuc.t::.:::.c::, l,jUUJU 1,;uul111u1Ju 7 par.:t 
que todos os homens que pudessem pegar em 
al'rnas estivessem alistados. A providencia com
preh~ndia a todos os indivíduos livres capazes 

· de pegar em armas. 

O SR. NuNi-:,- M.\CHADo : - Aos padres 
tambem ? 

O SR. ANDR~..\. : -- ,lá se entende que os 
padres estavão dispensados, como lambem as 
mulheres, que aliás se podin.o entender corn· 
prehendidas na exprnssao generica - indi
víduos. 

Na capital do Pat·á fiz alistar todos os homens 
capazes de pegar em armas, cxceptuando só· 
mente os chefes das repartições. E' assim que 
a guarda policial do Pará é um corpo de se
gurança para a provincia, porque todos os 
homens que têm interesse na ordem têm lugar 
nas fileiras, ou têm de commundar um pelot!lo 
ou companhia, e em caso de perigo não 
serao inuteis, como seria.o se se apresentassem a 
esmo e sem lugar determinado. Quanto ás 
guardas policiaes dos outrns distL·ict.os, não se 
deve entender que esta.o sempre em armas só 
porque estão alistados ; estão no mesmo caso 
em que e:;lavao os antigos corpos de milicias, e 
em que está a guarda nacional. 

Faltarei da prisM do inspeclot· d'alfandega 
.João Baplista Tenrei1 o Aranha. Este homem 
tem entrado em quasi todas as revoltas do Pará; 
não digo que em todas, nem que fosse o conse
lheiro, como se affirrna da revolta de 183{> ; 
mas o certo é que se retirou logo para o Ma
ranhão, e que de lá voltou sómente depois de 
tomada a cidade. Logo que · chegou pedio 
serviço na guarda policial, e nomeei-o com
mandante de uma das companhias de· caval
laria : mas como o serviço g incommodasse, 
pedio dispensa, que lhe dei· por ser chefe de . 
repartição. 

Fez um requerimento pedindo a confirmação 
de seu lugar : eu informei ao governo pela 
repartição da fazenda, e disse que elle era em
pregado habil, e daquelles ecm quem eu me 
dava bem, e, permitta-se-me usar desta ex
pressão, daquelles qµe <leitão sebo e não arêa 
nos negocios ; mas que, devendo informai· a 
verdade ao governo, e sempre toda a verdade7 

eu informava que não convinha a sua presença 
na provincia por ser de espiritq revoluciona.rio~ 
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e que por isso era melhor despnclrn.l ·o p,,ra 
outra provincia, onde estivesse longe <le sc11s 
lrn.bituães companheiros. Quatro meies depois 
disto trata-se de fazet· uma representar;ilo 
theafral em honra aos annos cte S. A. Im
perial a Senhora D. Januaria. ( Apoiad()B.) O 
Sr. Aranha lembrou-se de fazer uni drama, em 
que se convidava o Pará á separação do Brazil, 
Da sua pal'te estava feito tudo ; fez o drama. 
e o entregon aos actores para o representarem, 
e n~o se representou po1·que eu o não con· 
senti. , 

E' preciso notar que isto tinha lugat· quando 
ainda não se sabia que estava salva a Bahia, e 
estavamos melancolicos julgando-a perdida; é 
neste momento que o S1·. Aranha quiz encetar 
o negocio da separação da província do Pal'á, e 
fazer constar a lodo o resto do Brazii que um tal 
drama se havia 1·epresenlaclo na presença do 
presidente que tinha acabado de arrancar a 
provincia do Pará á vorngem da anarchia. Se 
outro homem tivesse tido este procedime;oto, 
talvez eu o chamasse em particular e me con
tentasse em o :c1dvertir; mas sendo o aulot· do 
drama um homem que tem entrndo em quasi 
todas as revoluções da pt·ovincia, eu pensei, e 
devia pensai·, que isto tinha mais algum liga· 
menta, ou ramificação, e mandei prender o S1·. 
Aranha, não a bordo da corveta, como se disse, 
mas na fortaleza da barra, onde não estava 
fechado, onde gozava de toda a libet'dade e era 
visitado pelos seus amigos. Como eu nao lhe 
queria fazer mal, e queria que elle viesse para a 
côrte a ver se podia :~conseguir que fosse em
pregado em outr<l, provincia, logo que tive em· 
barcação, lhe mandei dizer que o destinava para 
vir para o Rio de Janeiro. 

Elle pedia, e eu lhe dei licença para vir á sua 
casa, onde esteve 10 ou 1-5 dias, arranjou os 
seus negocios, e embarcou livremente para o 

. Rio de Janeiro. Não lhe fiz pois grande mal, e 
.. --se fui rigoroso~ foi porque eu entendi que devia 

repellir a ídéa de nova L·evolta (muitos apoiados) 
nas mãos de um homem que estava acostu
mado a ellas. · 

Temos a prisão e castigo de um mancebo, 
por causa de um judêo. Era costume antigo no 
Pará no sabbado da alleluia maltratarem todos 
os judêos que encontravil.o ; arrombava.o-lhes as 
portas, estragavllo-lhes tudo o que tinha.o nas 
lojas, e além disto os espancava.o e tratavão a 
todos por judas. Soube isto, e resolvi-me a 
evitar um tal abuso. Mandei espalhar patrulhas; 
e dei ordem para não consentirem aj11ntamentos 
ás portas dos judêos, e que se deixassem livres 
esses homens. Eu não sou judêo (risadas) : mas 
como administrador de uma provincia, eu devia 
proteger a segm·ança individual, e nil.o consentir 
que homem algum fosse atacado. (Apoiados.) 
Esse mancebo, cabo de esquadra da guarda po-

. l~cial~ não só deixou, senllo que atiçou a ca-

nrilha, e fez arrnmb:11· t\ pol'tu de um j11dê0 e 
e:,;pnnc,d-o. 

E11 nflo conlter.ia. o j111lê i, nem o co11 hcço, 
posto que 11:i.u f,dlnsse q11em ili1;:;es:;e cpt e eu 
tinha l.!'.l'ande neg,,cio com esle l10mem, e elle 
comrnigo. N1rnc<tti ve negocio Cúll1 C::lS,L gente. Dei 
logo as orden::;, pois que eu so11 pl'ompto, e 
mandei passar o c,i.bo de e,;quadra para o corpo de 
primeira linha, porque nunca quiz consentir qne 
um individuo perteneenle ás guardas policiaes 
fosse castigado corporalmente; sempre o man
dava passar para primeira linha, e o mandava 
castig:1r depois. lusim fiz então. O mancebo foi 
castigado á porta Jo me,;mo iudêo, depois de 
perlencer 6. primeira linha. No di.l séguinle me 
disserão que o mancebo er,1 neto de um bri
gadeirn. Respondi que tinhão feito mal de não 
me avisarem a tempo, porque se o Süiibess e 
o não teria mandado caslígar desse mo,lo; e 
posto todo o mundo reconheça r(ue se elle me
rncia castigo, tanto o merecia sendo neto de um 
brigadeiro, corno se o fosse de urn sapaleiro, eu 
declarn que, por espírito de cl.J.s.;;e, lhe 11flo daria 
semelhante castigo, até mesmo por·cp,e nenhuma 
intenção tinha de insullar a familia desse 
moço. 

Ha oulL'o caso de um m::rncebo que foi reco. 
lhido á corveta Defen.sorét. O erime que corn
metteu não l'oi lão simples como aqui se figurou. 
E,;te individuo est .. wa cornrnandante da guarda 
da cadê,1, e tinha em sua companhia um outro 
mancebo perdido, e de máos co:;tumes como 
clle, tainbem filho da província, · mas ambos 
filhos de gente .gascida em Porl.L1gal. Como 
entre as praças da guarda há via um nascido em 
Portugal, tramárão fazel·o castigar por falta, e 
por i:;so lhe esconderão o carluxame. Daqui se 
suscitou urna q11estão forte, q11e foi accornrno
dada. Acabado islo, principiou o com man
dante da guarda com o seu cor~Jpanheiro 
a dizer toda a qualidade de indignidades i 
como, por exemplo, que a · revolução que. se 
Linha feito ha pouco não prestava, porque se 
tinha.o deixado. m11itos europêos vivos, que a 
outra seria melhor, porque não ficaria nenhum. 
Eu soube tudo i.sto, por meio de um conselho 
de investigação que lá existe, e os mandei 
mel.ter na corveta como réos de rebelliao; Mas 
como os pais mundárão saber se eu consentia 
que e\les sahissem da província, vendo que não 
.poderião ter outro castigo, dei licença para que 
sahissem; e um está hoje em Portugal já cor
rigido, e outro voltou . para o Para, onde lhe 
dei um lugar em uma charrua que vinhr.l para 
·este porto ; mas em vez (lf:: se aprovei~ar- deste 
favor, deix.ou•se ficar no M.mrnhão, · onde con
titrna com .a suá vida depravada. 

Fallemos do padre Manoel Antonio de 
Sanches B1·ilo. Este . padre, cujos serviços não 
nego1 tinha motivos para n9.o merecer a minha 
sy1[1pathia. Julgando q1\e lhe tinhilo morto um 
jrrnno, deu orctem a alguns de seus hornens7 nQ 
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tempo em que estava fazendo serviços á legali
dade, para passar a ferro e fogo todos os ha- · 
bitantt·s d::.i villa de Fáro, e se o não fez, é 
}-Iorque o irmno appare<:eu; mas ~ntrelanto é 
facto que este padre escreveu uma caria em 
que mandava commelter este attentado. A carta 
foi unida ao summario que se lhe formou, e- o 
padre foi absolvido pelo jury. · · 

Disse o meu collega que este padre foi preso 
precipitadamente por mim: devo referir o facto. 
UisserM-me que se lentava fazer um ajunta
mento perto da ponte do Pinheiro para· inten- · 
ta1·em uma nova revolta. Os indivíduos a quem 
isto foi proposto preparárão-se para prender os 
que se juntassem, e dérao-nie parte disto. 

Eu recomrnendei-llte que consenfüsem na 
founillo, porque me convi11ha saber quem eHes 
erão e se tenlavão reuniões em mais algum 
ponto. Passados dias, avisárão-me que se nno 
tratava de reunino alguma, mns só e _unica
mente de me ussassinarem. O agente deste 
negocio era um irmão do padre Antonio, que 
fallou ao assassino que escolhêra para me 
malar, o qual veio elle mesmo denunciar-se. 
~u estava 1·esolvido para mais certeza a levar 
este negocio até o ponto de fazer-me passar por 
morto ; mas no dia destinado para o meu as· 
sassinio, indo o homem escolhido para a em
preza procurar as ultimas ordens do irrnno do 
padre, este lhe disse que a senha estava mu
dada, que se conservasse e11e pronipto para 
o que fosse preciso, porque haviamas de ter 
p1·esidente novo daguella noite para o dia. 
Com esta resposta eu fui um pouco diligente 
porque nno tinha pressa de motrer (1·isadas) 1 

e mandei immediatamente prender a todos os 
indiciados neste crjme. Contei com uma a·c~ 
cusaçn.o s~gura, porque tinha duas testemunhas 
que com elles havião tratado. No outro dia en
treguei· o· negocio ao promotor publico e ao 
juiz de paz que os pronunciou ; mas o jury 
os absolveu por na.o achar rnaleria para ac
cusaçl:l?· Não fiz m'ais mal nenhum ao padre: 
mandei-lhe preparar um camarote decente na 
corveta, e quando foi absolvido ficou solto, e 
nno me importei mais .com elle. . _ 

Sr. p1·esidente, peço licença ao meu illustre 
coll:'ª pelo Pará para lhe dizei· que nlO foi 
mm ~usto em não se lembrar do padre Pru· 
de11c10 José das Mercês Tavares. Eu esperava 
que o fizesse, mas como · não'"" fez faço delle 
menção. 

Fallou o nobre deputado de comrnercio em 
monop_olio ; não sei . a que se refere isto : se. 
se refere ao ccrnmercio em geral, a maior 
Pª:t~. d_os co~1mercia~tes e3trangeiros não se 
suJe1tar1Ao a monopoho que nl\o fosse autori
sado, e alli não ha contractos exclusivos. Se 
é porque eu fazia compr_as · de alguns generos 
de acc,?_rdo com o inspector da marinha, liuhu 
parl!- isso _recommendaçãó. do governo~ é eu 
farei publicar os documentos que provão tanto 

as compras que fiz por este modo, como as 
vendas que se fizet·ão de alguns mantimentos 
pela repartição da rnnrinha. 
· Outra accusaçao me fez· o nobre deputado 

pela provincia de Minas, referindo-se a al
gumas palil'll'.ras isoladas de um capitulo in
teiro de · meu relatorio, que tal vez nno . fi. 
zessem bom sentido lidas separadamente, e 
me perguntou se eu me ria de1le. E' preciso ex-
plicar-me. · 

Eu tinha dit.o nesse dia que o illustl'e depu
tado por Minas, bem que me tivesse feito ac
cu~ações milito violentas, eu o j~1lgava de boa 
fé; mas quando vi de algum modo de'3men• 

· tido o meu conceito, onvindo lêr algumas pa· 
luvras de um capitulo, que só podia ser bem 
entendido se fosse lido p01· inteiro, ri-me de 
mim pela facilidade c1uc ltrnho Je formar bom 
c':lnceilo de algunrns pe$sons, e receei vê1·-me 
P.nganado. 

O Sn. Ü'l'ToN1 :-Muito obrigndo. 
O SR. 1',NDRÉA :-Quando 1;i11 l'ui para o Pill'á, 

levei a lei da suspensi.\o de garantias, que rm1 
unicamt>nte pot sei$ niezes, e demais não 1::m 
applicavcl ás circumstancias em qne estava u 
pt·ovincia; mas nas inslrucções pat·licularcs que 
cu levei se me 1·ecommend:1va muito que eu 
não usasse daquella lei senão depois de tudo 
pacificado : logo, o govemo eslava persuadido, 
como eu, que no principio não se precisava da 
lei, porque o estado de hostilidade permiltia os 
mesmos actos p~ra qu':'l a lei dava autoris ... ça.o; 
Portanto, curn prindo as instrucções que Linha, 
não_ publiquei a lei; mas havendo alguern que
notasse o não a ter publicado, denunciei-me 
francamente á assernb_léa provincial, apontei _as 
cousas como erão, com todos os horrores com 
que as devia encarai· o homem mais liherâl, e 
convidei a assembléa para me declàrê\r se 
estas medidas erão uteis . e necessarias, se da 
minha parte tin~a havido algum excesso. Eu 
lerei este al'ligo inteiro e a resposta da assem· .. 
biéa. (Li a communicação dirigida á assmnbléa 
p·rovincial e a resposta.) · 

Apresentarei ainda nm documento para 
provar que não fui excessivo em dizer que ·es- · 
tava estabelecido o commercio e a agricultUl'n 
muito desenvolvida. Aqui está um officio da 
cama1·a da Cachoeira : poderá algueui dizer que 
é gracioso, mas nesse caso eu teria so1icitado 
semelhantes documentos das outras camaras, 
e não só desta. Este . documento nem eu u 
tinha; mandarão-m'o hontem. ( L~ o docu-
mento.) . - · . 

Sr. presidente, eu tenho ainda de lêr um 
artigo. de uma carta do meu illustre col-
lega. · · 

<e Cametá, 23 Novembro 1886. · 
<e O governo p1·ovincial tem preenchido · as 

vistas dos. habitantes desta villa ·; lodos estn.o 
com este muito sátisfeitos, mórmente .se elle 
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SESSÃO EM :1 llF. .TUl,HO DE 183D 1,. e ( 

der exempl:1r castigo a esses n~onstros que co
brirão a provincia de tanto· horror, cslrago e 
morte. V. S. conhece. a minha franqueza, e por 
i~s-o nã.o me deve poupar no que ·mr do seu 
agrado, certo de qne sou de V. S. amigo af
fectnoso.-A. C. Corréa. >) 

· O SR. ANGELO CusTvDIO :-A data? 

O SR. ANDRÉA :- A data desta carta é de 
1836. O Sr. deputado não está agora na mesma 
opinião. 

Tenh<J ainda de lêr uma carta em que se re
cornmenda um individuo. 

,e Arnigo.-Camet:i, 9 de Fevereiro de 1837. 
-O portador é Francisco l\'Iauricio Corrêa, 
aq11elle que na praia das Pedreiras fer. ª. cento 
e tantos cabanos pagarem com suas vidas o 
crime de barbanun ente assnssinar o seu vi• 
gado o padre Francisco Gonçalves Martins, e 
é uquelle mesmo que, commandando as nossas 
l'orças que operavão em Oeiras, obteve n~s 
Breves a vidol'ia a mais completa e a mais h
i-;ongeira ás nossas arruas. Elle vai a es.sa ap1·e
sc11 la 1·-se a S. Ex., e se elle tiver alguma 
prctenção, não duvido de que elle encontre 11a 

sua. pesson. ac1uelln protecçno que se deve a 
l1omens qne tantos servic;os têm prnstado á 
pall'i:1 e á legalidade, . 

<( Dr!sejo-ll1e saude e que sempre conte com 
este amigo rnui'to affecluoso e obdgado.-A. O. 
Oorr~a. » 

Esta carta recommecàa um sujeito, cujos ser
viços são ter feito morrer cento e tantos re
beldes, naturalmente depois de presos, a ferro 
fric.i, como se costumava f'ar.ei'. Esta carta prnva 
portanto que o meu collega pela pt'OYincia do 
Pará nf'HJ é t:10 humano como affecta, p0t·que 
louva no se~ ,irmão o assassinato de cento e 
tantos homens. 

Tenho concluido, e rematarei o meu discurso 
rogando aos Srs, deputados que me ju!gão cri

minoso, que nrt.o f'ação destà casa um thealro 
de invectivas e de insultos; mas que me 3C· 

cusem perante o tribunal competente (apoiaclo,<.1), 
para que eu receba o castigo, se castigo merecer. 
Deixemos que nesta casa se tratem d~s altos 
interesses do estado. (Apoiados.) Se nestas 
minhas expressões eu sahi das _regras pre
scriptas no regimento, peço perdão a casa, e a 
cada um dos Srs. deputados, pois que não tenho 
o menor desejo de os offendel·, 111esrno áqueiles 
que me têm atacado. . · 

O Sr. ministro da guerra 1:ettra-se com· as 
mesmas formalidades do costume. 

Daua a hora fica a maleria adiada. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
mesma, e na ultima horâ.a eleiçào da mesa, e 
levanta a sessao ás tres horas e meia. 

ScM!ilii.o e,n 3 de ~J'ulho 

PRESIDENC!A DO SR. ARAUJO VIANNA 

Sui\IMAHIO.- Expediente. - Resolnç11.o sob1·e a 
companhia organisada pm· J. D. Stm·tz. -
R . /. n d d d' n· -equerimenso8.--vr em o ta.- isciissao 
da 1·mwlução ·.sobre a .fab1 .. ica elo S,·. 1.Weira.
Ji~xaç;J,o de f orça11 de terra. Discurso do 
Sr T 0·1n.rio d., Ab,.,.,., -El,.,,;,.a-o r/,., 'i""~a 

• .._J11 "J:' <J • v~.v.. v"y vvW llilVU ,. 

A's 10 horas ela manhll faz-se a chamada, e 
logo· que se reune numero legal de Srs. depn
tados, abre-se a sess::1.0, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltao com causa participada os Srs. Ca-. 
jueirn, Lima e Silva, Veig:l Pessoa, Luiz Cal'los, 
Calrnon, Clemente Pereira, Bustamante, Gomes 
da Fonseca, Pinto Coelho e Carneiro de Cam
pos; e sem ella os Srs. Souza Franco e l?ran
cisco do Rego. 

.. 
EXPEDIENTE 

O SR. lº SEcRETAn10 dá conta do expediente 
lendo os segnintes officios : 

Do rninh:ilrn do imperio, que, em resposta 
ao ufficio que lhe· foi dil'igido por esta camarn. 
em 2 do corrente, participa q11c o regente em 
nome do imperador receberá quinta-feira 4 do 
corrente mez, ao meio-dia, no paço da cidade, a 
dep11taçào de que trata o mencionado ofücio. 
- Fica a camara inteirada. 

Do ministro da marinha, remettenào a. 
copia do decreto de· 25 do mez proximo prete
rito, aposentando o escrivão da intendencia da 
1-narinha desta côrte, Antonio Joaquim de Mello, 
bem como os documentos que servirno de base 
a tal aposentadoria.-A' c.ommissao de pensões 
e ordenados. 

Vai á commissão de marinha e guerra o re
q11erimento de Maria Belannina Lisboa, viuva 

· do coronel Gnilherme José Lisboa. 
E' rernellida á commissão de cornmercio, 

industriu e artes uma representação de Thomaz 
Cochrane, inglez de nação, para se organisar 
uma -companhia afim de se fazer uma eslrada 
de ferro; que continue desde a Pavuoa até Re-
zende. · 

Vai á commissão de petições o requerimento 
de D. Mari,! Lt1iza da Araujo. 

Vai á 3ª co111missào de. fazenda o requeri
mento da condessa de Amerval. 

Vão á mesa o:s requerimentos de Francisco 
de Al111eida Rocha, Ftli.ppe Paes Sardinha, Ge
i· .. ddo Juaquim da Silva Vargas Coutinho e José 
M..1ria de Almeida BmziL 

O Sa. PRESIDENTE nornêa para a deputação 
que tem de apresentar ao regenle ern nome do 
:Ul"~~ad~" a "e"'nm,t·• 6 f'._,lla rlo H,ronn OS 
1 pct_ UL -L .Jpu..::i U. U. ,u.u L U Ll.1.1. \.J 

Srs. Souza Marlins, Cintra e Ferl·eira da Costa. 

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im-
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-18 SESSÃO EM ;J DE JULHO DE 183Ü 

prirnir, o seguinte projeclo da cornmissão de 
cornmercio, industria é- artes: 

« Jollo Diogo Slurz tendo posto ~m prntica, 
com manifesta ulilidude publica, a 11aveg:.ição 
por vapor nas aguas da provincia da Bahia, em 
virtude de-privilegio que Jhe foi concedido por 
lei provincic1l, reqtiereu ultinian1ente á respectiva 
assernbléa, ccmo indispensavel para a· susten
iação e prospei·idaàe da mesma navegação, e 
111uilo util aos diversos engenhos ou fabricas já 
exislentes no paiz, um outro privilegio exclu
sivo por espaço de .35 arinos, em favor de uma 
companhia que pretende formar de nacionaes e 
estrangeiros, afim de estabelecer uma officina 
meta!lurgica para fundir ferro, cobre, chumbo, 
latão e zinco por processos cliirnieos, ainda ntlo 
usados nM{t1elJa provincia, e dii mesma fózwa 
rolar em chapas, lamina::;, puxar, pnnçar e es
lampat· quaesqne1· melaes, cor-lar e serrat· pe
dras, e fobricar aço e chumbo de rnuniçuo, 
sendo esse pL'ivilegio extensivo ao uso de um 
machinisrno, ou plano inclinado para por meio 
de cal·ros, ou vehiculos de v;, por transportarem
se pessoas, e diversas outras cargas da cidade-
baixa para a alta, e vice-vel'sa. . 

,e Além do privilegio requereu o representante: 
l", o direito de preferencia pelo mesmo tempo 
em qu:lesquer contractos sobre obras publicas, 
dada a igualdade de condições ; 2º, isenção de 
lodo o serviço militai·, airida mesmo da gm1rda 
11acíonal, para os uprendizes, que possa.o ser 

. admillidos á officina, e para aquelles que apro
veitando o ensino no tempo de tres annos con
secutivos se tomarem · mestres ou officíaes ha
}Jeis, emqu_anto se empregarem no serviço da 
mesma ofticina ; 3º, a conces.s~o de caifas 
de naturalisação a todos os mestres, ofíi
ciaes e aprendizes eslrc1ngeiros, que se empre
garem tres annos consei.;utivos no serviço da 
companhia, e quizerem ser cidadãos brazileiros ; 
1!0 finalmente, a cessão á companhia, a titulo 
de propriedade, das minas de carvão, cobre, 
ferro, enxofre ou chumbo, que forem por ella 
descobertas ern terrenos devolutos. 

rc A assem biéa provincial tendo deferido ao re· 
presentante por uma resolução, em que lhe fez 
aquellas concessões, . para as quaes julgou-se 
autorisada, sem exceptuai a pretendida isenção 
do serviço da guarda 11acional, dir.igio á esta 
augusta camal'a uma representação (com a data 
de 15 de Abril ultimo) em que foz ver que de
.vendo uma tal empreza concorrer para a pros
peridade nã9 só daquella província, mas de todo 
o imperio, é muílo necessario e conveniente, que 
se concedão lamb~m os outros favot'es pedidos, 
isto é·,_a .isenção do. serviço militar, o· direilÓ 
á nat_malisuçilo; e nao à propriedade, mas 
o uso-fructo da~ minas pelo. tempo do pri- · 

·viiegio. · . ·. . · · 
. « A com missão de agricultura, industrià·e com

ruer.:io e artes, que foi encarregada do exame 
deste negocio, lendo tomado em consideração 

ludo quanto verti de. ex1•ôr, e conhecendo além 
à isso que o mesmo Joao Diogo Sturz se tem· 
fl'ilo digno de protecç:10 e e::,tima pelo zelo e 
a<.:tividade com que ha projectado, e promo
vido diversas emprezas uteis ao paiz, entende 
todavia que não se deve conceder a pretendida 
isenção do serviço militar, porque além de já se 
acharem na lei do recwtamento divers/ils ex
cep<;;ões a favor dos individuas que vivem util e 
honestamente empregados, muitas outras com
panhias julgar-se-hião com direito a obter se
melhante priviiegio, e assim difficultar-se-hião 
cada vez mais os meios de preencher-se a força 
de que o esl.ado possa precisar. 

,, Quanio porém, ás 0titr-as concessões .entende 
a comrnissa.o que podem fazer-se pela ma
neira conslante da seguinte projecto, que 
tem a honra de submetter á cm1sideração da 
camara. 

<< A assembléa geral legislativa resolve: 
,e Art. l.º O governo é autorisado a conceder 

cartas de uaturnlisação a todos os me&tres, 
officiaes e aprendizes estrangeiros que se ern
nr0g·11·i:>1n no1· Ire" e:innno: C()TlC<Pcu';"OS nn Sº"· .-'-' (.~_, ["' -- ...-, _,. "JOJ •1v, .... -. •.av ""a. 

viço da companhia de nacionaes e estrangeiros, 
que fôr organisada por Joao Diogo Stun: para 
estabelecer na provinciu da Bahia uma officino. 
metallurgica, em virtude do privilegia con
cedido por legislação provincial. 

cr Art. 2.º E' i~ualmente a11lorisado o go
verno· para conceder á mesma companhia o 
usofructo · das minas de carvão: cobre, ferl'O, 
enxofre ou chumbo, qne forem por elles des
coberlllS, ou lav1·adas, em terrenos da referida 
provinc·ia, que se acharem devolutos, ou que 
ella houver de comprar. . · 

<e Art. 3.º Esta.concess1\.o será feita por trinta 
e cinco annos, se tanto dul'ar o ptivilegio ; e 
findo esse pt·azo, deverá a companhia restituir 
á naçn.o as minas no estado em que se acharem, 
sem direito a indemnisação, por quaesquer 
bemfeitorias, .e:,cceptuando comtudo as ma
chinas. 

,e Art. 4". Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

e, Paço da camara dos deputados, 1° de Julho 
de 1839.- H. Ferreira Penna.- FranciJJco 
Gomes de Cawpos.-J. A. de Lemos.·>> 

Lê-se e entra em discussil.o o seguinte: 
cc Requeiro que os papeis que hontem re- · 

-queri que se pedissem ao governo relativos ao 
melhoramento do porto do Recife, e que se 
aehno na cas:i, seja.o remettidos â commissã.o 
de marinha e guerra, para que dê com a pos
sivel urgencia o seu pareP,er a respeito._:._Re
zende. i, 

O Sr, Rodrigues Torres crê que a com missão 
de rual'inl1a· e 1!:Uerra n:\O é a mais conveniente 
para julgar dessa materia; e acha que é á com• 
missão do 9.rçamenlo de marinha e guerra a 
quem compete examinar essas obras, e cal
cular os fundos necessarios para ellas. 
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SEsslo EM a DE JULHO DE 1839 49 
' · · . . O Sr, Carvalho d.e Mendonça. diz q,~e nno 
sabe se a commissno, do orc:arncnlo é a propria 
para e:xarnin:ll' esses papeis. Deve ella i::e1· 011· 
·vida a respeito desta obra, m:rs é só depois 
de se ter decidido sua utilidade, paru fuze1· o 
cfrçamento da sua despeza. Crê que deve ir a 
outra com missão, qualquet· que ella sejn, para 
e:x.aminar a necessidade e utilidade da obi·a; 
acha pois justo o requerimento, e vota por 
elle. 

O Sr. Henriques de Bezende, como aut01· 
do requerimento, mostra que existe uma grande 
questao sobre a preferencia que tem de dar a 
algum dos diversos planos que existem dessa 
obra, e por isso entendeu que. esses papeis de· 
via.o -ir a uma cornmissa.o hahilitada para entrai· 
nesse exame, como julga ser a de marinha e 
guerra. 

O Sr, Ma.oiel Monteiro rJará seu voto ao re
qnel'imento ; com muito maior gosto, porém, o 
faria se, em vez de querer elle que vão esiies 
papeis á commisso.o de marinha e gnen::i., 
quizesse que fossem a ambas as commissocs 
reunidas, isto é, á cornmissno de marinha e 
guel'ra e á commissl:1.0 do orçamento de ma· 
rinha e guerra. Mostra que a obra do porto de 
Pernambuco é reclamada pelas .necessidades 
publicas (<ipoiaàoB): que o pOl'to de Pernam· 
buco se vui da1nnificando cada vez mais; e 
muito receia que ainda venha época em que as 
embat"eações não possão descarregar em Per· 
nambaco. Lembro. que a renda annual da al
fandega deste porto sobe de mil contos; vindo 
dest'arte sua mina a p1·ej11dicar ao fisco, e á 
'industria e riqueza d~ssa proviúcia. Todavia a 
obra de que carece pó'de ser mais ou menos dis
.pendiosa, maio1· ou menor, e por isso convém. 
que seja ouvida a commissão do orçamento, 
para comparar a obra com as forças do thesouro 
publico e rec.msos nacionaes. 

Julga-se discutida a materia, e o requerimento 
d o Sr. Henriques de Rezende é approvado no 
sentido em que fallou o illustre. deputado o 
Sr. Maciel Monteiro. 

O Sr. Montezuma., para v.êt· se convém. :al
guma alteração no systema actual de impostos, 
man.da á mesa o seguinte requerimento, que é 
apoiado e appro rado : . 
· cc Requeiro se peça ao governo remetla 

á camara o numero de toneladas 'das embat·· 
cações de~pach·adas nos portos do B1·azil nos 
annos de 1836; 1837 e 1838, especificarido : 
1°, o numero das embarcações estrangeiras, 
nacionaes de longo cmso, e de cabottigem ; · 
2", os portos onde despachárão; 3°, o destino 
de cada uma. E quando nao tenha o governo 
já as informações telntivas a todos os porto~ 
do_ imperio, remelta ã catnara o que pet-tence 
ao p01·to do Rio de Janeiro. · · · 

« Outrosim, · reqt1eiro · se peça ao governo . 
declare á camara o producto do imposto de 30 

TO?.IO lI 

réis por loneln,tu elos c1nhnrcaç1Jc!'I nns ml•srnos 
n1111os fi11unceit·os acima dcslg11atlos, c•sp,·c:i
Jica ndo•1:m : 1 ", o qnc l,ICl'll'tlCC á::-: Ull I ba, CllfrÔl'S 
cslra11gei1·m-11 nn.cionacs de lo11go curt-11, e '18 de 
cabotagem ; 2º, o 11u111cro de lucs u111litu·c11~0l1 1:1 ; 

3º, quantos dias se demorá1·ão nos porlos. E 
quando nno possa já o govemo namcJa1· 1\ ca.
mara o qúc é relativo á lodos os portos, envie 
o que é relativo ao do Rio de Janeiro. 

cc Paço da cam ara, 3 de Julho de 1839.-il'lon-
'lezuma. ,, · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussno sobre a resolução re
lativa á isença.o de direitos concedida a Fran- · 
cisco Ezequiel Meit·a. 

O Sr. Dantas tem a palavra pela ordem, e 
observa que o objecto sob1·e a infracçilo da con
stituiçno isto, é, o parecer da eo111missno de 
consliluiçilo que julgou legal o dec1·do do go
ve1·no que declarou de nenhum effeilo a 110-
mcaçllo de um juiz de (.fütiilo, nilo devia sei· 
preterido por este que se discute, pois que o 
julg.1 de muito maior importancia e urgencia. 
Lembrou islo ao Sr. pt·esideute para que o não 
deixe de dar para 01·dern do d!a, · 

O SR. PRESiDENTE declara <Jue este pat·ecet· 
nno tem sido discutido po1· ntlo se achar na casa 
o relator da commissào que o tem de sus
tentar. 

O Sr. Moura Magalhães participa que o Sr. 
Clemente Perefra, relator da commissão de 
constituição, lhe pedio que d·issesse nesta casa 
que elle não podia compurecer, porque. está 
occupado na misericol'dia com as eleições da 
mesa de que elle é provedor. · 

O Sn. l\loNTEZUMA : -· Isto tamhem é obrn 
de misericordia. (Rüadas.) 

O Sr. Nunes :Macha.do observa que o Sr. 
Barreto Pedroso e o Sr. Carneiro Leão lambem 
sAo membros da commissão de constituição, e 
podem defender o seu parecer, não seúdo ne
cessaria a presença do S1·. Clemente Pereira. . 

Já em outra sessão mostrou que não convém 
intercalarem-se as diseilssões. com differentes · 
objectos, · e sustenta que, tratando-se nesse · pa· 
reccr de offe~sas contra a constiluiçao do estado, 
é de summa urgencia sua discussão : diante 
de negocios desta ordem rudo o· mais é secun
dario. 

· O Sr. Andra.da. :Machado declara que, quando 
esta camara escolhe os membros de uma cóin
missa.o, é porque se confia no seu· saber, na 
sua capacidade ; e que, portanto, a falta de um 
ou outro membro da cornmissão import~. pouc_o 
para que se deixe de discutir um objecto dessa 
mesma commissão,. Os outros membros que 
existem da comrnissna são muito cap·azcs de 
defenderem seus trabalhos; · 

7 
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50 S.ES:3ÃO EM 3 DE JULI-1O DÉ 1839 

· O Sr. Oa.rnairo Leio, como i;nemhl'o da com
missa.o, diz qu~ se acha prornpto para cl1!fc11d1ff 
a tonclusao do parecer, e ra!lo. as rtLzOes 9ne 
expendeu o relalut· da cou11mssno, que e o 
Sr. Clemente Pereira. 

O Sr. Dantas desiste da ui-gencia que ten
cionava propôr. Continua a discussao da l'eso
luçn.o. 

O Sr. Carneiro Leão considera que as prin
cipaes razoes q_ue se lêm apr_es1:ntudo para se 
·conceder essa isenção de d1re1tos ao reque
rente silo : fa.vorecer a importação do trigo no 
paiz,' ou aliás favorecer fabricas de r?oer 
trigo; enlretanlo julga que razões cap1taes 
poem em duvida se é devi~~ conces~ão desse 
favor. Lembra que as provinc1as do Rto Grande 
e Santa Catharina já produzirão trigo com abun
dancia e assim favorecer a importação do ti·i~o · 
seria desanimar u industria nacional. Além 
disto, o trigo não é o pr_incipal pão d~> paiz, o 
verdadeiro pn.o do pa1z é a mandioca, é o 
milho: não parece pois razoavel essa isençao 
de dit·eitos. Se po"rém tem-se em vi:;ta füvo-
1·ecer a industria, não deve fazet··se umn con• 
c·essão individual. Tambem n!i.o ct·ê q1w possa• 
se Lendo em vista o regulamento da alfilndega, 
co1nsiderar esta fabrica de moer como industria 
nova do paiz, e que precise de prolecção1 de 
isenções de direitos nas malel'ias. pl'im~s dl3 
que se alimc1nlar. Lembra que mU1los moinhos 
existem no Brazil . sem gozar desses favol'es : 
que· em Andarahy muitos existia.o que moino 
todo o trigo de producção do Rio Grande, e 
que emfim é um machinismo tão simples, que 
não merece ser animado com favores. 

Quando havia forte irripoL'laçno de trigo, 
lambem havia grande numero de moinhos: 
parte delles ainda · hoje ~:xist3 ; mas nem p01· 
isso têm elles pedido essa isenção de direitos, 
nem que a pedissem serião attendidos. Nota 
qúe o nosso café carece de torrefacçllo e 
mo,1gem : o que dir-se_-ia se uma _na_ção es
trangeira ·estabelecesse . 1sençllQ de direitos para 
o ·nosso café que fosse· importado para uma 
fabrica de torrar e moer? Talvez se argumente 
que a isenção que se fa~. de di~eitôs é muito 
diminuta, e que deve ser con~ed1da com?·graça 
por amor dos relevantes serviços; df:sle cidada.o. · 
Como grilça, não ·terá o orador duvida ~!11 con
ceder qualquer outra .c:ous3. a esse ~1dad~?, 
mas não a isenção que pede porque seria al:ir1r 
a porta a outras _ig~aes exigencia~, e acabar 
com os direitos de 1mport&çAo. Ped1r.áõ outras 
pessons iguae=:; favores, o fe1·reiro, por exemplo, 
poderá requerer . allegando as mesmas razões 
para ser isento o ferro em qu~ trabalhar, o sa·
pateiro·tarnbem, e é_ de ~ece1ar que estes fa
vores, que a justiça aconselharia em igualdade 
de razão causassem grande damno ás nossas ' -rendas. 

m11ito sim.pies. Trata-se · de-saber sé acásó ó 
pretendente se acha nos termos do regulamento, 
se sua t'abl'ica é f,,b1·b1 n,1Cional 1 se são ou 
nào 11rnlerias primas o~ trigos que tem de moer : 
esta quesU\o parect á primeira vista simples, 
Todavia o governo nilo a enco1rou por esse lado, 
julgou, como o nobre deputado que acabou d_e 
l'allat· que· fubl'icas · ta.o communs, tão ord1-
naria~, na.o devião merecer favores. Decidindo
se que o trigo não é materia pl'ima, então re
jeitará a re~oluçã.o e o favor que se quer fazer 
á esse pretendente ; porque favorecer a impor
tação do trigo estrangeiro é inhibir a producção 
nacional. Lembra que em· algum tempo houve 
trigo em Santa Cathal'ina, no Rio. ~rande, em 
Minas e até ern S. Paulo nas plamc1es de Co
ritibit. Ora, conceder-se a isençlio de que se 
tt-ata é <lar-se um premio conti-a. as farinhas 
nacionaes. Se a plantação do trigo cahio entre 
nós sem isençllo por estarem as farinhas es
ti·ungeil'as pot· muito baixos preços, como . po· 
derá ella 1·cfl0t·escer quando fürem protegidos 
com h1ença.o de dit·eitos os trigos eslrangcit•os. 
Se nllo é o trigo o p1-in1eh-o alimento do Bra:t.il, 
fo1·çoso é cont'essa1· que o é da gente pri11cipal i 
e de1:1t1·uir es1111 praducçao é faie1· um gl·anue 
mal. 

O Sr. Nunes Machado entende que s~, 
quando o p1·~lendente requereu ao gover.no, lJ. 
vesse juntado os <locumenlos que aqui uprc
sentou, se111 duvida nenhuma tel'iu sido a 
queslão decidida em seu favor ; o pretendente 
quando t·equereu ao governo só apresentou do
cumentos do bom andamento de sua t'abrica ; 
foi ao procu1·ador da corôa que disse que a fa. 
brica não era nacional, e debaixo desse funda
mento foi indeferido; mas hoje um documento. 
d~ um tribunai competl!nte, a junta do com
me1·cio, reconhece que é fabrica nacional. De

. clara que na.o tt·ata de conceder uma graça, .um 
favor, e sim de dar a devida intelligencia a uma 
lei. Diz eJla que as rnaterias p·rimas qne servem 
para alimentos de fabricas nacionaes são 
isentas de- direitos ; e por ventura já se 
provou que não . sej~ ·o. trigo mataria prilJ?a_? 
Essa é a questão prmcipal que deve tet· a. ini-
ciativa. · 

Não se diga que cóm a concessão se vai 
prejtidicar a fazenda publica. Tal desfalque 
nil.o existe, poi~ não se importa na Bahia trigo 
em grão. Quando por ventura se prejudicassem 
esses interesses, muito mais lucr<lria a nação 
por abrir uma fonte. de riquezas. Nã? prej~
dicará á cultum do trigo, porque depois que li· 
vermos trigos r1acionaes . não ím pede que se 
carreguem de impostos os · trigos de producçàO 
estrangeira. 

O Sr. Andracla 

O orador reconhece que a fabrica não é nova ; 
ocha, porém, conveniente ·auxiliarem-se todas · 
as fabricas estrangeiras, embora não sejão.· 
novas, para vêl-as transplantadas para nosso 

Ma.oba.do acha a quéstão · pa1z. 
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SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1839 .. 51 
Conelue que não é privilegio, não é ise.ncno, 

é cumprimento de ]ei o que se pretende; 
qne não se lesa a fazenda publica, por 
que para o futuro podemos indemnisal-a, 
e este é o meio de se obter uma renda 
futura. 

O Sr. Urbano· declara que se por acaso 
tivesse a commissão redigido o parecer em 
outros lermos, e sómente declarado que a 
lei de 22 de Junho de 1836, na parte em que· 
concede isenção de direitos para as matel'ias 
primas que alimentem as fabricas nacionaes, 
lambem cornprehende os al'tigos em grao, 
votaria por elle, pois não· seria privilegio: do 
modo, porémi por que está redigida a 
resolução, vê nella um priviiegio dado a 
uma pessoa, privilegio que muito estorvará o 
andamento de nossa industria. Já se mostrou 
que a plantação elo trigo prosperou no Rio 
Grande, em S. Paulo, Santa Catharina e 
Minas. Ora, qual será o resultado de se ·extin
guir esses direitos sobre os trigos eskangeit·os ? 
Será sem duvida desfavorecer os agricultores 
brazileiros que quizerem nessas provindas du
se a esse cultivo .... 

O SR. MouRA MAGALHiEs: - Doze mil al-
. 11 quem:is ... 

O Sa. REZENDE :- Por anno. 
O SR. URBANO :- Seja quanto fôr ; isso não · 

destróe apenas o augmento. 
O Sn. LIKPO DE ABREU :- Apoiado. 
O SR. URBANO, co11tinuando, responde ao 

nobre deputado que disse que é preciso dar 
trabalho aos ocio:;os, que não é essa fa. 
brica muito pr:opria para occupar esses braços; 
além de que, por · or~, o Brazil não deve 
aspirar .a ser nação manufactureira, e sim dar
se á indtistria, para que o habilitou a natureza 
agrícola. 

Decla1·a que não póde votar pela reso
. luçã.o por ser ella muito particular para 11m só 

individuo, o que não aconteceria se contivesse 
· uma disposição mais _simples e rnai~ amplf.!, 
fazendo extensivo este favor a Iodas as fabricas 
do mesmo genero. · 

Quanto ao argumento de não im.portar. 
diminuição nas rendas nacionaes, portjne 
até agora não se importa trig~ em, gl'Ao, .. 
lembra que importa-.se trigo moído ; ·e, por
tanto esses direhos dimin11irá0 de tanto 
quanto fôr o trigo que essa fabrica apresentar 
moido. · 

Vem á mesa a seguinte emenda, que é 
apoiad~: 

« Emendá substitutiva. 
« Artigo unico. O trigo em grão im

portado para: · servir de base á elabora_ção -da 
fabl'ica estabelecida na provincia da Ba~ia 
por Francisco Ezequiel Meira está compre
hendido no favor do art. 91. §, 5°1 do regú-

lnmenlo de 22 de Junho de 1836. - Si.lva 
Ponte8. » 

O Sr. Carneiro Leão declara que se, como 
se tem dito, as leis t~m providenciado a respeito 
dessa pretençno, acha a resolução inteiranienle 
inulil; as partes que recorra.o ao governo para a 
execuçao da lei ; e até a resolllção seria desfavo
ravel ao pretendente, porque, em vez de 
eximil-o perpetuamente, limita a 10 annos e a 
12,000 alquehes o favor que se lhe concede. 
Se,. com o disse o nobre 1 • secretario, está pro
videnciado por lei, então nada ha que resolver, 
a parte que recorra aos meios competentes, 
nos tribunaes. Têm havido intelligencias (dizem 
alguns senhores), deve fixar-se qual é a ver
dadeira. E' isso possível, mas nesse caso acha 
elle ot·ador qne na.o póde ser essa a ver
dadeira inlelligencia do 1·egulamento dn al
fandega, pois nQ.o teria em vista prot('g1~r fobricas 
de simples moagem, porque ncmhurnu ulili• 
dade resultaria ao pniz isentando-as desses 
direitos. 

Quanto ao que disse o nobre clc!p11tn1l0, que, 
havendo lrigol.1 nuciunaes, ccssari'L toda u im
pot·taçrio eslrnngeit·a, l'avo1·ccer•so-lrn n pro• 
ducçno nacional, acha o 01·ndo1· inexacla a 
applicaçno desse principio cco110111ico; se npezm· 
dos fnvo1·es concedidos aos trigos eslrnn~eiros 
chegas!emos a produzir trigo nncionul, nllo 
tinlmmos necessidade de dar-lhes mais r,ro
tencça.o: E' na época em que uma induilriu 
nasce, quando luta com necessidades qne 
convém favorecêl-a; vencidos porém sem esses 
favores ps obstac11los da concurrencia, é inulil 
sua concessão. A conceder-!:e este favor ao im
pelrante, <lever-se-ha coocedêl-o a lodos os que 
estabelecerem fabricas de moei· trigos ; ora, é 
sabido que o Brazil tem grande abunc.lancia de 
cachoeiras onde com muita facilidade se esta
beleção moinhos, e quem nao quererá lucrar 
esses 15 por cenl.o trazendo farinhas em grão 
para moer aqui? O que se segue é que a in
dustria brazileira mais difficilmente nascerá, 
tendo de concorrer com a industria estran
geira. 

O Sr. Moura. Magalhães fará algumas ob
servações que lhe pa1·ece111 p1·ecisas ; primeira
mente dirá" aos nob1·es· deputados que altendãó 
ao que Sl'ja uma fabrica ; aqui está a patente 
que deu a junta do comme1·cio, autoridade q-ue 
se não póde duvidar que é a competente ; o· 
procurador da corôa foi ouvido, etc. Aqueile 
estabelecimer.to.não é simples moinho, é.fabrica 
montada em ponto grande, e toda-a qn_esUlo é 
se a fabrica merece o favor do corpo legisla
tivo. Não· quer entrar na questão se está -ou 
não na letra do reg1.1lamento da alfandega con
siderar-se o trigo como materia prima ; encara 
a questão se - é. ou não util. para a Bahia fa
vorecer este estàbelecimento? - O nobre de
putado por Mi~as entende est~ negocio por 
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52 SESSlO EM 3 O~~ JULHO DE 1839 

diverso modo, entenc.le que se quer com n 1·e
soluçno chamai· a introducção do trigo es
h'angeiro ; mas o orador pretende que o favor 
·concedido tem por fim animai· a agricultura 
do trigo na Bahia, e ·pede ao nobre deputado 
que altenda que o favor é limitado a doie mil 
alqueires. Se se dissesse-· todo e qualquer trigo 
vindo do estrangeiro nao pagará direito,-bem ; 
mas limita-se ao numero de alqueires. Logo, 
não tem por fim esta concessn.o promover a im
portaçi:1.0 do trigo em grão, e só neste caso seria 
em desproveito. da cultura do trigo nas pro
vincias de S. Paulo, Santa Calharina e Rio 
Grande do Sul. · . 

Como é, pois, que se receia que venha a h_aver 
grande introducção de trigo em grno ! Todo o 
trigo estrangeiro que fôr introduzido além deste 
nmncro1 isto é, dos doze mil alqtleires, tem de 
pagnt· o imposto estabelecido ; e nesta hypo
lhese nenhum desfalque soffrem as rendas 
nacionaes. 

Dirá no nobre deputado por Pernambuco que 
isto não é privilegio ; privilegio consiste em 
uma lei que concede cousa especiol a algum 
individuo ; e por ventura fica prohibido a 
alguem q1.1e1 na Bahia, Oll em outrn qualquer 
pl'ovincia do imperio, estabeleça uma fabrica. 
como esta? Não. Não confundamos, exclama 
o orador, favores com privilegios ; sn.o cou~as 
muito distinclas em economia politica- : tolo 
crelo distant. 

· Conlinuanrlo, lembra que favot·es concedem 
todas as nações cultas á industria nascente, á 

· agricultura, ás artes, etc., e o privilegio offende 
a igúaldade que deve existir no commercio e na 
industria, e tt·az nlgnma cousa de odioso: é ver
dade que os privilegias são ás ve?es reclamados 
pelas necessidades publicas, e mesmo pelo in
ter~sse da industria; mas os favores não estão 
no ca~o de se considerarem privilegias, consistem 
em l'emunerações pecuniarias, isenção de di-
1•eitos, honras, ele. · . 

Já trouxe o exemplo da Inglaterra, e o repe
tirá: até ao principio do seculo 17, a Inglaterra 
poucos· cereaes produzia, nella. -existia.o im
mepsas math,s e charnecas, que ao depois furão 
roteadas, e ogricult.adas em consequencia desse 
acto do r,arlarnento em 1610, conhecido na le
gi,.Jação ingleza pela palavrà-Bounty~ou aclo 
de rnunificenciu, ou genernsidade, pelo qual se 
dava a todos os agricultores um certo premio, e 
até dinheiro a quem exportasse certa quantidade 
de cereaes. A estes e outros favores deve·a In
glaterra o augmento da sua agric11ltura · e in
dush·ia. E·' preciso afastar a idéa de privilegio ; 
não é disto que trnta a resolução. 

O nobre deputado diz que quer que se ariime 
a agricultura no Brazil, pois o favor pedido tende 
a esse fim ; n_ada mais é do que animar a agri- . 
cultura , o nobre deputado está pois nesta parte 
de i1ccordo com a opinitlo do orador. 

pisse mais que, conce~~ndo-~e este f~vor, se 

climinue o consumo da farinha de trigo im
portado na Bahia, o que traz perdn para as 
rendas publicas. Cumpre observar que a Bahia 
consome 3õ,OOO a 40,000 barricas de farinha, 
12,000 alqueires de trigo correspondente a 
3,000 barricas. Islo posto, .diga o nobre depu
tado se a isenção dos direitos nestn quantidade 
poderá diminuir a introducção de maneira que 
desfalque a renda publica, attendendo-se ao ne
cessario progresso ela populaçãn í' Entende o 
orador que isto é uma gotta d'agua Jançada no 
occeano i portanto esta ditfe~ença não é sen-
sivel. · 

Voltando ao Sr. deputado por Min~s, que disse 
que a concedeL·-se este favor, então se conce
dessem privilegios aos sapateiros, ferreiros, etc., 
dirá qne, ·se fosse preciso e conveniente para 
animar essas industrias, dnria seu voto a favor 
de lias. 

'l'em-st dado tnnfa impot·tnncia a esta isenção 
de direitos, que montão n 8:600$ 1 Pois o corpo 
legislativo não tem feito maiores favores até 
a estrangeiros P Um homem qne tem uma 
fabrica de chila:; tem loterias ; outro tem tima 
fábrica de papel, concedem-se-lhe loterias; que 
muito é que isto se conceda em prol da industria 
nacional ! Temos ex.emplo na nossa legislaçno. 
Na Bahia "\Vencesláo Miguel d'Almeida tem uma 
fabrica de sabrto, qne rivalisa com o melhor 
sabão hespanhol ; concedeu-se-lhe isenção de · 
direitos, se bem me recordo, de certa quantidade 
de barrilha para a sua fabl'ica. 

Nem se diga q11e esta concessão vai fazer mal 
{ts províncias do sul , antes considera o orador 
que o trigo ·em grão que produzem .outras pl'O- · 
vincias poderá ser levado á provincia da Bahi1:1, 
onde existe um estabelecimentó proprio para a 
moagem do mesmo trigo; e nisto vê utilidade. 
Entende que o primeiro _dever do corpó legisla
tivo é pL·omover a proi:lucçilo do seu p:tiz, e não 
a introducção das mercadorias estrangeiras. 
Todas estas razões pois o obrigão a votar em · 
favor da resolução, que acha utilíssima. 

Declara que huuve honlem urn equivoco no 
jornal da ca::;a, que convém corrigir. Hontem 
disse que não existindo, poe exemplo,· moi11hos 
ou fabricas de moer nas . pt'Oviucias do Rio 
Grand·e do Norte ou Parahyba, nàO havia utili-
dade de importar naquell;1s provincias trigo em 
gt·ão ; mas nao fallou o orador de lt'igo em 
fal'inha, querendo daqui ·concluir que se não 
póde tornar ex~ensiva a medida, porque é pre-
ciso attender ás circumstancias, etc. . 

A discussão fica adiada pela hora, apezar de 
muitos senhores pedirem votos. ·. -

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Annuncia-se a chegada de S. Ex. o Sr. mi

nistro da guerra, que é introduzido com as · for-· 
malidades do estylo. 

Continúa a discussão da let de ~xação · 4E;i 
forças de ter~a~ 
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SESSÃO EM 3 DE JULH1) DE 1839 53 

_O Sr. L~~po de Abreu : - _Eu ins}stir_ei nas 
~unhas opiniões quando falle1 a primeira vez 
sobre a lei que i:.e discute : V. Ex. permit
tirá, antes disto, que eu faça algumas ex
plicações, e a primeira é sobre uma expressão 
de que usei, e que me pareceu não merecer 
a approvação de V. Ex. Quando eu por uma 
tendencia natural principiava a dirigir algumas 
censuras á administração de 19 de Setembro, 
V. Ex. chamou-me á materia, disse-me que 
11ão devia divagar. Então eu declarei a V. 
Ex. que não sabia se por ventura isto era 
serviço ou desserviço áquella administração. 
Esta expressã.o, Sr. presidente, não tendia 
n.em levemente a offender a V. Ex., nem 
a pôr em duvida a justiça e imparcialidade 
com que V. Ex. rege os trabalhos desta 
casa. · 

Ainda que eu não tenha co11corriclo com o 
meu voto p111·a V. Ex.. occ11pnr o lugar de prcsi
rlcnl.e, contudo ningucm me porcce que o t·es
pcillL mnis do que eu. 

H,l pouco tempo o presitlenle dos cotnrnnns, 
na lnglulurra, declnrou qne por molivos de en
fermidtule nno podia continuar nuquelle exer
cicio, e os diversc,s Indas ela cnrnara der.larárão 
em sessão publica, pelos seus orgnos mais rcs
peilnveis, que ell~ levava syrnpalhitts e agrade
cimentos da mesma cnmara : é o mesmo 
que ~11 desejo que aconteçil a V. Ex. quando 
tiver de lat<gar a cadeiL·a de presidente, na.o 
pelos motivos que obrigarao a fazel-o ao pre
sidente da camara dos communs; mas quando 
o distincto merecimento de V. Ex. o chamar a 
occllpar outro lugar de honra. 

Dnrei agora outra explicação a· um nobre 
deputado pela provincia de Minas. Disse esse 
illu:;ti·e deµutado que elle á vista das respostas 
que eu tinha obtido do Sr. ministro da guerra, 
deveria julgar que eu não lhe daria o apoio do 
meu voto, que teve a bondade de corisiâerar 
muito valioso, mas que el1 devo declarar que 
pouco ou nada vale. 

Sr. presidente, a:té hoje não pude compre
hender a E.ublimidade da thcol'ia proclamada 
pe]a adminiatração de 19 de Setembro e 
pelos seus partidarios, theoria que consiste em 
q11e, quando um ministro da corôa ou o mi
nislerio não concorda inteiramente com as 
opiniões de um · deputado, este deputado deve 
recusar-lhe todos os meios, ainda aquelles que 
são indispensaveis para se fazer o serviço 
publico. Eu reprovo e detesto esta theoria, 
como. uma theoria anal'chica1 como uma theoria 
que não póde prodµzir senão a infelicidade 
do paiz. E11 estimaria muito que um mi
nisterio qualquer concordasse inteframenle com 
as m inhus opini<ies, porq~e estou . persuadido 
que ellas, sendo adaptadas, são aquellas que 

. melhor e mais facilmente podem fazer a felici
dade do paiz ; e nunca teria duvi.da de ex
~çutal-a~ SQh minha responsabilidade le~al. 

Seria para mim, sem duvida, em extremo 
lisongeiro, que S. Ex. o Sr. ministro da guerra 
combinasse com todas os opiniões que eu 
e1nilti em uma das sessões passadas ; · mas 
como assim uão aconteceu, procurarei ·pro
duzir ainda outr·as razões que rne parecem 
provar que essas opfniões são as mais ex,. 
actas : se todavia na.o tiver a fortuna de con
vencer S. Ex., pód":? S. E~. estar certo que nem 
por isso deixa1·ei de rornc-:cet·-lhe todos os meios 
que são necessat·ios pai·a o bom desempenho do 
serviço publico. 

S. Ex. entende que a lei_ que autorisoll o 
governo a premiar os militares por serviços 
feitos á ordem e tr:1nquillidade publica 
deve ser continuada ao rninistcrio actual, e 
funda-se pat·a isto em qne é esta urna am1a 
muito poderosa pura estimular a ol'ficialicfade a 
prestar scl'vi'tos que rnereçilo o pt·emio que a 
mesma lei promclte. Ora, se acaso fosse pos
sivel '(t.lC a vontade de S. Ex. o Sr. mi
nistro da gnerrtt não .pndesse ser desviada 
do cumprimento da justiça por cfrcurnstan
cias independentes delle, eu seria o primeiro 
a dar-lhe essa ar1na que S, Ex.. julga po
derosa ; mas como isto me parece im pas
sivei, como a.peiar de toda a circumspecçi\o 
que S. Ex. possa ter, como ttpezar de todo 
o seu amor á ,instiça cu entenda que lhe será 
impossive] cllmprir essa lei de maneira que 
sempre seja.o pt·emiados os serviços e met·e
cimento:;, e ninguem deixe, em taes cir
cumstancias, de ser attendido, eu creio que · 
sustento um principio de ordem mais solido, 
quando digo que proporia a revogn.çã.o da 
mesma lei; ou _ao menos R modificação deli~, 
pnra impedir ·que S. Ex. possa ser en-· 
ganado. . . 

Todas as vezes, Sr. presidente, que, ainda 
quando se premêe o merecimento de um 
offieial do exercito, deixe. de ser premiado 
outro que esteja nas mesmas circumstanciai::, 
o effeito da lei, e_m lugar de ser favoravel, 
será pelo contrario muito máo ; porquanto 
tende a produzir descontentamento nos officiaes 
que se considerãO preteridos ; tende a produzir 
a insubordinilção, e por ultimo a ·desmoralisação 
do exercito. Eu nãó digo que ·tenha isto acon
tecid·o por ora, mas · entretanto rião posso 
explicar certos factos que n6s todos temos 
observado. Chego a enthusiasmar-me quando 
lanço os olhos sobre uma rf!lação que vem 
annexa ao relatorio de S. Ex. o S1•. ex-miriisro 
da guerra, da qnal consta que 170 officiaes 
de differentes patentes têm sido prçmiados 
1>or distinctos sel'Viços praticados no Pará, Bahia 
e Rio ·Grande do Sul. Ha uma circmnstancia 
que cumpre notar nessa relação, e vem a ser, . 
que na provincia do Pará., onde se conseguio 
qnasi a com piela pacificação, os (?fliciaes pro
movidos sno mui poucos, mesmo sem com-

. paral-os ao ~rande numero de officiaes' pr?· 
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54 SESSÃO EM 3 DE JULHO DE-1839 

movidos na Bahia e no Rio Grande do Snl. 
Entretanto no Pará durou a luta por mui!o 
tempo, fizerão·se rxpedições de alta impor
tancia : todavia o numero de officiaes promo
vidos creio que chega apenas á oilo. Eu 
desejaria que S. Ex. o Sr. ex-presidente 
daquella provincia nos informasse a razrto 

'por que houve tão poucos officiaes que se 
distinguirão por sêrviços relevantes." Tanto mais 
desejo esta informação, quanto me recordo que 
se concedêrão a S. Ex. o Sr. ex-presidente 
todos ou quasi todos os officiaes que eUe in
dicou ao governo. Nesta OC('asião não posso 
deixar de lembrar á camara que a pacificação 
do Pará nos foi muito menos custosa qne a 
da Bahia, e do que nos ba de ser a da pro
vinc::ia do Rio Grande. Conseguio·se o fim c1ue 
se dcsejnvn1 qual a paciflcaçno do Pará, e 
totln vin, 011 nno houve serviços relevantes que 
ohrigusscm o governo n promover os offich1es, 
ou ento.o os serviços que se considerárno 1·e
levnnlcs nus pi·ovincins da Bahia e Hio Grande 
do Sul 111\0 forno considerados rclcvnnles na 
província dl) Piwá. Qunlqt1er que seja a propo
si<;l\o ven.lndeirn das duas que tenho emillido, 
1110 parece que é exactu a conclusão de que 
deve hnv1H' descontentamento e grande des· 
contentamento na officialidade do exercito do 
Brazil á vista dos factos. Eu creio que ha 
officiaes que deveriãO tel' sido promovidos, que 
nao só se conservllo nos mesmos. postos que 
tinha.o, como, o que é peior, t€:m sido preteridos 
por officiaes mais_ modernos, e muito mais 
modernos, e qne terilo on me.nort!s serviços, ou 
serviços iguaes. · 

Por esta ôccasião ainda farei uma interpel
laçlio a S. Ex. o Sr. ministro da guerra, para 
neste lugar. informar-me sobre· um fado que 
não sei se poderá ter algumá relaçllo com as 
considérações que tenho feito. Qual a razlio por 
que acabão de chegar ao Rio de Janeiro tres ou 

. quatro dos mais distinctos com mandantes de 
corpos que esta vão na provincia do Rio Grande? 
E' um facto na minha· opinião extraordi
nario que, ua occasião em que se rec1arnão 
os serviços da melhor officialiàaàe do exercito 
na província do Rio Grande, venhão para a 
côrle lres ou quatro dos melhores comrnan
dantes que lá existiao. Será· por descontenta
mento? Não serei eµ quem o diga. Será por mo
li vo de molestia? Tambem n~o o creio. Digo 
que não creio que seja por motivo de moleslia 
porquanto recordo·me de que existe um aviso 
expedido pe]a secretaria da guerra em Janeiro 
de 1838, em que se prohibe aos preddentes de 
provincir.1 conceder licenças aos officiaes do exér
cito, salvo no caso em que os serviços desses 
officiaes não sejão convenientes nas provincias. 
Ora, en creio que ningúem poderá dizer que os 
serviços dos tres cornmandantes fossem incon
venientes no Rio Grande do Sul. Peço portanto 
muito encarecidamente a S. Ex. o Sr. ministro 

da guerra que hilja de explicnr P.$te facto ; e se 
por ventura elle não tiver alguma desculpa 
legal, hHja de dar as provi<kncias necf:ssarius, 
afim de que a província do Rio Grande não pri1i
cipie; por qualquer motivo que seja, a sel' 
abandonada nas operações necessarias para se 
conseguit- o fim da sua p,acificação. 

Em outra óccasião, Sr. presidente, eu tambem 
fiz notar qlle via sem remuneraçao muitos 
officiàes, cujos nomes são conhecidos não só na 
provincia do Rio Grande, como no Rio de 
Janeiro; officiaes, digo, que, desde o principio 
<la luta (fue desgraç.adamente $Ubsiste no Rio 
Grande, fizerão importantes, distinct_os, e muito 
relevantes serviços : não apontarei senão. tres 
nomes, os coroneis Loureiro, Medeiros e. Silva 
Tavares, não porque nüo saiba que ha outros 
officiaes igualmente distinctos na pt·ovincia do 
Rio Grande, mas porque são estes aquelles que 
têm sido constantemente elogiados, e seus ser
viços tidos em grande conta por ambos os lados 
da cnmara, e póde-se dizer por todo o corpo 
legislativo. A respeito de u·rn disse S. Ex. qne 
tinha sido remu neradõ _ com uma penstto; mr\s 
eu appello para os sentimentos de S. Ex.. como 
militar; diga~me elle se para o militar de valor, 
de brio, uma pensM, qua1tjner que seja a sua 
qmrntia, póde eq11ivale1· a um posto, póde com
pensar pl'incipalmente o desgosto profundo, o 
descontentamento que deve resultar de ser pre
terido por outros quaesquer officiaes que estejào 
no mesmo caso de serviç.o ou de merecimento? 

Ora; eis-aqui, Sr. pre::;idente, porque eu disse 
e continno a dizei· que não me parece que esta 
lei sej::i. uma arma tão poderosa como S. Ex. 
pensa; eis-aqui porque eu desejaria que S. EK. 
conviesse na sua revogação, ou pelos menos 
na sua modificação. S. Ex. sabe ou <ieve 
lembrar-se de quaes erão minhas opiniões a 
respeito da execn<:,ão da lei que autorisava o 
governo a dar um posto de accesso por serviços 
prestados nas provincias do Rio Grande do Sul 
e Pará; eú entendia que esta lei não deveria 
executar-se senão depois de concluida a paci
cação. Então o governo obraria não só mais 
iivremente, mas ainda com muito maior conhe
cimento de causa, do que durante a ex.istencia e 
continuaçllo da luta. Eis-aqui porque desejo, 
repito, moàificar esta lei ; esta iei, que me parece 
um presente funesto qne S. Ex. deseja con• 
servar, é na rninba fraca intelligencia como·a 
camisa do Centauro, que, em lugar de conci
liar a S. Ex. o amor e respeito do exercito, 
causará a S. Ex. dentro em pouco tempo dissa
bores, angustias, que eu desejaria eví tar· lhe. 

Outra lei que me parece que não dá força 
alguma ao governo é_ aquella em virtude da qual 
se app!ica á guarda nacional· a disciplina do 
exercito de Jinha, , quant? á. parte penal. Eu 
insistirei ainda no que exigio o Sr. deputado por 
Sunta Catharina, isto é, em saber se por ven· · 
tura esta lei tem sido executada. Tamhem de- . 
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8E8SÁO EM 3 DE JULHO DE 1839 

sejarei saber de ~- Ex. qual foi o fim que teve 
uma representaçn.o feita por uma grande parle 
da offü:ialidade da gua!'da nacional do Rio 
Grande do Sul contra a execução deslà lei. Esta 
represenlaça.o foi dirigida ao governo central, 
ainda no tempo em que existia o gabinete de 
19 de Setembro ; mas é de crer que pelo exame 
que S. Ex tenha feilo nos papeis de sua secre
tal'ia, possa informar se por ventnra essa repre
senlf;.ção foi att.endida, ou se o governo declarnu 
que apezar della devia ser applicada á guarda 
nacional do Rio Grande . do Sul a parte penal 
da disciplina, isto é, os artigos do regulamento 
que _se applica.o em caso de guerra ª? exercito 
de linha. 

Eu chamei excepcionaes tanto uma como 
outra lei, e creio que a dernonstrnçno é muito 
facil. Quanto á prim.eira; isto é, áquella que 
manda remunerar serviços sem outra condição 
que não St·ja o juizo que possa formar o ministro 
da repartição compelente, é. urna lei que nn.o só 
se desviou de todas as regras estabelecidas na 
nossa legislação, que mandava considerar semprn 
a antiguidade, cümo além disto me parece 
que não Lerá Lypo na legislaçrt.o de naçao alguma 
civilis1u.Ja. Na França nào acho modelo desta 
lei; na PL'l1ssia, paiz todo mililal', não acho um 
modelo desta lei; é a antiguidade que se res
peita principalmente; na Iuglaler·1·a tambem 
não acho modelo desla lei ; na Inglaterra res
peita-se lauto a antiguidade, que não sei se 
muitas vezes ao principio da antiguidade se 
sacrifica o serviço publico; alli cm tempo de 
guerra os l'cgimentos se dividem em dous ba
talhões, um fica no paiz e outro é mandado 
parn o thea.Lt·o da gne1Ta, este leva comsigo os 
officiaes mais antigos; e logo que acontece a 
necessidade <le uma prnmoção, e que esses 
officiaes mais antigos têm, em virtude da pro
moção, de ser os mais modernos de sua classe, 

. irnmediatarnente são rendidos pelos officiaes 
·mais antigos dessa classe, que tinhãO ficado 
servindo no. outro batalh~o que não ·1rn'.ll·chárn 
pal'a a· guerra. Eis-aqui porque digo que neste 
caso o serviço publico se sacrifica talvez ao 
principio de antiguidade, porque me parece 
que os officiaes. que são substituidos por outros 
que não estavão no theatro da guerra, erão os 
mais proprios para continuar riella. Ora, se 
islo é assim, póde-se deixar de chamar ex
cepcionai·ia uma lei qu~ contl'ariou todas as 
regras da nossa legi::;lação, e que além disto se 
oppõe aos princípios da legislação de todos os 
pnizes civ(iisados? Seguramente não. . 

O nobre deputado µela provincia de Minas 
(o Sr. Carneiro Leão) lembr(!u-se de suslentar 
esta lei com um artigo da constíluição, que diz 
que lodos podem ser admilticlos aos cargos 
publicos, civis e militares, sem outra differença 
que não seja a de·seu::i talentos e virtudes. Se 

· este principio emittido pelo nobre deputado 
deve -ter à app1icação que elle pretende, creio 

que nós podemos dispensar muito bem todas 
as leis que rnarcllo as condições, que estabe
lecem as qualificações que devem ter os ci
Lladllos brazileiros para prnten<leL' certos cargos 
publicas; entreguemos tudo isto ao juizo par
ticular do governo ; elle que faça officiaes do 
exercito do Brazil ·a quem lhe parecer, que des
pache desembargadores a quem quizer, zeni 
pl'Ocural-os na . magistratura, ernfim preencha 
todo!? os cal'gos pt1blicos, conservando em si 
o direito de designar quaes são os mais proprios 
para preenchei-os, quaes são aquelles ql!e têm 
esses talentos, essas virtudes. 

Sr. presidente, peL·milta-me V. Ex. que eu 
diga que da applicaçno deste principio talvez 
resultassem mnilos males ao paiz durante a 
administração de 19 de Setembro de 1837 ; 
ella considerou-se superior a todas as leis, ella 
não procul'ou examinar se por ventura os diffe
rentes empregados que despachou, tinhão, á 

vista da lei, á vista de muitas outras conside
rações, os requisito;;, as habilitações neces
Sal'ias ; e dahi vem que grande parte dos func
cion11·ios publicos que forã.o promovidos foi 
incapazes de satisfazer ás necessidades do serviço 
publico a que erllo destinados. 

A oulra lei ácm·c<l da guarda nacional me 
parece que não é menos excepcional que a 
pl'Írneira. A lei da guatda nacíonal di vidio o 
serviço da guarda em tres especies : em serviço 
ordinal'Ío, em serviço de destacamento, e ern 
serviço de co1·pos destacados. Por essa lei se 
determina que o serviço de destacamento deve 
teL' lugar, além de outros, no caso de rebellião: 
quanto ao serviç~ qa guarda nacional em co1;pos 
destacados, diz que este serviço nl\o póde ter_ 
lugaL' :senilo em caso de guert'a, Ora, poder-se-ha 
dizer que o estado da provincia do Rio Grande 
do Sul é estado de e.:uerrn? Eu nilü o creio ; 
eu digo que o esta<lo'"' em que se acha aquellá 
prnvincia é estado de rebellião, e esse estado 
de rebellião foi previsto na lei de 18 de 
Agoslo de 1831, qne determinou que, quando 
neste caso se exigissem destacamentos da 
guarda· nacional, ficassem estes destacamentos 
sujeitos, não á disciplina do exercito de linha, 
mas á disciplina estabelecida na mesma lei, 
alterados sómente em parte os castigos que 
são applicados á guarda nacional quando faz 
o serviço ordinario : é só no estado de guerra 

_que a lei de 18 de Agosto de 1831 determina 
que se appiique á guarda nacional a disciplina 
do exercito; mas nós na.o estavamas, nem es
tamos em · estado de guarra, . nós esta vamos 
e estamos ern est_ado de rebellião ; e é assim 
que devemos considerar a. provincia do Rio 
Grande ; por consequencia me parece que a 
lei que altaou a de 18 de Agosto de 1831, 
é urna lei excepcional, é uma lei que revogou 
a de 18 de Agosto de 1831, em um caso que 
poi· esta lei tinha sido previsto ; é uma lei que 
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56 SESSÂO EM 3 DE JULHO DE 1839 
não sei se adiará typo, modelo em leis seme
lhanles de alguma nação civilisadà. 

A nossa lei de 18 de Ag(Jslo de 1831 é co
piada quasi pa}avra por palavra da lei das 
guardas nacionacs de França, onde ha as 
mesmas disposições quando a guarda nacional 
faz o serviço ordinal'io, quando faz o serviço 
de destacamento, e quaudo faz o serviço de 
corpos deslar.ados em tempo de guerra. Quaudo 
faz o seniço de corpos destacados, ella é sujeita, 
é verdade, á disciplina do exercito ; mas· es
tabelecem-se duas· excepções : uma a respeito 
da pena que se deve irhpôr ao guarda nacional 
qu;mdo não acod·~ no chamamento para o se1·
viço de corpos destacados ; a segunda, quando 
elle abandona o serviço. Ora, eu creio que o 
abandono do serviço se classifica como crime 
de deset·çào, e a deserção em tempo de guerra 
é punida na Fl'ança, as~im como enlre nós, 
com a pena de morte : todavia a lei da guat·da 
nacional, mandando em geral appJica1· a dis
ciplina do exercito de linha, füz a excepção de 
que, no e.aso que o guarda nacional abandone 
o serviço, nno se Jhe imporá a pena de morte, 
ficando sujeito á l)ena de prisão, que parece-me, 
nAo deve exceder de ll'es annos. 

Enlre as razões que S. Ex. expendeu em 
ouh·a occasillo para sustentar a conlinuaçao 
desta lei, foi uma dellas que seda muito máo 
exemplo, que trada muito máo resultado, '$e 
por venturn fizessem o ser\'iço ao mesmo tempo 
corpos, dos quaes uns estivessem sujeitos a uma 
disciplina, e outros· sujeitos á outra. Não sei 
até que ponto póàe ser exacta esta theoria mi
litai· ; todavia offereço á consideraçãO de S. Ex. 
a disposiçno da lei que restabeleceu na França 
as guardàs nacionaes, em, cuja discussão to~ 
márão parte, e nno se oppuzerão a essa dis
posiça.o de que fallei militares eminentes pelos 
seus conhechnentos, pelos seus serviços, pela 
sua expel'iencia. 

Ainda outra explicação devo dar a S. Ex. 
ácerca de un1a interpellaçào qne lhe fiz. Eu não 
insistirei sobre a questão ; mas procurarei uni
camente fudamentar melhor minha opinião. A 
questão que eu procurei chama1· á discussão 
foi a que versava sobre as veL·dadeiras causas 
da ·aemjssào do gabinete de 19 de Setembro. 
Per·lencia sem duvida aos nobrts ex-ministros 
o dar estas explicações, como um delles pro
melteu ; mas o Sr. ministro da guena quiz tet· 
a bondad·e de offerece['. á camara algumas con~ 
sider:.wões sobre este facto l)Ccorrido em 13 de 
Abril. Apoiado sobre a constituição (e nem podia 
S. Ex. procurar a-poio mais foL·te), disse que a 
nomP.açào e demisiiião dos ministel'ios era in
teiramente livre ao poder mudez·ador. Eu nao 
contestarei este -pri1;1cipio ;· mas o. que tenho 
dito e. suslentádo nesta casa é que, quando se 
nomêa um ministerio, este rninisterio conlrahe 

· ob1·igações, que não póde t:lle . retirar-se sem 
- têl-as satisfeito,·ou sem allegar um motivo.justo 

e constitucional. Quando a vontade frrespon · 
savel chama pat'a dirigir os negocios publicos 
um ministerio qualquer, não póde tambem de
mitlil-o, na 111inha opinião, sem que se dê u111 
motivo igualmente justo, igualmente constitu
cional. Eu ainda recorro pà:ra a esclarecida in
telligencia do S1·. ministro da guerra : acha S. 
Ex. razoavel que um ministro se demilla só 
porque não quer ser mnis ministro? Dirá S. 
Ex.. o Sr. ministro da guerra qile a vontade ir
responsavel póde demittir um ministerio, uni
camente porque nn.o quer que la1 individuo seja 
mais ministro? Não estou persuadido que S. 
Ex. tal possa entender: portanto a palavra-
livremente-não póde ser entendidá como sy
nonimo da palavra-capdcbosamente ;- nem 
os ministros se podem demittir caprichosa
mente, nem a vontade irresponsavel . póde 
lambem caprichosamente demitlir os seus mi
nistros. Eu entendo que os ministros se devem 

· demittir, que a corôa ·deve demittir os seus mi
nisl.ros, quando o bem publico o exigir, quando 
o bem do estado na.o fôr · compalivel com a 
continuação desses ministros. 

Eu teria algum acanhamento em ap1·esenta1· 
estes princípios á consider·açno da cumara, se 
po1· ventura me não julgasse apoiado por uml\ 
autoridade que pot· vezes tem sido citada na 
casa por um distincto parlamentar. Quando na 
Inglaterra foi dcmitlido pela primeil'a vez em 
1834 o gabinete de que era presidente lor<.l 
Melbourne, esta demissão foi altamente cen
surada no parlamento por lord Brougham no 
annl) seguinte. · Eu peço licença á camara 
para cit:-1r as suas proprias palavt·as, afim de 
que ningucm possa inculcar que a doutrina .que 
eu tenho emillido tem o menor resaibo de dou -
tdna anarchica, ou .pelo menos d~ inconstitu
cional. Eis-aqui o que disse pot· essa ~ccasillo . 
lord Brougham no parlamento inglez em 1835 : 
<e Quanto ·á quesU\o que foi estabelecida, se o 
rei é o unico excluído ào direito de formar a 
sua opi11ião a conveniencia de mudar o minis
terio, eu direi que o rei não foi investido do podet· 
de nomear ministros para usar delle capricho
sa mente e sem razão ; a escolha que elle faz 
não é· sómente uma vantagem ou uma perda 
para o monarchà, não é sómente dó seu inte
resse· que se trata ; é um direi lo no exercicio 
do qual elle mesmo é o servidor do publico, e 
preenche o mais importante dos seus deveres: 
nlo é constitucional ceder a caprie:hos e fan
tasias; não é com esta condição ,que Sua 
Magestade occupa sua alia magistratura. ,, 

Quando póis, Sr. presidente, eu tenho in
sistido pàra que se discutão os verdadeiros 

· motivos da demissão do gabinete de 19 de Se
tembro, -é 1-1orq11e respeito, e respeito muito 
todas ns attdbuições da corôa, principalmente 
a que lhe faculta nomear e demil~ir li".remente" 
seus ministros ; é porque estou persuadido -
de que, se a1guem ha sobre quem possa re- · 
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SES.SÃO EM 3 DE JULHO DE lb3Ü 57 
cahir a censura, não é sem duvida a vontade 
irresponsavel ; são os ministros responsaveis 
que nn.o tiverllo uma razão justa e constitu
cional para abandonar as rédeas da admi
nistração. Os resultados da dissoluçM do mi
nisterio, pela maneira por que teve lugar, 
podião ainda ser. muito. ma.is desfavoraveis ao 
paiz do que forão. 

Outra questilo houve, em que eu tive a satis
fação de ver qlle S. Ex. o Sr. ministro da 
guerra combinava com minhas opiniões, e é1 

se por ventura se devião fixar as forças unica
mente para as circumstancias extraordinarias, ou 
se se deviao fixar as forças como a constituição 
determina, não só para as circumstancias ordi-

. narias, como pura as extraordinarias. Hontem 
o nobr~ ·deputado pela pt·ovincia de Matto
Grosso pretendeu demonstrar que era impos
sivel fixar as forças para as cií·cumstancias 
extraordinarías, por isso que não era dado 
ás previ3ões do homem conhecer quaes serião, 
um ou dous annos depois as circnmstancias do 
paiz. Eu não me occuparei hoje da questllo 
em abslracto, nllo desejo consumir o tempo á 
camara; tomarei a questão no · verdadeinJ 
ponto em que ella devê ser por nós conside
rada. Insisto em que nas circumstancias ern 
que votamos a lei que fixa a força p11m o anno 
de 1840 a 1841, devemos considerar as duas 
hypotheses de circumslancias ordinarias e de 
circumstancias extraordinarias. Que as circu111-
stanci1~1~ do paiz sa.o exlraordinarias, ning11em 
o nega, bem que eu considere as circum
slancia.s do paiz extrao1·dinarias, po1· moli vos 
nrnilo diversos àaque1ies que derilo materia 
par.a argumentarem aos nobt·es deputados do 
outro lado. Nào podendo ninguem prever que 
estas circumstancias exlrnorditrnrias subsistào 
no anno de 1840 a 1841, parece-me ser con
veniente e uecessario que nos consideremos 
tambem, debaixo de um aspecto mais lison
geiro, o estado em que possa estar o Bn1:dl nesse 
anno, pata que o Sr. ministro da guerra não 
conserve essas 14 ou 1-5,000 praças de pt·et, 
quando não seja neéessario ter senão 10 ou 
12,000 .. Sr. presidenü:, isto é ta.o exacto que, 
se minha memoria me não engana, foi isso 
mesmo que se praticou na lei que fixou as 
forças de terra na sessão passada: concedeu-se 
ao rninisterio 12,000 praças e01 circumstanc_ias 
ordinarias, podendo eleval·as a 15,000 em cir
cumstancias extraordinarias. Além desta Jej do 
anno passado, creio que em 1827 ou 1828, 

- quando se esperava a êonclusão da guerra com· 
Buenos-Ayres, . tambem se praticou o mesmo, 
deforminando-se .que o governo reduzisse de 
um terço ou de metade as forças de mar e 
terra .. 

Se porém o que tenho dito póde ter appli
caçt\o em todos os casos ; se quando as circum
slancias do paiz forem ordinal'ias se' poderá ao 
mesmo tempo, e na mesma occasia.o, fixar a 

TOMO li 

força e:x:traordinaria, é quesU10 tão complicada, 
que admitte 4:antas defezas e impugnações, que, 
não podendo nós tirar tesultado algum provei
toso. para o caso de que tratamos, eu desisto 
della ; persuadindo-me porém que tenho pro
vado á camara que na lei que discutimos 
devemos estabelecer a força necessaria para as 
cfrcumstancias extraordinarias, assim corno a 
força necessaria para as circumstancias ordi
narias, quando o paiz estivel' neste estado. 
Quando nés tivermos de fixar a força em circum
stancias ordinarias, então consideraremos se 
na mesma C\ccasiãa devemos estabelecer a força 
.para as circumstancias extraot·dinarias. Eu apon
tarei ainda um exemplo para demonstrai· aos 
nobres deputados. que não sn.o desta opinião, 
que é possivel estabelecer-se a fot'ça para circu m
stancias extraordinari;~s, ainda quandu estas 
circumst.ancias na.o lenhno infalli velmente de 
dar-se. Supponha o nobre deputado que todo 
o paiz estava e·m completo soccgo, que o go
verno poderia dispensar quasi toda a for·ça de 
prirneirn linha para m,rnter a ordem em lodo 
o imperio ; mas supponha igualmente o facto 
da occupaçãO cfo Oyapock, cujo exito nos é 
desconhe•!ido ainda ; pergunto eu, devel'ia a 
camara de ser censurada, se por ventura em 
semelhante hypolhcse fixasi.e n força ordinaria 
e lambem a forç,i e:tlraot'diu;lria pura urna 
eventualidade qualquer, que· pudesse ter relação 
com esle fa<'lo existente? Parece-me q 11e o 
nobre deputado pela provincia de Minas Geraes 
contestou esta proµosir;ão, e eu que não confio 
nada em minha propria capacidade, que nesta 
casa proc11ro consultat' os exernplo:.i .do que se 
pratica enlre as nações mui:;; civilisadas, citarei 
mn exemplo que autodse esta mi11ha opinião, 
E' licito ao corpo legishüivo, durante nego
cinções pendentes, habilitar o governo do paiz 
com for·ça exlraordinaria pal'a alguma even
tualidade pouco r.1gradave/ ; e o exemµlo á que 
me refico até tem a :,eti favor· o ser muito 
recente. 

O nobre deputado pela prnvincia de Minas 
GeraP.s, assim como o uobre depu ~do pela pro
víncia de Matto-Grosso, · recor_dão-se perfeita
mente da queslno que pende entre o gabinete 
dos Estados-Unidos e o gabínete de Inglaterra, 
sobre o direito exclusivo que o governo inglez 
queria exercer no estado de Maine. As nego
ciações .estavão pendentes, e parece que seu 
exilo não póde deixar de ser pacifico; todavia 
ainda neste caso a camara dos representantes 
dos Estados-Unidos immediatamente habilitou 
o governo com meios extraordinarios para 
sustentar a dignidade nacional. Portanto, na 
hypothese que eu figurei, o corpo legislativo do 
Brazil, creio que não poderia ser taxado de 
precipitado, Sf:: habilitasse o governo com meios 
exlrn0t·dinarios, isto é, se marcasse a força 
exlraord;nari~ de que_ o governo poderia lançar 
mão1 se por ventura occorre~se qualq11er even-

S 
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58 SESSÃO EM 1! DE JULHO OE us3_9 
t1.1alidade qne pudesse ler relação com as nego
ciações pendentes .. 

Sr. pre~idente, eu disse que estava disposto 
a conceder ao Sr. ministro da guerra fo1·ça 
para circumstancias extraordinarias, conside
rnndo estas circumstnncias debaixo -de um 
ponto de vista diver::;o daquelle em que as 
considerM alguns oufros nobrns deputados. 
Se por ventura se tratasse unicamente de vencer 
a rebellia.o do Rio Gt·,rnde, de manter a ordetn 
e o socego publico em outras provincià.s, eu 
creio que não daria ao Sr. min"istro da guerra 
mais que 10,000 praças, que, com 4,000 da 
guarda nacional que S. Ex. está autorisado para 
em pregar, era força nrnito sufficiente para se 
conseguir este fim ; mas eu considero o paiz_ 
em urna. situação que não sei dofinit·, situação 
que não é nem do paz, nem de guerra, é um 
estado de constrangimento, de anciedade em 
que nos achamos. Este estado é causado pela 
nossa diplonrncia mui didgidn, pot· divet·sas 
medida:;; de mlminislraçno C{Lle têm sido pessi
mamente combinndns. 

Considm·o o paiz 11 111111 estado que em ve1·dude· 
nno é de paz nem de guena, como disse ; na.o 
é estado de guert·a, porque nenhuma decla
ração de guerra existe enll'e o Brazil e estado 
algum da Europa ou da Amel'ica; mas uào sei 
se o poderei chamar estado de paz, quando vejo 
o nosso lerritorio occupado e invadido, e quando 
os rebeldes de uma de nossas provincias en
contra.o abrigo e pl'Otecção da parlt: de autori
dades do governo invasor ; na.o sei se posso con-

- siderar o paiz no estado de paz quando (e ap
pellarei para o testemunho do nobre deputado 
pela província de Matto Gr·osso) procuro exa
minar o exilo que têm lido as reclamações pen
dentes ·com o governo da republica de Bolivia, 
que duvida e recusa entregar as propriedades 
brazileiras a que os_ subditos do imperio têm 
direito, e que entretanto não se quer restituir só 
pelo facto de terem ido para·o territorio daquella 
republica contra a vontade dos donos; nno posso 
conside1·ar o paiz em verdadeiro estado de paz, 

· quando se diz que os governos de Buenos
Ayres e Montevidéo não têm observado a neu-· 
tralidade que devia.o observar e guardar nas 
nossas questões intestinas. · Ora, é_ precisamente 
por estas considerações, é porque desejo que. 
nossas reclamações tenha.o um termo, e um 
termo que é marcado pela dignidade do governo, 
pela honra do paiz, é porque desejo que a inte• 
gridade do iruperio e su·a rndependencia· sejão 
respeitadas como devem ser, que eu concedo ao 
Sr. ministro da guerra toda a força que clle 

. pedio, t' ainda não duvidarei . augmental-a, se 
provar que mais alguma forçá é necessaria para 
obter este fim, para que se saiba ria Europa e na · · 
America que o im perii;> do Brazil é cap·az de 
fazer respeitar- a dignidade do seu governo e a 
integridade do seu territorio. • 

Eu e~tou p1·ompto a uuadjuvar o nobl'e mi-

nistro da guerra, certo como estou de que S. Ex. 
usará da fo1·ça .que eu lhe confio de uma ma
neira que não possa ser sujeilo á censura 
alguma. Se não se ti-atasse porém de consi
cl erar o Brazil debaixo do ponto de vista que eu 
lenho apenas indicado, então eu não votaria 
mais que 10,000 p1·aças, po,:que entendo. que 
este numero é suflicieute para manter o socego 
publico, e para conseguir a pacificaç!l.o do Rio 
Grande... · 

o Sa. PRESIDEN'rE : - Está daua a hora 
para se proceder á el~Íção. da inesa : o 
Sr. deputado poderá continuai· o seu discurso 
amanha.. 

Ainda têm a palavra sobre este primeiro 
artigo os Srs. Limpo, Navarro, Souza Martins, 

· Pacheco, C. da Cunha, G. Mart.ins, Maciel 
Monteiro, Castro e Silva, Rodrignes 'forres, 
Mourn Magalhães, Rezende, D. José, Angelo 
Custodio, Oliveira, Andrnda Machado e Sebastião 
do Rego. 

·n:RCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

P1·ocede-se á elt!içno da mesa. 
E' cll·ilo pt·esitlento o Sr. A1•;1ujo Vianna 

com 53 votos, havendo o Sr. Marcdlino <le Brito 
obtido 28. 

Para vice-presidente obtêm votos em 1 º 
eset·ulinio o Sr. Rezende 38 e o Sr. Barreto 
Pedroso 33. 

Co1Te 2º escl'lltinio sob1·e estes dous se
nhores, e sabe eleito o Sr. Rezende com 43 
votos, havendo obtido o Sr. B;ureto Pe
droso· 37. . 

P1·ocede-se á eleiçl1Q de secretarips, e sahe~ 
-eleitos para 1 º o Sr. D. José de Assis Masca
r1rnhas com 64 vótos ; 2°, o Sr. Nunes Machado 
com 48 ; 3º, o Sr. Marcclliuo de l;Jrito com 45 ; 
4º, o Sr. Alvares do Amaral Com 44. 

Para lº supplente o Sr. Gomes Ribeirn com 
41 votos, e para 2° o Sr. O li vefra c<,m 27. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
mesma, e o proj~cto ~; 85 do anno passado, 
sobre. Antonio Caetano da Cruz, e levanta a 
sessão ás duas h,oras da tarde. 

-~-
Sessão em 4 de .Julho 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

SnMMARIO. - Expediente .. - Requerinumtos. -
Ordem do dia.-Resolução sobre afab·rica do 

· 81·. Meim.-Fixação de ·forças de te1·ra. 
DisCU1'80 do Sr. Lim,po.- Voto de grat;as e 
resposta do· reg~nte. Discursos dos Srs. mi., 
nistro da guerm·, Navarro e Pacheco. 

Ás 10 horas da manha. faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados,_ abl'e-se a se:;são, lê-se e app1·ova-se a 
acla da antecedente. 
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SESSÃO EM 4 D F: JULHO DE 1839 59 

Falllio com cansa participada os Srs. Souza 
Fnrnco, .Cajueiro, Costa e Silva, Frarjcisco do 
H.f:go, Luiz Carlos, Sebastião ào Rego, Calrnon, 
Bustamanle, Alcibiades, Pinto Coelho, Gomes 
da Fonseca e Carneiro de C:.:impos. 

EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRET,\RIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios: . 

Do ministro da justiça, remcttendo o decreto 
datado de 5 de Junho proximo passado, pelo 
qual foi elevado o venciinento annual de·F~·an
cisco da França Miranda, desembargador apo
sentado na extinçta casa da ·supplicação desta 
côrle, a 900$000, ordenado por inteiro que 
percebia quando foi aposentado.-A' conimissl-10 
de pensões e ordenados. 

Do ministro do imperio, remeltendo a copia 
do decreto de 22 de Dezembro de 1836, pelo 
qual foi removido da comarca °de Penedo para 
a de S. Jon.o das Duas Barr:1s na provincia de 
Goyaz, hoje comarca da Palma, o bacharel 
Firmino Antonio tle Soma, com a relação das 
comarcas qne actualrnente existem creadas 
naquella provincia.- A quem fez a requisiçi:1.o. 

Do secretario do senado, remettendo uma 
proposição do mesmo senado, que approva a 
tença de 120$000 ao capitão de fragata Rodrigo 
Theodoro de Freitas.- A imprimir. 

Do mesmo secretario, enviando as emendas 
feitas e approvadas pelo senado á resolução da 
carnara dos Srs. deputados, concedendo ter
rénos ás freguezias de Santo Antonio e Gloria. 
-A imprimir. 

Vai {L mesa o requerimeoto de Luiz Manoel 
de Oliveira. 

Vão á com missão elo orçamento os mappas 
demonstrativos da substituição e assignatura do 
papel-moeda .. 

Lê-se e approva-se, o seguinte parecer da 
cornmissão de orçamento : 

« A camara municipal da cidade do Serro na 
comarca do Serro do Frio, pede a esta aug11sta 
camara, que autorise o governo para ceder-lhe -
um proprio na<.:ional alli existente, que é a· 
casa, que servia para a :esidencia dos superin
tendentes do ouro, para o fim de formar nella 
um estabelecimento de caridade que prnjecla, 
affümando que tal predio, sobre ser cons
truido de madeiras já velhas necessita de 
reparos. ' 

<e A commissn.o do orçamento da fazenda, 
para pode\' a semelhante respeito interpôr o seu 
parecer, precisa. que o governo informe pri
meiro o estado em que se acha o predio, qual 
o seu valor, e se elle não é necessario para o 
serviço da administraç::io geral. · . · 

(< Paço da camara dos deputados, 22 de 
Junho de 1839. - J. F. Vianna. - G, Oar-

neiro de Campos. - M. do Nascimento Ca.stro 
e Silva. » 

Lê-se e jn1ga-se objecto de deliberação, e vai 
a imprimir com orgencia, o seguinte parecer 
da com missa.o de negocios ecclesiasticos : 

,e A, co in rn issno de negocios ecclesíasticos, foi 
pr1~senle o requerimento, que ao governo fizera 
o J.i~xm. D. I1'r. Thomaz de Noronha, bispo re-
a:N, .. ,n •• ,,.:n rlo Dn1,1"'\n1~.,i ... 11/lr\ n r"fl"'IL'I r,. ri•n,.,,n.nv,,r,, nr1 
.::i1t7111U.\,c.\l,LU '-4Ç ..._ t;;lUC\lUUlH,,V, Ç \jUÇ V i:,UVClJ..1\J Cll-

viára á esta augusta camara, no qual o Exm. 
bispo pede se mande continuar o pagamento da 
sua congrua, visto não !er ontro meio de Sl.lbsis
tencia, e ter prestado bons serviços naquella 
diocese, com cuja calhedral, sem ínarici, e 
mesmo a mitra, repartira grande somma de 
dinheiro. 

cc Em verdade que a commissão achu tristis
tissimo, e se pel'suade, que tal será e juizo de 
todos os 110.mens séns1veis, que umv pastor 
de ta.o elevado caracter, e que exerceu ai las 
funcções em uma igreja deste imperio, que foi 
tão liberal para com a mesma igreja, de cuja 
gel'encin afinal se demittira com um desapego 
verdadeiramente apostolico, em uma idade 
avançada, e depois de infortunios que soffrêra 
no seu paiz natal, buscando hospitalidade na 
rne,sma diocese, que ontr'ora governara, se veja 
alli mesmo reduzido á mendicidade! 

cc A com missão entende, portanto, ser de toda 
justiça, que urna quantia se assigne ao dilo 
prelado, para sua congrna e decente susten
tação, sem o que nern talvez a resigtiação do 
bispado lhe devesse ter ~ido aceita, segundo o 
direito e nso ; a menos que· se pretendesse, 
omittindo esta solemnidade não .onerar os re
ditos da igreja resignada, donde, no rigor de di
reito, esta ::-ubsistencia deveria sahir, ou o bispo 
resign::1tario tivesse aliwide ele qlie manter-se, ou 
afimÍI s·e entendesse que elle como regular, -
devendo depois da renuncia recolher-se ao 
claustr.o; o estabelecimento de urn::i congrua se· 
toroava clesnecessario. E' certo, porém, que, 
recolhendo-se ao seu convento do S. Domingos, 
em Portugal o Exm. bispo 1·esignatario, teve ao 
depois de sahir delle, quando fôra extincto, 
assir11 como todos os mais instilutos regulares 
de Pórtugal, e bem assim que de um peqm uo 
fundo com que elle chegára áquelle reino, e •_íue 
posto na junta dos juros em Lisboa, conros seus 
reditos se manteve pot· espaço de tres annos, 
por derradeiro fôra desse fundo· e reditos pri
vado, como se elle exprime em seu req1.1eri
mento, pelos esfaimados espoliadores do triste 
Poi-tugal ; e ultimamente é certo que em casos 
semelhantes, para não onerar com pensões os 
reditos do bispado, pondo assim em embaraços 
os preladCls futur~s ou existentes, o governo ou 
a nação tem vindo sempre em auxilió, · dotando 

. sufficientemente os pastores como aliás se com
prornettêra pela percepçllü dos dízimos. Em 
apoio ·desta ultima asserção, a commissão _ 
lembra o facto succedido, na.o ha muitos annos1 
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~ 

· de f.er a corôa dado uma congrua, sem gravar 
a igreja coadjuvada, ao bispo Mascarenhas, 
coadjutor e futuro successor do bispado do 
Rio de Janeiro D. Fr. Antonio do Desterro, 
- u1t:~~an1n ... le te'"., na"ª" som nonhttm nnus t!: 1 llJl 'vlJ\. 1. U yu.vf ~u,. v.1.>1...a. ...,....,_ 

para a mitl'a concedido a congrua de 1:200$ ao 
Exm. bispo de Anemuria, coadjutor do Exm. 
capellílO-mór. A' vista do que leva exposto, é?, 
commissão de parecer que se defira á prelençào 
do Exrn. bispo resignatario de Pernambuco com 
a seguinte resoluçM : · 

cr A assemhléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. E' concedida a quantia an· 

nual de 1:200$ a D. Fr. Thomàz de Noronha, 
bispo resignatario de Pernambuco, para sua 
sustentação. · 

« Paço da camara dos deputados. em 3 de 
,Tulho de 1889. - JJ1anoel do J.Honte Rodri-
9ues de Aruu:fo. - Antonio Be1'11a,rdo da 
Encarnacão e Sifoa. - José Luiz de Freitas. >> 

Teve Ó me:;mo ·destino o seguinte pare,:er da 
8" commissão de fazenda : 

« Foi examinadn pela 3ª com missão de fazenda 
o requ.erimento de Antonio Chtt1úino de Souza 
Medeiros e outros em que pedem á esta au
gusta camara. que pelas razões que expendem, 
seja o governo antorisado a ampliar-lhes a um 
anno o prazo de. seis mezes, pelo qual passárão 
letras á thesouraria da provincia de Santa Ca
tharina, pela arrematação que fizerão da ar
maç110 da Garopaba da mesma provincia. 

cc Dus documentos com que os supplicantes in::.· 
truern o dito sen requerimento e mais papeis offi
ciaes, que ao depois forno exigidos do governo, 
se conhece : 1~, que os mesmos supplicantcs ar· 
rematáràO a referida arm::1ção, com todos os seus 
pertences, pela qur.ntia de 20:000$ em letras pa
ga veis de seis a seis mezes, na fórma do 
dect·eto ·de 13 de Novembro de 1837, em cujo 
cumprimento têm sido até aqui exactissimos, 
2º, que ao depois de avultadas despezas que fi. 
zerão para o andamento e custeio da fabrica em 
queslãO, appareceu o terrivel temporal dos dias 
9 de Março e seguintes, que lhes c:::iusou um 
gravissimo destroço, tanto pelo que respeita aos 
edifidos e machinas, como à propria lavoura, 
em consequencia da inundação que hou·ve, e 
que tornou as terras até agora improductivas, 
vindo os supp1icantes, por todos estes aconte
cimentos a sofüerem enormes prejuizos. 

cc Nestas cireumstancias a 3ª com missão de fa
zenda não póde deixar de ser levada a emittir 
uma opi11iã0 a favor ela pretençM dos suppli
cantes, que estão na ratão de serem lambem 
a·H~~d1'd~" pe1~ cor-" Ie~:~1at1· ~,.. be.... com" 

U'Cll u:::, ~U t'V l5l<U -,u, lU LlV 

forãO outros, aos quaes em razão da calamidade 
referida, se mandárão dar os soccorros de que 
trata a resolução de 25 de Setembro de 1838, 
tanto mais porque desta concessao, apenas 
resulta á fazenda publica a demora de pa· 
gµ.mento, e por isso propõe a tmnmissão a se· 
guinte resolução ; 

(< A assembléa geral legislativa resolve 
,e Art. lº. O governo fica autorisado a con

ceder a Antonio Claudino de Souza Medeiros e 
seu socio, a permissão de reformar as letras que 
têm_a pagar de seis a seis mezes em conseq11en
cia da arrematação que fiierllO da armação da 
Garopaba na provincia de Santa Catharina, 
passando outras letras pelo prazo de um 
anno. 

« Art. 2°. Fic11o revogadas as disposições em 
contrario. 

1c Paço da camara dos deputados, 21 de 
Junho de 1839. - Manoel Amaral. - J. J. 
Paeheca. >> 

O SR. CoELHo pede que vá a imprimir com 
· urgencía. 

Lê,sc, e entra em discussão o seguinte: 

u Req11eiro que se peça ao governo copia 
da nota de 30 de Abril do corrente anno, 
do ministro de ·s. M. Britannica, sobre a deS· 
grnçada occmrencía da barca de vapor E111Jecu
ladora. -Henriques de Rezende. » 

O Sr, Montezuma julga que é melhor que 
.se peção ao governo informações sobre esse 
acontecimento, sem comtudo se pedir essa 
nota; pois n!\O está nos estylos parlamentares 
petlil'em-se notas dos agenles diplomaticos es-. 
trangeiros, senão em occasiões muito impor
tantes e extraordinarias. Quandõ s_e pedern taes 
notas sempre se pede tudo que houv& a seme
lhante respeito. Parece-lhe que a remessa dessa 
simples nota nno satisfará tanto á camara 
como o saber por que maneira foi essa nego
ciação começada, continuada e terminada. Se 
com as informações entendet· o governo que 
deve mandar as notas, mandal-as-ha ; se achar 
que não devem por ora ser remettidas, não 
as remettcra. Julga portanto, que desta maneira 
se satisfaz a intençào da camura, e se guarda 
o decoro e estylos geral~ente usados em todos 
os governos. 

Lê-se a seguinte emenda, que é apoiada: 

cc Requeiro que se peção infor1J.1ações ao go
verno sobre o acontecimento, etc.-Montez1.úna.>> 

O Sr. Henriques de Rezende declara que 
tem presente a nota de que se pede copia, 
porém está em inglez ; e supposto que elle 
orador a possa traduzir, quer-se comtudo forrar . 
a esse trabalho. Declarando as· razões que o 
levárão · a fazer este requerimento, diz que 
quando veio de Pernambuco, ao chegar a este 
porto, apparecer!l.o-lhe muitas pessoas infor
mando.o deste acontecimento, e muito irritadas 
por motivo delle: achou então õ orador que 
era mister pensar muito soh1-e o caso. 

O object.o do sen requerimento é apresentar 
ao Brazil inteiro qual é o verdadeiro estado 
desta questão. Crê qae não é objeclo de se
gredo, pois que já se acha impresso n'um jornal 
inf?lez~ e conclue votaqdq pelo seu requerimento: 
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SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1839 61 

O Sr. Ma.oiel Monteiro mostra q11c o reque
rimento do nobre deputado por Pernambuco 
não póde ser approvado. J II lga que a c,1mara 
n_ao póde ter interesse algum em que venha 
simplesmente essa nota, e por isso se inclina 
antes a votar pela emenda do Sr. Montezurna. 

O Sr. Vaz Vieira. pronuncia-se a favor da 
emenda suhstilutiva, e declara qlle quando 
011vio ler o requerimento entendeu que se queria 
vingar a honra nacional ofTendicla, não só nas 
pessoas de alguns of'ficiaes brazileiros, senão 

, tam bem na desse cidadão que morreu victima 
do desprcz0 con1 que nos tratão os inglczes ~ 
corntudo não póde deixar de votar pela emenda 
que quer que venh:'.to á casa todos os docu
mentos relativos ao facto. Pretendia mand,:r á 
mesa um requerimento, pedindo communicação 
de todos esses documentos, nl'l.o obstante terem 
sido publicados no Jornal cl'J Commercfo; :1:10 
o fez porén-, por lhe constar que a negociaçf\o 
ainda n1'\o estava ultimada, pelo menos qllanto 
á entrega do soldado que disparou o tiro ; como 
porém ha na mesa uma emenda contendo esse 
seu pensamento, votará por ella. 

E' reieitado o reauerimento e armrovada a 
emenda." . · ·' 

O Sr. Veiga Pessoa participa a esta camara 
que se ac~a restabelecido, e faz esta declaraçllo 
porque v10 que no Jornal do Commercio não 
l1avia meneionacla a partieipação que dirigia á 
camara por intermeriio de seu illustre amicto 
o Sr. 1 ~ ~ecretario, de quem se queixa por não 
haver leito essa participação. (Hilaridade pro
longada.) 

ó Sr: Nunes Machado acha que o seu 
nobrn amigo póde justamente queixar-se delle ... 

O SR. NAVARRO (rindo-8e): -Apoiado. 
O SR. NuNES MACHADO: - Não é do que 

suppõe o nobre deputado. Continuando d1:clara 
' 'ri h . ' , que so pou.e seu no~re :un1go que1xar-se delle, 

porque sabendo que estava doente o não foi 
visitar. Qu;mlo á sua participação, ella foi pre
sente á casa, e das actas consta que o nobre 
deputado tem faltado com causa. 

O SR. PRESIDENTE adverte ao nobre deputado 
que sempre que qualquer Sr. deputado participa 
achar-se doente é seu nome consignado na acta. 

O SR. VEIGA PESSOA faz essa advertencia 
porque não vio no Jornal do Oommr:rcio publi
cada a sua communicação. 

O SR. 1" SECRETARIO lê o seguinte reque-
rimento: . 

« Que se peça ao gover~o os documentos 
por onde consta a divisão das comarcas feita na 
provincia de Goyaz em virtude do codigo do 
processo. "'.'""" Dantas. » 

E' approvado . . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Continúa a discussão da resolução sobre a 

fabrica do $r. Mcira, 

O Sr .. l'aoheco propõe-se n combater ns 
razões lllna pol' u1n,1 apresentadas na casa 
contra a resolução, e especialmente as do il
lustn~ deputado por Minas (o S1·. Carneiro 
Leão). Crê que o nolwe deputado enganou-se 
qmrndo disse que ia a ,resoluçrw favorecer 
a importação ele frigo estrangeiro, e dest'arte 
desanimar a indllslria nacional, por isso que a 
resoluçno nl\Q exime de direitos a importação 
de trigo estrangeiro, trata só de conceder a 
importaçilo de uma quantidade de trigo li
mit::ida, e por um certo numero de annos .. 
Se a resolnção dissesse q11e todo o trigo que 
fosse importado fic~va isento de d(reitos, 
entrio procedente seria o argumento do nobre 
deputado. 

Auxiliando porém um cidadão que tem uma 
fabrica impol'lante de trituração, não tende a 
resoluç!lo senão a promover a cnltura do trigo. 
O orador al'gumenta com o art. 91 do re
gnlamento das alfandegas, e declara 4ue por 
ma terias primas entende todas aquellas que 
do trabalho h11mnno recebem nova fórma e novo 
valor. 

Parece-lhe q11e o nobre deputado de Mimis 
devia demonstrar que o pretendente não estava 
no caso deste artigo, ou por não ser o trigo ma
teria prima, ou por não se achar elle á frente de 
uma fabrica nacional; ora, isso é o que se não 
tem feito. 
• Respondendo aos oradores que têm pergun

tado porqne a commissão fez um resolução es
pecial, porque não se contentou com dízer que 
esse cidadao estava no caso da lei, declara que 
a commissão entendeu que o cidadão estava 
no caso da lei ; mas como o governo assim não 
pensava, não querendo elle demorar os di
reitos do pretendente, nno querendo mandal-o 
para o governo para não andar elle da <'amara 
para o governo, e deste para a camara, apre
sentou essa rêsolução. f,1ãs ainda se argumenta 
com a quantidade, porque infelizmente a com
missão tem sido censurada, ora porque deu 
muito, ora porque deu pouco, ora porque não 
devia dar nada. 

Nota que essa objecção só póde ser feita 
por quem nllo tem bem eomprehendido 
a queslão ; acha que a cornmissão obrou 
com a devida prudencia> e parece-lhe que 
se procedesse de outro modo. seria digna 
de. censura ; não quiz dar mais do que se 
pedia. · 

Accresce qne no caso do art 91 do regula
mento da alfandega deve o governo fixar a 
quantidade de materias primas que devem ficar 
isentas de direitos para poderem alimentar al
guma fabrica. 

Lembra que este cidadao quando estabeleceu 
11 ~11:t fahriP.a não pedio favor ao governo ; contou 
com as suas p1·oprias forças ; mas apparece,1 a 
revoluçãó na pl'Ovincia, e sendo compromettido 
nella ... e À. camam ~stá muito desattenta, Q 
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_;-e,-...._, 

'l"t.t11no1· das conversações impede qu.e se ouça a voz 
do oi·ador. ) 

· O SR. PRESIDENTE : -· Atteuçl\O. 
O SR. PACHECO: - Eu sinto que a camara 

não preste attençno ás raz~es qne, como membro 
da commissão, tenho obrigação de expender. 
Peço a atlenção da ca,mara, se é que queremos 
votar conscienciosamente. 

Continuando, declara que este cidadão contou 
com suas forças, não recorreu nett1 á camara, 

· nem ao governo ; mas com a revolução vio des
truir-se gr,1nde parte de seus bens, os · rebeldes 
tentárão incendiar a sua fabrica : neste estudo 
julgou que o corpo legislativo usaria de equi
dade para com elle. 

Lembra que esse favor não traz prejuizos ao 
estado, pois que os direitos do trigo achno-se 
escriptos na lei ; mas nunca for~o cobrados, 
porque nunca houve importação-de trigo em 
grão para a Bahia. 

Quanto á diminuiça.o da renda pela dimi
nuição da importação de farinhas de trigo, acha 
que será muito diminuta essa dimirn1içno, es
pedalmente compat·ando-a com as vantagens 
que se têm de colher com a renda futura. Pede 
aos nobres deputados que · não estão bem ao 
facto da questão, que leiàO os documentos, que 
se acha.o sobre a mesa: verão que esta. fabrica 
absorveu grandes _capitaes, que não é simples 
moinho, que occupa um vasto edificio de tres 
andares. Terminando, responde.ao illustre de
putado de Pernambuco (o Sr. Urbano) que 
disse que queria que o Brazil todo fosse agrícola, 
que ni,'io póde elle combinar com essa opinião. 
Entende que devemos proteger toda e qualquer 
industria, porque todas ellas influem umas sobre 
as outras ; e quando mesmo fosse jI:Jsto esse. 
favor exclusivo dado á agricultura, ainda as13im 
deveria passar a resolução que tende indirecta-
mente a ·promover o cultiro do trigo. . . 

O Sr. Montezuma, nota que duas objecções 
têm apparecido na casa, uma versa sobre o 
nenhum impulso que se dá á agricultura, e a 
outra é a vantagem que se concede ao trigo 
estrangeiro. Sem tomar por ora em consideraça.o 
essas objecções, o orador examina o estado da 
legislação do paiz. Lembra que pela legislaçM 
de 1810 e 1809 todas 11s materias primas im
portadas no Brazil para consumo das fabricas 
nacionaes erão isentas de pagar direitos: esta 
legislaça.o, sendo filha do governo absoluto, que 
se não::importava com o desenvolvimento da 
indastria·e riqueza nacional, foi-lhe no emtanto 
favoravel ; e por isso- nno póde o orador deixar 
de maravilhar.;se ao ver que haja quem agora se 
opponha a esse favor. Na opinião do orador esta 
legislação de 1809 ·e 1810 ainda se não acha 
de modo algum revogada ; e supposto que o re
gulamento de 1836 pareça têl-a revogado, to
davia· ·ainda tal regulamento não foi approvado 
pelo corpo legislativo, e tem eete todo o direito 

para fAzer executar a legishwAo de 1808, l809 
e· 1810. ,Quando disse que o regulamento de 
1886 aindu não eslava approvado pelo corpo 
legislativo na.o quiz dizer que o poder executivo 
fizesse um regulamento sem autorisação da
quelle ; mas tendo elle em si revogações de 
leis, parece que ao corpo legislativo ainda resta 
o direito e a altribuição de o approvar ou re-
jeitar. . · 

Nota que o artigo do regulamento (o art. 91 
§ 5°) lambem não revoga essa legislação de 1809 
o 1810, e apenas estabeleceu uma restricção 
sobre a inte1Jigencia que se geve dar ás·materias 
primas, transferindo para o tribunal do thesouro 
o direito de declarar quaes ellas se,ião, para -se 
acharem no caso do favor estabelecido nas leis já 
mencionadas. Se acaso fosse agora l\ questão de
monstrar que esle 1.U"ligo nno é de modo algum 
couscntaneo com a legislaçno de t1m paiz que 
pretende progredir no com met·cio e na in• 
dustria, · o orador fül-o-ia facilmente: está que 
o governo não tem abusado de~ta latitude con
cedida pelo parag,·apho, e nem o quer censurar . 
pot· isto: mas a simples leitura do artigo ae
monstra que um grande arbitrio é dado ao tl'i
bunal do theso111·0, e que póde muitas vezes por 
patronato entender por materia prima o que nao 
é> ou deixar de considerar como tal o que real
mente o fôr. Achn que bom seria reyogar .esse 
§ 5º, nD.o só por amor desses possiveis abusos, 
como pelos males que -póde. causar á industria, 
o vir um ministro dizer que i.st~ ou aquillo é 
materia prima. e outro lhe succeda que entenda 
o contrario. Quando se declara em favor deste 
requerimento do Sr. Meh·a nno·se importa com 
o art. 91 § 5°, poL·que ainda na.o foi approvado · 
pela assembléa... . · 

O nobre deputado, contador geral do the
sonro, exclama o orador, declara do lugar em 
que está assentado, que o regulamento a que 
me refiro é lei.. Perdôe-me, póde ser pelo .con- · 
sentimento tacito da camara, porque ainda o 
não tomou cm consideração ; · é uma das faltas 

· da camara (apoiados), e seria para desejar que 
semelhantes faltas nunca se commetfessem no 
nosso pniz. (Apoiados.) . 

Resumi.r,tdo a questão, nota que ~ou.s pontos 
ha que examinar; é o primeil'O se o· trigo em 
grão é materia prima em relaçl:ío á fabrica de 
que sé trata ; é o segu11do se é fabrica, e se é 
nacipnal? 

Que é materia prima O trigo em grão 1·elati-. ,.. . 
vamente á fabrica.ãe que se trata, l3,Cha UI.o evi-
dente, que querer- demonstra.l7o seria: to:r-nal-o 
mais obscuro. Lastima que o procurador da 
corôa qúando deu o seu parecer não declarasse 
as razões em que se firmava, .e nno demons
trasse qlle · o · trigo em grão na.o era mater!a 
prima, po·r que â vista dessas :razões podei-as-ia 
contestar~ 

A segunda questão esfá igualmente l'esolvida; 
nada ba que dizer, porque a junta do com-

o 
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SESSÃO ÉM ·1 DE JULHO DE 1839 63 
nrnrcio declarou que. era fabrica, e um doeu- • 
munto que se acha na casa o confirma. 

,Julga que se deve applicar ao requerimento a 
ll'HiHlnçno Je 1809 e 1810 ; as palavras da legis-
111\tllu Hnn· mni~ do que claras, na.o trata.o só de 
1111111ul'ucturns, como até de fabricas. Como poii; 
11cgar ao Sr. M1.•i1·a o Ih vot· da lei, lão expressa
mente dccl11m1lo? 

Observa que se tem levantado uma questão 
que lhe uno µarece propl·ia da occasi~o ; tem-bc 
pretendido fazer. ve1· á camara qt1e se trata de 
crear um favor para o Sr. Meira; não existe 
tal ; o favor e'5lá creado e concedido pela legis
lação; o mesmo regulamento de 1836 no art. 91 
(lê) confirmou esse favor, e só accrescentou qué 
seriao consideradas 111aterias- primas aquellas 
que fossem assim designadas pelo tbesouro, a 
quem devia ser requel'ida a execução da legis
lação. 

Se existisse ainda a legislação de que falia, 
tudo já estaria concluido : mas o governo; . 
sempre desejoso de arbHrio, e querendo fazet· 
a execução da lei dependente de sua vontade, 
p1·oc1uou neste par·agrapho o meio de i11udir 
a seu alvedrio a execução da· legislaçao. Desde 
já declara á cama1·a que se ha de oppôr~ a 
semelhante arbitrio quan_do se tomar em con
sideração este regulamento. 

() orador declara que podia fazer digressões 
a respeito de isençõe!l de direitos e pl'otecções 
á industria, ele., desenvolver alguns pedaços de 
economia política ; mas para que confundir a 
discussão,-trazendo para ella objectos estranhos? 
Poderia provar como este privilegio,. longe de 
trazei· um mal á industria agrícola da Bahia, 
traz. um bem ; longe de ·proteger estrangeiros, 
pl'otege os naciorl~es. Os que assim pensrio 
esta.o confundindo proposições em these com 
proposições em hypothese ... : Se fosse pat·a 
9empi'e essa isenção, então poderia ella ser 
n·oci,va á agricultura do paiz ; mas devendo 
durar pouco tempo,· e deixando em .resultado 
fabricas de moagem, fará nascer o cultivo 
do trigo enlre nós. · 

O SR. PRE:3IDENTE lembra ao orador que ó Sr. 
m_inistro está esperando. 

O SR. MoNTEZUMA : - Só tenho mais quatro 
palavras a dizer. Eu quando.fui mi'nisll'O esperei 
meia hora ... : 

O Sa. PREsiDENTE: -· Eu lembrei ao Sr. 
deputado ; porém póde continuar. 

O Sa. MoNTEZD:MA, reeapitulat1fo o que enun

cJuu, diz que se nao trata de·· dat· .um favor 
novo, que · o trigo em grào é materia prima, 
e que a fabrica nllo ad milte duvida que é 
nacional, . ·portanto justa é a applica<;a.o· da lei.' 

Eu na.o quero, exclama o· orador, pl'ivilegios 
exclusivos; que1·0 que <se cumpra a lei a. 
respeito de todos, e por isso nAo me opponho, 
nem me opporei aos outros que o requ~rert,m. 

O SR. S1LvA PoN-rEs cede da palavra, cedendo 
os outros, para se votar. · 

Gomo porém os outros senhores na.o cedem 
fica a materia adiada pela hora. · ' 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Ao meio dia menos um quarto é introduzido 
no salão o Exm. SL·. ministro da guerra. 

Continúa a discussão da proposta que fixa a 
força de terra para o anno financeiro de 1840 a. 
1841. 

O Sr. Li~po ele Abreu :-Já hontem disse 
que pretendia dar a S. Ex. o Sr. ministro 
da gnerra a força extraordinaria que se pedio ; 
que daria os meios que julgava necessarios 
pat·a occorrer a qnaesquer conlingencias que 
pudessem ter relaçt\o com a politica c::xterna : 
accrcscentei que, se acaso não se dessem 
estas circumslancias, eu votada unicamente 
por uma força de 10,000 pr11ças de pret, que 
julgo sufficienle para o sel'Viço public.o no in
ledor do paiz, <.;0111 prehundida neste servii;o 
a pacificação do Rio Grande do Sul.. .. 

O SR, Pr-tESIDENTE :-Queira perdoar o nobre 
del>Ulado que eu o interrompa, para convidar 
a deputaça.o que tem de levar a resposta á falla 
do th1·ono a se dirigir ao seu destino. 

( Os senhores da deputa9ão retirão-$e do 
salão.) · · 

O SR. LIMPO DE ABREU :-Eu ct·eio, Sr. 'pre
sidente, que a força <le 10,000 praças de prt:t 
é sufficiente para se conseguir os fins de se 
consolidar a ordem publi<:a no irnperio, e 
pacilícar a província do Rio Grnnde, por isso 
que me parece que a politica a empregar deve 
ser a política da moderaça.o, polilica que certa· 
mente não exclue, · antes deve ser simultanea 
com o emprego da força. Eu tenho ouvido exM 
plicar a politica da moder·ação, de uma maneira 

· restricta, que no meu modo de entender com· 
prehende unicamente, no juizo ·de alguns Srs. 
deputados, dar-se uma amnistia aos rebelde::; 
do Rio Grande: uma tal política me parece 
não só muito incompleta, mas lambem muito 
erronea,. e não sei se poderei dizer absurda. 

A politica da moderação, na minha humilde 
opinião, deve principiar a ser executada por 
parte do governo, procurando · estabelecer os 
pdncipios de ordem, sem sacrificar os priocipios 
de líb~rdade ;- existe sem duvida uma grande 
differença enll'e este systema que eu me pro
poria seguir, e o syste;Lna· que seguio a adrili· 
o·istração de 19 de Setembro. A administrâção 
de 19 de Setembl'o sacrificou os princípios de 
libeniude aos priucipios de oi·dem, e em conse-' 
queuda disto em differentes províncias do-im
perio não pôde const'guir es fins a que se propoz, 
ua.o JJÔde pacificar a província do Rio Grande, 
nem evitar as éommoçõ~s e conflictos :iue houve 

· erQ algumas provincias entre ,a autoridacle e 
povo. Deve igµalmente .o governo fazer exe•. 
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SESSÃO EM ·1 UE JULHO UE Hs39 
cutar religiosamente as leis pelos seus dele
gados ; é fato lambem o que, creio, nAO se tem 
feito em &1gumas províncias, incluída neste nu
mero a do Rio Gr,mde do SuJ, onde seir quanto 
é possivel saber-se, que a autoridade que fir.a
lisou o seu exercício de presidente nem sempre 
executou as ]eis da manefra por qlle o devia 
faiet·. · 

Consta-me que até o direito de petição, que é 
concedido a todos os cidadãos brazileiros pela 
·constituição, o direito que lhes permilte rcpre· 
sentar contra os àbusos da autoridade publica, 
não só era prohibido, como alé punido com a 
pena de deportação ; entretanto a lei que sus
pendeu na provincia do Rio Grande algumas 
das formalidades que garantem a liberdade e 
segul'ança individual não permittio a deportação 
senão em certos e determinados casos ; e 
nenhuma disposiçao desta lei vedou que o ci
dadão bruzileiro pudesse, nos termos da consti• 
tuição, usar do direito de communicar seus 
pensamentos por palavra ou por escl'ipto, qual
·quer que fosse o objeclo de que elle se pro
puzesse trafar. 

Como não desejo emillir propo~içãO alguma 
sem que apresente provas que justifiquem 
minhas asserções, eu pedirei licença a V. Ex. 
para mandar á mesa o requerimento de um 
cidadão residente na cidade de Porto Alegre, 
que representa a està aúgusla camar·a que lhe 
fôra applicada, . pelo ex-presidente .do Rio 
Grande, a pena de deportação, unicamente por 
que elle1 na occas:ião em que alli esteve S. Ex. 
o Sr. minish·o da guerra, dirigira uma repre
sentação para ser trazida á presença do throno, 
queixando-se de at·bitrariedades do presidente, 
e pedindo em conclusão que o governo geral 
houvesse de mudar aquelle presidente. Eu na.o 
sei se disse em outra occasião que a obs,tinaçno 
do governo em conservar aquelle ex-presidente, 
poderia 1evar os povos da província, poderia 
obrigar os honiens, ainda os mais amigos da 
ordem, a romperem em excessos prejudiciaes 
ao socego da provincia. P~rmitta-me"'portanto 
V. Ex. que, antes de eu remetter á mesa esse 
requerimento, eu lêa uma phrase que nelle vem 
inserta, coin a qual se. p6d_e justificar o que ha 
pouco acabei ·de dizer. Eis-aqui o que diz a 
parte queixosa :.:;_<e A provincia do Rio Grande, 
·augustos e digníssimos senhores representantes 
da nação1 tem tocado o extremo da desespe
raçllo ; boje não tem recurso senão, ou suc
cum bir ao valor das armas anarchistas, pelo 
abaódono da nossa força de' cavallaria, ou de re
bellar contra a autoridade legitima.» Esta repre
sentação poderia ser suspeita se por ventura nao 
fosse feita por um cidadão brazileiro, que, no 
Rio Grande, .e mesmo no Rio de Jan~iro, me 
parece, é conhecido pelos seus sentimentos de 
lealdade ; que no Rio Grande é conhecido por 
serviços que constantemente tem feito em todas 
as occasiões de perigo n ordem pqblicu. e á lega~ 

lidade ; esse cidadão servia de juiz de paz de 
um dos districtos na cidade de Porto Alegre na 
occabillo em que alli esteve S. Ex. o Sr. mi
nistro da guerra ; esse cidada.o, emfim, foi por 
muitas vezes elogiado pelo proprio ex-presi
dente, contra o qual foi·obrigado a representar, 
por isso que reconheceu qual -ern a tendencia 
do espírito publico, promovida pelos actos arbi-

. trarias do ex-presidente. 
O que acontece na provinda do Rio Gt·ande 

acontece sem duvida em varias outras pro
vincias do imperio, contra cujos. presidentes se 
têm levantado vozes de different~s Srs. depu
tados; é por isso que não posso ainda deixar de 
c:hamar a altenção de S. Ex •. o S1·. ministro da 
guerra para que influa no espírito de seus col
legas, afim de que lancem seus olhos sobre as 
administrações provinciaes, dêm ás provindas 
presidentes q~e possão conco1·re1· com suas 
assembléas provinciaes na tarefa pah'iotica de 
promover a felidade publica. 

Eu daria, portanto, muito~rnais importanda a 
esses .meios que chaanarei de mode1·açil0 do que 
aos meios de força que se tem unicamente em
pregadc, na provincia do Rio Grande do Sul, e 
qtie não tê1n até agora trazido em resultado a 
conclusao de~ta lut..a dep]oravel que existe desde 
1885. Não me refit-o por consequencia á 
amnistia sómente, quando insisto em que se 
prefira a politica da moderaç:io á politica da 
fo1·ça: a politica da moderação comprehende 
um pensamento muito mais vasto do que 
suppoem os nobres dep11tados que a restringem 
á questa.o de dever, ou não, con·ceder-se uma 
amnistia aos rebeldes. . 

Concordo em que a política da administração 
de 19 de Setembro consistio unicamente em 
resolver este problema : - Se por ventura se 
deyia emp1·egar a força, ou se.se devia em
pregar a amnistia ; - e resolveu-o ta.o mal, 
que até I10Je não sei se empregou · a força, 
ou se emp1·egou a amnistia. Os membros dessa 
administração diziao qu.e se não devia con
ceder amnistia aos rebeldes senão quando ~s 
armas imperiaes estivessem victoriosas, senão 
quarido. pudessem os offerecer · aos rebeldes a 
presença de uma grande força, · afim de que 
elles fossem obrigados pelo seu proprio in
teresse a aceitar a &.mnistia que o governo 
imperial lhes pudesse conceder. Mas os factos 
clcontecidos na provincia do Rio Grande esta.o 
por ventura de accôrdo . · com este systema 
proclamado por essa administração? Posso dizer 
que. não. ..,,_ · 

Não tratarei dos primeh·os actos da amnistia 
concedida pela administração de Setembro aos 
rebeldes do Rio Gt·ande do Sul ; não pt·ocu
rarei ex'aminar se por ventura esses actos 

· tinl1110 todo· o cunho da lealdade e franqueza 
com ·que se devia apresentar o governo im- · 
perial ; occupar-me-hei unicamente em trazer 

. á consideração d~ càmara qual (oi a occasiao 
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S.8:SSÂO EM -1 DE JULHO DE JH:~H 

e111 que o govel'l1o imperial, pela ullimn vez, 
offereceu anrnislia aos rebeldes. A camara está 
lembrada de que a derrnta do Rio Pal'do teve 
lugar em 30 <le Abril de 1838 ; o governo 
provincial perdeu todo o resto de força moral 
e de prestigio que ainda podia ter, e nunca 
mais recuperou esse pl'esligio, essa força mornl : 
enlretanlo é em Novembro desse mes,rno armo, 
quando as forças dn legaiidade se acliavão 
desalentadas, que o e:x-presidentc ela provincia 
proclamou uma amnistia aos rebeldes. Orá, 
pergun tu rei eu se este - facto és lá de actôl'cio 
com o systema proclamado pela administraçno 
de S(;tembro. Par<'ce-rne que não se póde 
defender a proposiçrto eontraria á que tenho 
ernittido : a oceusiüo em que o ex-presidente 
do Rio Grande proclatnou urna arnnislia ,\OS 

rebe!de::::, ern ycz de ser opporluna, era a 
menos propt'Íil 1mra se iislo fazer; teve por 
consequencia o effeito que devia ler, foi es
carnecida pelos rebeldes, e talvez facililassc o 
outl'o revez que .soffreu o ex-presidente, quando 
em Janeiro ou Fevereirn saliio das tt·incheiras 
de Podo-Alegre, e foi obrigado pelas forças 
rebeldes a recolher-se precipiladarnente, dando 
causa tamhem ao desa&lre que soffreu a 
força da marinha no paço do Contracto no 
rio Cahy. 

Eu não entrarei na questão se deve ou não 
conceclel'-se amnistia ao~ rebeldes: o que desejo 
é que o syslema que o actual gabinete deve· 
adaptar seja o da política da moderaçs.o en
tendido corno eu lenho explicado com todos 
os St:US corollarios. Desejarei que o gabinete 
imperial não sacrifique a liberdade, nào su
bordine os principias de liberdade aos pt'Ín· 
cipios de ordem; mas que procure estabelecer 
e consolidar a 01 dem publica por meio dos 
principios de liberdade. (Apoi'.ados.) Sendo i:;lo 
assim, á vista do rclatorio apresentado por 
S. Ex. o Sr. ex-ministro da guerra, en creio qnc 
nao será preciso augmento algum de força ua 
província do Rio Grande. S. Ex. o Sr. ex-mi
nistro nos disse que o estado daquella pro
víncia é o melhor que· se póde desejar7 que 
não é possivel que os rebeldes tentem qm,.1-

•. quer empreza contra as forças imperiaes, que 
não é possivel que os rebeldes possão evitar 
um grande revez toda a vez que se apresen
tarem em campo contr-a as nossas forças; é 
de lastimar que esteja ta.o proximo o inverno, 
porque só . esla caus,, póde concorrer para que 
se na.o complete, em muito pouco tempo, a 
p~cificação da província. Portanto, se S. Ex. 
o Sr. ministro da guerra concorda nesta pm:te 
com seu antt>cessor, eu creio que na.o quererá 
elle. obrigar-nos a sacrificios inuteis para col
locar na prnvincia do Rio Grande urna força 
maior do que aquella que lá existe. E' certo · 
que nesta Jqrça se cómprehende grande parle 
da cavallaria da gu~rda nacional da mesma 
pro!incia; ma~ esta força_ é propria da pro-

'f03IO JI . 

vincia, acostumada :iquellc clima, a lodos os 
lwbilos que atli !.'e r.:ontrahem, e que rmrece 
por isrn ·a mais capaz de faze~ alli. o ;el'viço 
militnr. 

E11 não sei se por venlura reina algum des
gosto ou desconte11larnento na força de cavallaria 
pertencente á província do Hio Grande do Sul ; 
inclino-me a crêI-o, porque já disse que era a 
minha opiniao qué a officialidade do exereilo do 
Bn1zil n/:io podia vivtr satisfeita e conlenle em
quanto exi:;lisse a lei suhrc renwnerar,:ão de ser
viços que d,arnei l'X<:1:pc:iorrni. Este Jtscunlen
tamento deve sem dnvida ter-se :Jgg1·,1vado por· 
circurnstancias espccia('S, que se rdetern á pro~ 
vinda do Rio Grande, onde par~ce que os offi
eiaes os mais liabeis da prnvinc.:ia 11ão têrn sido 
allendidos; antes têm sido cnsl.igados. Alg1tus 
delles têm respondido a conselhos de g1Jerra, 
oulros estão respondendo ; entretanto que a 
autoridade superior da provinda, acc11snda cm 
algumas defeias desses militares, nao tem por 
ora juslificado a sua conducta ; ui10 foi nunca 
chamada para se justificat· µela mesma fórnrn 
em conselho de guerra. Eu refiro-me a esse 
mal'echal e a esses brigadeiros da prnvinc.:ia 
do Rio Grande, que, tendo a infelicidade no 
combate do Rio Pal'do de não poderem resistir 
ás circumstanc.:ias que me parecem que erão 
intet·iores a qnanlo elles plldessern fazer, forfto 
chamados á côrte ; um já foi absolvido, outro 
ainda está respondendo a conselho de g1ierrn, u 
que forão compellidos pela adminislração pas
sada, e de_vo notar que ainda mesmo nis.to o ga
binete ele 19 de Setembl'o commetteu a injustiça 
de dispensar de responder a conselho de guerra 
.um dos offieiaes generaes que estiverão no 
combate do Rio Pardo; fallo do brigadeiro Cal
deron, cujos serviços, cnja capt\ciclade não con
testo, mas que devia ser inciuido, como os 
outros dous generaes, na medida que o governo 
julgou conveniente tomar para conservar a dis
ciplina no exercito. 

Ainda insistirei em um facto tolerado pelo 
gabí'nete de 19 de Selembro, que na minha 
opinüto tem concorrido muito para que nao ti
vesse muito bom exilo nenhuma das medidas 
que eHe emp.regasse no sentido da pacificação 
do Rio Gran·de. Consta-me que na occasião 
em que o ex-presidente sahio em_,,.4fflnelro da 
cidade de Porto Alegre para dar un:í-.}&sscio mi-

. Jitar, com fins que não estão ao meu alcance, 
expedira ordem ao commandanle da columna 
estacionada nos Canudos, para qu~ alravessas:ie 
o S. Gonçalo, e· marchasse sobre um ponto 
delernli'nado ; e o commandante da columna, 
em vez de obedecer a esta ordem ( que ·na.o 
trato de saber se era hem o mal concebida, ad
mitlirei mesmo que fosse Jirnito mal eonce• 
bida ): chamou a conselho os seus otliciaes ; 
estes officiaees declararão que aqueUa ordem 
não devia ser obedecida, ou antes que aquella· 
ordem · era prejudicial ao . servi~o publico ; fi .. 

9. 
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SESSÃO EM 4 DE .lULHO DE 1830 ... 
zerão o seu dever, <lerão em conselho a sua 
opinjão como entenderão. O comrnandante da 
columna, com a opinião do conselho de seus 
off:iciacs, desobedeceu á ordem do presidenle 
geneml da provjncia, não atravessou o S. Gun
çalo, nao foi occupar o ponto que lhe fôra de
signado. Creio que não ha disposição alguma 
militar que pudesse dispensat; o cómmandante 
desta columna de iesponder a conselho de 
guerra ; nãO me parecé que elle pudesse justi
ficm·-se da desobediencia, ainda quando pu
c.lesse demonstrar com loda a evidencia que 
essa orJern Linha sido mal expedida. Appello 
para o le:;lemuuho, não direi do Sr. ministro ~a 
guerra, mas dos tiígnos oHiciaes generaes e offí· 
cines que têm assento niJslu cmnar·a. Em lugar, 
porém, de se muru:la1· responder a um con
sell10 de Hucn·n 11 esse~ comm,.mdaute da fo1·ça 
eslaciouudu nos Canudos, elle não só fui con
se1·vadu, como Jcnwi:, a iuais o Sr. ex-ministro 
da g•wn·a achou sel' o unico orricial dus que 
estão na provincia do Rio Gnrnde a quem desse 
elogios em seu relulorio, pelo bom estado em 
que conserva esta columna ; entretanto, apezar 
de que eu não seja militar, não posso persuadu·
me que deva considerar-se em bom estado uma 
éolu11ina cornmaudada por um official que 
desobeuece.u á::i ordens do prcsideute general da 

.,;; província. Peço muito a S. Ex. o- Sr. mi
nistro da guerra que lance seus olhos sohL·e a 
columna commandada pot· ess~ offieial ge
neral. 

Pelas razões que tenho expendido, insisto em 
dizer que não julgo neccssario augrnêntar a . 
fo,ça actualmenle existente no Rio Grande ; o 
que julgo indispensavel é que o S1·. ministrn 
da gm!rra dirija toda a sua altenção, todos os 
seus desvelos em 0t·de1n a ter bons comman
danles, bons officiaes na provincia do Rio Grande 
do Sul. Nao sei se me engano em dizer que o 
máo resultado de qualquer ·operação não ha de· 
ser de cei-to por falta de vaJ01· da pa1'le dos sol
dados e dos officiaes do exercito, mas talvez pelo 
descontentr...mento, pelo desgosto em que existem 
os melhores officiaes da · província do Rio 
Grande, á vista da especie de parcialidade com 
que têm sido tratados, entretanto que os nQmes 
de muitos . delles estão ligados á recordações 
muito honrosas daquella provincia. E11 não can
sarei de repetir os nomes dos coroneis Loureiro, -
Silva Tav~res e Medeiros. . 

Passarei a fallar ác~_rca da provincia do 
Pará. Eu, Sr. presidente, tenho de dizer á 
cam!lra que live bastante satisfação em ouvir 
ao nobre deputado, ex-presidente daquella 
provincia, dar os motivos com· que lhe pa-

. · recia ju:itificar alguns actos q~~ têm sjdo cen-
· .... surad_os pela camar~ .· Eu nno·, esperava menos 

de S. Ex. ; . elle deve conhecer que a ca- · 
mara dos deputados, posto que não sejtl 
ju.iz para processal-o, é todavia juiz competente 

. -.. --f.ªJ."~ av_aliar· ·sua ·adn1inislraç110, pat·a com
~'.~:.~.·~ ... ·. 

paral-a com as in:strucções e onfons que S. Ex. 
poderia receber do governe, geral, afim de co
nhecer se nesses seus actos elle se desviou 
dessas inslrncções, dessas ordens ; se a politíca 
ndoptada na pacificação do Pará estará ou na.o 
no caso de ser condenrnada. Ora, a camara dos 
deputados é em vet·drHlc muito capaz de ernítlir 
e'slc juízo,; o nobt·e deputado sabe que isto ~e 
pratica em todos os pnizes l'epr·esentalivos. ,lá 
tive occasião de citar um exemplo que me pa· 
receu ter algum~ ·applicaçfio ao caso em que se 
achava o nobre ex-p1·esidente da província do 
Purá : o mal'echal Ciausel, depois do sei· go· 
vornadm· e general das possessões francezas 
n'Afriéa, teve por diversas vezes de responder 
a interpellações e censuras que lhe fizer·ilo na· 
camara uos deputados em Frnnçn, nas sessões 
de 1836 e 1887. 

Esse marechal queixou-se amargameute da 
fatalidade que coslumava acompunhar os ser• 
viços que se l'aiino cm lugares tlislantes : quei
xou-se anrnrgumenle de que elle fosse repre
seqtado na camara dos deputados _corno um 
proconsul ca1Tegado dos despojeis dos vencidos, 
entretanto qu~ l'ô1·a elle obrigado a venu~r uma 
parte do seu patrirnonio para satisfazer dividas 
que contruhira: accrescentava elle que sua 
missã,) tinha duas responsabilidades, como go• 
vernador e como general das possessões fran
cezas; qu~ elle tinha dado conta dessa dupla 
·ir.iissão ao governo; que lhe parecia havel' uma 
especie de invé1·são nas regras, nos pl'incipios 
do systema representativo, em ter de respondet· 
perante acamara dos deputados ; que era uma 
nova responsabilidade que não estava de accordo 
com os principias desse systema : mas clle ex
clamou : << Eu prescindo disto tudo, eu aceito 
com enlhusiasmo es:sa 1·esponsabilid<-1de, posto 
qu~ me p.:i1·ece que ell& nao podia chegar até 
mim sem primeil'o te1·. pesado sobre outras ca
beças·. » Se a cama1·a dos deputados do Brazif, 
portanto, é tao éa paz co,JJo a da França foi · no 
negocio do marechal Clausel, para emittir um 
juízo sobre a administz:aça.o do nobre· ex-pre
sidente do Pará, porque não quererá S. Ex. 
julgar-se tão digno, como o marechal Clausel, de 
responder á camara dos deputados ? 

Sr. prf:!sidente, uão sou eu sem duvida a 
pessoa mais apta nem para fazer n defeza, nem 
para instituir a· accusaça.o ao nobre ex-presi
deh te do Pará; fui eu quem o nomeoil, fui eu 
quem lhe deu inslmcções: e eujá vi na sessão 
passada tratal'·se ·de atroz, de sanguinario um 
artigo dessas instrucções ; eu tlex.u·ei portanto
ª defeza ou a accusação do illustre ex-presi
dente do Pi.u·á pat·a aqueiles qne não puderem 
de rnaneiL·a alguma set· compromettidos, como 
eu poderia ser, no exame, na analyse de~ todos 
os factos occot·ridos _e_ praticados naqnella pt·o
vinçia. pelo illustre ex-presidente que tem as
sento entre nós. Não termitrnrei porém esta 
parte de meu ui.,;cut·so seui 1li:r.er [!Ue tod~ a cen-

. ... ~ ~ . 
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SE8SÁO EM 11 OE JULHO DE 1839 H7 

sura que fôr feita antes de se exigirem todas 
as peças r,fíiciaes que pos:::ão ier reinçLio com 
essa <'\drninistração me parece antecipada. 

Entre!Jnto, Sr. presidente, se foi para n11m 
nm devei' arduo e doloroso o empregar a força 
para pacificflr a provincin do Pará, pois que 
este meio repngnava sem duvida aos senti· 
n1entos do n1eu rornção, e ~ó recorri a el1e 
porque no meu entender o j1.ilguei'indispensavel 
nas circumstanc:ias em que aqnella prnvincia se 
acbava ; hoje que o governo concluio aquel!a 
rniss!:\o dt> obrigar a pro,,incia do Pará a reco· 
nhecer, a obedecer ao governo ger:il, me parece 
qne a po1ilica do nctusl gabinete deve ser in· 
teimmenle diversa daquella que se adoplou em 
1835 e 1836. O governo gel'al deve l1oje pró· 
cm·hr cicr1trisa1· as fericlag aberb.1s DOl' urna 
gueml civil, onde é impossivel que de uma e 
01111·.1 pa1·lc 11flo se corn111eltPSSl1 m excessos. O 
governo ~eral deve trntar de dm· protr,c1;ft0 it 
ap;ricullura, de dar impnlsoít industrin, de fa
cilitar a 11avcgnr.:11O dos rios, de prnmuvr.1· o l'Otn
mcl'cio e11l!'c n província do Par:.i. (' :is pro· 
vin(·ins de Gnyaz e Mallo.Grosso. (Apuitulos.) 
Ell ntlo dL·sr'.on heço qtw sern.o neccssal'ios 
grnndes sacriílcios pecuni11rios para se isto ern
prehencte1· e começai· ; mas o governo proponha 
q11c mc,ios qner para conseguir estes fins, que 
eu l'Slou prompto a conceJêJ-os. E' esta hoje, 
senhm·üs, a inf111encia du governo gernl que 
en desejo que mais se fnça sentir na pl'Ovincia. 
do Pará. 

Quanto á fol'ç.a de 2 ou 3,000 ho111ens, é el1a 
mais que suflkienté para conter en_1 respeito 
aquella provincia, considerada nas rela~·õe& em 
que ella existe com os ponlos occ11pados pelas 
forças francerns na margem direita e.lo Oya· 
poc:k, e P.nnl conservar o soeego dentro da 
provincia. 

Eu entendo mais que se devem ír annul
lando pouco e pouco as medidas· excepcionaes 
de que fôra investido o ex·presidenle daquella 
provincia. Se a gu.1rda naeional foi dissolvida 
por espaço de 3 annos, deve-se hoje cuidar em 
restabelecer a guarda nacional no Pará; se o 
jury até agora nao tem !ido excrcicio, l10je deve 
elle tt>r exercicio, deve a província do Pará ler 
um jury que possa sent,mciae e punir aquelles. 
que merecem ser punido~, absolver alguns sus·. 
peitos ou innocentes, que na.o é muito de nd· . 
mirar que estejão privados de sua liberdade. 

Ora, eis-aqui como o Sr. ministro nao terá 
que empregar nas duas provincias do Rio 
Grande e do Pará mais do que uma fo1·ça 
de 7,000 homens de primeirn linha: fica.o-lhe 
por consequencia ainda 6,000 homens para 
poder colloca.r onde julgar mais conveniente. 
Uma força de ·6,000 l10mens julgo que é bas
tante para occorrer a qualquer eventualidade, 
sendo certo tambem que nas 011tras provindas 
a ordem e tranquillidade publica deve ser con~ 
servada J)rincipalmente · pelos meios que eu 

tenho indicado. Ntto me parece portanto pouca 
a força de 13,ôô0 praças, que S. Ex. julga 
necessaria. 

Sicgundo o rnappa annl:'XO ao relatorio, S. Ex. 
(-... • • • 1 . 

o ~r. ex-1111msrro aa guerra apenas teve 11ma 
força de 11,266 praças de primeira linha; en
tretanto não se pôde dizer que elle não tivesse 
meios de completar toda a força que lhe foi 
concedida; se o não fez, foi por não julgar 
necessario; e tanto esta minha opinião me pa· 
roria ;;rorrlnrloiPn n110 e;:, ~v A~ .... n"V"_,....,;Vl~ .... ~ .. ~-
L'-''--'"-" YULUUU\...11-U) '-fU'V "-'~ .l.J4.1,.,. u ..._, .. _ 'Ç.l\.-UJ11Jl~LLU 

da guel'rn até recusou meios para completar a 
força. Segundo minha lembrança houve urna 
lei (a de 2H de Agosto de 1837) que autorisou 
o Sr. ex-ministro parn recrutar na g11arda rw· 
cional todos aqnelles inJivid11os que não esti
vessem nas (!XCcJJcões das inf:'tniccOcs de 1822: 
S. Ex., porém, '.i(ilgou que os meios que ti-nl;f~ 
erllo to.o superabundantes, que declarou que 
nllo usaria desta disposiçrto senão contrn os 
guardas trnei:maes que se I·ecIIsussern a fazer 
o se1·viço de destacamentos. Portanto, seja-me 
lieilo nesta occasião dizer ao Sr. ministro da 
guerra acluul 1 que eu não sei se se porlern atti·i
buir, como S. Ex. deu a entender em um de-.,; 
seus discursos, as diffieuldadcs do reernlamento 
á disposição que permitte que o guarda nacional 
recrutado seja isento elo recrutarnenlo urna vez 
qne entre para os cofres publicos com a quantia 
de 400$000. 

Ora, o Sr. ex-ministro da guen·a foi tarnbem · 
autorisado parn elevar a força de fóra de linha 
ao numero de fürns mil praças, e todavia as
sentou qne isto não era necessario; apezur de 
todas as disposições de que podia lançat' 1não, 
nunca esta força teve mais de 747 praças. 
Aqui seja-me pennitlido fazer uma obser·vaçào 
ao nobre depntildo pela provincia de lVL.lln· 
GL"Osso. O que eu disse em um do;, rne11s 
discursos anteriores foi que na provincia ele 
Mi:llto-Grosso não existia.o mais de 617 praças; 
corno isto consta do mappa, creio que nào pn· 
de rei ser contestado. Eu não disse que o coq 0 · 

que deve haver em Matto-Grosso não deva 
ter mais de mil praças ; disse que apezar 
da autorisação que teve o Sr. · minisiro da 
guerra para elevat· esta força, para .. lhe dar 
a organisação que jnlgasse conveniente, todavia 
na provincia de Matto Grosso não existião, 
ao menos na occasião em que foi feito o mappa, 
senão 600 e tantas praças. 

Ainda lenho urna· consideração a fazer : 
desejaria que S. Ex .. me tirasse de uma du
vida em que estou. !>ela foi de 9 de Outubro 
de 1837 foi o governo autorisado a de:;.tacar 
4,000 · homens da guarda 11acional para ser
·virem na defesa das costas, praças e fro·nteiras 
das províncias a que pertencessem ; ora, pelo 
mappa a que me. r.efiro, ceI,1sla que se achão 
destacadas em differentes · provincia.s · 4,417 
praças da guarda nacional. Não sei se houve 
alguma ti·ansgressflo de lei, ou __ se o, mappa·. 

......... 
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póde admiltir algnrna intelligehcia que se possa 
compadecer com a disposição da lei. 

Sr. presidente, creio pelo que tenho ex
pendido, que, votando por uma força de 13,000 
praças, como se propõe na lei, tenho votado 
i·orça s11fficiente [)i1r,1 as circunístancias extrà
ordinarias em que considero o paiz, devendo re
duzir-se esta força a 10,000 praças no caso em 
que as circumstancias passem de extraordinarias 
a ordinarias. Eu não tne recordo de que no 
Brnzil houvesse um força tão consideravel como 
ha actualmente: d;antes não haviao munici
paes em rnmhuma das provincias do imperio; 
hoje,· na mór-pat·te das províncias, existem 
g1.1ardas municipaes; esta é a força que àcve 
fazer o serviço de policiar as povoações, de 
conservar ncllas o soccgo · e tranquillidade 
jiliblica. No Rio de Janeiro, que é uma ci
dade li1o extensa, nós somos teslen111nhas de 
que H8 garnntias municipaes csttlo, uinda que 
com algum sacrificio, fazendo este se1·viço, em 
que npenn~ são coadjuvadas pela guarda na
cional. Cabe-me aqui dizer que a maneira 
porque hoje é mantida a lranquillidade pu
blica na cidade do Rio de ,Janeiro rivalisa 
com o qne exist8 nos paizes os .mais cultos 
da Europa. 

Eu nfto posso nesta occnsião deixar de dar 
os devidos louvores ao digno chefe de policia 
do Rio de Janeiro, qne catia vez mais se des
vela em dedicar-se no serviço publico, em fazei' 
di I igencias ta.o bern co nceuidas, tão bem exe
cutadas, qne não deve tet· invrja a quem quer 
que sf:'ja. Tudo isto se faz, Sr. presidente, 
porque quem está encarregado da policia é um 
magistrado de Enmde intelligencia, de incansavel 
aclividade; tudo isto se faz, porque o corpo de 
ni unícipaes pel'rnanenles tem um digno com
rnandaute, lcm distinclos offü:iaes que não se 
recusi'.\.o a prestar sua coadjuvação em concorrer 
com as autoridades para o bom desempenho 
do serviço. 

Se nas outras províncias do imperio não se 
observa.o os mesmos effeitos que nós lodos 
vemos no Rio de Janeiro, nã'o póde ser isto 
senão porque as causas que alli operão são 
divet·sas, porque os magistrados alli nrto são 
tão diligentes e activmf como é o do Rio de Ja
rn~iro, é porqne os commandantes e ofüciaes 
rlos corpos municipaes não são tão diligentes 
e activos como os do Rio de Janeiro. Tudo 
tende a confirmar cada vez .mais a opinião de 
que os nossos màles procedem menos das leis 
do que das pessoas encarregadas de exeeutal-as. 
Uma força, repito, de 13,UOO praças de linha, 

· das quaes uma parte deve estar nas fronteiras 
elo imperio, e a outra parte collocada em um 
ponto tal que delle possa ser 'movida para onde 
fôr co.nveniente, é'' força muito bastante, é de 
:sobra para qae o Sr. ministro da guerra possa 
satisfazer as necessidades ds · serviço publico. 
,f;e S. Ex. julga que as leis 9ue autorisao .9 

recrutamento não são sutlicientes, offer2ça-no::i 
uma m,!Llid:l legislativa aue nossa conseg:uir 
este fim com rn;is facil id~de, ~ com menqs"'in
commodos elos povos. 

Et.1 creio, Sr. presidente, que devo insistir 
nesta medida, porque me pa1·ece que os meios 
arbitrat'ios, nilo sei se possa dizer barbaras, que 
se tê111 emprega.do em algumas provincias terão 
talvez concorrido para algumas cornmoções. 
Eu desejo lambem que as leis de recrnlamento 
sejão taes, qlle o Sr. ministro possa recrutar 
homens capazes de prestarem o serviço que 
delles deve exigir-se.· . . 

Nesta occasião rino posso deixar de notar a 
incoherencia com 4:ue na Bahia iorão recru
tados individuos envolvidos na rebellino para 
mandai-os para o Rio Grande do Sul. Disse-se 
que ·os nfficiaes é que fuzen1 os soldados ; roas 
nl\o sei até que ponto este principio póde ser 
e.,acto. Na.o neg:> que muito concorrerácí para 
a boa disciplituHia lropa de linha, bons com
mandantes, bons officiaes ; mas quando os sol
dados se puderem considernt· no estado de in
corrigiveis, como será possível espet·ai· delles 
bons serviços, ainda que os officiaes sejão os 
melhores? Não sei mesmo se poderei de
monstrar a proposição contraria com alguma 
disposição das leis militares. Eu creio que ha 
conforme essas leis diversós casos em que o 
soldado é excluído do serviço. Como, pois, se 
·admittem ao serviço individuas que, se fossem 
soldndo.s, devei-ião ser expellidos do exercito? 

Ora, se por venlura isto é exacto, não póde 
s?r ao mesm.? temp? _em tudo exacta a pro.po
sição que aq111 se em1tl10, e qne tenho combalido. 

Consta-me que as d8serções no Rio Grande 
do Sul se repetem arniudadarnente todas as 
vezes que àlgnma columna da legalidade vai 
para o campo, o que nào póde deixar de ser 
de pessimo exemplo para o exercito. 

Consta-me· lambem que as autoridades da 
provincia í1ão se. têm animado a executar a lei 
que mandou applicar no Rio Graride do Sul o 
regulamento de guerra aos guardas nacionaes. 
Q~alquer que seja o motivo, consta-me que esta 
Je1, bem como outras, tem sido abafada, suffo
cada pela voz da nação, pela opinillo do paiz, 
.que me paL·ece ter-se. declamdo contra ella 
desde que foi apresentada, 

Não posso ~ei:xar de apontar estes factos, 
que me têm sido referidos pelo testemunho 
de pessoas respeitaveis. Püra evitar estes e 
outros factos, que devem diminuir sem duvida 
a força moral do exer:cito da legalidade, é que 
eu espero. que o Sr. ministro haja de conciliar 
quando seja possive], a necessidade que ha d; 
recrutamento com os meios ,precisos para que 
os individuas recrutados sejão os melhores que 
possa desejar-se, e seja.o obtidos com o meno1· 
sacrificio possivel da população. A adminis
tração passada não julgou opportuno propôr
nos uma medida semelhante, contentou-se com 

' ' • • • • > 
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arbítrio. Não devemos de modo nenhum con
tentar~nos com isso, se queremos ter um exer
cito que sP.ja capaz de restabelecer a tranquil
lidade publica no interior do paiz, e defender a 
hnnr,-, rln f"l't"'t,uOt'nn n ir"lft:lo-rirl,-1,~o rL..,, ;,TI no1 .. ;t"\ a •1 
.uv•.11.a uv 5v•~L•1v, "J.IJ\.\..,t,Ll\...lU.1...1\ . .r uv LI.L.1t-'VLlV \., Í'li 

sua indf!pendencia. (Ap01:ado8.) 
Voto por conseqoencia por 13,000 praças de 

p1·1>t Pm r.ir1,11m,-t:i.nr.i11>1 P.'lrtrHnrclin!lrÍ:i.>1; e por 
10,000 em circnmstancias ordinal'Ías. 

UM SR. DEPUTADO :-E' pouco. 

O SR. LIMPO DE ABREU: - Creio que ha 
emendas nesle sentido: eu as adaptarei por
tanto, porque sé combinao c0m o que tenho 
exposto na presença da camara. 

O Sr. Souza. Martins tem a palavra pela 
ordem, e corno relator da deputaçno dec·lara 
á camara que a mesma deputaçao havia sido 
recebida com todas as etiquelns do cos\111ne, e 
apresent.·1ela ao regente em nome do im pet·ndor, 
e elle relator lêra u seguinte resposta: 

e( Senhor.-A camara dos depnlados una
nime se congratula com a agradavel com muni· 
cação feita pelo throno, de que o céo continú,1 
a favorecer com prospera saude a V. M. Irn· 
perial e suas a11guslas innãs, e faz continuos e 
fervorosos votos ao Todo Poderoso para que 
nti.o cesse <le outorgar·nos um bem em que se 
fund[lo as nrnis solidas esperanças da prosperi-
dade do nosso imperio. -

<< Convencida a camara da alta consideração 
que merece o consorcio da augusta princeza, 
herdeira pt·esumptiva da corôa, e da influencia 
que póde elle ter nos destinos da rnonarchia, 
pressurosa concorrerá com o governo em tudo o 
que fôr necessa~io, para que as sabias intenções 
de V. M .. Imperial venha.o a effeictuar-se de 
uma maneira digna da nação bnizilt'ira ; e 
aguarda as propostas que nesse intuito lhe 
forem apresentadas, afim de discu lil-as com 
aquelle siso e madureza que convém a tão 
sobrelevado assu rn pto. 

<( Muitíssimo folgou a carnara dos deputados 
sabendo que continuão inalteradas nossas re
lações de ainisade com as outras nações do 
globo, já remov dos os thàlivos que snscitárão 
embaraços com a Santa Sé, pers11adinrio-se que 
uma lão preciosa harmonia não é obtida com 
esquecimento e mingua· da dignidade e f6ros 
nacionaes: e muito se apraz em pensar que· a 
prudenci,-. e circunispecçao do govern~ imperial, 
aproveitando-se dos sentimentos de interesse e 
benevo1encia que as nações estrangeiras 10ani
festão a favor do imperio, poderá obter a eva
cuação das tropas francezas, que aclllalmente 
occupAo a margem dii·eita do rio Oyapock, sem 
ser preciso alterar a boa intelligencia que existe 
as duas nações. 

<e A camara deplora, serihor, o funesto des~ 
"'lario de uma porçno de irmãos abysmada nas 
voragens · da rebellião ; mas conscia · da alta 
µ1issãó que lhe confiárão seus committentes1 

pócle assegurnr ao governo de V. M. Imperial 
to,.Ia a cooperação necessada para dis'>ipar os 
handos rebeldes que assolão os ferteis campos 
da desditosa provi ncia do Rio Grande do Sul. 
'I\TLJ.c:"'-="".:l •_11r,i1'1-:. nonrlunni".J t:ic-f~n. rin,r,nt•nn,n.~f;Jl..-,ro .,,, .i.,..._,._,.,_,u,, LI.LU\.AU. vvlt\..t•,,tLV.lCA. l..,~1..0.V ,._,V .. !lj.J!..V!r.1,,S.Ç-\.\lU'J;:::, 'C\ 

honra e credito do governo, bem como a inte
gridade do irnperio,; e o povo brazileirn tem 
direito a esperar da administração que o di!'ige 
esforços dignos de uma nação forte, que sabe 
fazer respeilar as leis e s1ia constituiçrw poli
ticrt. E como V. M. Irnoerial cornmuníca cme 
nas outras pr-ovincias ~e divisa espirita 'de 
ordem, é licilo esperar, mediante o auxilio da 
Divina Providencia, que a energia, moderação 
e perseverança do governo seáw recornpén
s.1d;1s com o t·estnbelecimento da trnnquillidaue 
publica naquell.1 pnrle do impericJ. · 

rc A camara entende ser um dos seus mais 
sol icilos deveres meditar com todo o esmero 
cadJ. llll1 dos relevantes objeclos que V. M. 
I111pe1·ial recommenda na 11ltirna parte do dis
curso do throno: ella attcmlerá particularmente 
áquelles q11e não ÍOl'ilo discutidos na ulli ma 
sessllo, e lhes consagrar,'t gl'ande parle das 
suas fadigas. Mas em lào ponderosas discussões 
reconhecei'\ necessidade de ser ajudada pelas 
luzes e experiencia do governo, que, pela ele
vada posiçilo qne occupa e pratica incessante dos 
negocios, deve corn razão set· justo apreciador 
de quantos bens e males envolvem as medidas 
legislativas que se propuzerem. A camal'a, se
nhor, deseja empenhar-se corn todo o ardor e 
cle,,velo· no exame dos negocios publicos, de 
que pende a prnsperidade do estado; e espera 
qne os ministros de V. M. Imperial tornaráõ a 
peito auxiliai-a com todos os rneios e esclareci
mentos necessarios ao desempenl\O de tão anlua 
como gloriosa tarefa. » 

Declarou mais o illustre deputado que o re
gente resµondeu o segninte : 

e( Certo dos sentimentos patrioticos rla camara 
dos Srs. deputados, eu lhe agradeço em nome 
do imperador a declaração que me fazeis da sua 
parle, ficando ella igualmente certa de que Mio 
me pouparei a trnbiilho algum para sustentar a 
dignidade nacional, manter a integridade do 
imperio ; a aceito em nome do mesrno senhor 
a cuaujuvação que ella me prornette. J> 

O SR. PREsJDENTE :-A resposta é recebida 
com muito especial agrado. 

O Sr. Oonde de Lages (mini-'lt1·0 da gum·ra) : 
- O nobre deputado pot· Minas, encetando 
hontein a discussão, tratou em primeiro lugar 
ainda.da questão da redacção do artigo conforme 
a doutrina ~xpressa da consliluiçl:lo, quero dizer, 
emquanto á fix.açlío de forças. cm estado ordi
nario e em estado. extra0t·dinario; mas eu 
pedirei ao nobre depu~ado que, á vista da 
emenda qt1e se acha .:;obre a mesa, permitta 
que ponha de parte esta questão, que fica 
entregue á. sabecforia d., c~mara pat·a consi · 
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derar e deddir como entender melhor. Nao 
pensarei, porém, da mt'sma fórma a respeito de 
outras qnesiões que p1opoz, ás quaes passo a 
responder. 

Quanto á lei das reeopipl'nsas, estou em 
completo divorcio das suas idéas. Esta quesiãO 
nada menos importa do que a sustentação de 
um direito concedido ao exercito; esta que.sino 
nada menos importa do que a defeza do governo na applicaçno desta lei; e importa ainda defeza 
do governo na devoç·:}.o voluntaria, com que 
offerece a sua responsabilidade para que se 
sustente um direito concedido ao exercito. Se· 
nhores, eu repilo, se <;::;livessemos rlí:::cntindo esta 
lei em projecto, lalver. a minha opiniao passasse 
para o ]ado do nobre deputado: mal eu lhe 
peço que considere a questão no _estado actual 
- da lei em execuç~o i - é para aqui que eu 
chamo o seu racior.inio. Eu quel'eria que o 
nobre deputado me dissesse, com a franqueza 
de que é cap,1z, quaes sr.o os males cp1e julga 
maiores, se aquelles que podem provir da 1·e
tirada da lei, se aquelles <JUe podem provir dos 
tropeços que o governo possa encontrar na sua 
applicaçn.u. Estou pt:rsuadido de que convirá 
commigo em que a retirada da lei, isto é - o 
desvanecimento das nobres. ambições, - isto é, 
o desmeniido e a esperança, e a esperanças no
bres, produziria um resultado muito peíor úo 
que ·certumeule quaesqm·r embaraços que o 
governo posst;l te.r na sua justa e imparcial 
applicaçM. Portanto, conhecendo a rectidllo 
do nobre deputado, e· o deseJo que tem de dar 
estímulos ás forças da legalidade, espero qne 
votará pela conservRÇfto da lei. 

Continuando, .S. Ex. mostra qne divet"ge da 
opini~o do Sr. Limpo de Abreu ainda quanto 
ao estado actual do Rio Gt'ande do Sul, que, 
posto emanado de 1·ebellião, é hoje guerra 
civil. Não lhe parece lambem admissivel a 
comparação trazida da iegislação applicada á 
guarda nacional do Brazil com a 1egislaçllo 
respectiva de França. Parece-lhe que talvez 
se na.o tivesse atlendido ás differenças esta
belecidas nas penas, ás desigualdades perante a 
lei, e ás idéas de privilegias que lulvez produ
zissem, naquelle paiz (o que S. Ex não affirma), 
em dias mais aziagos, rivalidades, e fizessem a 
guarda nacional pôr-se em hosti1idade aberta 
com a tropa de lio.qa: rivalidijde que no Brazil 
não existe, porque~ posto que cada força en· · 
tretenha sl~U espírito, e esteja sujeito- a certos 
preconceitos, a guarda naçional no Brazil está 
na maior harmonia com a tropa de linha ; eslá 
identificada com ella, ou seja isto devido ao co
digo, ao cnnicter pariicular da naçao, ou · á a.p
plicaç~o da jgua]dade ~onsfüucional consagrada 
na constiluiçao, e á não conservação de privi-
1 ºD') ........ ~~Dv~. . 

E' necessario que informe ao. nobre depu·. 
tado que a lei penal a que se referio não está 
muda, e tem tido applicaça.o; o que acontece é 

que as deserções em que fallou o nobre depu
tado, algumas têm sido f't::ilas para lugares onde 
a força legal não tem acção, e por isso poucos 
têm sído chàmados a· soffrel' a pería da lei. En
trelanto estou informado que ella lem sido ap
piicada a aiguns deset'lores. E' verdade que de 
ordinario a lei não.· póde ser appJicada aos 
que se passao para os rebeldes, nrns lambem de 
Já passão rnuiios para as forças da legalidade, 
e consta-me que ultimamente passárão nao 
poucos. 

O nobre deputado muito bem j11lga que urn 
dos meios de contei· o paíz em socego seria o 
grande rneio de ministrai· vias de c:ummmii· 
caç,1o, c,rnaes, e devo suppôr qne es{r-adas, ou 
caminhos de ferro. Mas o nobre deputado con
virá cornrnigo q11e ainda nlgu111 tempo se pns· 
snrá antes de podermos ter estes me1horamenlo:. 
maleriat!s, á vista dos cabedaes e da l'Íqlleza 
publica qne pedem esses trabalhos; e convirú 
l;IHlUl'lll em que entretanto o governo' precisa 
de alguma força p:ua manter este soct•go. Este 
meio merece mnita syrnpatliia, mas não é pe· 
remptorio; está um pouco remoto. 

Julga o nob1·e deputado que os guanias 
nacionae!! estão dispensados do rect·utarnenlo, 
e que assim a lei não lern effeito. O nobre de
plllado labora em um engano. O governo con
cedeu essa dispeí1sa unicamente aos guardas 
nacionaes <las capitaes, em attenção ao laborioso 
serviço que desempenha; en1 todos os mais dis
triclos a lei está em vignr. · 

Reparo1i lambem o nobre deputado em que 
a for\'a fóra de iinha não estava preenchida. 
Na.o sei se este sen 1·eparo envolve algum elogio 
ao governo : esla força é destinada a policiur 
os distdctos; e se ella não foi preenehida, ê 
po1·que os districtos .estavão de tal fórma i:,o
liciadQs, que não seria nec&ssario o emprego de 
força maior. 

O nobre depu[aào, examinando o mappa, ob
servou que havia um numero maior de guardas 
nacionaes · destacados além de 4,000 homens : 
a~siin é, mas por 1ima raza.o particular e local. 
No Rio Grande do Sul muitos habitantes da 
colonia de S, Leopoldo se lêm reunido á.s 
foi·ças da legalidade, á guai·da nacional, e com 
ellas estão servindo: daqui .vem o accrescimo 
aue se nota nessa rubrica. 
• Mas vamos á questao principa1, isto é- qual 
a força n~cessaria em estado extraordínario ?
Eu devo informar á carnara que, depois da ul· 
Lima sessa.o, en recebi officio já do novo com
mandante da foi:ça do Rio Grande do Sul, que 
j:i e~lava rodeado dos princip,1cs chefes da le
galidade; e tive a satisfação d~ ver que suas 
idéas sll.O, com muito pequena diffel'ença, as 
mesmas que expendi na camara dos Srs. de· 

. pulados : elles fallri.o de uma força que se com
bina completamente com as idéas que aqui ex
pendi. Se pois, é necessaria uma autoridade 
local peremptoria, n[o ·de particuiares, mas de" 
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~nlendedores da· ma leria, de militares qne estão 
no theatro ela guerra, temos e-.ta, pela qtrnl se 
vê que não s,~rá passivei desempenhar bem· o 
serviço com força menor do que a que consla 
da emenda que está na mesa, 

O nobre deputado fez muito.bem o detalhe 
da força, mas talve7. lhe faltasse alguma cousa. 
Deve attendel' a q11e nn.o temos necessidade 
de força ,;ó1nente no Rio Grande do Sul e 
no Par;;, Temos êl prnvincia de Mallo-Grnsso, 
provincia ·muito uolavel, onde é necessario que 
íeniiamos u111a força s,dJieiente, e de mais 
temos a guarnecer o líton1l. Accresce que 
o estado de gnena exige uma reserva, e uma 
reserva prom pta a socconer q uaesq Ltêt' des
astres qne podem acontecer. Por isso, por mais 
escrup11loso, por mais econornico que se 
~.,n;,.,, f' .. nnu n rl.,1 .. ll,,, ~a'\n /, Dunc;:c;:•1'upll t,:,'JP'1' Un 4 UC.11 (Ã .Lt-lL4Ci.l V lU:Lt.-llUt;, 1JUU ....... - '-'U • ""' LA,U~ 

serviço com menos de 16,000 pl'aças de pret. 

O Sr. Limpo de Abreu: - Eu pedi mais 
algunus infonna(."ões. (Depois de algumas pa
lavras sobre as caitsas a que se deva attri'.buír a 
fcdtn ele sevem disci'.prina, o ora.dor continua.) 
Pedi tambetn que S. Ex. tne deel,lrasse a razão 
por que, tendo-se mandado responJe1· a conselho 
de O'L1e1Ta dous offü:iaes genet'aes que eslive1M v • 
no desastre do Rio Pardo, não se praticou o 
mesmo com C::ilderon, que lambem lá esteve1 

mas qne 1 em lugn.r de respondtr a consellio 
de guerra, foi pelo contrario incumbido de 
commissão importante. Desejo saber quaes as 
causas ou razões dn differença do procedimento 
do governo. 

Eu disse tarnbem que me constava que Óffi
ciaes da cavalhiria da guarda nacional daprovin
cia du Rio Grande do Sul tinhão energii:.:anwnle 
representado contra a lei que sujeiton a guarda 
nacional á Jiséiplina do exen.:ito de li11ba. Eu 
desejava saber se existe esta re11resentução, e 
qual a maneira por que a administração de 19 
de Selembro a deferia. 

Disse mai.s que me conslava que o comrnan
danle da coiurnna estacfonada nos Canudos des
obedecera ás ordens do presidente da provincia, 
e que na.o sabia se esta desobediencin tinha 
influido na disciplina do exercito, principal
mente constando qne o comm~1ndante dessa 
côlumna, em iuga1· de responder· a conselho 
de guerra, mereceu pelo contrat·io elogios do 
governo. 

Tambtlm ponderei a S. Ex. se por ven
tura será motivo de descontentamento no exer
cito do Rio Grande do Sul a poucil consi
deração que, segundo entendo, têm tido os 
melhores officiaes, e os mais. pl'Oprios para 
fazer a gueri;a, como o coronel Medeiros, 
Silva Ton·eii, e oull'Os, e o urnjor Ü=,orio, 
de exlrema habilidade, que têm feito serviços 
relevantes, além de outros, cujos nomes nào 
citarei. E se por ventura esles factos são 
exactos, por que razao o governo, tendo pre-

miado a mais de cem officiaes, não premjou 
a estes ... 

O s~. ANDRADA MACHADO :-Como, por ex
emplo, G,ibriel Gou1es, que n!l.o tem tido van
tagem alguma. 

O SR. LmPo DE AnREu :-Eu desejava que 
S. Ex. me explicasse tudo isto pnrn eu poder 
saber se deve haver descontentamento ou sa
tisfa(,:ão na offkhdidade da provincia do Rio 
Grande do S111, que desde o começo da luta 
tPrn feito os maiores .,ervicos. Nào sei. mas 

t - -- 1 ----·-

supponho que na d~fecção de Benlo Manoel, o 
primeiro que .. : 

n ~R PR1c-:1n!.'1':''l't.' ._n ~ .. rlon11l'lrln .,,,,.~ l',~.n 
- _.. ...... .., ..... ,......, ... ..,1"4 ...... ~ • .._,. ........ ~ • "''-'~Ul.UUV Çi,;:lll.14 1v1a 

da ordem. ' 

O SR. ToRREs: - E' um terceiro discurso 
com preterição de outros. 

ALGUNS SENHORES :-Não é terceiro, é quarto. 

O Sr. Conde de Lages (m,in-i-~ti-o da guerra): 
-Houve a acção desastraua do Rio Pardo: em 
consi:quencia foi posto em conselho de guerra o 
cornuiandante da acção, sobre quem pesa toda 
a respoosabiEdade da lei, e lambem o com
mandante da infantariê1, cuja derrota foi maior, 
e por onde ella começou, a ponto de ficar cor
tada <le lodo a colnmna de seu cornmando. 
E' sobre estes offü:iaes generaes que pareceu 
pesar 1naior respunsabilidade, e na.o sobre o 
outrn o!'fkial general que com mandava a ca
vai la ria, e que na.o pôde fazer melhor do 
que retirnr-se <la melhor fórrna. Pelas infor
mações havidas, nílo pesou sobre elle a res
ponsabilidade que pesou sobre os outros. O 
ucbre deputado deve saber que em taes casos 
não pas:·ão por conselho de guerrá todos os 
chefes que ~ssíste10 a urna ac:çao desastrada, 
mas os qne são accusados por opinião do 
curnmandante, e me:smo pela opinia.o publica 
militar. Não se verificou este caso com um dos 
chefes. 

Houve com effeito urna representação feita ao 
governo a respeito do cornrnando da guarda 
nacional, e mesmo a respeito da applicação á 
guarda nacional do regulamento de guerra. 

Esta l'epresentação vinha envolvida com 
outros negocios, a decisão dos quaes pertencia 
ao ex-presidente. Quando chegou esta rep1·e
sentac,:ão, fui .m conselho supremo militar para 
dar o seu parecer; o conselho j:i consultou, e o 

. nf'gocio devesofft-er ai11,la a analy:;e e criterio do 
governo, para decidir. E' este o estado em que 
se acha. 

Houve com effüito orde~1. do general, estando 
em Porto-Alegre, para qde marcha-.ise· a co
lumna estacionada no:; Canudos ; mas note-se 
que a distancia pó le regular por 7() léguas, ~ 
que a commnnicação é precaria; e daqui por
tanto se póde perceber que .algu.m poder di~cri
ciona.rio a 1·espeito de ·mauobras deve ficai· pru• · 
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72 · SESSÃ.O EM 4 .DE júLH.O DE 183\l 
dentemente entregue ao commanda.nte de uma 
columna tao isolada, e tão distante do cenlro 
das operações. O commandante recebeu a 
ordem para marcl1a1· ; mas porque julgasse ar
riscado fazer o movimento no sentido da ordem, 
chamou a conselho os principaes chefes da co
lu mna, que for!io unanimes em que ella se 
arriscaria muito, e que even(uafidades havia 
qne não podiao ter chegado ao conhecimento rlo 
general. em cl,efe, e que não se devía arl'iscar 
a columnn, porque quando o general em chefe 
expedio aquella ordem não podia ter conheci
menlo destas eveniualidades. Em consequencia 
deste parecer ununime, a ordem rrã.o foi cum
prida, e o chefe da columna representou ao 
general em chefe, que approvou a deliberação. 
Mas parece que o nohl'e deputado queria que 
11e1;tas circumstancias, e conforme o jllizo do 
governo, o commandante da colunrna fosse 
posto em conseJJ10 de guen·a. O goverrw in
cumbio ns operações ao gei1eral em c.hefe; 
e-1;te general vio as reilex0es do commandanle 
da columna, e a. deliberação do ·conselho ; co
nheceu que era fundado, porque com effeilo se 
anisc~wia a smte' da columna, se nas eventua
Iidudes que tinhão occorrido. a ordem fosse 
cumprida : o que restava pois era conformar-se 
corn o que ª"onse\hava a prudencia, e não 
havia lugar u ulterior procedimento. 

Disse o nobre deputado que a)gQns ofliciaes 
que têm prestado ·serviços ·remuriera1eis têm 
sido até agora esquecidos, e n:to remunerados. 
O facto, a existir, é máo, mai é l'emediavel. 

Devo porém observar que afguns dos chefes 
de que fallou o nobre deputado níéo têm sido 
esquecidos, têm tido remuneraçM. Elles estão 
go~ando das \;ro.duações de officiaes generaes, 
estão com mandando brigadas com soldos e 
vantagen~ que são annexas a essas graduações. 
M.a.s póJe diier-se que isto na.o -ba1:1ta, e que a 
lei qu~r que outras recornpensa~ lhes sejào 
concedidas ; mas eu enfeuda que o g<>verrio 
deve proceder do modo que entender jnsto. e 
que não \'á contra os proprios interesses da
quelles cidad!lo~. Aquetles cidadãos são g11ardas 
·nacionaes, sâo fa1r.endeiros1 negociantes, etc., e 
eu não percebo bem se ó sen espirita militar o 
le\1ará a querer uma dL·agona de official general. 
Elles lêrn arriscado suas fortunas por seu pa
trioHsmo, por seu arpor á Jegalid,ide (apoiados), 
e posso re~ponder por elles, que a sua mira 
não está nas recompensas (numerosos apoiados), 
mas sim em salvar o seu paiz da voragen'l da 
anarchia. (Nume'roso8 apoiados.) Portanto, não 
tendo elles: outra mira, nãO têm mostrado 
(honra lhes seja feita) o mais leve signal 'de· 
que .. se dão como nno recompensados: elles 
ser.vem com o mesmo zelo com que princi
piárão (apniudos), e o governo espera que assim 
.continuem a prestar relevantes ·serviços ao paiz. 
(.Apo~<U?B.) Quando se tiata.r de fixa.r o premio 
d~~ses cidadãos, o governo pesará por um lado 

o· que disp<Tc a lei, e por oulro fado o i~1ietesse 
dos mesmos cidadãos. (.Apoiados.) 

o· Sr, Na.varro:- Sr. presidente, muito me 
lisongeio que S. Ex. o Sr. ministro da guel'l'a 
·cad:i yez mais vigore o ~eu pensamento, que 
em1tl1ra. nesta. casa relativamente· ás leis que 
fora.o chamadas excepcionaes. S. Ex. levou a 
sua maneira de pensar a ponto que nao duvidou 
declarar que nes(a parte estava inteiramente 
divorciado do nobm deputado pela proviuda de 
Minas. Uma declaração tão formal da. parte de 
S. Ex. contra um deputado, que pot· si só 1·e
pre~enta nesta casa um partido pqiitico, é sem 
àuv1da de alguma jmportancia. (.Apoiados.) 

Si.., presidenle, eu não faUarei sobre as leis 
que tendem a remunerar os serviços relevantes 
feílos em füvot· da ordem, nem tambem sobre a 
lei que sujeita a guarda nacional ao regula
mento de guerra, pot· isso que, tendo já S. Ex. 
emittido a sua opiniao francamP.nte a tal res
peito, seda tomar inulHn1enle tempo á camara, 
quando a mesma cama1·a já se acha. sufficiert• 
temente instl'Uida com bastantes declaraçõp,s e 
discursos que tetn apoiado e ataca.do os rnesmos 
pl'incipios. 

Eu poderia, fallandó contra o ilJusfre depu
tado pela. provincia de Minas Geraes atacar os . . . ' seus pr10c1p1os ou atacat· a maneira porque elle 
julgou que o comportamento que ;i caruara 
liveru. para com o gabir,u~te de 19 de.S~ten,bro 
quanto ao principio de confiança, nn.o era un~ 
comportamento digno, um comportamento con
stttucioual; mas quem podi:rá duvidar, á vista 
dos debates das camaras. mais illustr~da$ da 
E~rQea? que º. pr:inclpio de confiança seja mn 
pr1nc1p10 de vtta(\dade nos corpos deliberantes? 
li;µ poderia tamb~rn falfar das causas que derão 
lll?li ~o. à retirada do ministerio ; porém tanto o 
prrnc1p10 de confiança, como o principio que 
ÍQl"ÇOU o gabinete de 19 de Setembro a retiraL·-se 
do poder, -,Jo p1·focipios ll1eoricos, que podem ter 
tão ampla inlelligencia e desenvolvimento, que 
podem ser atacados e defendidos de lado a )ado 
com muito boas razôes." Desampararei poís 
essas questões, e só responderei ao Sr. depu
ludo por Minas quanto á intelligencia do artigo 
constitucional que se dignou combater. . 

. S1· .. µresidente, a intelHgencia do ai-ligo. con
st1tue1onul, pelo qual se fixa.o as forças ol'dina. 
rias e as forças extraordinarfos não foi com
ba~ida pelo. nobre deputal\o d~ Minas, porque 
o 1!lt~slr~ deputado na.o quiz _encarar o artigo 
constitucwoaJ pelo Jado theorwo, . nao o quiz 
encarar en1 ab:;Lracto. Cnmpria qut, o illuslre 
deputado examinasse se em todas as círcum
sta~1das, se ~111 ~odas as hypolheses passiveis este 
arllgo conshtuc1or:al podià ter applicaçao ; mas 
não se occupando de mostrar a veracidade do 
principio. constituc:ional, considerando-o elle 
H1~oric,(mc~te ~ em ab.i;tracfo para justiftcl\r o 
artigo conslituc1ona), foi buscai• a cp1esmo at:lualA-
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dtzendo que o que nos importa conhecer nas 
circumstancias acluaes sé e OLl n9.o applicavel o 
artigo. Nole :; carnara que eu, quando ataquei 
o principio constitucional, não loquei na by-

· pothe~e aclual, e disse que precisavamos votar 
força extraordinaria, porque nos achavamos em 
circumslnncias exlraordinarias; que achando
nos em circurnslancias extraordinarias po
díamos fixar a força no sentido que manda 
o artigo constitucional ; mas perguntei se sa
hissemos deste estado extraordinario, como a 
poderia mos fixar? O nobre deputado na.o quiz, 
n1as devia resolver esta queslão para defender 
o artigo conslilucional, isto é, mostrando que 
em todas as hypotheses possíveis póde ser 
<>nnli1>e>11ol ., inlolliD'on,,i., n110 rlon "'" <1rfio-,, 
"Jl,t-'JIV'lA.1JV.1. " ..11..1 .. VJJ.J5'-L.IVll.1, '-:1U'-' '\.A"-,'-A. ,.,.,_, ULl..lOV 

que tem de ser executado, nM só este c1nno, 
mas todos os annos. 

O nobre deputado; receiando encarar de 
frente o artigo constitucional pelo lado lheore
tico e abstraclo, moveu a questão :,;obre factos 
particulares, e disse :-Snpponbamos que não 
tínhamos agora a rebellião do Rio Grande do 
Sul, mas a occupaçfio do Oyapock por forças 
estrangeiras; não deveríamos por ventma fixar 
força extraordinaria, porque talvez seja pre
ciso repellir os francezes, quando não queirão 
evacuar o territorio brazileiro ? Mas o nobre 
deputado, quando figura esta hypolhesc, fignra 
uma hypothese extraordinaria: qual a occu
paçílo do terrilorio brnzi1eiro por força estran
geira. Disse o illustre deputado :-Vimos ha 
pouco tempo um exemplo quando as auto
ridades inglezas quizerão exercer jurisdicção 
exclusiva no terrilorio do fylaine. O congresso 
dos Estados-Unidos aulorisou o governo para 
conlrnhir um empreslimo para augmentar a 
força no caso de invasãcJ ou de guerra: mas 
neste caso havia uma circurnstancia extra
ordinaria ; existia urna força que não era 
considerada legal: que queria exercer juris
di<:ção exclusiva sobre o territorio de outra 
naçn.o; e como esle facto poderia trazer rom
pimento com uma naça.o poderosa, o con
gresso foi precaver uma circu rnstancia extra-. 
ordinaria, cuja natureza conhecia ; tanto, que 
calculou as forças de que podia dispôr o 
governo inglez · para tomar posse do terrilorio,. 
e em conf01·midade as fot·ças, que. os Es
tados-D nidos lhe devião oppôr, e autoris-0u 
o governo para contrahir um emprestimo 
proporciónado ás despezas que esta força teria 
de fazer ; e pe1mittio empregar no serviço 
20 mil homens, segundo creio, de primeira 
linh:1 1 e toda a força miliciana do paiz, 
quando este caso extraordinario s~ verificaEse. 
Nesta hypothese apresenta-se portanto um caso 
extraordinario, de que se conhece a nattH·eza, 
e por isso seria. possível em circumstancias 
identicas applicar o ar'ligo da _cpnslituição. 

Eu entendo que o artigo constitucional quer 
que. se fixe força ordinaria, e quer qüe além 

TOMO JI 

desta força haja uma força de sohresalknte 
auxiliar, que se póde denominar extraordinaria, 
a qual sirva para supprir o var.uo na mobilidade 
da força ordinaria, e para supprir lambem as 
faltas em consequencia de mortes, deserções, ou 
inhabílitações para o serviço. Uma força está 
empregada em um destacamento ; quando este 
destacamento tem de mudar-se, o lugar que oc
cnpava não póde ficar desamparado ernquanto 
não chega a força que deve subslilnit· este des
tacamento ; é para supprir e::;te .vacuo, é para 
supprir outras faltas no exercito, que devemos 
euteuder que 5e deslina a força extraordinaria 
de que trata o artigo constitucio1ial. Esta tem 
sido a intelligencia, sPgundo sou informado, que 
se tem dado ao artigo constitucional. Esta é a 
opiniao de meus amigos polilicos (olhando para 
os banco.s da opposição ). 

Arrora direi duas oalavras ao illuslre denutado --o - - -- - - -- - - - - - 1- - - - i- -- - - - - -

d-e Minas, relativamente á minha provincia. 
Disse hontem o illuslre deputado que nenhuma 
reclamação o governo do Brnzil linha !'eito ao 
governo da Bolívia para liaver propriedade de 
cidadãos brazileiros, que e1,tavão eutregues á 
discriça.o desse governo, e não tinhão sido en
tregues. Declaro-!11e que é para mim especie nova, 
e que não sei de semelhante cousa. Lembro-me 
da contestação havida entre o- governo do Brazil 
e a Bolivia, quanto ás sE:.:smarias concedidas na 
margem direita do Jururú, rne consta que farão 
evacuadas, elo que ha participações officiaes ha 
muito tempo; mas não sei que exislão proprie
dades de cidadãos brazileiros em poder do go
verno de Bolívia; por isso ignoro ao que se 
referio o illustre deputado. 

Disse o illustre deputado que não contestava 
que o Sr. ex-ministro da guerra augmentasse as 
forças da minha província na organisação dv 
exercito a que procedeu, mas que essas forças 
lá não exist.iãO, e que Malto Grosso não tinha 
mais de 600 praças, que é o que consta dos 
rnappas. Assilll é, mas parece que não é só em 
Matto Grosso que as fo1·ças não têm sido com
pletadas em numero segundo a lei, porque não 
temos pessoal para o recrutamento prompto, 
donde nasce que muitas vezes temos votado 
forças grandes, que não têm sido preenchidas 
por falta de pessoas para formar os corpos. 
Este mal tambem se sente em Matto-Grosso, 
onde ha falta de braços para sua industria como 
nas mais provincias; por isso nunca aJli esteve 
a força completa, e depois que se desorganisou 
a força de milícias, a ÍOl'ça de linha nunca 
excedeu de 500 a 600 praças. Por isso o argu
mento produzido contra o Sr. ex-ministro da 
guerra foi infundado; porque não é facto novo 
que se dissesse contra S. Ex. 

Sr. presidente, o illust~e deputado pela pro
víncia de Minas, talvez incomrnodado pela de
clataçl.\o que S. Ex. fez anle-hontem, uu hontem, 
relativa ao · emprego dos dous elemento'S _para a 
pacificação do Rio Grande do Sul,-a mocle• 

10 
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ração e a força,-disse que nós consideravamos 
muito mal o elemento de moderação, porque 
tinha este mait lalitude do que se pen.::;ava, e 
abrangia ou continha em si um pensamento, 
que vinha a ser a maneira geral com que se 
podia empregar este elemento de moderação em 

· todos os actos. 
Em todas as occasiões em que se póde pra

ticar um acto, póde-se empregar neile mode
ração, e póde-se consid~1rar mesmo a mode
ração como prudencia. Neste sentido :::em duvida 
podemos não empregar meio algum sem este 
caracter de moderaçM e de prudencia. Mas 
quando empregamos a palavra - força - é 
sempre em sentido de gueL'ra; e a paiavra -
moderação - é no sentido de perdoar aos ven
cidos, mas depois de ter empregado energia 
contra os rebeldes, até vencei-os. Foi neste 
sentido que S. Ex. declarou que nun0a con
sentiria que a dignidade da nação fosse cal
cada aos pés por rebeldes ; que is5o poderia 
succeder quando S. Ex.. não existisse no poder; 
mas emquanto existisse, conset·varia a todo o 
custo a dignidade da nação. 

Nada mais dirni sobre a quesUl.o, porque julgo 
que tenho respondido satisfactol'iamente ao il
lustre deputado de Minas, e assim preenchido 
a hora. · 

ALGUNS SENHORES: - Ainda· faltão sete rni
nntos. 

O Sr. Nunes :Machado (pela ordern) :-Têm 
falla.do 28 Srs. deputados, faltão ainda a: fallar 
12 ; hoje é o 8º dia da discussão deste artigo : 
limito-me a esta observação, a camara decida o 
que quizer. 

O SR. GoMES RIBEIRO : -Desejo saber se o 
Sr. deputado pedio o encerramento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE:- Não, senhor. 

O Sr. Pacheco : - Sr. pre:;ide1~te, quando 
pela primeira vez tive a honra de ouvir fallar 
o Sr. ministro da guerra sobre a politica que 
dirige a administração de que faz pal'te, na.o 
fiquei· assás satisfeito. Eu entendia, Sr. presi
dente, que o governo nos paizes constitucionaes 
se deve apresentar perante as camaras formu
lando decidida e claramente a sua politica ; e1,1 
entendia que os homens qµe se incumbem da 
ardua tarefa. de dirigir os negocios publicos 
devem investigar profundamente todas as 
causas dos males publicos, e á vista dellas pro
curar os melhores principios com que posl7.« 
preencher ·a sua missão; e· por isso entendia 
que qualquer governo de um· paiz constitu
cional se deve apresentar perante a camara, e 
dizer explicitamente os principias polilicos que 
pretende seguir, e apresentar o formulario destes 
principios para que a camara, ou os· aceite 
como bons e proprios a promover o bem pu
blico, ~u os rejeite. Se os aceita, tem o governo 
na camara apoio forte e decidido, embora uma 

opposição frncc1 possa h:t'JCt' na me;;n1a canlat'a ; 
e s1! o,:; r1sieita. o !.rnvet·no. ou modifica os sP.ns --- -- --"'-----1 - o-------, --- ------------ -- ----

principios ptilos (l.t eamara, se assim julga 
convir ao p;d;,;, .011 retira-se. Foi isto o que eu 
não achei as,;ás e!uciJado na declaração, ou· 
explicação que fez o Sr. ministeo, e por isso 
eu tinha pedido a palavra para interpellar 
francamente o nobt·e ministro; mas felizmente 
S. Ex. sendo inteL'pellado pelo meu nobre amigo 
de Matto-Gl'Osso com a franqueza que tanto o 
caractet·isa, se explicou mais claramente, e de
clarou que para fazer completamente a paci
ficação do Rio Grande do Sul aceita o principio 
de força co,no elemento primaria na actuali
dade com rehcldes em pe e rebeiiião armada ; 
e aceila lambem a pe1·suasão como elemento 
secundario. Srt0 estes os rnens principies, prin
cipios em dinrnetrnl oµpo::;içãõ aos de dous 
illustrcs membros de ot1lro lado da casa, cujos 
talentos e opiniões muito respeito, mas que me 
permittiráõ que lhes diga que, comquanto con
sidere que os seus sentimentos sejão a proi da 
razão e d,~ per::iuasão, não têm comtudo expli
cado e definido o systema que t;into os tem 
illudido : cumpria que o explicassem de modo 
que pudessem convencer que deve ser prefe
rido o elemento da modernçao como elemento 
primaria; porque, Sr. presidente, eu julgo que 
na actualidade no Rio Grande do Sul se não 
póde lançar mão da moderaçao senão como ele
mento secnndario. Os mens principias a r1::speito 
do Rio Grande do Sul são -força muito grande 
para combater· os rebeldes - ; porque na.o sei 
como se póde persuadir um homem encarniçado 
4ue se apresente em campo armado, salpicado 
de sangue, roubanao e commettendo toda a 
sorte de c1·irne'.l ; esquecimento para as massas 
e para os illt1didos, e modH1·ação depois da 
vicloria. Depois da victoria nada de perseguições 
contra os vencidos, nada de horrores ; mas en
tendo que é necessado haver punição daquelles 
que encarni~ados, têm ontl'adot e se têm con
servado ua revoluçno, têm roubado e matado, 
e commettido as rnuiores crueldades. Per
_suatlo-me de que o systema que os nobres 
deputados advoga.o nllo é este ; eu desejava 
que, com a franqueza- de que fazem timbre, 
~xplicassem como entendeh1 · o systema de 
persuasã~. 

Não é caminhando deste modo que pode
remos dar apoio sincel'O e constitúcional ao 
governo : não sei como se pacificará o Rio 
Grande do Sul com o systema vago de mo
deração e persuasão. Se o systema que acabo . 
de ponderar é o que quer-em os Srs. deputados, 
se elles eutemlem r}u~ e:)tc systerria unido a 
alguns elogios imprudentes aos 1·ebeldes ha de 
pa.cificiu· o Rio -Grnnde do Sul, declaro que 
não o entendo assim. Portanto, à vista do qLte 
tenho dito, na.o duvido votar p!!la proposta do 
governo do modo mais nmplo que t'ôr pos::iivel ; 
porquanto, enlentl,J qmi ali t·ovolnções são, per· 
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milta-se-me ã express1to1 como a·11ydra da fa. 
bula, que tinha muitas cabeças ; se cortamos 
umas, renascem outras ; por isso deve-se suf
f'oca1·, malar de uma vez o m0l1stro por 
todos os meios de que se possa lançar mão. 
Mas dir-se-ha que eu quero o syslema do 

. terror : nM ; eu sei mui bem que quando ha 
causas p·ermanentes, quando ha, por exemplo, 
injustiças, infracções de lei, não são bayonetas 
que hão de conservar a ordem ; nllo é por 
meio de bayorielas e soldados que ·se podem 
prevenir revoluções. E' preciso emendar os 
abusos, matar o descontentamento até certo 
ponto ; e como se póde isto conseguir ? 
Com a fiel e sincera· execução diis leis ; 
é este o melhor meio de prevenir revolu
ções, mas não deve ser aclmittido como elemento 
prirnario para combater a revolução exis,· 
tente. Talvez eu esteja em errcr; mas desejo 
vet'. os meus principias victodosamente com
batidos. 

Vol111·ei, pois, pe.1a proposta que fixa a força 
do governo em 18,000 l1omens, podendo 
elevai-a a 16,000 homens extraordinariamente. 
Voto po1· esta emenda, porque desejo sincera
mente a pacificuçno do· Rio Grande do Sul, 
e porque nn.o I eceio por outro •lado que o 
governo abuse dessa força. Creio que esses 
tempos de terror e desconfiança estão aca
bados, e que lodos estão convencidos àe que 
nã.O sn.o bayonelas que bilo de suffocar a civi · 
lisaçllo do puiz ; . e por outro lado vejo a neces
sidade desln força. 

• 
Direi alguma cousa sobre-algumas proposições 

que se avunçârno na casa. Disse-se que a pro
posta é anli-constilucional, e tem-se feito com 
isto muita hulha. Direi a este respeito que, se 
a encararmos bem, veremos que não é anti
conslitucional, porque, como bem ponderou um 
Sr. deputado pela provincia de Minas, tudo está 
no modo de ve1· as cousas. A c;onsliluição de
termina que o corpo legislativo fixe as forças 
ordinarias e extraordinarias ; mas se estivermos 
convencidos de que a siluaçâo do paiz é mais 
que ordinaria, e não está uo seu estado normal, 
é claro que poderemos fixar forças no sentido 
extraordinario. Sendo pois, a constituição en
tendida deste modo, nM se póde dizer· que a 
proposta é anti-constitucional, nem por este mo
tivo votar contra elle. · 

' O uohre deputado de Minas (o Sr. Limpo-de 
Abreu) occupou quasi duas sessões sobre este 
assumpto, inlerpellando o nobre ministro da 
guv1·ra ; o seu discurso versou quasi todo ácerca 
de duas leis ; a que trata de recompensas -ou 
remunerações de serviços prestados á prol 
da legalidade, e a que trata dos guardas 
nacionaes. O mustre deputado cansou-se assás, 
e fnllou com a eloqueneia que lhe é propria. 
Na primeira e segunda vez que fallou a 
respeito da lei das recompensas, entendeu 

que ella era excepcional ; eu nlio entendo 
assim. 

A constituiçno do imperio consagra a prin
cipio das remunerações, e que a lei deve ser 
igual para todos, e que as recompensas serão 
conferidas conforme o merecimento. Está claro 
pois, que esta ]e~ está na alçada da constituição · 
do imperio. Direi mais : a theoria do mereci
mento deveria estar sempre em pratica, se 
possivel fosse evitar os abusos n que póde 
dar lugar ; mas como temos visto na pratica 
que a theoria do merecimento é susceptivel de 

· abusos, tem-se admittido a tbeoria da ant.igui
dade, mas isto é para casos ordinarios ; porém, 
como os strviços podem nll.O ser- ordinarios, 
mas extraordinarios: claro está que os que 
esta.o em circumstancias de prestar serviços 
extraordinarios devem ter uma lei que re
compense estes serviços. Eis o· que a ca
mara fez. Não póde, portanto, chamar-se esta 
lei excepcional sem fazer a mais flagrante in
justiça. 

O illustre deputado, querendo argumentar 
com abusos, disse que muitos militares tinhão 
sido esquecidos, e por isso se devia acabar 
com a lei, porque era uma arma prejudicial em 
luga1· de boa, por isso que concorria de certo 
modo para a insubordinação do exercito. Não 
me compete responder a respeito das injustiças 
que se possão ter _ praticado, porque do abuso 
não se pódP. argumentar para o uso. O nobre 
ministro já respondeu, mas eu tomei aponta
mentos dos officiaes, que aqui se disse que 
forno e~quecidos, entre os quaes se nomeou 
Silva Tavares. Cuido que muitas injllstiças a 
que se a.Iludia serão eomo est<1. Entendo que o Sr. 
deputado frz urna injustiça ao governo quando 
disse que Silva Tavares foi esquecido, porque 
ainda no anno passado foi recompensado com 
uma pensao de um conto e duzentos mil réis, 
E' verdade que esta recompensa não foi dada 
em virtude da lei ; mas entendo que, nQo sendo 

· possivel que faça esta lei remunerações effe
ctivas para todos1 porque não é possível pegar na 
lei e ir distribuindo graças po1· todos, o governo 
podia con:Siderar que este cidadão estava re
munerado com esta .pensfío, e- n!lo usar para 
com elle a autorisação que a lei lhe dava, em~ 
hora o faça . para o futuro. Não é pois muito 
justa esta ceusura. . 

Outra lei attrahio as vistas do nobre depu
tado, e é a que d_echtra em estado d~ guerra o 
Rio Grande do Sul. Comquanto eu nãO con
venha com o nobre deputado nas censuras que 
tem feito ao governo, vou com a sua opinin:o 
até certo ponto. No anno passado votei contra 
esta lei, apezar de fazer parte da maioria de 
então, não porque a julgue excepcional, mas 
porque _tive escrupulo de,. com o meu voto, con
correr para que a,guarda nacional do nosso 
paiz ficasse sujeita a .um . regulamento mui 
forte, e porque julguei que isto _era de algum 
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modo degradante para a guarda nacional. Res
peilei a opinião do governo, que devia estar mais 
ao facto das circumstancias do paiz ; mas tive 
escrupulo, e votei contra a lei, porque entendi 
que ella poderia fazer alguns descontentes llfl 

guarda nacional do Rio Grande do Sul, á vista 
dos abusos a que podia dar .lugar, sujeitando 
á chibata (permitta-se-me a expressão) de um 
sargento cidada.os guardas nacionaes, que pres
tava.o, e estão prestando serviços pelo desejo de 
pacificar a província. 

Receei que, vendo-se elles sujeitos á penas. 
muito fortes, procurassem emigrar, e perdes
semos assim o seu apoio ás forças legaes. Com
quauto respeito muito a opinião do Sr. ex-mi
nistro da guerra desenvolvida nesta casa ácerca 
da homogeneidade que ha enb'e a guarda na
cional quando fez serviço incorporada com o 
exercito, todavia eu vi tambem que estes 
guardas não sabia.o, por assim dizer, aquella dis
ciplina rigorosa dos corpos de linha, e que os 
corpos de linha devião ser considerados com cas
tigo mais severo, segundo o regulamento de 
gGerra, que devem ter, e na.o a guarda nacional. 
Julguei que o governo podia tratar da pacifi
cação do Rio Grande rlo Sul sem esta lei ; pot· 
isso votei contra ella, mas passou. Tratemos de 
saber se ella é excepcional : eu creio que não, 
porque, como já se mostrou, permitte que a 
guarda nacional fique sujeita ao regulamento 
da tropa de linha : o que ped io o governo ? A 
applicação desta lei, que dependia de se de
clarar · que o Rio Gt·ande do Sul eslava em es_. 
tado de guerra. Não póde portanto chamar esta 
lei excepcional sern pre~erir todos os principios 
de logica e de direito. 

O mesmo Sr. deputado altribnio as desordens · 
do Rio Gt•ande do Sul aos máos agentes que o 
governo nomeava. Não duvido que a má es
colha de presidentes concorra para desordem; 
e revoluções; mas pe1·milta o illuslre deputado 
que lhe diga qua é muito facil enumerar esta 
como t1rna das causas, mas é umito difficil entrar 
na boa ou má escolha dos agentes do pr.ider ; 
e senAo, eu lhe perguntarei : se esta é uma 
das causas, não estava· elle no podei· ? Não 
principiou a revolução do Rio Grande do Sul no 
tempo em que o illustre deputado fazia parte da 
administração suprema do estàdo ? O que fez 
elle ? Acaboü com a revolução? Pacificou a pro- · 
vincia ? Não tínha tambem em sua mão esse 
grande meio de aêcommodar as províncias, esse 
· meio magico, qual a: nomeação e boa escolha 
de agentes do poder? Porque não pacificou o 
Rio Grande do Sul quando a rebelliao ainda não 
tinha creado raízes, quando era mais facil bater 
os rebeldes, que se achavão·no tiroc:inio e ainda 
não tinhão os recursos que hoje têm ? Se a 
administração de qüe fez p~rte não pôde fazer 
com que esse meio convergisse para a. paci
ficação do Rio Grande do Sul, como faz elle Qma· 

grande culpà a este respeito ás administrações 
que se seguirão á sua ? 

Sinto não estarem na casa os Srs. deputados 
a quem eu desejava responder a respeito do que 
disserão sobre o discurso que profed em outra 
occasião, resposta que nao lhes pude dar como 
desejava, por se ter então encerrado a discussãO, 
e porque não quiz seguir o exemplo do nobre 
parlamentar de S. Paulo, que na questão dos 
magistrados 1·espondeu · a tudo quanto quiz 
sobre a materia anterior, isto é, a resposta 
á falia do throno. Nilo quiz usar deste direito, 
ou antes deste abuso, talvez confiado na bo
nhomia do Sr. presidente ; mas como se trata 
de agentes, caberia explicar alguma cousa ; 
porém como não estão na casa, fallarei de 
passagem. 

Tendo eu dito, quando falltii nos agentes do 
poder, que ntto considerava um dos pt·esidenles 
actuaes tão abaixo da civilisaçao, passei 11 com
parar esse presidente com outros nomeados 
pelas administrações lransactas, e querendo 
mostrar que er,, en·o, e er1·0 commum, toquei 
nos· ex-p1·esiclenles Gavião e Tobins, ambos 
ex·pJ'esidentes da p1·ovincia de S. Panlo. Um 
nobre deputado apresentou em contraposição á 
minha opinião nm grande e desmesurado elogio 
a um desses senhores, e a respeito de outro 
disse que quiz rebaixar ( expressões proprias) 
o medto do Sr. Tobias, só porque era seu " 
parente 1 Ora, eu fiquei espantado quan'do 
ouvi o nobre parlamentar pronunciar-se deste 
111odo, e queria declarar nesta ::;asa que 
ignorava· inteiramente este parentesco e que 
nunca onvi faltar delle em S. Paulo, e 
que soube delle quando p nobre deputado 
aqui o declarou. Como póde elle portanto dizer 
que eu fallei a. respeito desse presidente pelo 
espirito de perseguição á familia Andmda ? De
cl.artJ que na.o fiz injuria a esse ex- presidente : 
ernitti a minha opinião, o que· me era licito, 
dizendo que o considerava hospede em prin
cipias administrativos. 

Direi duas palavras sobre· o Sr; ex-presidente 
do Pará. Sr. presidente, não sympathiso, nem 
jámais poderei sympathisar com horroms ; se 
elles fo1·ão commettidos, se elles forem provados, 
se se mostrar que o Sr. ex-presidente do Pará 
commctteu hC)t'rorcs, se mesmõ qualquer desvio 
da lei . não-puder ser desculpado pelas circum
stancias extraordinarias e peculiares em que se 
achou, eu tambem terei de ap1·esentar a minha 
indignação. Elle já se defendeu, e eu quero só 
fazer uma 1·eflexão, e não defendêl-o. Eu acho 
que é muito imprudente qu~ os Srs. deputados, 
sem um exame bastante. serio e maduro a este 
respeito, fação censura;s ao ex·presidenle do 
modo que fizera.o, passando além das raias· de 
censuras. Não examinarei se os_ factos ·que o Sr. 
deputado do Pará apresentou são ou não veri
dicos, forão bem ou mal expostos ; ao Sr. ex
presidente toça responder ; mas ãcho máo ~ue 
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se chame um 110111cm que se cncnrrrga dn nobre 
e ardua missllo de pnr.i!icar uma p1·ovi11cill, q11e 
se chains a um tal hon1em despota vngan1en te ; 
acho máo que nas actuaes circutnstancias, em 
que talvez um tal homem pudesse ser aprovei
tado, se lhe tire o prestigio e a força 1nora!, 
corno querendo-se decretar, por assim dizer, o 
ostracismo. Quem póde supportar a sangue frio 
qne nesta casa se !hc façao· invectivas? Con
venho em que qualque.r cidada.o não se póde 
recusar a justificar-se perante a opinião publica, 
convenho c1n que deve apresentar·se franca e 
sinceramente; mas digo que se tem excedido 
as raias da censura, e que não se lem lançado 
mau de outl'os meios reservados para lugar 
proprio. Eu perliria aos Srs. deputados que, por 
bem do pai,,, não tirem assim a força moral de 
oualouer cidadf\O. norcme. se isto contint1a. nlio 
s1eÍ- q-;l~~~ ~ji~er~r~ ~ai~ e~carregar-se de m'issilü 
IM ard ua e arriscada, que traz com sigo sacri
fícios irnmensos. nara soffrer ern Patra unica 
talvez uma revoll;nte injustiça. · ~ 

Sl'. presidente, infelizmente cabe-rr.e sempre 
fal!ar 5 n1fn11fnc ~nfpc;: 1-J!"I hOP:1••• 

O SR. REZENDE :-Sempre, não. 
O SR. PACHECO: - Ou q11asi sempre, de 

modo que, orador no'/o, falto dos esty\os e 
regras oratorias, vejo-me, por assim dizer, ve-

• xado e obrigado a cort:Jr o meu discurso, e a 
foliar muito depressa ; concluirei portanto, de
clarando que voto pela emenda do Sr. depu
tado pela provincia de Santa Calharina, para 
que o governo tenha todos os meios para paci
ficar o Rio Grande do Sul, pacificação que eu 
peço a Deus que e1le saiba concluir. (Apoiados.) 

Fica a discuss3.0 adiada. 
O SR, PRESIDENTE dá para ordem do dia 

a mesma de hoje, e levanta a sessão {is tres 
horas menos um qÚarlo. 

Sessão erµ S de Julho 

PRESIDENGIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARro. -Expedicnte.-Pr~jecto apresentado 
pelo Sr. Ribeiro de Andrada sobre o traffoo 
da escrai1atura.-Requerimento.s.-Ordern do 
dia.-Disc·ussão da 1·e11olução sobre o negocio 
do Sr. Meira. Encerramento da dism.t-~são. 
Votação . ...,.. Ji'ixaçíio dás fvrça11 de terra. Dis
cursos dos Srs. Alvares Machado e Pacheco. 
Encerramento da diseit.ssão. Votàção. DÜJ
emsão do art. 2.º Diseitrilos dos Sra. Alvares 
lYlachado, Carneiro da Ounlia e Gonçalves 
Martins. ~ 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, Iêwse e approva=se a 
llcta da anlecP.tlente1 

-, Falt11? co.m :mi_1sa pnrl!cipada os Srs: Çaju eiro, 
Souw 1Vt,;rl111;;, :Soulo, Cdmon, Vaíl V1e1ra, Pau-
lino, 1311s!a:lla11te, .A.leibiade.:-;, Pinl.o Coelho 
( , J 17 e · · ' :iornes a I on~ec,.1 e :mrnu·o de Campos: e 
sem e\h.1. os Srs. S,lm.a l<'ranco e Francisco· do 

. I-l_ego. 
EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente. 
lendo os seguintes offü:ios : · · 

Do ministro da fazenda, remellendo os 
papeis constantes da relação inclusa, que satis
fazem aos quesitos do officio que. de ordem 
desta ca mara lhe foi dirigido em 11 de Junho 
ultimo, menos na parle relativa- aos lermos la
vrados, quando por ordem dos rebeldes forão 
al'rombados os cofres da thcsouraria da prn
vincia da B~hia, por nno existirem no the
souro, mas sómente o auto do exame e invcn-

. d , (a~10s os mesmos cofres, a q'.1e pelo respectivo 
J111z __ de raz _se procede11 <lepo1s do triumpho da 
legalidade. Diz mais o ministro que não vi:m 
lambem as representações do inspedor da al
fandega da Bahia contra o da theso11raria por 
terem sido remeltidas para o senado em sa
tisfaçlio á uma reqt1isiçi10, logo porém q11e lhe 
forem devolvidas lerá a honra de as enviar.
A quem fez a requisição. 

Do ministro do imperio, e11viando os officios 
do presidente da província de Matto-Grosso, 
de 4 e 24 de Novembro de 1834, 2 de .Ja
neiro e 18 de No'vembro de 1837, unicos que 
versão sobre o abnndono do luga1· de juiz de 
direito da comarca de Cuyabá pelo bacharci 
Paschoal Domingos de Miranda.-A qt1em foz 
a requisição. 

Do secretario do senado, participando que 
por officio do ministro da justiça, constou a~ 
senado que forão sauccionadas as resol nções: 
14, approvando a pensão concedida a D. !,'la
rianna Emília de Almeida Guatimozim ; 2ª, 
corrigindo o engano do decreto 11. 51 de 25 de 
Seternbro de 1838, que concedeu unia pensão 
ás filhas do coronel Luiz Manoel Cabral de 
Teive; 3", mandando proceder a nova demar
cação de terrenos µara se incorporarem á fa ... 
brica de S. João de Ypanema; 4",· autorisando 
o governo a conceder carta de naturalisação de 
cidada.o hrazi!eiro ao padre Benigno José de 
C<!rvalho; 5", concedendo privilegio exclusivo 
ao padre Antonio Josli Pinto Carneiro para a 
importação de abelhas; 6", finalmente, a Paulo 
Fernandes Vianna, · p.i.ra estabelecer correios 
urbanos,-Fica acamara inteirada. 

E' recebida com especial agrado uma felici
tação da camara municipal de Minas Novas. 

E' remettido á commissão de justiça cri
minal o requerimeato de Francisco Luiz da 
Costa Guimarães, queixando-se contra o ex
presidente do Rio Grande. ' 

Lê .. se- e. fica sobre a mesa, a ~eguin te reso ... 
Iução da co~missno de Justiça civil ; 
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78 SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1839 
« A commissl1o de justiça cívil, á qual por 

decisão desta augusta camara foi remettido o 
projecto n. 97 do anno passado, havenào exa
minado sua maleria, o requerimento, .em 
cousequencia do goal foi elle apresentado, e os 
at·ligos additivos, que na discussao se offere
cêrtto, entende que para acautelar os inconve
nientes lembrados no mesmo requerimento, 
sem todavia faltar-se aos termos necessarios ao 
conhecimento do direito das parles,' bastãrá 
restringir o prazo que se concede a cada um dos 
litigantes para arrazoar na instancia superior, 
diminuindo-se tambP.m os terrenos designado§; 
nos arts. 57 e 58 do regulamento das relações 
do imperio. 

rc Quanto, porém, aos artigos additivos pensa 
a commissão que nllo devem ser adoptados, por 
que além de nQo conterem providencia, que con
veniente seja ao fim que parece ter tido em 
vista seu illustre autor, sno lambem estranhos 
á maleria do projecto. A commissao pol'lanto 
julga que o projeclo referido deve ser substi
tuido pelo seguinte : 

e< A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. Nas causas de preferencias, 

o prazo designado no art. 53 do _regulamento 
das rebções do imperio para as razões de ap· 
pellação fica limitado a cinco dias. Para os 
casos dos arts. 57 e õ8 do mesmo regulamento 
concede-se o prazo de 48 horas. 

« Ficão sem effeito as disposições em con
trario. 

cc Paço da camara dos deputados, 2 de 
Julho de 1839.-Tosta.--Mendes dos Santos. >1 

O Sr. !ta.miro pede a dispensa da impressão 
deste parecer por julgar muito simples a sua 
materia. 

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA pede a palavra 
pela ordem'. 

O Sr. Bibeiro de Andrad.a :- Sr. presi
dente, a leitura e meditação da resoluçao n. 40, 
relativa á distribuição de africanos apprehen
didos, offerecida pelo meu nobre collega por 
Minas Geraes, suscitou en1 mim a idéa de sub
metter á consitlet·ação•àa camara um novo pro
jecto de resolução mais circums~anciado e des
en volvído, e, quanto a mim, fundado no in
teresse bem entendido de minha pairia, na 
legislação vigente, e nos principios absôlutos· 
de justiça; projecto que, envio á mesa· para 
que seja discutido conjunctamente com o outro, 
e a· camara de<lida qual deve ser preferido. 

O Sr. :Montezu.ma. pede a urgencia para que 
se lêa hoje mesmo· o projecio. 

A urgencia é apoiada e· approvada, e lê-se o 
seguinte projecto, que é julgado objecto de deli
beraçao, e vai a imprimir : 

cc A assembiéa geral legislativa resolve: 
(< Art. 1 º. Todos os barcos carregados de 

afrir.anos, que forem apresados jun'to ás costas 

do imperio pelo cruzeiro ingJez, ficão á dispo· 
sição do governo inglez, que os poderá trans
portar, e seus parregamentos, para os seus 
estabelecimentos de Serra Leô;l 1 ou outros que 
haja de formar na mesrna costa d'Africa. 
, <r Art. 2". Se por.ém o dito governo os não quí
zer, e os africanos apprehendidos feirem desem
barcados nos portos do imperio; estes, depois 
de competentemente julgados livres na fórrna da 
lei de 7 de Novembro de 1831, serão empre
gados nas obras publiêas a cargo do governo 
geral, e os restantes distribuidos pela camara · 
municipal, pelos governos das províncias, e 
pelas companhias nacionaes, para serem oc· 
capados em trabalhos, ou publicof$, ou in· 
dustriaes. 

<< Art. 3°. Estes africanos livres serviráa por 
espaço de dez annos, e vencerá cada um, além 
do sustento, vcstua1-io, e curativo no caso de 
mo1eslia, dE'zeseis mil réis nnnuaes, os qunes 
se1·no depositados mn cofre publico, para lhes 
se1·cm entregues no fim do rr.fel'ido praso. 

" Art. 4º. Se algum delles morrer antes 
do pra·1.01 a somma que houver vencido pas· 
sará para o cofre dos orphãos d'ondc sahil'á 
para sei· applicada ao pagamento da liberdade 
de escravos africanos, que forem morigerados e 
ti verem officios. 

cc Art. 5°. As mulhe1·es, e os de idade inferior 
a 12 annos, que nllo podem ter o destino do• 
art. 2º, repartir-se-hão por familias estabelecidas 
e de reconhecida probidade, obrigando-se estas 
a dar-lhes, além do sustento, etc., uma conve
niente êducação, ou officio, e a pagar-lhes, du
rante o predito prazo, o salario annual de oito 
mil réis, com o qual salario se praticará tudo o 
que fica disposto nos arts. 3º e 4°. 

cc At·t. 6º. Se porém os menores fôrem de 
sete annos para baixo, devendo elles ser distri~ 
buidos conjunctamente com suas mil.is, como é 
de justiça: então estas e seus filhos não venceráõ 
safado algum antes de cinco annos findos, e 
sómente serão alimentados, vestidos, e curados, 
a)1;m da conveniente educação e officio pr.e
scriptos no artigo antecedente. Depois dos cinco 
annos venceráõ lambem o salario annmü de seis 
mil réis, com o qual se praticará o disposto nos 
art. 3º e 4º,. salvo no caso .de sobrevivencia 
da mãi, porque ·enlãO esta receberá no fim 
do prazo dos dez· annos não só o que houver 
ve,l)cido, mais tamhem o que pertencer ao fi1ho 
morto. 

cc Art. 7 º. O ministro da· justiça apresentará 
todos os annos ao corpo legislativo uma tabella 
dos africanos· distdbuidos, com a época de suas 
distribuições, e o numero que focou a cada re
partição ou familia ; uma dita dos africanos en
trados, com o numero dos barcos, e o carrega· 
mento de cada um ; outra dos mortos, e em 
que tempo ; finalmente urna tabella das som mas . 
existentes em cofre, com a divisa.o das parcellas 

1 • pertencentes aos vivos,· e àas pertencentes aos 
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SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1830 19 
mortos ; e no (~aso de leréltn sirlo upplicudas na 
fórma do art. 4", o nome, qualidades, e o officio 
do novo liberto. 

,e Art. 8º. O governo, cm conforipidaLle corn 
esta reso1llçào, dará instrncções que regulem 
convenientemente a àistriimição àos afric-1nosj 
e IHovidenciará de 1nodo que ella se faça com 
toda a segurança e publicidade, afim de evitar 
as fraudes cot11 que coslumão illudir-se seme
lhantes contractos. 

cc Art. 9°. Ficão revogadas todas as disposições 
ern contrario.· · 

« Paço da camara, 5 de Julho de 1839.
Ribeiro de Andrada. )1 

Lê-se e approva-se o seguiate requerimento : 
<e Requeiro que se pergunte ao governo se as 

provisões para o pagamenlo do mrio soldo ás 
villvas e filhas dos militares narrão ala:um emo
l~t1l;l~t~ ~-a- ~hanc;ilaria, e ;m·" vil'lucte de que 
lei paga.o. Salva a redacção.-J. J. de Oliveira. >i 

E' lido e approvado o seguinte: 
1c Afim de se poder dar com conhecimento de 

rausa um parecer ácerca da prnlenção da mar
queza de Maceió, viuva do rnarquez do mesmo 
titulo, requeiro que se peça, pela secretaria dos 
negocios estrangeiros, informação ao governo 
até quando exeí·ceu effectivamente o dito 
rnarq1iez as funcções de enviado extraordinario 
11a côrte de Vienna, o que ainda não con!3ta dos 
ilocu1uer..tos juntos ao seu requerimento.-
Ghrneiro da Cunha, >) · 

Lê-se e entra em discussão ·o seguinte reque
rimento: 

(e Requeiro que se pergunte ao governo se já 
mandou responsabilisar ao bat:harel Joaquim 
Teixeira Peixoto de Albuquerque, pelos abusos 
de jurisdicção que praticou na provincia da 
Parahyba, em qualidnde de ouvídor, depois de 
lhe constar officialmente achar-se demiltido 
pelo governo geral, indo carregar a comarca, 
tirando devassa, crimínando e recebendo o 
seu ot'denado e emolurnenlos.-Carneiro da 
Cunha. )) 

O Sr. Montezuma, bem que deseje votar 
sempre com o nobre deputado autor do reque
rimento, nesta occasião vê-se na necessidade · 
de votar contra o seu requerilllento. Entende 
que o que o nobre deputado quer ·é que se 
falle no objecto. 

O Sa. CARNEIRO DA CUNHA :-Apoiado. 
O SR. MoNTEzm.u :-E é bastante para que 

se falle no objecto a apresentação deste reque
ri menlo; porque de certo, se elle não se apre
sentasse, não se fallava sobre a mateda, não 
se desenvolveria· a questão, nem se satisfaria 
as intenções do nobre deputado. Julga que deve 
votar contra o requerimento ainda mais por 
ter muito rece~o que o governo, para satisfazer 
ao que lhe fô1· requisitado, não trate de fazer 
a defesa desse bacharel. O governo. não o 
mandou responsahilisar; isso sabe-se muito 

bem. Tarnbem não é o governo actu:\l o que 
o devia ter mandado responsabilisar. Se o go
verno daqueiia época o nilo mandou 1·espon
sabilísar, se o que se lhe seguio tatnbem na.o o 
fez, este que se seguio a esse governo tam bem 
___ ,.., _ 11 _ _ I"'\. 1 _ _ _ ro •, _ , 
o nao 1ez. u oranor com erreno connece que 
o governo não mot're, mas os factos podem 
mol'l'er, o que é uma ve1·dade juridica. Na.o 
tendo o governo ainda mandado respoosabi
lisar esse bacharel, terne que elle faça a sua 
defesa, e não quer por isso collocal-o nesta 
posição. Parece-lhe .pois que seria tne]hor que 
o nobre deputado fizesse uma incticação sobre 
o objecto, a qual fosse á cornmissão respectiva. 
Seria isto mais proprio e mais conforme com 
os estylos da camara. 

O Sr. Carneiro da. Cunha declara que o ba
cbat'e1 Joaqui1n Teixeira Peixoto de Albu· 
querque, depois de demittido do lugae de 
ouvidor da comarca daquella provincia, foi em 
correcçao ás villas do interior, tirou devassa, 
criminou a muitos cidadãos, e recebeu o seu 
Ol'denado e emolumentos, dando um terl'ivel 
exemplo de iusubOL·din3ção ao governo su
premo, e causando divisões na provincia. Nno 
duvidi, mandar uma indicaçrw á mesa, uma 
vez que o illustre depntado (o Sr. Montezuma) 
não julga qlle o seu requerimento está con· 
forme. O fim de seu requerimento é mostrar 
que o governo de 19 de Setembro não devia 
mandar para presidente da Parahyba um ma
gistrado que alli tinha dado semelhante 
exemplo. Quer qne o governo escolha para os 
empregos homens dignos delles, para que os 
povos respeitem as autoridades legitimas e 
obedeçc:i.o á lei, porque só desta sorte poderá o 
Brazil ser feliz. O finado de:;embargador Luiz 
Cavalcanti disse que todo aquelle que mos
trasse rebellar-se contra o governo n1ío devia 
ser mais empregado em l11gar de representaç:io ; 
infelizmente porém esse principio nllo é seguido. 
Retira ernfim seu requerimento, desej,rndo 
porém que o governo actual nao despache para 
outro lugar o mesmo bacharel. 

Consultada a éamara, permitte que o il
lustre deputado rélire o seu requerimento. 

O Sr. Coelho Ba.stos diz que na seguinte 
sessQ.o o ha de offel'ecer como seu. 

Lê-se e approva-se o seguinte : 
cc Requeiro que se peça ao governo re

metta com urgencia copia do aviso do ex
ministro do imperio dirigido ao pre::iidente 
da Parahyba no corrente anno, a · respeito 
das eleiçõi:s para a assembléa provincial da 
mesma provincia.-Coelho -!Jastos. » 

O Sr. Henriques de lbzende remetta á 
mesa um requerimento da camara municipal 
do Recife, pedindo para seu patrimonio- ter
renos de marinha. 

E' remettido á commissão do orçam~nto, 
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SESSÃO EM 5 DE JlTLHO DE 1839 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a . àiscuç;s/J.o sobre o negocio do 
Sr. Meira. 

E' lida. e anoiada a se2:uinle emenda sub
slitutív~ do S\·~--P~ssoa · d"'e Mello: 

cc A isençllo de direitos, concedida as fabricas 
nacionaes, sobre as malerias primas importadas 
para o se·u consumo, é larnbêrn applic~vel aos 
moinhos ou fabl'icas de moer lrigo ern gt'ande. )) 

O Si-. Silva Prmtf!s está JJersuadido aue os 
pri~cipi~s-~~t;b~l~~i~f~s pelo; mern bros d~ com
miss:i.o não são precisamente c<mformes com a 
conclusM que tirárão. A commissào estabeleceu 
que as ma-terias primas importadas pura con
sumo das fabricas nacion::ie::; são de rigorosa jus
tiça isentas de direitos ; estabeleceu que o trigo 
importado na provincia da Bahia é rnateria 
prima, relativamente a essa fobrica ; devia por
tanto deduzir uma c0nclusn.o differente daquella 
que deduzia. A com missão pretendeu que quaes
quer outros cidadãos que se acharem nas 
mesmas cücumstancias reconessem á carnara 
para obter a mesma isenção. Verdade é que os 
illusl.res membros da commissuo lêm preleII
dido sustentar seu parecer, dizendo· que quiz 
obstar á que o pretendente andasse do corpo le
gislativo para o governo, e deote para o corpo 
legislatívo, visto não considerar o governo esses 
trigos como materia prima: não sabe porém 
o orador. se a medida proposta remedêa essa. 
difficuldade, pois que tem ella de ficar su
jeita á sancção, e se o governo a negar, tem, 
pelos tramites marcados, de voltar ao conheci
mento da camara; A mesma illustre com
rnisstlo a11egou em seu parecer, que teve m uíto 
ern vista auxiliar a industria ; e acha o orador 
que este argumento não produz todo o effeito 
que se pretende ; além de que alguns argu
mentos forão profot'idos contra a sua doutrina. 
Disse-se que muitos outros emprehendores 
deviM querer iguaes isenções. Acha o orador 
que para admittir-se este argumento é neces
sario suppôr-se que haja prevaricação, que as 
commissões encarregadas de examinar se essas 
fabricas estão· ou nno no caso da lei . pudessem 
dar um parecer contrario aos interesses . do 
paiz : ni\o se demorará pois sobre este topico, 
e notará sómente que este argumento, como 
todos os outros que se tem prot.lnzidp, nllo tem 
força contra a lei ; e se alguns pod~rn ter, é 
contra a legislação. 

Se1 porém, entender-se que a legislação tem 
defeitos, aconselha que·se adopte a pratica esta-· 
belecida nos Estados-Unidos. Se se entende que 
o tribunal da junta do commercio, na classi
ficaçao das fabricas nacionaes, póde àbusar, de
termine ·se por lei quaes as fabricas que devem 
gosar destes favoris. 
· · Nota finalmente que -o pretendente montou 
sua empreza firmado na esperança qUe lhe dava 
esse artigo de nossas leis, e · deve portanto o 

corpo legislativo prestar a sua condjuvaçào aos 
esforç0s que elle tem em pregado. 

( DHranie iodo o di.scn·rso do nobre deputado, 
reina grande susitri·o no salão, a ponto que m.al 
poàemos ouvU-o. ) 

O Sr. Tosta tinlia pedido a palavra quando 
e.inda não tinha fallado o nobre deputado pela 
provincia da Bahia, que hontem se -pronunciou 
a favor da reso]uçno ; então queria o orador 
chamar a questão ao ponto em que realmente 
devia ser considerada, e não da maneira porque 
tem sido ventilada, íst0 é, encarando sómente a 
conveniencia ou desconveniencia que da reso-
1 . - . - _, - --- • rnçao pouem provir. 

O discurso do nobre deputado que acaba de 
sentar-se segut·amente conteria razões convin
ceutes ; mas o . susurro que havia na casa n~o 
lhe consentia que o ouvisse ; por isso faz-se cargo 
de dizer duas palavras a respeito da resolução e 
das emendas que se achao sobre a mesa. Crê que 
ri materia é tão simples, q11e nao consentit-a 
militas duvidas ; consiste ella em saber se, se
gundo a legislação em vigor, é ou não fobl'ica 
nacional : em saber se por ventura o trigo em 
grão que fôr importado póde ou n!lo sei· consi
derado matería prima. 

Quanto á primeira, não se póde negar que a 
fabrica do Sr. Meíra é uma daquellas men
cionadas no alvará de 1809, e por consequencia 
não concebe como o procurador-fiscal pôde 
emíttir uma opiniao contra o que está determi· 
nado por Iei1 e confirmado pelo tribunal da junta 
do commercio. 

Quanto a ser rnateria prima o trigo em grao, 
julga escusado desperdiçar demonstrações, por
que realmente impossivel é atinai· com os rno
livos porque o procurador-fiscal concluio que não 
era o trigo materia prima. Crê que ninguem 
poderá duvidar disto, porquanto é o trigo que 
tem de ser levado á fabrica do Sr. ]\.leira o unico 
alimento desse estabelecimento; e pois não póde 
deixar de ser maleria prima. 

Passa o orador a. examinar um ponto que 
. declara essencial : o Sr. Meira ·reconeu a esta 
casa quando julgou seu direito otieudido, uma 
vez · que ·o procurador-fiscal tinha faltado á 
justiça. Se pois o thesouro havia fallado ao 
exacto cumprimento da lei, não concedendo a 
esse cidada.o a importação, livre de direitos, das 
materias primas para uso da sua fabrica ; se 
tinha deixado de considerar como fabrica p que 
como tal nao podia debcar de sez· considerado, 
deve o corpo legislativo reparar este erro. Está 
pois intimamente convencido de que deve passar 
a resolução. 

Julga que na.o seria basta.nte que o artigo 
declarasse que o trigo em gra.o era materia 
prima : deixará de fallar en1 algumas emendas, 
por já se haver dito quanto é bastante; declara, 
todavia, que a do illustre deputado. de Pernam-
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skssAo EM [> DE JULHO DE 183ü 81 
huco traria cornsigo1 se pussusse, tuu itos i11convc
nientes. 

Quauto ao que se disse ácerc a da diminui~ào 
das rendas publicas, bem que nAo queda cansar 
a attenção ela camiírn, que já está baslanle in-. 
teirada, limitar-se-ba a dizer que, se ha receio 
de ver díminuida8 as. rendas publicas, então 
dever·se-hia tralar- de reformar a legislação, nao 
só declarando o que sejão malerias primas, mas 
lamhern as circ-umslancias necessarias para se 
considerai· qüalque1· eslabelec:imenlo Lle in
dustria fabrica nacional. Tarnbem não falla1·á 
sobre a conveniencia dê conceder favores, pois 
acha sufficientemente demonstrado esse ponto, 
e conclue votando pela resolução, e se ella n:io 
passar, pela emenda do Sr. Ponles. 

O Sr. ·Belleza pede o cm·e1·1·amento da dis
cussao. 

E' approvndo, 
E' rejeitada a resolução e approvaclos as 

emendas dos Srs. Cnmeiro dn Cunha e 
Pessoa de Mello. 

O Sr. Vianna pede a palavra. pnra moslrat· 
c1ue esta volaçno veio inulilisar a medida tomada 
pelo governo. Manda á mesa os seguintes artigos 
additivos : · 

,e E' concedido a Francisco Ezequiel Mcira, 
pelo espaço de 10 annos, uma consignação pe
cuniaria correspondente á irnportancia dos di
reitos de importação qne aclual mente pagarião 
nas alfandegas doze mil alqueires de trigo em 
gra.o, importados de paizes cstra!lgeil'os, á qual 
todavia sómente terá direito, se 1m sua fabrica, 
estabelecida na provinda da Bahia, moer an
nualtnente vinte e quatro mil alqueires de trigo 
pelo menos. 

<< Os favores de isenç!lo de direitos de im
portaçM das materias primas, de que ora gozão 
as fabricas estabelecidas no imperio do Brazil, 
na conformidade dos alvarás de 28 de Abril de 
1809 e 21 de Janeiro de 1813, e regulamento 
das alfandegas de 22 de Junho de 1836, art. 91, 
§ 5º, ficrlo !'eduzidos a uma somma pecuniaría 
equivalente á somma dos direitos que pagaria 
a terça parte das materias primas que con
sumirem as referida~ fabricas · no acto da 
publicaça.o desta lei, durante o inesmo espaço 
de tempo. 

(( Puço da camara dos deputados, 5 de J ul110 
de 1839.-J. P. Vianna. 11 

O artigo 1º uao é approvado, mas o 2º o é. 
O Sr. Andra.da Machado duvida que se 

possão offerecet· artigos additivos depois de se 
ter votado i:;obre a questão toda .... 

O SR. PRESlDENTE acha que, não estando com
prehendida a materia do artigo addítivo na ma
teria subre qUe se votou, ·póde elle entrar em 
d iscussao, e assim o nob1·e deputado que o offe
receu estava na ordem. 

Por se achar na casa o Sr. rnin'islro da guerra, 
fica adiada a discussa.o; 

TOillO 11 

SEGUNDA PAHTE DA OHO~M DO DIA 

LE1 m.: ~'IXA\=ÃO IJI:: 1-'üllÇAS 

Tem entrada com as formalidades <lo es
lylo, S. Ex. o Sr. ministro da guerra. Con
tirma a discussão da fixaçào de forças de 
terra. 

O Sr. Alvares Macha.do: -Sr. presidente, 
nem meu estado de saude me pet'milte tomar 
parle mais activa na presente discussão, nem 
a mesma maleria me habilita para isso ; mas 
CO;HO enlendo que no estado em que está o 
nosso p:.i iz não devemos escassear ao governo as 
necessarias f'orças para nelle manter a ordem, en
ltarei na questü.o; e ta11lo mais, Sr. presidente, 
que lenho cu sido incitado a foliar de um modo 
tão doloroso, que até t.lesairo~o me seria se al· 
gumas paluvws na.o dis'3esse. Sr. prt!sidenle, a 
cou<luda que <fü t~ulto lido u respeito da fix,,ção 
de fut·~as Ut! ten·a neste anuo t1ão foz diffel'ença 
algt111m da conJu<:la do anuo pa;;sado em igual 
di:;cussllo ; e eu cunvi<lo a todos os meus cu1· 
legas pa1·a certifü:arem se na sessao passada 1 

liavendo eu mandado uma emenda em que 
propunha diminuir 2 mil homens da fo1·ça 
que o Sr. ex-ministro queria, illustrado em 
minhas idéas pela discussão, não cedi a pa
lavra, não retirei a minha emenda? Mandei-a, 
porque entendia que S. Ex. queda denlt·o da 
linha a força de pedestres; rnas logo que de
clarou quai era o seu fim, retirei-a ; retirei-a pela 
razão qu~ tenho aclualmente, isto é, acl1ar-me 
com promellido a dar ao governo os meios de 
acabar com a anarchia, não deixar o governo àes
arrnado, habilital-o para manter a paz e ordem 
no paiz, e ar·redar da camara dos deputados a 
responsabilidade moral, quando a paz e a ordem 
não fossem :nantidas. 

Este anno, Sr. presidente, ao ouviL· o relatorio 
apresentado µelo Sr. ex-ministro da guerra, 
dava-me elle razões para julgar que uma força 
tàO grande ni:\o era necessaria i disse-nos que 
os rebeldes se acha.o nús, descalços, desrno
ralisa dos, mortos á fome, e quasi a cahir á 
noisos pés pedindo misericordia. 

A' vi:;ta disto. auem dirá aue uma forca. tão 
· grande seja nec~ssaria? Mas~S. Ex. (o S0r. mi
nistro da guerra actual) aprnsenlou-nos os seus 
temores a respeito do exilo daquella guerra : 
ora, mandando a constituição fixar forças sobre 
informações do governo, embora as que nós 
temos sejrt.o só as do seu antecessor : tal é o 
meu desejo de arredai' da camara toda a res
ponsabilidade moral, que votarei pela fo1·ça pe
dida, porque não qu~ro deixal' o governo des
al'mado. Nao ha pois naàa de torpe· em minha 
coni!ucta; eu teuho marchado sempre com a. 
mira em pessoas, cujo lacto é mais fino, cujo 
talento é iucompamveltnénte maior que o meu. 

Não é a mim, Sr. presidente, que se póde . 
lançat· o epitheto de torpe ; o voto que dou ... o 

11 
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82 SESSÂO EM 5 DE JULHO DE 1839 · 

governo não é de graça, é verdade ; mas as 
recornpen:.as qne peçf) nao são as graças do 
poder; em outro tempo dei o mell voto ao Sr. 
minislt•o, e S. E~. se lernbt·ará ~1?1n duvida que, 
ao abrir as portas de l:illa a11te-si1la 1 quando lhe 
uppurecia grande nmnero de pedinchões o sup
plicanles, nunca 11.;.s,,e n11tnero vio a minha 
pessoa, pedindo-lhe nem para mim, nem para 
meus puenles, nem para meus amigos. A grai;a 
que peço ao governo, a recompensa que delle 
exijo, é que a governe bem o paiz, que ame as 
nossas iostitLJições. (ApoiadoB.) 

O SR. NAVARRO: - E trabalhe nas eleições. 
O Sa. ALVARES MAcHADíJ: - Se, fallando . 

assim, quer o nobre deputado dizer que eu· 
tenho esta conducta para por meio della 1·c
cebe1· os votos da miuha provincia, honra á 
minha província! (Apoiado11.) Mas não é por 
isso, é por causa maior, é para satisfazer a 
minha conscicncia. 

Tenho a tocar l:lrn outro topico: en tenho 
dado mais que snmci~ntes cxpli1;11çücs tle mi11ha 
conducta, e nll.o espe1·ava outra vci ouvir rallar 
em elogios indisc1·etos .••. 

Nunca partilhei os principios 11pl'cscnl11dos 
pelos republioauos do Rio Grando ; nao é de 
u,na época arredada que 1msc1!1t o movi111e11to 
de1.1:0111inado-exallat.lo-; a esle pal'litlo forflo 
muitos levados; IJU nllo. Devoto da lihcrdacie e 
indep1:ndencia do meu paiz, nunca me lancei 
no partido exaltado, e quando muitos lauçavno 
o estigma da 1·eprovação a quem rião partilhava 
as suas idéas, eu nllo as abracei. Na época da 
liberdade e independencia eu tomei a defeza 
dos meus concidadãos d'além-mar, e eu disse na 
minha provincia : - Nós queremos a indepen
dencia, mas não queremos as lagrimas do orphão · 
e da viuva ; elles são nossos concidadãos ! -
Nunca pertenci ao partido republicano .... 

UMA Voz: - Nem no verdor dos annos? 
O ~R. ALVARES MACHADO: -Nem então: 

.quando houve a revolução no Brazil já não es
tava muito moço. Estou convenci'do que o pen
samento absolutista era o do governo passado, 
o republicano será talvez o do secúlo futuro, 
mas de hoje é o monarchico constitucional re
presentativo (apoiados), nós não podemos du
vid,ar disto. Peço aos meus collegas que cen
surem a minha conducta; gosto de ser cen
surado ; ·mas.quero ao menos que se .. me con
sinta haver sempre obedecido á minha con-
sciencia. · 

Se apparecesse na casa algum republicano, 
eu queria ser censurado por elle ; queria ser 
eensurado por um republicano, constanteme11 te . 
republicano, ou por um monarchista constante
mente monarchista ...•. Mas_ que tiramos nó,; 
desses convicios reciprocas ? Que fazemos nós 
com ·isso. á face do paiz quasi a desmoronar-se 
pelos elementos de desordem que por toda 

a pa_rte existem? ... Porque eu não entendo que 
exista espirito de ordem bem pronnnciado : 
eu, a este re!=peito, tenho os mesrnos temores 
qne Linha o Sr. mi11istro da guerra. E é no 
estado em que se acha o paiz todo convulso 
que nos havemos de lançai· convicios reci1H'oca
mcnte? Não será melhor, quando íllguma cousa 
escape á algum de nossos illuslres collegas, 
attribuil-a á lapso de lingua, do que apro
veitar uma expressão mal entendida para pul
verisal-o? Como assim nos havemos de reunir 
para salvar o paiz p· 

Tenho notado, Sr. presidente, bastantes de
sejos de que comecemos á guerrear a adminis
tração actual, a fazer-lhe opposição. Confesso 
que a farei quando fôr arrastrado pela força das 
circt1mstancias ... 

O SR. NAVARRO :-Não: o senhor não se guia 
pelas circumstancias. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Eu fa1·ei oppo
siçno á adrninislt·açllo aclual quando perca a 
esperança de qne ella n!lo 1;óde salvar o pnii; 
mas nem ainda pet·deudo esla esperança cu 
lhe neg,lrei os meios nccessarios. Eulendo, 
Sr. presidente, que a lei de fixaçllo de fo1·ças 
de mnr e terra n!\o é urna lei de confiança ; é 
uma lei coustilucional que somos obl'igados 
a foier annualmenle, é uma lei de justiço, 
é uma lei de obrigaçao. (Apoiaclos.) Tenho 

. notado que se apanha a mais ligeira palav1·a 
do Sr. minish'o, para immediatati1ente se dizer: 
- Veja lá " que acaba de dizer o Sr. ministro, 
veja se é possível continua,: a opposiç1101 esta 
velha opposiçllo, a prestar sua confiança á actual 
admínistt·açll.o.-A este respeito eu direi que 
me guiarei mais por actos do que por pa
lavras. Nem mesmo fez-me muita impressao 
a palavra - divorcio-, de que se servio o 
Sr. ministro quando disse que não combinava 
com a~ idéas do Sr. Limpó: não dei a esta. 
palavra o peso que alguns senhores lhe derão ; 
foi um modo de dizer : mas quando não fosse, 
o que queda isto dizer? Que S. Ex. se divor
cia, se separa das idéas que o nobre deputado 
emittio. 

Sr. presidente, quando entrou a adminis
tração de 19 de Setembro não concitámos 
aos outros para lhe fazer opposição, apresen
támo-nos francamente ; no primeiro dia em 
que o Sr._ Calmon veio tomar assento nessa 
cadeira, nesse dia começou a acção ; sem irmos 
concitar aos outros para chicanar o minis
terio, abrimos a campanha com elle. Se os 
Srs. deputados querem fazer opposição, fação-a. 
por sua conta; não queira.o constituir a \Telha 
. opposição em instrumento seu ... Neru a podem 
fazer: o estado da divisão da camura é de na· 
h1l'eza tal, que os S1·s'. deputados não podem 
fazer opposiça.o, ou ao menos uma opposição 
tal, que der,ribe a actual aJministração e os 
leve ao poder. Nós nos a~hamos aqui divididos 
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· SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 183H 83 

em tres fracções, se me não engano :-é uma 
a frac~ão do gabinete de 19 ele Selfc'mbro, outra 
é esta vel!w opposiçãoi a lerceirn f composta 
de homens ele crediio, que, na.o querendo 
tomar a physionomia de nenhum pni-tido, 
entendem aue convém levar o seu voto áauella 
causa que Úies parece mais justa. · · ' · 

O oradot·, depois de mais algumas obser
vações a este respeito, diz que esta persua
dido que a força -que S. Ex. o Sr. ministro 
da guerra reclama é maior do que aquella 
que as circumstancias do paiz reclama.o ; que 
todavia, considerando corno mais valiosos os 
conhecimentos e experiencía do Sr. minislt'o 
da guerra, faz parn com elle o mesmo que 
fez com a administrar,:ão passada, isto é, dá-lhe · 
a força que pede. Deseja que esta força seja 
corôada de mais louros do que a que o anno 
passado se àen ao gabinete àe Setembro; e 
deseja igualmente que o governo, ao encerrar 
a sessM, diga que fica sufficientemente ha
bilitado para manter a paz no ímperio. 

Conclue reiterando o pedido que já fi"~ra, 
de que cessem todas essas divisões, que nem 
rnesmo Cül' po1itica tem, pnra se reunirem 
todos os lados <la camara n 'um centro, afitn 
Je sustentarem a monarchia conslilucional e 
manterem n paz no imperio. (Jbtifo,q apoict
dos.) 

O Sr. Conde de Lages (rn-inistro da guerra): 
-Compéte-rne aqui fazer urna pequena obser
vaç1lo. Apresentando-me na camara, sempre 
desejo merecer as suas symputliias : 0 gabinete 
nilo vem aqui guerreai· o syslema, nem n poli
tica particulat' de nenhum dos Srs. deputados. 
Empregllei a palavra-divorcio,-e devo ex-

. plicar qual foi o meu pensamento. O nobre de
putado por Minas oppoz-se á lei ele ren1ulieração 
de serviços, eu lambem me oppuz a esla lei na 
eamara a que tenho a 11onra de pertencer; 
nossas idéas estava.o enlfio casada::-, mas nossas 
idéas têm divorciado agora. Este foi o meu pen
samento, p~nsamenlo restricto à questão que 
nos occupàva. 

O Sr. Pacheco :-Não tive o prazer de me 
achar na casa para poder pesar bem as ex
pressões do illustre deputado (o Sr. AJvares 
Machado) ; nias persuado-me que nno negará 
que elle se dirigia a mim, dizendo que era bas-

. lante doloroso ter sido accusado de sympathisar 
com os rebeldes do Rio G1·ande, ou ter sido 
taxado de imprudente põr um deputado que 
n'outro tempo sympathisára com os principios 
hoje proclamados por esses rebeldes. Cui~o que 
se reduz a isto o que . disse o nobre deputado ; 
ou enta.o far-me-ha o obsequio de explicar o que 
disse, porque não estive na casa. 

Sr. presidente, o illuslre deputado, ou não 
está bem aci facto de minha curta vida publica, 
ou de certo foi mal informado, e eu devo ex
plicar-Ih 'a. Quando ~e dirigi da provincia onde 

nasci (Bahia) para a província de S. Paulo a 
matricular-me na academia jurídica, eu contava 
entilo 20 annos de idade; e então, quando ver
dade fosse o que disse o nobre deputado, 
quando verdDdeira fosse a ar~uiça.o que elle me 
dirigio, certamente era muito desculpavel. 
a tlen to o verdor da idade ; e na.o desculpavel 
seria se o illustre deputado nesta casa, quando 
já na.o está no verdor da idade, sympathisasse 
com esses principias ; quando sympathisasse, o 
que nego. Fui eu hontem que, fallando sobre a 
poJítica da moderação, disse que não admittia 
esH1 política na accepç1lo indefinida e vaga, e da 
maneira por que a entendião os nobres depu
tados; porque, exclamei eu,-será com essa 
poiitíca e com aiguns eiogios imprudentes que 
se preteude salvar o paiz ... 

O SR. PRESIDENTE :-0 illustrc dep11tado não 
se dirigio ... 

O Sn. PAcIIEr:o :-Estou me defendendo de 
mrn1. arguic;no; o illuslt·o dep\lll\rlo tlirigio nl· 
gnmas palavras :'tcc1·<·a da plmuw <lti quo usei ; a 
quem se dirigia s1inno a mi111 ? Co11li111·w. 
Qun11do nw didgi pnrn a 111·ovi111·i11 do S. Pu11lo 
a rnatricnl:11··1110 11n ll!'ll(l1•11ti11 j111·idii:11 1 ccl!ll.ava 
20 an11os, pol'lanlo nl\o 81'l'in de ndmii·nt• que 
sympalliisusse corn ei,~u!-l ptfocipios, o que tw~o; 
mais de ndmirnr s1:rin que l111,i.t pessoa que 11!\o 
esteja mais nu venlot· dos 1rn11os1 e que sy111p11-
ll1i!:le COlll luC's p1·it1dpios; es!ou longe de al
tribnir isto rio nobrn <leputnrlo. De adrni1·nr é 
que, n/lo se symplllhisnndo com taes pt'i11cipios, 
haja i:'10 ponca prtHlenc~ia q11e denll'o de~tH casa 
se ve11hn.n fazer elogios disparHlndos, elogios 
immerec:iclos aos rebeldes, que haja quem se 
anime a cliamnr eslrella, a cl,arnar grm1de 
mestre de c,un po, grande palrtola, a homens 
que, quando nelles existisse nlgurna faisca desse 
sentimento, eslào cobertos de roubo, de sang11e, 
de assassinatos. e não podino portanto merecer 
esses elogios, elogios tanto mais imprudentes, 
qmrnto rebaixão o merito dos legalistas, nenhum 
dos quaes mereceu um .só elogio. Verdade é 
que disse um illuslre deputado por Minas:
Donde sahit'ão vozes em louvor do coronel 
Lisboa ?-Eu direi: forfiu ;,,., unicas vozes que 
apparecerão desse lado a que pertence o nobre 
deputado ... 

O SR. OrTONI :-Nao apoiado. 
O SR. PACHECO: - Notarei que a opposiça.o 

t!lo ~ómente tem ele\!ado ~mas vozes em louvor 
dos· que já morrerão : nã.o se lembra de ne
nb um dos que estão vivos, e que têm prestado 
l'elevantes serviços á legalidade. Não quero 
escurecer a gloria desse illustre militar ; mas 
digo que ha muitos lega.listas que se fazem 
dignos dos elogios dos nobres deputados. Mas · 
deixemos esta questão, e entremos na que me diz 
respeito mais de perto. Eu, Sr. presidente, não 
professei esses pl'incipios, como o illustre de
putado pretendeu incul~r nesta. casa. Quando 
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estudante em S. Paulo, eu; amigo da liberda<le, 
receei com muito gente entllo do primeiro chefe 
de estado, mas de que meios poderia lançar rn1t.o 
então para fazer guerra ao poder? De mui 
pequenos ; desses lancei mno, e enlAo estava 
unido ao illustre deputado; cuido que o ilh1slre 
deputado até a época de 7 de Abril foi muito 
patriota. 

O Sa. ÂLVARES MACHADO: - Até agora· 
(Risadas.) 

O SR. PACHECO :- O illustre deputado <lese· 
java sinceramente a liberdade do seu paiz, 
temia do chefe do poder, fez-lhe opposiçao 
pelos meios legaes, ao menos esteve incorporado 
a todos aque1les· qne apoiava.o o moviinento que . 
então se fazia. Mas vejamos da data de 7 de 
Abril para cá. Disse o illustre deputado que, 
exaltado, · eu fazia guerra aos moderados. 
Sr. presidente, já declarei o estado em que eu 
me achava, e conjuro o illustre deputado a que 
mostre se acaso en fui algum dia inimigo da 
ordem, se acuso eu andei nos ajuntamentos que 
por ventura tiverão lugar em S. Paulo, se acaso 
me manchei em algum allenlado, desafio o 
1101.Jre deputado a que se apresente nesta casa 
com franqueza: se quer de certa maneira des
lustt·ar a pessoa de tim seu collega, faça-o cla
ramente. 

Cuido f[Ue o illustre deputado não se devia 
doer tanto de nrna opinino minha, isto é, da 
opinião pela qual julguei que os elogios feitos 
v.os rebeldes el'ão imprudentes; para que pois 
inculpar meus sentimentos de enlllo? Antes do 
7 de Abril eu entendia que a liberdade se 
achava em perigo ; felizmente appareceu a re
-volução de 7 de Abl'il, e eu vi, sou franco, que 
os amigos do · illustt·e deputado, levados da 
grande ambição do poder, não tinhão, ao menos 
não me merecerão, as melhores sympalhias ; 
e declarei-me contra elles, e declarei-me muito 
francamente, mas como homem que nAo era 
politico, como homem qne não occupava em
prego importante ; não lancei ma.o de meio 
algum illegal. Não sei qual seja o sentimento 
que o illustre deputado quiz inculcar; eu con
vido ao illustre deputado que diga se, desde 
que puz-me em estado de occnpar empregos, 

· ·de representar a província de S. Paulo, ha al- · 
gu m acto meu que demonstre falta de amor da 

· ordem, que demonstre falta de probidade, como 
alguns Srs. deputados têm querido in'eulcar; 
emfim corra-se os olhos por toda a minha 
vida publica, faça-se-me uma accusaçao, não 
tenho medo, não recuso qualquei· j11izo, nem 
mesmo dos meus mais encarniçados inimigos. 

O Sr. Na.varro pede o encerramento da dis
cussão. 

Depois de uma pequena questão de ordem, 
con~ulta-se a camara, e dá-se por encerrada 
a discussão. 

Ainda. Unhão a palªvra os ~rs. Carneiro d~ 

Cunha, Gonçalves 'Martins, Maciel Monteiro, 
Cast1·0 e Silva, Rodrigues Tort·es, Moura Ma
galh8e!!!, Rezende, Angelo Custodio, Oliveira, 
Andr~da Machado, Seba::.lião do Rego, Car
neiro Lea.o e Floriano de Tolc,Jo. 

O Sr. Ca.rva.lho d.e !viendon;a pede retirai· 
a sua emenda. 

Não lhe é isto concedido por já se ler encer
rado a discussão. 

Procede-se á votação do art. 1 º e seus para
graphos pelo modo seguinte : 

Al'l. l.º As forças de terra para o anno 
financeiro de 1840 a 1841 constaráõ : 

§ l.º Dos officiaes generaes, dos do estado
maior do e~ercito, praças e arsenaes, e officiaes 
dos corpos. (Approvado tal qual.) . 

§ 2.º De 13,000 praças de pret de linha. 
(Approvado co~ a emenda do Sr. Coelho, que 
eleva a fo1·ça a 16,000 praças em circumstancias 
extl·aordinarias.) 

§ 8." De 2,000 p1·aças de pret fóra de 
linha. (Approvado.) 

§ 4.0 De 8 companhias de ai-tifices. (Ap
provado, fican,lo prejudicada a emenda do S1·. 
Carvalho de Mendonça, reduzindo essas com-
panhias a 6.) . . 

As outra8 emendas ao § 2" são julgo.das p1·e
judicadas por votação da camara. 

Suscita-se uma questão de ordem, em que 
lomno parte varios senhores fa•,endo ver a neces
sidaQe de declarar cada orador no fim do seu 
discurso o sentido em que vota. 

O SR. PaESIDEN1'E lembra aos S1·s. deputados 
que, quando pedirem a palavra, haj!\o de declarar 
se é para fallar pró ou contra a maleria em 
discussão. 

Entra em discussão o seguinte : 
cc Art. 2.º As forças de linha acima fixadas 

serão distribuidas pela maneira seguinte : 
,e Doze batalhões de caçadores~ 
cc Trcs 1·egimenlos, e quatro esquadrões de 

cavallaria ligeira. 
« Cinco batalhões de artilhal'Ía a pé. 
« Um corpo de artilharia a cavallo. 
cc Um. corpo de pontonciro~, sapadores e 

mineiros. » 
O SR. ALVARES MACHADO :-Peço il- palavra 

para fallat· contra. . 
O SR. PRESIDENTE·:-Tem a palavra o Sr. 

Carneiro da Cunha : quer o nobre deputado 
fallar pró ou contra ? 

O Sa. CA~NEIRO DA CUNHA :-Pró. 
O SR. PRESIDENTE :-Então .não póde fallar, 

porque a discussão de qualquer ·materia deve 
principiar por opposição. 

O SR. GoNç:AnEs MARTINS pede a palavra, 
mas declar~ que não sabe. se fallará pró ou 
contra, p01s que sua· votação qepende das 
explicações qlle_ houver de dar o Sr. ministro. 

O Sa. PRE~ÍDENTE :-Neste caso não se póq~ 
c~meçar . a d1sc~ss~o sen~o contra1 
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O SR. GoNÇ.\LVES MARTINS :-Se n[o houver 
quem queira fallar contra, não devo pedir ns 
explicações ? 

O Sn. PnE:-IDENTE: - Póde, mas eu cinjo-me 

á letra do regimento; havendo quem falle 
contra, não precisando de explicações, devo 
dar a palavra. 

O "-- GO'"""'lV"'" 'TIIPlllr1-h,s ,.!l'7 co]gum,:ig oh-:;,r. w-1, .. u.~...., ,g-~ -~•Qi \I.J.,u, li...,,.., " ...... H... _...,.._ 

vações sobre o modo por qne se tem enten · 
<lido o regimento. 

Observa que não ~e tem exe~utado o artigo 
153, que m[lnda que, no debate entre dous 
ot'adores, aquelle que tiver primeiro fallado terá 
prioridade na replica ; entretanto vê-se todos os 
dias dar-se a palavra pi,ra responder sem sc1hcr 
a quem, e .ás vezes a· quem tem faltado ha 
mais de 15 dias. 

O SR. PRESIDENTE rliz que tem dado ao 
regimento nesta parte a inlelligencío. q11e sem
pre se tem seguido na casa. 

O Sr. Bibeiro da And.raia ( peln o>"dem) pede 
no Sr. p,·esicfonte q11e hajr.1 tio dnt· o parecer 
t·elativnmente á reforma do regimento, o qual, 
se li vesse sido apresentado, tal ver. li vesse evi
tado 11s dil'Eicnlt\,ú\es qne têm npparecido. 

O Sr, Ibrroto Pedroso não deseja qne passe 
o principio de q11e não pode ler a ralavra o 
depntado que deseja pedil' explicações ao mi
nistro qne 0slejã presente na casa, só porque 
n!lo princ:ipia oppondo-se á materia q11e se 
discute. E' certo que o regimento manda prin
cipiar a discussão por opposição, mas o regi~ 
menta n~o prohibe a nenhum deputado o pedir 
explicações ao ministro que esteja na camara. 

ô Sr. Na.varro Iembl'a que ha uma ma
neira muito facil e seguida na casa, com que 
se evita ludo isto, e é pedir o Sr. deputado· 
a palavra pela 01·de111, e nessa occasino in
terpellar o Sr. ministro, e depois declarar o 
seu volt>.· Parece-lhe que ha poucos dias o 
Sr. Limpo deu esse exemplo. 

O SR. PRESIDENTE ~-'-Isto ludo é uma des
ordem. (Muito.~ apoiados.) O qne está em dis
cussão· é o art. 2° da proposta. 

O Sr. Alvares :Machado :-Sr. presidente, 
pedi a palavra para fallar contra este artigo, 
não porque esteja já compietamente resoivido 
a votar contra elle, mas quero levar á pre
sença de S .. Ex. o Sr. minisft'o da guerra uma 
pequena consideração ... 

O SR. PRt:SJDENTE :-Se o illustre deputado 
vai fallar para pedir explicações, outros têm a 
palavra com preferencia. 

O SR. A1vARES MACHADO :-Fallo contra o 
projecto. As considerações que levo á presença 
de S. Ex. o Sl'. ministro da gnerra são contra 
o projecto. Se S. Ex. entender que deve mudar 
da opinião qne aqui emittio, muito estima
ria ; más se S, Ex. _entender que o projecto, 

hl qual está concebido, deve passar, tal é o 
desejo q,1e tenho, tal é a sau1hde que tenho 
de ser m in isterí;, 1 (rii:1aclas ), que votarei pelo 
:\l'ligo r111e se acha em disc11ssao, embora nilo 
me pat·eça completamente bom. 

Sr. presidente, estou persu;idido que fixando 
a força nllo devemos fixar as at'mas em qne 
es~m força deve ser dividida. As cit·cumstan ~ 
cias das diversas províncias do imperio são 
mui variaveis; se uma gL1errn se der no Pará, 
talvez convenha que S. Ex. tenha alli muito 
maioi força de caçadores do qne conviria ter 
se à guerra fosse no Rio Grande ; se a guerra 
fôr nesta provincia, parece-me' que se reclama 
alli maior força de cavallaria; se no litoral 
com uma naçAo estrangeira, parece.me que 
se deveria empregar maior força de artilharia. 

Por isso, Sr. presirlente, nilo acho bom esse 
arliio; eu qnizera que nós ílx:tsHemos a fot·ça, 
e deixassemos á at·bitrio do governo, aos co
nhecirnenlos prnticos Ja adrninist,·açr~o, a di
visllo desta fot·ça em infanbll'ia, cavallaria, 
artilharia1 sapadores, mineil'Os, ele. ; o governo 
que a divitlit;;,e conforme fosse mais conve
niente ao bem do pair.; porque então, S. Ex., 
quando se d6s-.;;c a gnerrn no Rio Grande, 
aug:mental'ia a forca de cavallada : uunnclo 
se'"' desse a guerra· no Pará, augrnént~ria ii 

fo1·ça de infantada ; e assim a respeito de 
outras pt·ovincias. 

Fixando nós a força de. cada arma, póde 
acontecer qne amanha cesse a guerra no Rio 
Grande, e entao não precisemos de tanta força 
de cavallaeia; póde acontecer que tenhamos 
necessidade de fazer a guerra no Pará, e 
então S. Ex. não póde augtnentar o numel'O 
da infontarili, porque a lei já fixou o nu
mero de praças desta arma. Ora, a consti
tuição nao nos obriga a marcar a fo1·ça de 
cada arnn, s6 nos · manda fixar a força de 
mar e terra. E eu entendo que seria muito 
mais conveniente que deixassernos ao governo 
a designaçllo desta força; se pois S. Ex. en
tender que é mais conveniente ficar á adminis
tração este arbitrio, eu mandarei uma emenda 
contra o artigo. 

O Sr. Conde de Lages (rninisfro da guerra) : 
.--- A desi~nação do numero . dos corpos deve 
fazer parte da constituiça.o militar; pelos meus 
principiqs, esta desígnaçílo deve fazer parle da 
legislação permanente; mas, sendo esta doutrina 
geral, parece-me que podemos modificai-a pelas 
cit·cumstancias ~ estas são as qne já tive a honra 
de ap1·esentat· á camara. E::;tamos em vespera de 
apresentar o pr~jecto de ordenança. militar ; 
ahi vem marcado o numero <le norpos qne ·pa
receu ao governo de,rer exisfü, e esta consti
tuição miiitar pende do voto do corpo legislativo, 
A questão, por{iin, agora é patcial -. convém 
fazer a fixaçãa do numero de cot·pos, fix:i:lção 
que ha de ser alterada pela 'lue ha de apre-
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86 SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1839 

sentar a constituição militar.- Então por esta 
parle parece-me que o volo do nobre deputado 
tem valentia ; porque póde dizer-se :- Fixa-se 
o numero de corpos actualmente; mas vê-se 
pelas informa\'ões do governo, que não é essl:! 
o numero de corpos que a conslituiçno mililat· 
pede; então o que poderá acontecer pratica
mente é que terei de alteral-o na época em 
que a constituiçno militar fô•· approvada. 

Por .isso, resumindo, direi que nllo acho . in
conveniente nenhum em que passe por ora essa. 
disposição, e que, entretanto, se entregue. essa 
parte da fixação ao governo. Mas na.o julgo que 
convenha tanto arbítrio ao governo, qual o de 
estar augmentando ou diminuindo o numero de 
corpos, porque isto deve trazer comsigo o grande 
inconveniente de augmento ou diminuição de 
officialidade. Porém como já disse que em breve 
tem de apparecer a constituição mililar, póde-se 
deixar csle arbítrio ao govern~. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Alvaa·cs Machado : 

,e Snpprima-se o art .. 2º. ,, 

0 Sr. Oa.rneiro da. Cunha declaa·a ler pedido 
n pnluVl'a paro fallar sobre a guerra do Rio 
G1·ande. Julga que a forp alli mais precisa é a 
de cnvallaria, como foi informado por um habil 
ollicial que ha pouco dalli veio. Não fallaria nesta 
queslno, se nao ouvisse algnns Srs. deputados 
quererem que na pacificação do Rio Gf'ande se 
use da moderação como primeiro elemento ; a 
força repelle-se com a força (apoiados); e ·es
tando os rebeldes cio Rio Grand~ com as armas 
na mão para se usar da moderação, é preciso que 
primeiro se tenha um força respeitavel que im
ponha aos rebeldes. SL1a opiniuo sempre foi dar 
ao governo força, e força necessaria para com a 
celeridade, se possivel fôr, do raio, ir acabar com 
esse exercito que a anarchia, a ambição e a ty
rannia têm armado para· lançar no abysrno a 
nação, e expellir do lhrono a monarchia. 

Não sabe como se póde sustentar na camara 
o emprego dos meios de moderaça.o como ele~ 
mento primario, quando se vêm as rebelliões e 
desordens que têm apparecido na Bahia, no 
Maranhão, no Pará e em outras provincias ; · 
quando .no Rio Grande do Sul temos uma 
guerra devastadora ; e quando as forças da le
galidade têm soffrido derrotas e revezes. O 
orador não se póde accornmodar com semelhante 
systema: quer o emprego .da moderação, mas 
quer prim~iro que- se dêm ao governo as forças 
necessal'ias para que este meio seja proficuo. 
(.Apoiados.) Quando o governo tiver bastante 
força, as amnislias;· a generosidade para com os 
rebeldes, o esquecimento de seus crimes (que 
muito apoia para c'icatrisar feridas 'dolorosas), 
serão mais uteis ao restabelecimento da ordem 
e aos mesmos rebeldes. Aproveita esta occasião 
para reclamar do zelo e patriotismo dos Srs. 
deputados, que v.otem a favor do projecto em 

qne propoz a deducção de 5 por cento annuaes 
de todos os vencimentos pagos pelos cofres 
puhlicos : persuade-se de que com o produclo 
deste imposto se polleráõ sustentar no -Rio 
Grnnde do Sul mais dous mil homens de 
tropa de cavallaria. Espera que os Srs. depu
tados pelas províncias de S. Paulo e de Minas 
Geraes concorra.o com a sua poderosa influencia 
para que esta força se torne effectiva nas suas 
provincias no menor tempo possível, por .ser 
a tropa de cavallnria a -mais propria pat·a fazer 
a gnerra no Rio ~rande do Sul. 

E' concedendo esta força, é c:om estes meios, 
que desl·ja que sejão chamados á m·dem cida
da.os talvez illudidos, que, procurando maior 
somma de liberdade, terão em resullado a 
anurchia, ou o· estabelecimento da arbitrarie
dade militar (apoiados); exemplo, os estados 
da America Hespanhola ; pois que gozando as 
provincias de toda a liberdade de que carecem 
para sua felicidade depois que passou o aclo 
addicional, as revoluções não podem ser 1110-

viuas sena.o por homens ambiciosos, que pam, 
saciarem a sua ambição nrto duvidl\o despe· 
daçar o comi;ão de seus concidadãos. A estas 
considera~ões accrescenla que a popn laçilo do 
Brazil nllo tem a homogeneidade da da Eul'Opa, 
e que a capital do imperio nno está ta.o bem 
collocada corno as capitaes dc1 ciulms ••ações, 
onde o govemo póde ter acção mais imme
diata sobre qualquer ponto ; nem ha no Brazil 
os meios de communicação, qne tanto facilita.o 
qualqner providencia. As minoridades são 
sempre tempi>stuosas; é enlão que as am• 
bições · mais se desenvolvem , que mais cl'imes 
se commettem. E1 portanto necessario que o 
corpo legislativo nesta minoridade salve o throno 
daquelle que foi confiado á generosidade bra
zileit·a; e que póde reunir tQdos os brazileiros e 
salvat· o Brazil. (Nmnerosos apoiados.) 

Entende qu0 em tempo de gue1-ra civil 
qualquer opposição qne se faça ao governo 
( opposição que o orador ora não conhece na 
camara) .deve ser muito prudente, rnuito mo
derada, muito reflectida ; p~~e ~os Sl's. depu
tados que moderem o. seu procedimento segundo 
estas regras, na opposiçllo que pm· ventura 
possão fazer. Considera isto tanto mais neces
sario, quanto observa que, durante a oppos.ição 
anterior ao gabinele de 19 de Setembro, nas 
censuras que. se fazião, era muitas vezes en
volvida a vontade irresponsavel contra a pra
tica . de todos os governos constituciónaes, de 
modo que o Sr. ex-regente Feijó foi apre
sentado· como inimigo da religião catholica 
apostolica romana, por se terem mandado 
chamar padres moravios, quando este acto era 
da vontade responsavel ; e quando, se elle era 
digno de censura, tal censura devia recahir 
sobre o ministro que o prafü:ou, e não sobre 
a vontade irres·ponsavel. (Numero8os apoiados.) 
Daqui nasceu que muitos amigos do Sr. ex-
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regente terião retirado a sua amizade, por 
con~ideral-o inimigo da religião catholica apos
tolica romana, e como negando obediencia ao 
chefe visível da igreja, se o orador os nao 
esclarecesse mo;;trando que o que havia a este 
respeito não passava de mel·as disputas sobre 
doutrinas ecelesiasticas. 

Não quer que ;;e supprima o artigo do pro
jecto feito por militares entendedores da materift: 
quet que o governo qrganise o exen:ito como 
melhor entender para prestar o serviço, de que 
a naçao carece. Não ex.ciue _a moderaçao, rnas 
quer que seja empregada quando o:s rebeldes 
a requererem, porque não julga proprio da 
dignidade do governo e da nação que tres ou 
quatrn milhões d~ habitantes vao offerecer 
amnistia · a ,1:ebelctes arxnados, em altitude 
hostil. . 

Aproveita a occasião para responder a um 
Sr. deputado da Parahyba, que fez uma ac
cnsaçào ao vice-presidente, que lhe pareceu, 
além de infundada, pouco parlaruentat'. Con
cedendo mesmo que seja vel'dade q11e o vice
pt·esidcnle dissesse aue aueria pri nciniar a 
sua administração po1: acto; · grcindes e êstron
dosos, podia elle querer exprimir com eslas 
palavras o dese,jo de ,1tlrni11istrur u provincia 
com imparcialidade e rigurnsa ,justiça. Nao 
sabe tnmbem em que possa fundnr-se a ac
ctisação por se correspondei· o vice-presidente 
para obter informaçõe:5, Je ·que carecia, com 
o sect·etal'io, e nt\o com a catliarn, que podia 
na.o estat· reunida e que demais está . em oppo
siç.M ao vice-presidente, como é conslante. 

A accusação ·a respeito dos instruclores lhe 
parece igualmente injusta. O presidente ante
rior, o Sr. Peixoto de Atbuquerque, reàuzio os 
batalhões da guarda nacional de 7 a 4 com
panhias, e nomeou nm chuveiro de instruclores, 
sem escolha, àe modo que urna destas no-
1neações recahío alé ern um m eslre de francez, 

· que não tinha o menor conhecimento da ma
teria. Convencido o vice-presidente de que taes 
individuos não podião fazer serviço que pres~ 
lasse, demittío 3 ou 4. 

Se conhecesse que o vice-presidente era in
cap~z de administrar a província, e de manter 
nella a ordem, o orador seria o primeiro a soli
citar a sua demissão; mas está convencido do 
contrario, e tem o prazer de certificar que a sua 
opinião é partilhada pul' pesc;oas muito con
spicuas, interessadas na lranquillid.i.de da pro
viucia, como o inspector da lhesouraria, o juiz 
de direito da comarca do Serlào, e outro:; 
cidadlios que dizem que o vice-presid,mte con
tínua a governar muito bem a ·provincia. 

Jú. que tocou ne:,;la especie, di,·á que, quando 
se tratou da · discussno do voto de grnças, 
bastantes motivos tinha para entr,u· no ex.ame 
de alguns actos da ac.lu1ini,,tr..Lçà.o do Sr. Pei
xoto de Albuquerque: suifocou porém, o seu 
resentimento em altença.o a ser o Sr. dep~-

tado a quem responJe amigo do Sr. Peixoto. 
Pal'ece-lhe que tinha direito de . esperar a 
mesma generosidade do Sr. deputado a res
peíto do vice-presidente, de quem não póde crer 
que seja amigo, posto o affirmasse. 

Conclue l'epetindo que vota peio artigo da 
proposta. 

E' apoiada a seguinte emenda substitutiva 
do St'. Montezuma : 

« Artigo substitutivo. As forças de linha 
acima fixadas serão organisadas pelo governo 
até qne se promulgue a ordenança militar. -
Jilontezwna. » 

O SR. ALVA.RES MACHADO pede lícença para 
retirar a sua emenda. 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE deseja offe
recêl-a como sua. 

A camara accede a ambas estas rogalivas. 

O Sr. Gonçalves Martins :-Sr. presidente, 
á vista do muito que se tem prolongado esta 
discussao, estou quasi acobardado de entrar 
nel!a, e nM o faria cerlamente se não tivesse 
que dizet· algumas cousas, que em minha 
consciencia entendo nr.1.0 dever deixar de levar 
á considet·açilO do Sr. mini:stro da guerra. 

Desde que tenho a honra de ter assento 
nesta casa, teuho constantemente votado a favor 
da força pedida pelo governo, mesmo no tempo 
em que_ eu pertencia á opposiçào, e que se me 
considerava em opposição forte ao governõ. 
NM pcetendo pois neg.:lr ao governo a força 
de que carnce para o desempenho do serviço . 
publico. 

No projecto se falla em batalhões, e na 
organisação delles: eu desej,1 que o Sr. ministro 
mê informe donde serão tiradoi os recrutas, 
e quaes as vistas politicas do governo a res
peito da organisaçao desses batalhões. A minha 
primeira consideração é que eu nno admitto 
como ulil ao paiz a organisação de batalhões, 
introduzindo-se nelles o espírito de provincia
lismo: por isso reprovo como impolitica, e 
contraria á disciplina, toda e qualquer orga
nisaçao nas províncias com ofticiaes e soldados 
das respectivas províncias, residentes nellas 
constantemente. Não quero que o exercito con
sista de bata1hões locaes desta ou daquella 
provincia, organisudos cada um delles com 
officiae:; e soldados da mesma ; .quero sim 

· que o exercito seia do irnperio, que ccnste de 
batalhões organi.sados com soldados de todas 
as pcovineias, que tnnha a necessa1·ia· mobili
dade, p;u",l acudir a qnalquer ponto onde lenha 
de pt'e:5tar serviços. Do contrnrio acontecerá 
como na B.d1ia, onde o querer lirar tropa 
para o Rio G1·,rnde do S11! foi o principal pre
texto de que se servirão os <lesordeil'os pa l'a 
a sedição, para chamarem a tropa, uníca que · 
t·ornptnl o movimento, e que lhó deu con· 

. sideração ; porque é s,Jbido que a massa do 
povo teme encontrar-se, _e entrar em com 4 
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88 SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1839 
bate com a tropa de l" linha, e por isso 
qualquer corpo de h·opa, pm· pequeno que seja, 
conta com a victoria na primeira sorpreza, e 
ernquanto a populaça.o não está acostumada aos 
mo.-vimentos militares, não recobra alento, e 
não conhece sua força e numero para lhe 
fazer opposição. Se não fosse por considerações 
talvez particulares, eu entraria na analyse do 
modo porque se fez aquella revolução, elos in
viduos ·que nella entrarão, e dos meios de que 
se lançou mno para chamar a tropa a faier 
aquelle movimento; e ver-se-ia que estes meios 
descansa.o principalmente na intl'iga que se foz 
quando se qujz retirar pa1·a o sul a tropa acos
tumada a estar sempL·e na província, comrnan
dada por· officiaes que na.o sabião manter n 
disciplina, e que erão pouco proprios para suf
focar o espirito de insubordinação; officiaes que 
talvez não estivessem em serviço aclivu, se por 
ventura fossem chamados a servir fóra de seus 
lares, e privados das commoJidades de sua 
localidade. 

Organisados Oi batalhões da maneira que in
dico, não se introduút·á no exercito o espirilo 
de provincialismo, que algumas vezes poderá 
ser fatal á unia.o Jo imperio ; nem haverA.o pre
textos de intrigas, resullautcs de t·eflexões menos 
prudentes sabidas algumas vezes desta casa, 
contra o sentido mesmo de seus auto1·P.s1 os 
(ltmes aHmentão odios e indisposições qas pro
víncias entre sí. Tal é a intriga de dizer-se que 
a Bahia rebelde foi derrotada 11or 400 pernam· 
bucanos ; uma semelhante intriga, aliás infun
dada, na.o teria origem se deixassem de existir 
batalhões provinciaes. 

Por esta occasião peço ao Exm. Sr. ministro 
da guerra, que lance algumas vistas sobi·e as 
informações de minha provincia a respeito dos 
ofiiciaes que devem ficar no quadl'o do exercito; 
porque receio que ahi encontre ofliciaes pouco 
habilitados, que por mera condescendencia srio 
conservados, consultando-se mais a sua vontade 
do que o seu mesmo preslirno ; e se nn.o é 
verdade o que digo, peço-lhe que fáça urna ex
periencia; que dê ó1·dem para marchar para o 
Rio Grande do Sul alguns de1les ; gozão entt·e
tanto taes officiaes das vanlàgens de permanecer 
no quadro com prejuizo de outros mais babeis 
para o serviço. . ' 

Po1· esta occasião seja-me permittido dizer 
algumas palavras a l'espeíto do que se tem dito 
na casa áeerca dus tropas hahiauas, offeudendo
se de alguma maneií'a o melindre da minua 
provincia. Eu fallo pouco, e realmente a camara 
nao ha de notar que a deputação da Bahia lhe· 
roube muito tempo, pol'que está quasi sempre 
silenciosa. 

e 6,000 do lado da legalidade. A Bahia tinhá 
portanto alguma força; e se toda ella estivesse 
decidida a füvor de um partido, 11110 serião as 
tropas de Pernambuco, nern do irnperio, que a 
:derrota.rião; mas a p1·ovincia da B.1hia quer 
a ordem legal, e nunca se tornará unida e com· 
pacla senão para a defender. Tànto a fol'ça 
lf:gal como a rebelde, uma não obstante as 
molestias e trabalhos estranhos á seus habitos, 
outra apezar da fome e das privnçôes, perma~ 
necêrão firmes em suas bandeiras: nem a le
galidade contém seis verdadeiros desertores re
beldes, ne.m estes recebêl'ão dous da legalidade. 
Os bahiê1nos de ambos os lados mostrárâo seu 
caracter firme, e longe delles ficou a nodoa da 
traição e da deserçil.9. Se os bahianos :são ca• 
pazes de serem bons soldados o prova o facto 
da revolução de 7 de Novembro, se taes provas ' 
são precisas : forças todas paizanas mal d1e
gavão aos campos de Pirajá, sem disciplina, sem 
· manobras, sem pratica alguma, era.o muitas 
vezes no mesmo dia conduzidas ao combate, e 
não deixavão de fuzér seu dever, supportando 
fogos de dous dias, e combates de 40 e tantas 
horas. Pol' aqui se póde julgar se os bahíanos 
silo aptos para a guerra. 

Não se pen::-;c que os 6,000 homens que se 
achavão no exercito da rcbellião era.o todos 
rebeldes : é preciso que façamos a devida jus• 
tira. No principio da l'eheHião se podia -sahir 
da cidade, e effeclivamente muita gente sahio ; 
mas, vendo os rebeldes que muitos dos que 

· sabia.o se alistava.o nas fileiras da legalidade, 
probibirão a sahida de todos aquelles que es· 
ta vão nas circumstancias de trazer armas, e 
deixárão sahir sómente as senhoras. A conse· 
quencia foi que, vendo-se rigorosamente blo· 
queiados e expostos a morrei• de fome, ajun~ 
tárào em seleiros o aHmento que havia, que 
na.o disll'ibuião senllo á sua tropa, e quem não 
era da tl'opa se vfa no estado · de morrei• de 
fome. Nestas circumstancias, chefes de familia 
com seis e inais. filhos, que não tinha.o tido . a 
cautela de sahirem. da cidade a tempo, virão
se na rigorosa necessidade de irem alistar-se 

. para 1erem meios de alimentar a sua familia. 

Tem-se dito aqüi que ha gl'ande deserção da 
parte dos soldados buhiuuos, e que LLma das 
c~usas desta descrçào tem sido o ler-se recm
tad9 reb~ldes. Na Bahia ap1·esentou-i5e uma . ·snrça de 6,000 hqniens por parte da rebeliião, 

Além disto os rebeldes lançara.o mão de outro 
meio que foi o i:ecrutamento forçado; fizera.o 
um cerco, e arrancárão os ultimos braços que 
esta vão nas roças. Na.o obstante compôr-se a 
sUa força de todos estes elementos, na.o ob
stante não serem os 6,000 homens dos re
bekies 6,000 homens politicos, nenhum de
sertou das bandei!'a!i que lhe davão o pilo e as 
ordens. Tern-se aqui exagerado muito a deserção 
dos bahianos e1'n S. Paulo; porém eu, indagando 
este facto, oU\d dizer que fora.o a)guns trinta 
desertores, e attribuio-se este incidente á frou- · 
xida.o de seus commandantes. No Rio Grande, 
apesar de s,·rem alli os baliianos ent maiot· nu .. 
mero do que de outras provincias (talvez pela 
peculiar circumstancia daquella provincia, pois 
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que não a quei·o t:x.alt:ar), estando tslvez na 
razãO de 4, Pernambuco de 3, e ambos em maior 
nun1ero do que o de tudos os outros, não nH::· 
consta que· houvessem seis deser!ores. Entre
tanto sabe-se que, v. g., o batalhão hoje 3º, 
composto de mais de 600 praças, contendo 
quasi 500 bahianos, na frente do inimigo, fa. 
zendo destacamentos avançados, não tem tido 
tres desertores. Na.o é oois exacta i:l orooo
siç:io aqui emittidai que póde de algum~1 n;a" 
neirn manchar o soldado bahiano. 

Tem-se emittido aqui oulra idéa muito pre
judicial aos interesses· da nação no Rio G1·a-nde 
do Su1, na verdade contra a vontade de quem 
aqui tem emiltido esta jdéa. Tem-se apregoado 
em demasia os excessos praticados na Bal1ia 
pelas tropas da legalidnde, podendo-se fazer 

. crer aos rebeldes do Rio Grnnde do Sul que uma 
igual sorte ihes espera. . 

Accusa-se a adrninistraçM de 19 de Setembro 
de nao ter tido moderação na tomnda da ci
dade da Bahia! l ! Nao sou legalista exagerado, 
nem daquelles notados com o fen-ete de ulll'a ; 
pelo contrario, lenho sido bem persq;uido 

. pelos ultras. Nilo obslànte, um escriplor publico 
desta cidade disse que eu lançava senhoras da 
escada a baixo quando me vinhão pedir al
guma cousa em favor de seus maddos, e 
rlisse mais que eu ~companhei officiaes que io.o 
para a ilha de Fernan~o, para ter o prazer de 
zombar com elles, e de regozijar-me de sua 
desgraça. Na Bahia na.o ha uma voz que me 
accuse de um tal procedimento. (Àpoíados.) 
No dia da entro.da das tropas na cidade, quando 
ninguem havia que não encarasse com horror 

· os en vol v_idos na rebellião ; quando todos tinhào 
terror e receio de mostrar sympathia para com 
os rebeldes; quando senhorasji'íG á minha casa 
fallar-n1e a respeito de seus maridos, eu as 
conduzia até o limiar da escada. (Apoia.dos.) 
Outrn faclo de que me accusa ess~ escriptor é 
que eu acompanhei os ofnciaes rebeldes que 
ia.o para Pel'llambuco, mofando delles ! Eu nem 
estava na Bahia na manhã desse embarque. A' 
vista disto, veja-se se eu vão devo desconfiar 
das accusações que se fazem ao homem que 
salvou o PMá? Esse ridiculo papel, para afeiar a 
mir1ha conducta, até.chegou a dizer que eu.tinha 
estado com os r_ebeldes I ! Eu desejaria que hou
vesse nesta casa uma discussão em que se 
penetrassem as causas da rebi;llião na Bahia, e 
seus chefes; e não duvido que eu sahiria trium~ 
phante, e que muito mdhoraria a minha sol'te. 
Esse pãpel falla tambem em um fulano Leile: 
nem o conheço> nem sequer o vi depois de 
preso, porque não gosto de mofar com a des
g1·aça. 

Já se vê, pois, que não seu exagerado, que 
não posso ser taxado de ultra; mas se eu ti
vesse alguma cousa de qae quei:x:ar·me da 
administraçllo de 19 de Setembl'O, seria por 
não ter sido um pouco mais severa. · Que rnais 

TO~IO lI 

. 
moderação sequei·, do que estarem ern pregados 
muitos ofüciaes que nos fü:et·ão fogo, e que 
pron1overão a rebellião ou puL· seu desleixo e 
fraqueza deixá1·ão que a tropa se insubonli
nasse? Nas ves.peras da entrada na cidnàe da 
Bafiia, recebernos ordern do governo cén tr;-,11 
para que se declarasse que todos os officiaes 
que passassem para a força du legalidade terião 
as sn,1s patentes garantidas; isto mandava 
a admjl1istração de 19 de Setembro quando 
ria cidade jú não havia mn grão de farinha, 
e quando os rebeldes não tinhão rerncdio 
se1Ú10 cnlregar-::e ou mot·t·er de fome! A orJem 
até foi concebida de modo tal, que podia dar 
lugar a algum inconveniente, porque se podia 
entender que se garnnlião as patentes dadas 
pelos rebeldes. O governo depois a explicou . 
Eis o governo que quer levar tudo a fotro e 
fogo! Quasi todos os empregados puiilicos eslllo 
restituidos aos seus ernpt·egos; o governo tem 
mostrado muila indiffere11ça a este t'espeilo, e 
uào tem mesmo dado o rn1.mol' passo sobre os 
julgamentos, indifferenlismo este talve.-:: um 
pouco exagerado. Não tem havido, pol'!anto, 
falta de modet·a~·ão nem na adrni11istmt,:fto ue 
19 de Setembro, nem no actual presidenle, 
cuja remoça.o não vejo que aqui se kuha 
requerido da pal'te da opposição. O procedi
mento do gubinete passado está portanto de 
accordo com a opiniilo dos senlw1·es que quePCm 
aproveitar ainda a Bento Gonçalves, mas tlào 
querem que se aproveitem os amnistiados de 
Minas, e considera.o crime empregal-o:,;. 

O SR. MARINHO :-Peço a palavra. 
O SR. GoNçALvEs MARTrns :-Não se pódo, 

portanto, censurar a administração de 19 de 
Setembro de falta de moderação; se acaso o 
governo actual quizer mostrar ainda maior 
moderação do que o passado desenvolveu na 
Bahia, terei de retirar-lhe o meu voto, porque 
já a julgo demasiada. 

Nao creio pois que se possa assoalhar que o 
gabinete de 19 dé Setembro tivesse falta de 
modet·açi1o, para os rebeldes do Rio Grande 
do Sul ficarem lirnoralos e receiosos, e nãO 
se entregarem, nno procurarem o abrigo da · 
philantropia do governo. Na.o vejo qne se lenhão 
commettido barbaridades. Qúaes são os homens 
fuzilados pelo governo. · 

N,1 Bahia n~o dispenso tropa, mas organi
sada do modo que disse. Elia mesmo é aUi 
muito necessária para fazer- a guamição das 
i.ç>rtalezas e o serviço das pra<Jas, que está 
sendo feito pelos municipaes permanentes; o 
que é muito prejudicial á provincia, que se 
vê obdgada a fazer a despeza de 200 contos 
com -um grande corpo de permanentes, que faz 
serviço que devia ser pago pelo cofre geral~ 
e não tem dinheiro para applicar a•>s melhora
mentos materiaes de qúe carece; porém, se 
a tropa não fôr organisada. çomo disse no 

12 
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90 SESSÃO EM 5 DE JULHO D.E l83!J 

principio do meu . discurso I dispenso este 
favor; e peço que n:10 nos coneedilo um só 
soldado. 

Pedindo pe1·dão aos illustres deputados por 
S. Paulo de me interessar pela sua provinda, 
desejo que o Sr. ministro me informe em que 
estado se acha a questa.o de Anselmo, se está 
acabada, se houve muita moderação da parte do 
governo passado, e se agora se quer energia, ou 
se já se a tem empi'egado. Quero saber se esta 
estrella cahida do céo paulistano tem feito 
mais alguma cousa. 

Quando fratei das tropas . ~a Bahia, es-
queceu-me apresentar a cons1aeraçno qne se 
deve ter em vista, de que os bahianos são bons 
soldados. Não quero que se uão recrute na 
minha província, antes estimo rnuito que nella 
se recrnte, e desejo que S. Ex. se lembre 
disto. Mas para mostrar o caracter dos ba
l1ianos, e o. _quanto são doceis á disciplina 
m;. lar, bastará que refira que, durante todo 
o lempo que du1·ou a lula da Bahia, não 
honve o meno1· motivo de castigar um sol
datlo. (Aµoiado8.) Hcnru seja l'eita. ao caracter 
pacifico dos soldados bahianos, que ao mesmo 
tempo snbcm nrroslar o perigo quando é pre
... :so ' (An"1·a,1"·" ) '-'1 i, 'JV, ~VVt 

O orador passa a mostrar que, se a adrnínis
traçno de 19 de Setembro ninda estivesse no 
poder, lhe daria seu voto, porque segue o 
principio daquelle gabinete- a nomea~ão de 
commissões para lrnlarem da reforma da lei 
das guardas nacionaes, da revisão do codigo, 
da organisaç10 da ordenança milital', etc. : a 
necessidade reconhecida pela administração 
passada da interpretação do acto addicional, 
que fixe sua intelligencia1 e acabe com as des
ordens que podem produzir as diversas intel
ligencias que se tem dado aos artigos do 
mesmo aclo aduicional, o emprego da fo1·ça . 
ao Illesmo tempo que queria amniõtia e perdão 
para os rebelde5 ,.....:.sn.o idéas que se conformllo 
inteiramente com as suas ; porque o orador 
tem mulher e filhos, tem alguma cousa que 
perder, e por isso não deseja, como nenhum 
homem que tem que perder, o menor mo
vimento ou perturbação na ordem publica. Se 
a Bahia ainda estivesse em estado de rebellia.o, 
não só o orador, mas aquella provincia, havião 
de sentir considéravelmente a quéda do gabinete 
de 19 de Setembro ; o que prova quanta con
fiança tinha nelles a provincia, por conhecer que 
qnerião o socego e a ordem publica. (.Apoia
dos.) Daqui )):10 se segue que se compt~ometla 
a defender todos os seus actos ; são h(imens, 
podem ter errado, como outros governos têm 
errado; mas nao se póde deixar de lhes fazer 
esta Justiça. ( Apoiados.) 

Nao seria preciso procurar eis motivos por 
que a questllO do Rio Grande deixou de ser 
eoncluida pelo gabinete de 19 · de Setembro; 
porque a mesma opposiçãO, o Sr. Alvares Ma· 

chado o disse, quando nas sessõe':i passadas 
declarnu que a opposição anterior á este ga· 
binele impedia a org,i.nisaç11.o do exercito, e fez 
com que· o gabinete, subindo ao po.der, se 
achasse sem exercito e sem forças ; e posto que 
depois 01·ganisasse exercito, este, recruta e sem 
disciplina, nada podia fazer. Nuo enlL'o nn. de· 
feza ou. accus1tção da opposiçilo que foi causa 
desse mal; porém basta-me esta confissão pam 
provar que o gabinete referido não foi culpado. 

Pede ao Sr; ministro da guerra que na.o se 
impode muito cDrn a idéa de transncçoes, que 
parece ser approvada por um lado da casa, e 
repellida pelo outro lado ; que na realidade 
esta iàéa e abraçada por todos ; pois que ha 
pouco a camara ouvia um dos maiores inimigos 
das transacções convidar os Srs. deputados 
para se reu·nirem todos, todos se ligarem para 
prnmoverem o bem· publico (apo-iados) : e de 
que modo se púde isto fazer sena.o transigindo 
uns com os outt·os? E 1111.0 é melhor transi· 
gi1·em os Srs. deputados uns com os outros 
par.1 vencerem a rebelliao do Rio Grande do 
Sul, do que transigirem com 1·ebeldes? (Apoia
dos.) E se se quet· transigir com rebeldes, 
porque não transigfráõ os Srs. deputados uns 
com os outros ? O omdor se pei·suade que 
todos os membros da casa deséja.o aquillÕ a 
que o lado contl'ario os cónvida; que reco
nhecem a necessidade de se unirem ; crê 
mesmo que todos estão unidos, porque tem 
havido difficuldade ern principiar esta dis
cussrio, por não haver que tu se oppçmha. 
(Apoiados.) 

Ha dous mezes, exclama o orador, se negava 
que o Brazil estava ern crise ; ha dous mezes 
ju1gava-~e que o Bt·azil não precisava de certas 
medidas, nem da reforma de certas leis ; ha 
pouco ainda olhou-se com horror para a pro
posiçllo àe um Sr. depu iado, que julgava que 
havia espirita de rebelliã.o espalhado no Brazil, 
e que era preciso suffocal-o, acabar com elle ; 
hoje acabamos de ouvir o Sr; Alvares Machado 
dizer:. - Esta.mos em cri~e, salvemos o Brazil. 
-Já se reconhece o mal, já se reconhece que 
estamos em crise, e que é necessario salvar o 
paiz; ha disposição por nos unirmos: o que mais 
queremos? Vamos já reformar as leis que tanto 
interessão ao paiz: estes dous mezes serilo apro
veitados_ ; havemos de reparnr o mal que fi
zemos em. gastar- dous mezes sem fazer cousa 
alguma. (Apoiados,) Eu rogo ao Sr. deputado 
por Minas (o Sr. Ottoní) que quando tratar de 
melhorar as leis se dispa um pouco do egoísmo 
(pennitta-me a expressão), porque está um 
pouco elevado cor.n o estado de civilisação de sua 
província. Elle nos disse que a sua provincia 
se tem dado optimamente, e que está em um 
estado feJicissi rno, qüe não sei como cqmparar 
com o estado do resto do paiz, onde nã.o vejo 
este estado de felicidade. Mas, se o seu estomago 
póde com alimentos fortes, tenha dó dos en-
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SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1839 91 

fermos, que pre~isão de dieta (apoiados) ; e que 
pt:r c,on~ec!uencia toncorra para que se fo.ção 
1e1s aaaptaaas para as outras provincias, ainda 
qu_e as de Minas fiquem como se acl1ão ; ou 
veJa se o forte se não poderá acco;nmodar 
- -ll..-- ------ - _1: __ - 1 ..l 3 J 11Jc::111u1· 1.:u111 u .tumt:üLO uo ooente uo que o 
doente com o do silo ; o deixe uma parte desses 
bens por ª?1or de todos, e couco1·1·a par.i. que 
se façno le:s que promovrto a felicidade dos 
carnpoi:;, que vno sendo desertados, e das villns, 
que vão sendo ahandonadils. 

Derl}ois de o m·udcw lll'{W!'.11' !l llPí'P-:o::.id::inP 11~ -· - -· ,---·-· .. ··~,.,-~..,,~--- .. ,;; 
qu€; se eslabelcça já um codigo geral, continua 
assim : 

Rogo lambem ao Sr. ministrn trne tem dado 
a conhecer que tem sentiment~s_,-q-u~--;e con
formão com os meus, que não tenha horror a 
uma proposição annunciada na casa a favor do 
p~·i?cipío que nas idéas politicas não ha prin
c1 pw fixo. Vou buscar a prova da exacticlllo 

. deste principio do lado que lhe faz guerra. Ainda 
me lembra o que disse um illuslre deputado 
d~ minha provincia (o Sr. Montezuma). Elle 
disse : - _O homem não foi feito para a lei, 
mas a lei para o homem ; desgraçado o sys
tema que quer que se cumpra á risca uma lei 
s~m attender ás cil'cumstancias ! - o que quer 
d17.et' exactamente que nas idéas políticas não 
ha princípio fixo, não ha verdade absoluta. O 
que quer dizer tambem transigir com os 1·~

bel??8, sena.o renunciar ao principio de que em 
poht1ca ha principio fixo ? Sen~o reconhecer 
que é necessario que nos saibamos accommodar 
ás cíl'cumstancias, e para nllo derramar muito 
sangue, dizer que fiquem os rebeldes isentos da 
re~ia ger:al est.abelecida na lei? Que é que o 
cn me seJa castigado ? Se pois isto é ohservado 
na pratica, e os senhores do lado opposto sue
ten tao mesmo em lhese, que em política não 
ha semp_re principio absoluto, que às principios 
se rnod,ficão pela1S circnmstancias, é claro que 
S. Ex_. não deve dar muito peso ás proposições 
enu_nciadas com exageração contra taes pro
pos1çõcs, porque os ~nesmos senhores que se 
~J~poem a ~!las na pratica ~s seguem. (Avoiaclos.) 
E. por isso que eu disse uma vez que a 

. quc:::_s~ao é nf~ra~ente de palavras, unida a algum 
esµmto de mlr1ga. pessoal nv. defeza de nossas 
p1·oposições, que difficulta a nossa marcha. 
(Apoiados.) 
. Um Sr~ deputado por Minas disse hontem 

tambem (e é uma d~s causas por que desejei 
fallar) que não precisamos de tropa, nem de 
reforma das leis, mas de autoridades e ma
gistrados a!Jtivos e intelligentes ; e citou o chefe 
de policia do Rio de ,Janeiro, que tem con
::eguído · muito boas cousas ; e · que se os das 
outras provincias o não têrn feito, é porque sa.o 
men?s capazes. Ora, bem vê o illuslre deputado 
que isto alguma cousa me havia de chocar, que 
i:;ou da profissão: Além· 'de eu ter escusa, porque 
estou 9 e 10 mezes fórn da minha provinda, 

rogo ao Sr. deputado que não leve a sua idéa 
de fundaçãO de principias a ponto de esta
belecer theses geraes sem àescer a circum
stancias. Não sabe o nobre deputado a diffe
rença que ha entre o chefe de policia da côrte 
o·--- ..,l .. L'. -l- --1!_!_ .l- D l." 1 ~ " um t;ut:u:: ut:: pu11ma ua .i.Jaum, por exempio t 
O da côrte tem 14 empregados na sua secre
taria ; o da Bahia não tem um meirinho. Não 
sabe o Sr. deoutado aue o ct.,.P.rP ~~ i'\n.li~i!I <la. 

1 - .• ..... ..., ,......,. t'V.JI\..IIU \..IL" 

côrle tem 42 contos de consignaçilo, emquanto 
o outro nada tem? 

O Sa. NuNES MACHADO: - Apüiado ; sem 
dinheiro não se faz a policia ; um conto de réis 
se deu para prender o assassino que ultima
n1ente foi justiçado. ~~ão sei donde sal1e o 
dinheiro, mas sei que elle apparece para esta e 
outras despezas. 

O SR,. GoNÇALv~s MART1Ns :-0 Sr. àepu
tado quer que um chefe de policia sem officiaes, 
sem agentes, sern pedestres, sem dinheiro, 
possa fazer o que faz o chefe de policia da 
côrte ? Para se conseguir .a prisão de um réo 
uHimarnenle, gastou-se um conto de réis, ou 
800$, segundo consta; entretanto que nem 
800 réis eu posso dar, a nuo ser de minha algi
beira. Dêrn-se os meios, que verí.\o que haverá 
quom possa fazer alguma cousa. Mas corno se 
não póde dai· dinheiro, occupe1110-nos ao menos 
ern reformar as leis, para que a segurança do 
cidadão seja protegida, não digo tanto nas 
grandes capitaes das provincías, no Recife ( n 
Perna1nbuco, na cidade da Bahia. etc. ; 1!":a::i 

nos lug~res ermos e abandonados, onde não 
póde haver tanla civilisação e tantos meios. 

Mas direi que, não obstante o estado do paiz, 
que careee da reforma das leis criminaes e do 
processo, muita vigilancia, muita rnorigeração 
existe em muitas autoridades. Não ct·eia o 
Sr. deputado nesses boatos exagerados que 
conem. Devo dizer que na Bahia tem havido 
anno em que eu na.o c,)nto um assassinato na 
cidade; e não tem havido anno de 3 nern 
de 4; e assim a respeito dos roubos. Não me 
recordo de assassinato algum feito, durante o 
meu tempo, que o assassino não tenhrr sido 
preso. Mas dir-se;ha :-Então para que quer a 
reforma ?-Mas a Bahia limita-se á cidade? 
Não tem villas do interior, onrle, como na 
minha villat hoje cidade, nao ha jurados ha 2 
ou 3 annos ? Porque eu na cidade, 5ern perigo, 
rodeado de tropa, _hei de querer que os mais 
soffrão em consequencia dos defeitos das leis 
em lugares onde .µao têm tropa que.os proteja? 
E' preciso que se faça a reforma na nossa legis~ 
lação , feita ella, haverá necessidade de menos 
tropa: mas emquanto ella se não fizer, pela 
minha parte nao dispenso tropa na Bahia da 
maneira que indiquei, ao menos 400 ou 500 
bons soldados. 

A dis?ussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia • 
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02 SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1839 

leitura de pt•ojeclos e indicações, e contiauação 
da materia de hoje. 

Levanta a sessão ás 2 1/2 heras da tarde. 

-~ 
Sessão eDJ. 6 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR, ARAU3'O VJAliNA 

SoMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia.
Negomo do Sr. Jfei1-a,-Fi:i;a9ão das forças 

· de terra. Diseursos dos Srs. Rezende, m,inist1ro 
da g_uerra,, A ngelo Custodio, À ndrada Ma-
chado e Montezmna. • , 
Ás 1 O horas da manhã faz-se a chamada, e 

achando-se presente numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

FalUlo . com causa participada os Srs. Ca-
jueiro, Souza Marli ns, Vaz Vieira, Bustamante, 
Alcibiades, Pinto Coelho, Gomes da Fonseca, 
'forreão e Carneiro de Campos ; e sem ella 
os Sl's. Souza Fran,co, Francisco do Rego e 
Coelho. 

EXPEDIENTE 

O SH. 1 ° SEcnETARIO dá. conta do expediente, 
fazendo menção dos seguintes requerimentos: 

De Anlonio Manoel Fernandes, ql.le se re• 
metle á mesa ; de André Alves Borges, que se 
remetle á commis~ã.o de pensões e ordenados; 
de Joao Ricardo Benedicto de Abreu Souto 
Maior, c1ue vai á commissao a que está affecto 
o negocio do mpplicante ; dos proprietarios e 
administradOl'es dos armazens alfandegados da 
Bahia, que é remettido á 3"' comrnissão de fa
zenda ; de Guilherme Stepple, que é remettido 
á commissão de pensões e ordenados. 

Lê-se a seguinte declaração de voto : 
<< Declaro que votei contra a emenda que 

elevou a 16,000 praças de pret a força do exer
cito em casos ex! raordinarios.-Rezende. » 

,, Idem, contru as 2,000 praças fó1·a ·da linha. 
-Rezende. » · 

O Sr. Andrada Machado pedé. a palavra 
pela ordem; e como membro da commissão 
especial encarregada de organísnr a lei eleitoral, 
declara que deseja onvir a opinião da casa· 
sopre se a commissão deve cingir-se a fazer 

. emendas á 1_ei do senado sobre eleições, ou . se 
acaso a camara quer que se faça um projeclo 
inteiramente novo. Pede esta declaração -para 
a commissào se poder dirigir em seus trabalhos. 

O Sr. Cá.rneiro Leio pede a palavra pela 
ordem, e diz que suppõe que esta· camara, 
quando nomêa uma commissão especial, é por~ 
que se confia na · op_inião de seus incm bros, e 
pa-ra que essa commissão offereça á camara o 
que julgar mais conveniente, fazendo depois a 
camara as emendas que entender. 

Julga, portanto, que deve ficar o exame de 
toda esta materia encarregado á commissão que 

está nomeada, a qual, se achar que bastaráõ 
a1gumns emendas ao projecto do senado, que as 
proponha : e se, pelo contrario, achar qne é ne
cessario que se faça um novo projecto, ci.ue o 
faça. Pa1·a a camara fazei· essa declaração que 
o nohl'e deputado exige, seria mister entrar em 
um exame de toda. essa matcria, o que levaria 
muito tempo ; por isso entende que a com
missão deve propôr o que julgar mais con
\'enha. 

O Sr. Andra.da. Machado declara que, em
quanto a elle deputado, não tem duvida alguma 
sobre ~ste objecto ; os seus collegas é qne se 
mostrára.o duvidosos. Entende que as leis sobre 
eleições pa1'.a nada prestão, e que se deve fazer 
um projecto inteiramente novo. (Apoia.dos.) · 

E' lido e approvado o seguinte par~cer da 
commissão do orçamento da fazenda :· 

cc Pertencendo á comrui::;são do banco o co
nhecimento da proposta do governo de 19 de 
Maio do anno passado, relativa a este objecto, 
é a commissão do orçamento da fazenda 
de parecer que lhe seja devolvida a refel'ida 
proposta. 

« Paço· da camam dos deputados, 22 de 
J ,mho de 1839. - J. F. Vimina., - O. de 
Cam.pos.-ltf. N. de OWJtro e Silva. ,, . 

S:'io lidos igualmen.te os seguintes, que são 
todos approvados : · 

Da 3ª commissão de fazenda : · 
" A companhia fluminense àos onmibus, es

tabelecida nesta côrte, pede ao corpo legislativo 
a concessão de duas loterias, allegando varias 
razões,. com que pretende justificar seu pedi
torio. A 3ª com missão de faienda não se 
achando competentemente habilitada para dar 
sen parecer a respeito, pm· ignm·ar ·as circum• 
stancias, em que se a~ha a dita compat1hia, en
t~nde que é ·mais propria para emittir um 
juizo sobre este objecto a éo .. 1missão de com
mercio, industria e artes ; e por -isso é de pa
r.ecer que se remelta á esta commissão. 

<< Paço da camara dos deputados, 5 de 
Julho de 1839. - J. J. Pacheco. - M. do 
À 111..aral. » 

Da mesma commissão: 

« A 3" commissãu. de fazenda para defini
tivamente opinar sobre o requerimento da· 
condessa d'Amerval, que seu finado· ·mal'ido 
ficou devendo á fazenda publica, reql;)er que se 
peção informações ao go\Terno. · 

« Paço da camara dos deputados, 6 de 
Julho de 1839. - J. J. Pacheco. - !Jf. do 
Amaral. » · 

Da commiss~o de constituiçao : 
« A commissão de constituição, á c1ual · 

foi remettida uma representação da camara 
municipal da cidade de Alcantara, qneixaudo
se da assembléa legislativa da provincia do 
Maranhão, pelo facto de ·ler esta annullado 
as eleições parochiaes da freguezia de Santa 
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SE5SÃO EM 6 DE JULHO DE 18:10 9:3 

Helena e da capella filial, curato do Pinheiro, 
requer que a commissão de assembléas Je
gislativas provinciaes se lhe reuna para dai' 
juntas o seu parecer. 

<e Gamara dos deputados, 10 de Junho de 
1839.-José Clemente Pereira. - A. P. Ba1·· 
'reto PedroHo.--H. H. Oai·neiro Leão. >l 

O Sr. Henriqu~s _de Bazenda perg1,mt(\ se 
acasu já vierao os balancetes da repurt1ç!l0 da 
marinha com os documentos annexos. 

Responde-se-lhe que nao. 
O Sr. Carneiro Leão pede ao Sr. presidente 

que dê para 0t:dem do dia o pa:ecei· ~0'.)l'e as 
eleições de Serg1 pe, porque não JU lga ~1cito de
morae mais esle objecto1 pois já se vio o q11e 
aconteceu o an110 passado a semellurn.le res
peito ; tendo sido discutida esta materia já no 
fim da sessão, nã.o houve gente parn se votar. 
A camara póde decidir este negocio como en
tender; mas julga que b deve decidir quanto antes. 

O SR. PRESIDENTE: declarn que tencionava dar 
para a primeirn hora da ordem do dia esta ma
tel'ia, 1ogo que acabe a discllssão do parecer. 
. O' SR. CARNEr1;1.0 LEÃO em vista desta decla

- ração do Sr. presidente, desiste da urgencia 
que tencionava pedir. 

O Sr. Coelho Bastos diz qtie na sessa.o de 
hontern tinha um illustre deputado da Pai-uhyba 
apresentado nm requerimenlo, para que se 
perguntasse ao governo se _já ha,via_ man_dado 
responsabl)isar ao Dr. Joaqmm Te1x~1ra P~1xoto 
de Albuquerque, e q11e depois o havia retirado. 
Agora pede o orador para (tssign_ar esse reque
rimento como seu, porque deseJa que se faça 
um exame sobre esses actos, de que falia o 
illustre deputadô', como prat_icados por . esse 
bacharel. Parece que o illustre deputado se 
comprometleu a apresentar uma indicaçãO no 
sentido do seu discurso, por isso lhe pede que 
apresente quanto antes essa indicação, por
quanto, embora seja clle oradot· amig? do ?r. 
Peixoto de Albuquerque, como é mais amigo 
do seu pai1,. entende que os factos criminosos, 
de gue o illustre deputado fallou, devem quanto 
antes ser apresentados por elle, porque, a 
sere01 verdadefros, devem ser punidos, e é por· 
isso que faz esta exigencia. 

O Sr. Navarro tem a palavra pela ordem,.~ 
_ pede ao Sr. presidente que U~e decbre se Jª 
existe algum parecer de com1mssão sobre uma 
representação da assembléa legislativa da pro
vincia de Matto-Grosso, sobre umas fazendas 
de gado que pede que sejão consideradas bens 
provinciaes. . 

O Sa. PRESIDEN'.l'E responde que não existe 
parecer algum a semeJhante respeito. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM 'n.o DIA 

LEITURA DE PRO.JE~OS E INDICAÇÕES 

Julga.-se objecto de deliberação e vai a im-

J pt·imit· o seguinte projecto 11~ r~:,oluç1) offere· 
cido pelo Sr. Coell10 : 

<< À assernbiéa genl iegisiativa resolve : 
cc A.t·t. 1 º. Üc; suld,)s e outros vencimentos 

dos offkiaes de linha, compreheudidos no 
qt1ad l'O ,to exercito ; e dos oí'füiaes fó ra àa 
liuha serão provisodamente regulados pela ma
neira seguinte : 

' \T.,-:..:~-~-d- --~-

Postos. 

y <::u1:-11.uc1Hv pur 

·1. Venci- j por m ez de gra.
f menta (tificaç.ão a d d i-
i.'tP .::rilrln:1•i1mc, 1 "'c,h:,nliA 

) l;~1~~1~;1;·-;;ffl~i al v;ffe·~,ti~ 
vamente empre
!!'ado em servieo. 

Marechal do exercito, .. 
Tenente-genernl. .... . 
Marech,:,11 de campo .. . 
Brigadeiro ..... ~ ... . 
Cornnel. .......... . 
Tenente-coronel. .... . 
Mnjor ............ . 
Capi lão ........... . 
Tenente .......... . 
Alferes ou 2º tenente .. 

1 o-· -- - - --- - - - · - i - -

250$' 
200$ / 
150$ ( .... 90$000 
120$) 

90$ \ 
80$ 1 . . . . 20$000 
70$} 
50$; 
40$ )' .... 
30$ 

10$000 

cc § 2º. Os olliciaes 11110 combalentes, e 
outros empregados militares, perceberáõ os ven
cimentos acima designados, que conesponderern 
ás suas patentes. 

1< § 3º. O governo organisará uma tabella 
de gratificações e outras vanlagens, que com
pitM ás differentes classes de officiaes, se
gundo a natureza do serviço, em que fol'em 
empregados, e que terá d.esde 'logo execução 
até que a assembléa geral resolva definitiva
mente. 

cc Aet. 2º. As disposições do artigo antece
dente são extensivas aos officiaes do corpo 
de artilharia da marinha, quanto aos soldos, 
e quanto á gratificação addicional unicamen le 
estando desembarcados, e em effectividade de 
serviço. 

tr Art. 3º. Fica revogado o decreto do l" de 
Outubro de 18341 e.todas· as mais disposições 
em contrario. 

« Paço da ·camara dos deputados, 6 de Jlilho 
de 1839. -Jeronym,o Francisco Coelho. » . 

O Sr, Montezuma manda á mesa a s,eguinte
indicaçao, que jnstifica COU1 breves conside-
rações: . 

« Indico que . se nomêe uma commissão de 
nove membros tirados da assembléa geral, ou 
de fóra della, encarregada: 1º, de examinar o 
estado das rendas e despezas do estado ; 2º, de 
avaliar as rendas e as despezas provaveis nos 
annos futuros · 3", de ápresentar as medidas 
que devão ser'approvadas, afim de alliviar o 
thesouro nacional, reduzindo as despe~as, sem 
tletrimento do serviço publico ; 11°1 de deter~ 
minar quaes devem ser as rendas geraes, qua~ 
as· pl'Ovi11ciaes, E;sta commissao dará conta dos· 
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~l~SSÃO EM G DE JULHO DE l~:3!1 

seu~ frobalhos no corpo l€1ghilativo, tendo di· 
reilo u uma gr1\lifica~·no que o corpo legislativo 
resolver. 

« Paço da camara, 6 de Jullio de 1839. 
- Montezuma. )) 

E' remeHida á commissão do orçamento de 
fazenda. 

a fünricn d(! Frnnd-;co J.1;1.ec{11 i.ul 1\luirn, <fa cidade 
da Baltiu.-.Alvm·t:1-1 do i wi·rof. 11 

E1 lido e 11poi111lo o sew1iute : 
<e A farinha Ut.! tl'igo hnpurlinlu IHJ i111pu1'Ío 

fica lambem isontu de impuslo tle Ui poi• 
cento pelo espaço de 10 a1111os,-,/. ,/. rfo 
Oliveira. i> 

O Sr. Montezuma (pela orde1n) roga ao Sr. 
presidente que haja àe ter alguma altenção ao 
parecer ácerc·a do Sr. Agostinho Moreira Guerra. 
Tambem roga que adie alguns objectos que por 
ventura te1lh:W de ser discutidos, ernquanto se 
se nl'.ío acabar a discuss::10 ,da lei de fixação de 
forças, a qual deve, quanto fôr possivel ser 
adiantada, para que o senado possa tomar co· 
nhecimenlo della, e não passar de galope, C•'mo 
sempre acontece, e para que não succeda de 
novo o que o anno passado succedeu com a lei 
do orçamento, que um ministro obrigou o 
senado a votar por força, abandonando todas 
as emendas que havia approvado, porque ,iá nao 
havia numer·o de deputados sufficiente para 
poderem tratar dessas emendas. Sente qne taes 
cousas aconteç110 na a!!:semb1éa do Bi·azil, 
quando o systema constilucional tem ainda 
pouca consistcncia. Espera, pois, que o Sr. pre
sidente tomará em consideração essa sua lem= 
brança. 

O Sr. Alva.res Machado iern de mondar u 
mesa um artigo additivo; mas como não se 
quer expôr, . pergunta se o Sr. presidente 

. aceital·o·h.!. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussno o artigo addilivo do Sr. 
Vianna sobre o negocio do Sr. Meira. 

O Sr. Via.nna. pede licença á camara para 
retirar o seu aztigo additivo: assim como está; 
diz o orador, está muito bom. 

Â camara consente. 
Põe-se a votos a adopção das emeudas. 
O SR. PACHECO pergunta se não se podeiá 

votar separadamente sobre a, adopção de cada 
· uma das duas emendas. 

O SR. PRESJDENTE :-Agora não ; mas quando 
tive1· de ser approvada a redacção. 

O Sr. Alvares · do Amaral, achando justa a 
emenda que amplia a todos os emprehen
dedores o favor que pedia o Sr. Meira, deseja 
que , designe o tempo que deve durar essa 
concessno, ou isenção : para que se fixe 
em dez ·annos, mandará uma· emenda, e acha 
que assim se conciliM algQmas idéas · diffe
rentes. J u ]ga que essa disposi<;ão na.o ienàe 
senão a proteger a industria do paiz; pois 
em lugar de se comprar por, allo preço a· 
farinha de trigo estrangeira, comprar-se-ha por 
algum tempo mais barato o trigo em grao, 
e da · fabrica de moagem aproveilat-se-ha a 
mão de obra. 

Manda á mesa o seguinte artigo additivo : 
. ' 

(C O favor desta isenção é limitado tao 
sómente a 10 annos, comprehenrlendo-se· nella 

O Sa., PRESIDENTE :-Póde mandai-o. 
O SR. ALVARES MACHADO :-Que posso man

da}. o não ha duvida, o que quel'O saber é 
se V. Ex. eslatá disposlo a aceilal·o; para 
E>abel·o é preciso ouvit· sua substancia. 

Entende que a emend,1. approvada importa 
usHrpações das attribuições das assembléas 
provinciaes, pois legisla sobre rendas mera
me11 te provinciaes. Pergunta pois se seda ad
missível um artigo additivo concebido nestes 
termos :-« Supprima-se a emenda do St·. Car
neiro da Cunha. ii Se nã.o fôr admissivei voi
tará suas esperanças parn a _cornmissão de 
redacçao, que 11ã0 deixará passar essa lei tao 
absurda. 

O SR. PRESIDENTE :-Não é admissível, por 
ser contra o votado. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Então bem. 
O Sr. Carneiro da Cunha declara que 

mandou esta emenda com o fim unico de 
impedir que passasse a resolução, e não por
que a quizesse ver approvada: Mo tein pois 
a culpa de que a camara a appt"ovasse; e 
como não lhe seja agora permittido retiral-a1 

julga que o remedia é esperar . para quando 
a commissão de redacção apresentar o seu 
parecer. 

VARIOS SENHORES pedem a palavra. 
O Sa. PRESIDENTE adverte que essa dis

cussão é toda contraria á ordem·: as emendas 
approvadas têm de irá com missa.o de redacção, 
e quando esta der o seu parecer, será occasião 
proptia de discutir-se. 

O Sr. Eooha Galvão nota que a decla
ração cjue ac,e1ba de fazer o nobre deputado 
é sobremaneira para admirar : sente que em 
uma assembJéa composta de representantes 
tão iiiustraàos possa ter lugar a recordação 
da !abula, que por muito conhecida não re
petirá, do animal constante e fiel que estava 

· de guarda a um sacco âe trigo. 
Admira-se que essa medida tão simple~1 e 

cuja jostiça com toda lucidez e força de l'acio
cinio tem sido demonstrada, tivesse de ser 
tão acerbamente combatida! 

O Sa. MounA MAGALHÃES :-E' por ser da 
Bahia. 
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SE!SSÃO EM H DE JºULHO DE Us3~ 

VAr,10s SRs. DEPUTADOS :-Oh ! Oh~t Oh ! 

O SR. RocHA GALVÃO pergunta como é, e 
com que funda.tnento tem-se pl'etendido con
fundir a f'ab1·ica do Sr. Meira na provincia 
da Bahia com .simples moinhos, injustiça que 
lhe parece igual á que confundisse o fuzo 
pl'imitivo de Eva com os maravilhosos teares 
dos modernos. Para mostrar as vantagens das 
machinas, lembra que ainda não ha muito a 
lnglulel'l'a que está hnje pt·oduzindo 40,000:000$ 
de ltcido de· algodão .... ~ 

O SR, PRESIDENTE : -Não é occasião propria 
para esta discussa.o ; o Sr. deputado divaga. 

O Sa. RocH~ GALVÃO: - Sr. presidente, 
esta discuss~o é tão extraordinaria, tem essa 
vrelenção U.o justa soffi·ido tão acerdma op
posição, que licito deve ser sahir um pouco da 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE: - O Sr. deputado não 
póde fallar senão sobre os a1·tigos addilivos. 

VARIAS VozEs: -Peço a palavra. 

O SR. RocHA GÀLvÃo: -Pois então füllarei 
soh1·e o at'ligo additivo. O orador acha que 
11inguem, que fôr de justiça, podet·á negar a-esse 
cidadão o favor que pede, leinbrand.o-se dos 
sacrificios extrâordínarios que _tem íeilo para in
troduzi1· no paiz um genero de cultura interes
santissimo ; pois não está provado que o trigo 
pôde ser cu.llivado nas regiões que se acha.o 
entre os tropicos, havendo- até terrenos que pro
euzem 1,000 ou 1,500 por um. 

Esta consideração e oulras que ~~ têm pro
duzido de que na prnvincia de Santa Catharina 
e Rio Grande esta experiencia tem sido feita com 
feliz successo, plltece ·que bastarião sós para ser 
approvado o artigo; convida a camara a que 
medite se, para provocar a producção1 não é 
necessario facilitar o consumo, e se uma fabl'ica, 
como a do Sr. Meira, facilitando o consuhlo 
não pt·ovoca a plantac;ão do trigo. Outra razão 
acha de summo peso : é sabido que a cultura do 
trigo é a que ~de menos s?mrna de trab,1lho 
manual, dará ella menor tomento ao trafico 
escandaloso e harbaro de carne humana. Fi
nalmente, não querendo a cam.ara attender ás 
razões expostas> pede que lhe consinta uma 
unica observação sobre a diminuição das 
rendas, com que se tem augment~do. 

Acha o oradOL' .que ha uma condiç!io indis· 
pensavel para que as nações augmenlem o seu 
estado de industria, e a condi~o é a economia 
acompanhada da estric:ta e fiel arrecadação tias 
rendas publicas. Sem isto nenhuma nação pótle 
deixar de ser pobre, e com isto nenhuma nação 
póde deixar de ser · rica. 

( Emquanto falta~a o illustre orador, muitos 
Srs. deputados pedit·ã.o a palavra, e houve al
gumas interrupções que na.o pudemos ouvir.) 

0 Sr. iam.ire quizera que se fizesse distincçào 
. . 

· dos dous artigos em duas resoluções sepat·adas, 
se pudesse ser. • 

O SR. PRESIDENTE: - Agora não,; quando 
vier a redacção. 

O Sa. RA1t11Ro : - Então, bem. 

O Sr. Barreto Pedroso, nas circumstancias 
em que ,,ê a questão, t·eqúer que este projecto 
com os artigos additivos vá á commissão para. 
apresentai· um projecto que satisfaça as idéas 
da casa e seja conforme com o acto addi· 
cional. 

O Sa. MouRÀ MAGA.LHÃ.ES pede a execução do 
regimento. 

O Sa. PRESIDENTE : -E1 porque os Srs, depu
tados não querem esµel'ar pelo remedio do re
gimento para rl!fol·marem o erro da votação, que 
tem havido toda el:isa conl"1:1sa.o. 

0 Sr. Via.nna, 110 caso de se vencer o adia
mento, pede que os artigos ql!le retit-oG sejão 
igualmente 1·emeltidos â mesma êommissão pat·a 
os tomai· em consideraça.o. 

O Sr. Mbura, Magalhães, diz que a materi a 
dos artigo:; que estiw i:;ubt·e a mesa é muito clai·a; 
um delles quel' isentar a farinha de trigo de 
pagar dh·eilos, e este artigo é de natureza tal, 
que nem necesdita de refutaçAo. O segundo ar
tigo é tambe1n claro, e tende unicamente a 
reshingir o favor do primeiro que passou. 
Quanto ao outro artigo que passou, o do Sr. 
Carneiro da Cunha, nãO é ta.o absurdo como se 
pensa ; porque, sl.lppondo que haja uma pro
ducçào de trigo ex.traordinaria, e que seja pre
ciso exportar, claro está que teria de pagar im
postos geraes de qt.1e este artigo os exime. 
Admitte que o artigo seja alheio á materia, mas 
na.o que seja abl?urdo. 

O Sr. Oliveira, entendeu que a farinha de · 
trigo era para o padeiro, para o fabricante de 
pa.o, hrnto matel'Ía·prima como é o trigo em 
grão para a. fabrica dfl Sr. Maira : como pot·ém 
pat·a sustentar esse artigo, que foi apoiado, ser• 
lhe-ia p1·eciso respondei· ~o Sl". deputado que 
acaba de sentat·-se (o Sr. Moura), como não 
deseje fazel-o, pede licença á camara para- re
tiral•o. 

A camara autorisa a retirada do a1·ligo. 

O Sr. Henriques de Re.zende :vota contra o 
adiamento : para que irá á cornmissão uma ma
teria que já está vencida? Para derogar o que 
está vencido ? Ou para cousa nova? Se é po1· 
haverem dous artigos que parece conter ma
tel'ias diver;:;as, a coinmissão de redac:ção pro· 
púrá esta idéa e a camara resolverá. Declara 
que ha de votar contra. a redacça.01 c!ontra o 
adiamento, contra o projecto e conlra tudo, pot 
que, nas cit·cumstancias acluaes, lhe parece que 
é do seu dever oppôr-se a tudo o que tender a 
diminuir a receita publica. 

O Sr. Andrada. Machado:'"'.'"" O arti~o que 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:14 - PÃ¡gina 5 de 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~8SAO E.M fí DE JULHO DE 1839 

passou ó ocioso ou inconstitucional: se vai de 
encontro a impostos provinciaes, é anli·consli· 
tucional; se só trata de eximir do pagamento 
dos impostos geraes, quando hou vel'·Se de ex
portar lrigos brazileiros, é ocioso ; espere-se que 
haja essa exportação. Ãcha o adiamento inulil 

· por ser a rnateria clara. 

O Sr. Faula Candido vota a favor do adia
mento, porque entende que a vontade da. ca
mara é certamente ajudar a industria; mas que 
ainda está dia em duvida sobre o modo de al
cançai-o á vista dos argumentos pró e contra 
que se têm produzido. O nobre deputa<lo entra 
na enumeração desses argumentos. 

O SR. PRESIDENTE lembra que se trata agora 
do adiamento. 

O SR. PAULA CANnmo lembra o exemplo da 
Ingiaterra, onde têm tanta protecção as fa
bricas, que se dá o nome e as prerogativas de 
invenção a to<las aquellas que sa.o introduzidas 
de novo no paiz, embora já entre as outras na
ções fossem conhecidas. Como é pois, exclama 
o orador, que por mais quatro ou cinco dias 
não pe~al'ernos nós uma materia como esta! 
Não quern censurar a quem vota contra ; mas 
desejarei muito que a camara vote com conhe
cimento e escmpu1o. 

O Sr. Montezuma está convencido que a ca
rnara na.o quer por maneira alguma desprezar 
a repre.;;entação do cidada.o Mefra, e julga que, 
no estado em que se acha a camara, haveria 
precipitaçào na votação; por isso vota pelo 
adiamento. 

O Sr. Barreto Pedroso, sustentando o adia
mento, mostra quanlo convém que vá tudo :i 
cornmissão para trazer um projecto novo, em 
conformidade com o acto addicional e as leis 
existentes, o que por certo não offende nem 
ao regimento, nem á pratica do senado e da 
casa ; pois a materia ainda não eslá vencida, 
ainda eslá sujeita a ser rejeitada, porque, de
pois de ser redigida, ainda tem nova votaç[o. 
Disse o orador que receiava que o projecto 
fosse rejeitado na adopção. Em tal circum
stancia1 desejando que o projecto passe, propôz 
que fosse a urna conuµissllo que aproveitasse as 
idéas apl'esentadas na camara. Disse-se que a 
maleria era muito clara : disso não duvida o . 
orador; mas não se póde negar que.há emendas 
na mesa que vã.o contra o vencido, pois um 
artigo dá completa isenção de direitos de im
portação, outrn limita-~ á 10 annos; aqui ha. 
uma e"'pecie de conlradicção. Outro S1·. depu
tado diz que vota contra tudo ; pois bem, para 
esse senhor não é preciso o adiamento, é 
para os .. que querem votar a fàv01· de al
guma medida_ Não é Bgora a · occasião de 
mostrat· a justiça da pre.tenção do Sr. Meira 
e a utilidade que resultará de seu· estabeleci
mento ; senão, o orador faria ver que o sacri
ficio é mui lo diminuto, e que o estabelecimento 

tem de sel' a origem de grandes rendimentos, 
que é esse sucrificio uma daquellas despezas 
producti vas que lodos os governos devem 
fazei·; 

E' appl'Ovado o adiamento. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra o Sr. n1inistro da guerra corn as for= 
rnalidades do estylo. , 

Continúa a. discussão da fixação de forças 
r!P. tP.rra_ 

O Sr. Henriques de Bezende acha que se 
o governo fosse autorisado a distribuir lo mil 
praças de pret no nun1ero de corpos de li11ha que 
dispõe o artigo, ficaria.o muito pesados os bata
lhões, porque teria o governo de augmentar as 
fArçe::i<:. rb<:: 1:11mp!'lnhi!.<:. n11 11 1111rnp1•n flPll!!<:. 1 A 

enU!.o ser·lhes-hia preciso fazer subir o numero 
de ofticiaes. E11tende que o governo fica mais 
desembaraçado, deixando-se-lhe a liberdade de 
organisar a força decretada do modo que julgar 
mais conveniente ás necessidades do paiz. 
Compara ao depois o numero de praças que 
nos rnappas de 1837 e de 1838 vt:m indicadas, 
e depois de mostrar algumas duplicatas, de
clara que não ,sabe se a força que vem indi
cada com o nome de força de terra está com
prehendida na força fóra da linha, ou se na 
de linha. Nao entende para que serve essa 
força : sabe que são 800 homens armados, sem 
commandante, que cada um defende a sua 
testada : assim pois não prestão elles para 
nada: quando vêm o inimigo na porta do vi
zinho, ainda não é cornmigo, dizem; e ficão 
quedos. 

Desejava saber lambem se se cornprehende 
na força do <::xercito os militares que estuda.o 
na academia militar. Faz esta pergunta, porque 
ouve dizer que os officiaes que estllo nella 
vencem ... 

O SR. CONDE DE LAGES (ministro da guerra): 
.._ Não. . 

O SR. HENRIQUES DE REzE~DE : - Melhor. 
Sabe que os officiaes de marinha que estão 
estudando vencem soldo, e por isso entende 
que ha divergencia no governo, que cada um 
dos Srs. minislr-os entende a lei de seu modo. 

Aproveita esta occasiao para informar-se 
com exaclidão de uma cousa que lhe commu
nicára.o. Consta-lhe que na acàdemia militar 
os paisanos vencem 460 réis diarios~; de ma
neira que vêm ?l- ter maior. vanh1gem do que 
os que são militares, que :-só vencem 150 réis 
Ora, não sabe que utilidade publica àcharia o 
governo para pagar a paisanos que estudassem; 
esse incentivo de::. pagamento nAo se acha na 
lei, nem para a instrucção primaria. • 

Desejava saber se os alumnos desta academia. 
estão. comprehen~idos na força no exercito: se 
o governo considera na força do exercito offi,. 
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SESSÃO EM 6 DE JULf10 DE 1830 97 
claes militares que oçcupno empregos civis. 
Ouvio dizer que po"r uma consulta do conselho 
supremo se decidio que nl!io vencessem soldo: 
assim parece-lhe qnc estão elles fót'a do 
exercito. 

Dec]dra fJUe fez â camara um requerimento 
para que se pedisse ao governo que informasse 
se· um major Emiliano Mnndurucú havia sido 
reformado com posto de accesso; e a razl!O que 
teve foi ver na labella do orçamento este official 
como tenente-coronel. .. 

O SR~ CoNDE DE LAGES (mini_sfro da guerra): 
- Foi engano. · 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE :- Bem ; mas 
se esse engano tivêsse continuaào, passados 
annos, daria lugar a reclamações. 

Perguntou-se ao Sr. ministro qual o meio 
de que lançaria milo para o Rio Gunde, e o 
Sr. ministro tomando a posiçllo que devia res
pondeu que empl'egaria todos os meios que as 
circumstancias permittissem, - Francamente 
dirá o 01·ador o que pensa a esse respeito. 

Se fôr passivei chamar os rebeldes ao gremio 
da uniao hrazileira por meios pacíficos, entende 
que nao ha sacrificios que sejao poucos. - Ha 
muita gente interessada em que aquella guerra 
continue, e por isso entende que deve o governo 
apresenlar-se diante dos rebeldes tendo n'uma 
mão a espada, e em outra o ramo de oliveira. 
para nllo haver o que se vio na guerra dos 
cabanos, que, offer.ecendo-se-lhes amnistia, elles 
tambern a offerecerão aos legalistas. 

O orador lembra que os cabanas, e os capi
taneados por Vicente de Paula, ainda existem 
impunes debaixo da protecçllo da lei ; mas 
nota de passagem que prornelleu-se aos cabanos 
uma amnistia1 na quai elies na.o confiavao, 
porque factos anteriores fazião desconfiar um 
pouco das promessas do governo. Para que os 
cabanos se rendessem pelo meio àa persuasão 
füi necessario que o bispo com a sua palavra 
evangelica se introâuzisse no meio ddles. 

Se se entender que o meio da persuasão 
póde p1·oduzir effeito para chamar os r·ebeldes 
do f:lio Grande ao gremio da união, este meio 
deve ser acompanhado de uma força capaz de 
impôr aos rebeldes. 

Conclue votando conti·a o arL 2º. 
O Sr. Conde de Lages (ministro cltt rrue'.·ra) : 

- Pres·entemente sonre a serra estão as forças 
comrnandadas por Alano ; não consta offi
cial mente qne mais outras estejno debaixo de 
armas. 

O deposito de armas, em Coritiba, quero 
dizer,· as armas existentes naqnella villá, forão 
enviadas para onde se fazia alguma reunião 
de legalistas ~ supponho que em breve este ar
mamento todo será arrecadado. 
· .Já disse de outra vez, e torno a dizer ao 
nobre deputado, que os alumnos da escola 
militar não têm gratificaçllo addicional ; o go-

T<)I\IO f l 

verno entendeu que esta gréltificação é para 
aquelles que estM _na letra da lei. 

Por lei aniiga à€ierminava-se que todo o 
militar de patente menor que mal'echal de 
campo 1 que estivesse em emprego civil, ficasse 
fóra do qnadro do exercito, deixasse de vencer 
soldo, deixasse de vencer antiguidade : com 
a desmernbraçllo do exercito, com a diminuição 
dos corpos, o corpo legislativo concedeu licença 
com ;:;oldo para que alguns militares se pudessem 
applicar a empregos particulares ; assim é 

- que entrárão algnns para empregos civis ; mas 
ultimamente o governo, tendo de fixar o nu
mero de officiaes para o quadro do exercito, 
tem perguntado a todos se querem seguir os 
empregos civis, ou voltar para os seus postos 
militares : alguns tê_m declarado que desejilo 
ficar fóra do quadro do exercito para seguir 
a carreira civil, outros lêm voltado á carreira 
militar. 

Quanto ao major Emiliano, o nobre deputado 
sabe que foi um erro de impressno. 

Devo satisfazer ao nobre deputado pela Buhiu, 
que honlem emittio n sun opinillo a respeito 
da dislribuiçil.o àos corpos pelns provi11cins. 
.Já disse alguma cousa a tal respeito. ,Julgo 
que nossas fronteÍl'as, nossas forlificac;ões ma
rítimas s~o as que devem absorver grnncle 
parle do exercito ; ernqllanto no resto, já o 
disse, os corpos devem-se mobilisar, não devem 
estar muito tempo cm delerminados qual·leis. 
Convém todavia fazet· alguma modificação ne:;tn 
regra : a distancia de Matlo-Grosso não con
sente destacamentos ; a qualidade da tropa 
que guarnece o Rio Grande do Sul nao con
sente de:olacamentos, e ainda por outra razão, 
e é que o:, cavalleiros de outras provincias não 
fat·ião no füo Grande bom exercício. 

O nobt·e deputado pareceu eutrever algumas 
idéas pouco favoraveis na tropa em geral ; 
pareceu inculcar que eJla tem entrado nas 
scenas lutuosas que têm havido. Senhores, 
é um facto: em algumas dessas scenas a 
nossa tropa tem entrado ; mas, diga-se franca
mente, como instrumento : talvez seus. habitos 
de obediencia, talvez seus actos de disciplina 
a têm levado onde o talento· dos intrigantes 
a tem chamado. Mas eu peço ao nobre depu
tado que olhe bem para essas scenas, e verá 
que a lei tem esmerilhado bem quaes os 
culpados, quaes os innocentes, quaes os instru
mentos dessas scenas lutuosas, quaes seus 
vei'dadeiros autores. O nobre deputado ha de 
convir. commigo que os verdadeiros autores 
não têm o uniforme militar : se procurarn~os 
invest'igar todos os fautores de taes scenas, 
nós veremos que todos elies são da massa da 
população, qne não pertencem ao exercito. 
Poder-se-me-lia talvez apontar os -::hefes actuaes 

· do sul ; mas ainda isto salva a reputaçllo do 
exercito. Esses homens tiverão eni verdade 
alguns principias como _g11errilheiros i as dif-

13 
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98 SES3ÃO EM 6 DE .JULHO DE l83!i 

ferentes phases da opinião os levárM á pa· 
lente de coroneis do e:l(.ercito ; mas note-se 
que elles não .chegárão ahi com doutl'inas 
militares, não chegárâo, direi, com franquez1, 
com todos os brios da profissão. 

O nobre deputado chamou minha attenção, 
pedindo-me que não me horrorisasse com a 
doutrina do. principio-que em política não ha 
pontos fixo~. Senhores, sou de uma pt·ofissào á 
qual não é licito hor1·orisar-se: é licito con
tristar-se com . os males que vêm á sociedade ; 
mas devo declarar solemnemente que não estou 
ligado a essa doutrina. Sei que em politica, assim 
como em todas as obr·as da vida1 ha ponlQs 
fixo3 e subordinados pela justiça uni versai, 
pelas leis do honesto e do justo (apoia.dos) ; 
não sei como desculpar c-ssa transgressno : no 
momento talvez se desculp~ ; mas a historia, a 
poste1·idade, que é o verdadeh·o juiz das acçõer:, do 
homem, jámais poderá consagrat· este principio. 
Portanto tornarei a repetir!- -O governo r~s
peita a opinião, respeita os orgãos da opinião ; 
mas seus principios silo aquelles que tenho tido 
a honrn de emittir; elle reconhece pontos que 
direi sagrados, que júmais é licito violar. 

O Sr. Rezende-julga que a lei nao autorisa o 
govemó a privar os officiaes que estuda.o na · 

. academia militar da graUficaçilo addicional ; 
porquanto, é esta academia um estabelecimento 
militar, e a lei manda dar a gratificação addi
cional aos officiaes empregados nos estabe_le
cimentos militares. 

Deseja sabet· se está em exe·cução a reforma 
ultimamente feita na academia militar; segundo 
e~ta reforma Jhe parece que ha cadeiras que 
não têm · exercício por nllO haver alumnos. 
Além disto, lhe parece que depois do estudo 
academico, por essa reforma, alnrpnos ha que 
poderáõ sahir com o posto de major ou tenente~ 
coronel ; e nilo lhe parece justo que só pelo 
facto de se estudar na academia cinco annos se 
vá preterir a muitos officiaes do exercito. 

Pergunta ao Sr. ministro se é certo que no 
Rio Grande foi dissolvido um corpo, parece-lhe 
que de estrangeiros ; e, se houve essa disso
lução, em yirtude de que foi; se de desobe
dienéia, ou se em consequencia de alguma 
operação militar •• 

Consla-lhe que, havendo o general presi
dente do Rio Grande dado ordem a um official 
para marchar, este official imjeitára esta ·ordem · 
á opinião do conselho de guerra, e ao mesmo 
tempo aprese.ntára uma carta do general, em 
que dizia que ~e consultasse os óffi.ciaes sobre 
a execução da ordem ; mas que todavia, qual-. 
quer que fosse a decisão do conselho, a tropa 
devia marchar. O orador censura urna seme
lbante conducta ; julga-a tanto mais reprehen
sivel, quanto é passada em face de um exercito 
em operação. E' a· factos desta natureza que 
allribue os desastres do Rio Grande; e não aos 
clamo!es da--opposição .. 

Deseja sabet· se é certo. q,oe vierão recan1 .. 
biadas do Rio Grande ·200 fardamentos, ou 
capotes, que não cheg:;:i.rão oos soldados. 

Nota que a maior parte da força do Rio 
Grande é de guar·das nacionaes ; e po1· isi;o 
assenta que o governo não póde contar alli 
senão com 4,000 praças menos más. No Rio 
Grande ha muitas bocas sem braços, e o go· 
verno deve alli contar com braços. capazes de 
ser empregados nas hoslilidades. Na.o concorda 
com a opinião de alguns que julgão a guerra do 
Rio G~ande s1.1,i generis: está persuadi.do que se 
allí estive::;sem tropas bem commandadas, que 
manobrassem como a cornmandada pelo in
trepido coronel Lisboa; os rebeldes, ou não . 
vencerião no Rio Pardo, ou, quando ven· 
cessem, teriào mais motivo âe cantar o de pro
fundis do que exclamar liosanna. 

O orador faz algu·mas reflexões sob1·e a ca
vallaria q~e existe no Rio Grande ;, julga que 
na.o é ella bastante disciplinada, e · capaz de 
proteger a march11 <le uma colnmna de infan
taria. Se é certo o que tem ouvido a respeito de 
falta de su bordinaçllo no. Rio Grande, deseja 
que o governo lome algumas providencias ; 
pois que elle orador não df.!seja praticat· o que 
praticou o anno passado, isto é, na.o votnr por 
um soldado para serem commandados por of • 
ficiaes insubot·dinados. 

O Sr. Conde de La.ges (ministro d". 9uerra): 
-O governo entendeu a lei de maneira que 
inclue co.rno e.; tabelecimentos militares os ar-

. senae~, escola militar, etc : porém entendeu 
que os empregados naquelles estabelecimentos 
são os designados e marc:ados na lei : um 
alumno não é empregado marcado na lei, é um . 
homem que se pretende habilifar e se entrega 
ás sciencias; por isso não se póde chamar em• 
pregado no estabelecimento. A escola militar 
acha-se aclualmente organisada de · modo . a 
chamar as iUuslrac;ões para a nossa fol'ça ; 
pareceu-me bem dar algum incentivo, algum 
soccorro pecuniario aos alunmos, e assim achei 
estabelecido ; comtudo alguma modificação fiz. 
Pareceu-me que seria mais economico, e bas
taria para incentivo dos alurµnos do lº anno 
dar-lhes apenas o vencimento ·de soldado, e aos 
dos outros annos o soldo de

1 
2° sargento. 

o nobr~ deputado deseja saber se dissolveu•se 
algum co1·po de estrangeiros. 

O· SR. REzENDE :- Eu não sei bem . se de 
estrangefros; desejo saber .se algum corpo se 
dissolveu. 

O Sa. MINISTRO DA GUERRA :-Tenho noticia 
de que havia em POl'to Al~gre urn corpo orgn
nisado para fazer a guarnição dia ria, a policia 
das trincheiras; mas não· me consta official
mente que este corpo esteja dissolvido. 

Houve uma ordem do general em chefe ao 
commandánte da columna dus Canúdós para 
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SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 18;39 09 
que se p11zesse em m·archa com a sua columna, 
que chamasse a conselho os officiaes superiores 
para que votassem sobre a utilidade e vantagem 
desta marcha, que de tudo se lavrasse uma 
acta, e se remettesse o resultado exarado nessa 
acta; assim se fez. o general eslava pelo voto 

· dos commandanles, que era não marchar. A 
carta de que faltou o nobre deputado, que 
obrigava a marchar, não me consta que hou
vesse ; o que me consta officialmenle é o que 
acabo de dizer. Mas direi com franqueza, não 
me pareceu haver nesta disposição rigorosa 
disciplina militar : lavrar a acla se devia ou não 
marchar é introduzir formulas que não convém 
muito á disciplina militar. 

Apparecerllo com effeíto alguns fardamentos 
no Rio Grande de um talhe mais pequeno ; 
houve talve1. engano; mas a porção não é con
sideravel, e este mesmo fardamento imperfeito 
póde ler remedia. 

Senhores, tl força do Rio Grande que vem 
exai·ada no mappa, aos olhos dos militares tem 
um abatimento conhecido; a caruara sabe per
feitamente qual o abatimento que se lhe deve 
fazer; quacs os doentes que se achão nos hos
pilaes, quacs as praças que .se achão om 
diversas commissões, quaes as que devem ficar 
guarnecenào certos pontos ; e portanto a força 
disponível que fica nao é aquella que se inculca. 
Mas esta f0t·ça, estou informado que está ern 
estado de obrar; e11a está disciplinada, e lal vez 
tanto ou mais do que se devia esperar de llrna 
tropa nova. A camara sabe perfeitamente que 
o exercito alli é organisado de recrutas: en
tretanto é sabido que clle está em estado de 
mais perfeição do que era de esperar; e posso 
asseverar á carnara que este exercito póde 
entr~r em operações. 

O Sr. Angelo Custodio :- Tenho de votar 
pela suppressão do !lrt. 2°, e determinei a 
minha votação depois que tive a honra de 
ouvir fallar o· nobre ministro da guerra: elle 
nos disse que brevemente traria ao exame e á 
approvação do corpo legislativo as ordenanças· 
militares ; necessariamente ellas hao de àllerar 
a doutrina do artigo que se discute, pois que 
ellas devem fixar o mesmo numero do~ diversos 
corpos que devem servir no nosso exercito: 
ora, sendo isto assim, julgo mais prudente 
deixar ao arbitrio do governo a organisação 

. desses corpos, tanto mais que é o mesmo go
verno a quem compete distribuir esses · corpos, 
confo1·me as circumstancias e as localirlades 
onde elles devem operar. Nao hesito em dar 
este arbifrio, porque persuado-me que nenhum 
abuso póàe dahi resuitar para as nossas liber
dades publicas : tenho pois expendido as razões 
que me induzem a votar contra o art. 2º. 

Já que estou com a paiavra> permitla-me a 
camara que eu dê algumas explicações ácerca 
de factos apresentados pelo meu nobre collega, 
mórmente ácerca daquelles que me dizem par-

ticularrnente respeito. O meu nobre col1ega em 
sua defeza concordou commigo em alguns 
pontos, p1ocuro11 vttenuar as circumstancias 
aggravantes de alguns actt>s de sua adminis
tração ; saltou emfim por cima de outros sem 
lhes dirigir o menor ataque, nem lhes fazer a 
menor offensa. 

Nilo fallarei destes ultirnos factos. Meu nobrn 
collega concordou com migo em que elle não era 
o unico que merecia as h.onras do Capitolio ; 
mas estranhou que eu nM puzesse na linha 
dos pretendentes á corôa civica, o muito digno 
e honrado p8dre Prudencio José das Mercês 
Tavares, e que só mencionasse o nome do 
padre Antonio Sanches de Brito. As circum
stancias em qne estavão um e outrçi erão 
muito diversas: o padre Prudencio estava 
no gozo de seus direitos politicos, merecia 
a estima de seus concidadri.os, e muito mais a 
confiança e ami1.nde do meu nobre collega pelo 
Pai-á: seus serviços nao crão desconhecidos, 
nem na provincia, nem no Brazil, nem nesta 
augusta camara, porque havillo sido recom
pensados ; verdade é que a recompensa n!lo 
me parece que esteja em proporção eorn os 
seus serviços ; e por is::o aproveito esta occu
sillo para pedir ao meu nobre collega que 
baja de dar força ás mirilias vozes e reunir 
os seus esforços aos meus, para pedirmos ao 
governo e ao corpo legislativo que hajno de 
augmenta1· a pensão a este digno ecclesiastico, ou 
que lhe dêm uma recompensa a mais digna de 
seus heroicos serviços. 

Espero lambem que men nobre collega, visto 
que é tão justo, haja de contribuir para que 
os serviços <lo padre Antonio não fiquem ncr 
esquecimento, embora um ou outro acio de 
sua vida publica pareça tender a escurecer 
o fulgor e o brilhantismo de seus feitos ; mas 
lembre-se que o 801 tam bem tem os seus 
eclypses. O padre Antonio se achava em ci1·
cumstancias muito diversas ; elle estava per
seguido, lançado em uma prisão, privado dos 
seus amigos. E é no estado de desgraça que 
eu devia abandonar o amigo, tanto mais que 
o julgo innocente? Supponho que o meu nobre 
collega não ha de querer que eu nutra sen
timentos tão baixos.· Se elle continuasse a 
múecer as sympathias do Sr. ex-presidente, se 
tivesse continuado a frequentar os seus jantares 
e almoços, e a ser introduzido no seu gabinete 
particular, certamente eu teria calado o seu 
nome, e nem delle teria feito mençllo ; mas 
as suas tristes circurnstancias reclamava.o que 
eu levantasse· a minha voz em favor delle. 
Suppôz que elle tinha títulos á estima e con
sideraçll.O publica : fallei no padre Antonio, e 
não no padre Prudencio ; mas quem melhor 
do que eu saberá dar mais apreço aos ser
viços do padre Prudencio? Eu que o ccnheç.o · 
de mui perto, que lhe tribulo sincero affe.cto1 

qUt: ihe con~agro cordial amizaàe ? .... 
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100 SESSÃO EM H OE JULHO DE 1830 

O SR. ANDRÉA :-Não sou inimigo do padre 
Antonio_ 

O SR. ANGELO CusTomo :-Estimo muito, e 
isto faz honra ao cal'acter de V. Ex:. 

n YY\C"l,l'I ri.r,.l--.ro nnllcuvn Õ,...,l'"IIJ'\'1"'1.nl'I_C,õ, N't'Jt"lrlrll"\ 
.._, u.1vu UVJJL\.:;; '-VH~f,<1- çucquvu-;;;."1-c:; 'i"'"uu.v 

snppôz que eu n1e referia a presos rebeldes que 
eslavM sentados na margem dos rios. 

Não me dirigí a· esses presos, contra os. 
quaes hn.via indícios de crimes, e crimes graves, 
por elles commettidos ; referí-me to.o sómente 
a esses innocer1tes aue erão ae:arrados em suas 
casas, acorrentJ.dos ·e mandados para as fa. 
bricas de madeiras, estabelecimento qne foi 
abolido por lei, e creado pela vontade do meu 
nobre coÜega, éuja utilidade nllo contesto, _nem 
desconheç-.o, mas cuja legaliUade torna-se du
,·idosa. 

O meu nobre collega tambem engan-:1u-se . 
quando snppô'.I, que eu me referia aos factos 
que elle apontou relativamente á mortandade 
que teve lugar em Mnaná. Referia-me ao as
so.ssinato da.quelles individuos que forao man
dados de Conde e Beja em destacamento para 
Muaná, e cujos crimes não passava.o de terem 
pertencido ás fileít·as dos rebeldes. Supponho 
que o meu nobre r.ollega teve participaçlio .... 

O SrL ANDRÉA :-Na.o tive. 

exclusivos, todavia existia o da fon:,a, em cujo 
cont.r:u:to nma. das nades não tinha o direito de ----------- ------- ---·- ,---- --- - - ---- - ---- ---- --
estipular as suas condições. 

Chegámqs finalmente ao ponlo principal do 
discm:;;o do nobre deputa.1lo. O meu nobre col
lega foi, para se justificar, desentetTar tl'es cartas 
minhas da gaveta. de um individüo que suppui · 
meu amigo. Na primeira destas cartas eu re· 
cornmendava a S. Ex. que fizesse justiça a un.1.a 
mana minha, que fizesse com que seus bens 
fossern restituidos: e o que prova toda esta 
carb? Justamente o estado em que pintei que 
se achava a· provincia do Pará, isto é, toda 
mil itarisada : a uutoridade suprema estava 
coneentrada no nobre ex·presiàente, era eiie 
legislador, poder executivo, poder judiciario e 
poder moderador. Quern estabelec<:JU isto fui eu, 
ou o meu nobt'e êoliega? Tinhão por ventura 
as autoridades civis alguma energia, alguma 
acçao ? De certo que nt\.o ; isto mesmo se vê 
da confissão feita pelo ffi(;:U nobre collega, que 
díssc não fazíu caso das informações dessas a u
torida<les. De1)ois de ter seguido a marcha tra
çada e recommendad.J. nas instrucções do. meu 
nobre collega, depois de me ter dirigido á pri· 
rneira e segunda inst~ncia que era o chefe civil, 
a quem devia recorrer? A' terceira instancia, 
ao trihunal supremo, que era S. Ex. Pedi-lhe, 

O s~. ANGEW Cus-romo :-Posso dizer que portanto, que houvesse de dar providencias 
forão barbaramente assassinados em presença sobre aquelle facto. E, por obedecer á lei do 
desse commandante visionaria, que, sendo meu. nobre collega1 serei criminoso? Se q11i-
mudado dessa villa, foi empregado em Igara- zesse desperta1· a constituição, que profunda-
pémiry e Abaeté. · · mente dormia debaixo do punho da espada do 

Passarei a antro facto. O meu nobre collega illustre general, não seria !ratado como re-
nUO foi nwito exacto quando disse que as bel~e? Nrto seria eu tido por desol'deít·o? · Nno 
grnwdas policia1::s não esta vM em serviço activo. seria eu perseguido : pois que o maior crime 
Posso affirmar, debaixo de minha palavra de que se podia commetter era citar um ou otitro 
honra, que ellas fazião o mesmo serviço que artigo da constituiç9.o, um ou outto artigo de 
a tropa de linha. Note a camara que não lei! [ ! Portanto, a. primeira carta é contra-pro
avancei senão factos de que tinha conheci- . ducente, pois que ella demonstra o estado em 
mento; note, e note bem, a camara que não que estava a província. 
censurei nenhum acto praticado pelo meu Vamos á segunda carta. O · que digo nesta 
nobre collega contra os rebeldes ; nunca quiz segnnda carta? Louvo os actos praticados pelo 
diminuil:" o horror que apresenta o quadro da meu nob1·e eolle<6a ; isto provl:l. a imparciali-
anarclüa ; os actos que merecem a minha· dade com que sernpre encarei os seus serviços. 
censura farão aquelles que se praticárão contra N'ão quero roubar-lhe. a gloria que lhe per-
os legaes ; nllo quiz justificar os rebeldes ; tence ; mas em que época escrevi eu essa · 
conheço as atrocidades que el]es commettêrão, carta? Na época de sua · entrada, na época em 
e não se deve ·suppÔl' que venho aqui fazer que todos o recebião com enthusiasrno, na 
a sua defesa. · · época em que o nobre deputado vivia >em con-

0 meu nobre collega fez-me uma revoltante tinuos sustos, t·eceiando 1•evoluções· de todos os 
injuria quando suppôz que eu, tratando do m~- l~dcis, en1: qu,~ elle lutava com panícos terrores 
nopolio. do· commercio, alludia â compra e no circulo das oscillaçaes e da· incerteza ; era 
venda feita por S. Ex~· por contá da marinha de_: preciso pois animal·o, dar-lhe alento, e ê o que 
guerra: não; eu não me ·referi a este facto, faço fiz·: o principio da sua administração mereceu 
juslíçá. ao: rne.u· nobre collega; ~ est~. respeito · o meu consenso, . depois commetteu erros, des· 
eu penso muito diversamente da opinião publica · atinas ·e·desvario~ que ·não pude approvJ.r .. O 
da provinda. Eu t:i.1~:. ~er~rla a ,outros· mono· · meu nob1·e collega nno deve pois. estr~nhar que 
polias; o nobfe deputado sàbé muito bem·~ por · eu livesse .. mudado· de opioião, n.ão .mé. ,deve. 
que teve denuncia dos factos praticados no h-atar de versatil, pois qué nessa mesma oc
iuterior da provincia ácerca desse roonopolio ; casião deu uma prova mui saliente de que a sua 
e posto que não houvesse legalmente contractos opiniao na.o é permanente1 quando avarn;oq 
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SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 183~) 101 

que ao principio havia formado um conceito 
·vantajoso, e que depois mudára. Que desgraça 
é esta? O meu nobre collega fornece semp1·e 
argumentos contra si, e dá armas com que 
póde ser ferido. 

Vamos á terceira carta: elfa é apresentada 
pelo meu nobre coUega como escripta com letras 

. de sangue; o facto é verdadeiro: a pessoa que 
ell recommendava á S. Ex. é um mano meu, 
natural, homem valente e humano. Depois de 
ter prestado relevantissimos serviços; depois de 
ter vindo co~erto de loµros e de gloria da fa
mosa expedição de Breves, onde foi necessario 
empregar a força ; depois de ter pacificado sem 
mais queimar um só cartuxo as villas de Oeiras 
Portel, Melgaço e seus dislriclos, disse que füi~ 

tava pobl'e, que estava can.sado, que a unica 
recompensa que exigia do governo era o seu 
descanso, Escrevi a S. Ex., e S. Ex. o attenrlcu · 
n'um despacho muito honl'oso o isento11 d~ 
todo o serviço i e1·a justamente o que el1e queria, 
En disse que o facto era verdadeiro; mas nao 
revestido das circumstancias odiosns com as 
quaes · saltio da boca do nobre deputado. ~sta 
mortandade foi feita 11n acção de combate: não 
se admire algnem do numero, porq11e no Rio 
Mojú, quando r. força legal estava sitiada, a 
derrota dos rebeldes foi muito maior; a van· 
tngem da posição que tomou o commandante 
da força legal fez com que as nossas armas 
obtivessem maior vantagem sobre os rebeldes · 
o nobre deputado sabe que esta victoria ded<li~ 
da sorte da provincia ; se nno fosse clla a villa 
de Cametá seria tomada, e o nobre deputado 
sabe quão importante é aquelJe ponto ; perdido 
clle, lal vez as forças legaes ·na.o pudessem entra:r 
no Pará. Este feito de armas foi lo11vado em 
proclmnações, rec~beu elogios do digno ante
cessor do meu nobre coHega, e do Sr. ex
pres~denle lambem mereceu recompensas. 

~as se o nobre deputado sabia que este era 
um facto ·criminoso, que era um verdadeiro 
assassinato,· permitta-rne que lhe faça a maior 
das censuras, que eu lhe fórme a mais .terrivel 
accusação por não proeede1· contm esse ho-

. meril ; porque o não chamou á responsnbilidad~ P 
Porque o não mandou passar pelo fuzil como 
fazia aos outros ? E se o meu collega está per
suadido que o facto não é criminoso, para q1te 
quiz derramar sobre a minha pobre e innocente 
cabeça tantos baldes de sangue, e apresentar-me 
a camara medonho e nojento, cercadó de 

· sombras _e phantasmas, sem que para isso eu 
tivesse dado causa ? 

E, muito injusto para commigo o meu nobre 
collega ;, mas emfim elle se defende : tudo lhe 
é desculpavel, eu lhe · perdô.o à sua maligna 
intenção : elle tem ne.cessidade de lançar mão 
de todos os recursos, por mais fracos que sejão, 
semelhanle,ao: homem que arrojado do despe
nhadeiro, procnta: agarrar ât~ nas proprias têas 
~~ ~r~nµ~: · 

. . .. . 
Senhor.e~, não sei se tenho dado as expli

cações ex1g1das, e se a carnat·a está s~ttisfeita : 
se o_nobi·; deputado quer saber quaes sejão os 
sentunelllos de meu coração, não · os procmu 
nessas ºª!'la~, procm:e nos meus actos, indague 
dos meus mhrnos amigos, e enta.o saberá que sou 
humano, não por affectação, mas por habito e 
natureza. Tenho respondido: nflo entro mais 
em explicações para não prolongar a <liscussão. 

, O Sr,. And.ra~a, Hachado: - Procm·arei, 
Sr. pres1denle1 e1rcu1nscrever-me â orde'm: 
fallarei por isso ern pdmeiro lugar do artigo 
que se acha. em discusl)ão ; como porém alguns 
Srs. deputados honlem fallárflO sobre cousas 
que se não achavão em questão, forçoso me é 
lambem seguil-os ; fallarei pois em segundo 
l)1par sobre a nalure;,;a dos principios em po
ht1ca, sobre as h-ansacções; e em terceiro lugar 
sn_hre a politica que se deve seg1.1ir1 respeito ao 
R_10 Grande; e, finalmente, tocarei na orga
nisnçno das tropas, e defenderei o pl'Ovincia
lismo, 

Tratando do artigo, devo diz·:1· que votarei a 
favor d~lle, apezar de que a razão geral me 
persuadisse que nós eramos ponco prnpdos 
para fiéxadr a org~nisaça.o da tropa ; comtudo, 
como o pt·eceJlo da lei, não teria oul1·0 re
media sena.o votar por elle. A lei é clara a este 
reapeito, O art. 10 da constituiçào diz: - fixar 
ª!1-nualmente a ~espeza, repartir a contribn ição 
directa. - Não sei como fixaremos a despeza 
publica se nã.o soubermos a natureza ou a pro
porçao ~as differentes armas de que se compõe 
o exercito: porque umas despendem menos, 
outras mais ; por consequencia era inexequível 
este artigo. Além de qu·e o mesmo artigo da 
fixaça.o de força envolve, a men ver, igualmente 
esta distribuiça.o e organisaçno. Nem eu sei 
mesmo como executarmos este outro § 16 da 
constituição - crear e. supprimir empregos e 
estabelecer ordenados :- como Cl'earmos a offi
cialidade sem designarmos os corpo~? Todavia 
o q'ue é verdade é que na situação em que nos 
achamos era livre não votar por semelhante 
artigo. O nobre ministro da guerra nos de
clarou que uma ordenança estava organisada, 
e que eJ)e brevemente a traria a esta casa : ora, 
agora votarmos por uma organisação que nno 
póde ter effeito1 porque esta organisação é para 
1840 a 1841, no em.tanto que a nova orde
nança lia de vir antes disso,. parece-me urna 
cousa. ociosa. rnscutir, votar Úma lei que não 
póde ter lugar, não sei do que serve senão para 
ridicularisar-nos. 

Pede lambem a franqueza que diga .que sou 
inimigo de todas·as delegações de nossos poderes 
a outra autoridade a quem a lei não os confere ; · 
nem creio mesmo que nisto ha legalidade ; de
legados· na.o delega.o ; não podemos delegar 
funcções que·a nação nQs conferio·; é conselho 
da preguiça, do desmazelo'; nunca há cte ler o 

.' . . 
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102 SESSÃO EM 6 IJE JULHO DE 1839 -. -
meu voto. Tenho sempre votado contra todas as 
delegações _de funcções que a constituição nos 
conferio; mas uma andorinha só não faz verão; 
hei de sei· vencido, porque, já disse, não pertenço 
a pattido nenhum ; minha lei é minha intelli· 

- gencia, minha consciencia. ; . 

O SR. NuNEs MACHADO: - Moi aussi. (Ri-
aadas. ) · 

O SR. ANDRADA MACHADO: -- E quem não 
pertence ·a partido nenhum, é sempre ven
cido, 

A, 'Vista do que tenho dito é claro que voto 
pela emenda que se acha na mesa, que deixa á 
discriçao do nobre ministro esta designação ; e 
isto por causa da expJicaçao que deu ; de 
outro modo não votava. · 

Horrorisei-me, e não me coDlento só de p10-
testar, quero declarar o meu horro1· á doutrina 
que rebaixa a especie humana, de que em po· 
litica na.o lia pl'incipios fixos ; doutrina tão ab
sui·da, que nno sei como houvesse um homem 
de letras que o dissesse. Senhorns, o qne é 
sciencia ? E' a connexão de factos subordinados 
a pdncipios geraes : é a co01·denaçtto de uns a 
oulros, em maneira que bebão a luz da fonte 
primeira ; politica é ou não sciencia ? Ha por 
ventura a1guma conne:xao sem principias que a 
regulem, sem rP.gras que a conduzão P Ha regra 
que não seja constante, que não seja fixa? Se a 
variedade ahi entrasse a r<!gra dejxa1·ia de ser 

_ regra : o objecto sobre que ella se occupa é ou 
não fixo e constante? Qual é o objecto de que 
tem de tratar a politica ? E' o bomem, o 
homem deb-aixo d~ posição social ; o homem de 
Constantinopla, da America, da lndia, etc., é o 
mesmo homem, ou não ? Podemos nós julgar 
que os climas e outras circumstancias podem 
fazer o homem de inteUectuaJ, brutr>, de moral, 
inteiramente physico P Na.o, as materias sobre 
que versa a sciencia são constantes; os princípios 
porque ella procede ~a.o invariaveis. De certo 
ninguem dirá o· contrario, não ficará reservada 
esta vergonha para o Brazil. 

Se pois o homem intelleclual, se · o homem 
ff1oral é o m~smo ; se a politica deduz as suas · 
decisões dà intelligencia e da moraJidade do· 
homem ; se do verdadeiro couhecimento do 
homem é que se deduzem princípios, como negar 
a esses principios a natureza ·de fixos ? Como 
questionar que essas verdades são daque1Jas que 
se chamno em philosophia absolutas apodieticas? 
Como é passivei dizer-se q~e não ha principios 
fixos em politica? W pt·eciso abdicar a qualidade 
de humem racional. E' preciso porém dizer, e vou 
tocar n'outro topico.-· Em politica, assim como 
em todas as outras bCiencias, ·ha princípios secun
darios que varião segundo . as circumstancias; 
mas dizer-se em gera} que não ha principias 
fütos, é dizer uma falsidade, uma blasphemia 
philosophica, uma heresia moral. Senhores, em 
politica ha dous prin(}ipios - ha o. principio do 

honesto, do justo, do dever : e este é o mesmo 
em Rvma, na Asia e em todas as partes ; 
o outro P.rincipio é secundado, do util ; esle 
varia segundo os climas,. segundo os cos
tumes, segundo os habitas ; deste modo 0reio 
que a questão se acha muito facil , o que 
acho ·muito feio1 o que acho horrivel, é que 
no seio de uma assemb)éa se pronuncie uma 
these universal - não ha em politica principio 
fixo. 

lrei agora ás transacções. O que é transacção? 
E' o abandono de um principio por outro, ou 
abandono de uma cousa para obter uma van
tagem. Ora, pel'gunto eu, póde-se transigir sobre 
aguillo que não admitte transacçi\o? Póde o tutor 
transigir a respeitC'I dos bens de seu pupillo? 
Pôde algum empregado publico transigir sobre 
negocios da fazenda publica ? Não ; pol'que 
esses ohjectos não silo de tmnsacçllo : sobre 
principias do devei·, do honesto e· do justo, 
não ha transacções ; mas sob1·e principias de 
utilidade p6de havei· ; mesmo a modestia mi.·. 
tural faz com que, por convencido que esteja o 
homem que tal principio é util, -o abandone 
quando vê que pessoas bastantemcnte illns~ 
tradas são de outra opinião, mórmenle quando 
deste abandono póde vir o fü_n que elle teve em 
vista. · 

Todos nós sabemos esse principio de direito 
- que uma cousa que apparece má á primeira 
vista torna-se boa relativamente, quando é para 
évitar um mal maior. · Eu sou um pouca 
teimoso, na.o só pela idade, como porque me 
parece que, te-ndo profundado e meditado com. 
mai~ vagar certos ramos de conhecimentos, 
sobre que alguns outros senhores têm pas
sado rnah; superficialmente, ou pol'que se 
occupão mais direclamente C::m cousa difü·
rente, , tenho alguma escusa em preferir a 
minha opiniao á dos outros; todavia, mesmo 
nesta casa, se acho uma grande opposiçã.o, 
se vejo que para conseguir um bem que me 
parece muito desejavel é forçoso abandonar 
certo principio; teimoso como sou, não tenho 
duvida em abandonal-o, comtanto que seja 

. sobre aquillo em que póde haver . transacçãa. 
Eis-aqui como entendo esta doutrina , mas 
a- doutrina da corrupçllo, o homem justo, 
o homem honesto não a admitte por nenhun1 
modo. 

Agora permitta.me o nobre deputado pela 
Bahia que lhe diga qt1e não sei a que veio 
a pello o que disse a um nobre deputado pela 
minha provincia : · onde existe a. transiJcção, 
quando o nobre deputado convidou a todos 
os lados da casa para se unirem, aflm de 
pacificarem o Rio Grande? Creio que nisto 
na.o ha transacção nenhuma. Qual é o ln·azi~ 
Ieiro que póde ver com olhos enxutos, sem 
horror, que se dilacere o imper~o,. que a mo
no.rchia vacille? ! Não sei que haja nesta casa 
nínguem (apoiados); se ha, é indigno della, deve 
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S.ESS.t\.O EM O DE JútHO DE 1839 103 

retirar-se. Se, pois, não ha ninguem, qual é a 
transacção que pedia o meu. nobre collega? 
Pedio união de esforços, que ficasse cada. um 
com a sna convicção, mas ,que sobre aquelle 
objecto convergissem todas as forças. E' ver
dade que me pareceu o sonho do pobre bispo 
Amourette, na convenç'rto franceza; hoje con
cordavão todos, amanhã tornava.o ús duvidas, 
poi·que ainda que todos concorda!:isem nos fins, 
abi vinhão os meios... uns dirin.o que era p1·e
ciso força para. comprimir os rebeldes, ouh·os 
dirião - não ; persuada-se aos rebeldes com 
moderaçao-, o homein não é uma simples 
machina, não é um corpo insensível, é capaz 
de persuasa.o, é capaz de convencer-se dos seus 
erros : um terceiro que se apresentasse diria -
meus amigos, a força bruta rebaixa a natureza 
humana : con~primindo, e não mudando o 
homem, retem-n'o sómente emquanlo dura a 
força empregada : mas ella não póde ser eterna, 
e assim de pouco vale para o que desejamos ; 
por outro lodo, vós que só quereis obrar por via 
de convicção, errais o caminho. 

A persuasão é lenta, e a convicção custa. a 
vir; e ernquanlo ella não chega, o paiz se 
assola , uni-as pois, se quereis o bem do paiz. 
Devo aqui notar que eu faço justiça á. admi
nistração de 19 de Setembro : elJa foi aqui 
ataca.da por querer só us~r da força; não, 
ella tambem usou da persuasao, ella ofl'ereceu 
amnistia ; mas o que censuro é na.o SQstental-a. 
Não soti capaz de fazer injustiça scientemente 
a ninguem ; amo tanto a justiça, que até não 
duvido fazêl-a mesmo aos anjos descabidos, 
aos espiritos condem nados ; nunca ·confundfrei a 
energica e sublime figura do Satanaz de Milton 
com as mais communs personagens do As
taroth,s e Molocks. Estou. prompto a fazer 
justiça a todo o mundo; se tenho sido injusto 
algumas vezes, é involuntariamente: por isso 
digo que a adminislraç:10 de 19 de Setembro 
ndmittio o principio da persuasao, porém 
não o executou ; deu a amnistia, mas ainda 
aqui se acbão homens amnisliados presos. 
Alexandre Bueno de Camargo foi amnistiado 
pelo Sr. Araujo Ribeiro; o Sr. Antero pren
deu-Q, e ainda se acha preso ; um dos Paivas 
Cal veto está nas mesmas ·circumstancias; 011tro 
cuja carta hoje rece~i, Manoel José do Nas
cimento, ·acha-se preso sem culpa, e unica
mente porque lá um juiz de direito o m:indou 
para: aqui sem processo algum. Ora, quem vê 
isto, como ha de crer que se quer com siace
rida~e adoptar· o systen1a de conciliação? E' 
uma atrocidade, .-.loruo a dizer~ que ainda hoje 
tantos brazileiros~·estejão, ha tres annos, pri
vados da sua liberdade sem serem juJgados; 
por exemplo, um pintor que por dinheiro foi 
pintar as armas da republica de Piratinim, lá 
está, ba tres annos, preso por ser abelhudo em 
pintar ae taes armas ; se elle pintasse o diabo o 
que lhe fariao? Recusa-se-lhes a justiça que .. 

pedem de serem intgados aqui, e nã.o se lhes 
faz a graça da amnistia. Isto seria para o nobre 
ministro que está presente recuar de tal sys
tema de conciliação; se o quizer seguir, use da 
verdadeira conciliação, mostre sinceridade. 

Senhores, eu entendo que a politica a seguir, 
na minha opinião, é ap1·eseptar uma força res
pcita11el, de modo que esses desvairados nn.o 
tenhão a lembrança de resistir em vista della ; 
e dizer-lhes a nova adt11inistraçtto : - Irmãos, 
loucos e desvairados, vinde ab1·açar vossos 
irmãos, embora de envolta comvosco venhão 
a lgn ns que se possão di1.et· malvados. · 

A palria ainda é rnãi, ella vos grita :-Filhos 
~,rotligos, voltai ao meu seio: eu me esqueço 
dos males que me fizestes, eu vos perdôo os 
crimes politicos, hem entendido ~ politicos -; 
porque os crimes verdadeiramente civis não se 
pe1·doão, nem creio que temos poder para isso. 
Se aCt1.so esses desvaira.dos continuarem, ent110 
toda a força do poder cnia sobre elles, seu 
sangue caia sobre as suas cabeças, nlto sobre 
as nossas. Eis-aqui a minha politica ; nem 

. mesmo duvirlaria mandar um agente para isso, 
com dignidade, sem haver mingua da naçã.o bra
zileira; porque nunca me veio á cabeça que 
esses desvairados pudessem destruir o imperio 
do Brazil, dilacerai-o : na.o, a Providencia olha 
sobre nós ; se por acaso tal fôr a desgraça, peço 

, a Deus que me cerre os olhos, que me acabe a 
vida, antes que veja semelhante vergonha : 
entã.o dirigir-me-hei, como outr'ora o justo 
Simeão , quando vio a circumcisao de Christo, 
do Homem Deus, disse :-Agora, Senhor, pódes 
despedir o teu servo, porque elle vio o Sal
vador; eu ·direi: -Senhor, despede a tempo 
este humilde peccador, teu servo, para. que os 
seus olhos nllo vejão a vergonha da sua patria. 
De'1s de bondade, arreda de nós tamanho mal! 

Tratou o Sr. deputado da Bahia da organi
sação dos batalhões, ou recrutamento de tropas, 
e foi de opinião que as tropas não dcvião estar 
estacionadas por longo tempo em um só.ponto. 
Convenho nisto, bem que a minha opinião a 
este · respeito não seja de maior peso, porque 
não sou profissional na materia. Tambem sou 
de opinião que, para qúe a tropa não 1·adique 
o seu amor ao paiz cm que existe, cumpre 
que ha.ja a necessaria mobilidade, quando ella 
é passivei, segundo a indole propria do terreno, 
que póde pedir ·uma arma especial e obrigar 
talvez a ter fixamente um corpo de tropas 
estacionado em um· ponto. Ao . que me op
ponho é á exclusão q11e o nobre deputado 
pareceu querer estabelecer da população da 
provinda em que se acha estacionado o corpo, 
desejando como deportal-a para outra província, 
aonde a fação servir. E' muito temor dos sol
dados.... é fazer mn'ilo pouco caso da morali
dade dás províncias. Eu cu.ido, Sr. presidente, 
que os soldadmt, como hem disse o nobre 
mj.g.istro da guerra7 não têm sido os chefes -
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104 SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1839 
das rebelliões que têm apparecido nas pro
vincias ; se acaso elles têm peccado, é por~ 
que fazem parte deste povo desvairado. Eu 
não sei como, quando o frenesi revolucio
nario nbrange a maioria de uma provincia, 
não chegue- tambem aos soldados ; se fôr. 
geral, ha de abrangei; a todos os soldados : 
são homens, são cidadãos, é natural que elles 
partilhem os mesmos sentimentos. O nobre 
deputado julga de nenhum peso a dôr que 
causa a dilaceração dos sag1·ados laços de 
parentesco e de amizade ao desgraçado á 
quem forção a servil' em outra provincia; nada 
pesa na balança de seu juízo a perda dessas 
caridades que adoção a vida ; não vio mesmo 
a facilidade da deserção, quando os naluraes 
de uma provin·cia sabem que hão de ser ar
rastados logo e logo que forem recrulaàos_ 
para servirem em outra provincia ? E' mais 
nalural que queirão antes servir na sua ; e 
118.o de servir melhor ; têm razões que os fação 
honestos ; têm mulher, t~m filhos, têm pais, 
têm mãi, que obrão muito sobre o homem. 

O Sa. GONÇALns MARTINS :-Sobre miiicianos. 
O SR. ANDRADA MACHADO :-E lambem sobre 

os soldados de linha. Se o nosso exercito 
fosse como o dm~ Estados-Unidos, composto uni
camente de um nucleo, para o qual s!io re
mE:ltidos os recrutas quando é neces!Sario aug
mentar a força, eu não me opporia ; mas 
não sendo assim, o systema de deportação, 
que nao é outra cousa, n/.lo póde merecer a 
minha approvação ; jámais consentirei se esta
beleça em regra que paulistas sejão arran
cados de sua provincia, apenas recrutados, 
para serem deportados para o Rio Grande do 
Sul ou o Pará, é que daquellas províncias 
se faça o mesmo para a de S. Paulo; como 
excepçao admittirei, poique o serviço . assim 
o póde exigir em caso particular. O soldado 
não deixa de ser cidadão, e cidadno muito 
respeitável. 

Mas o nobre deputado tem muito medo do 
provincialismo que obrigasse a tropa a tomar 
parte nas desavenças domesiicas àa província .. 
Sejamos .justos, e façamos· com que o governo 
actual governe bem, que as discordias hão 
de cessar (apoiados), e os soldados n!lo terão 
tentações a qne resistir. O qne, porém, sobre
tudo me admirou, foi que o nobre deputado, 
que tanto medo· mostrou· do provincialismo, 
fizesse um discurso que é tinto com as côres 
do mais forte provincialismo (apoiados) ; não 
cµide que eu !he faça censura, porqne sou 
provincialista lambem. Eu creio, Sr. presidente, 
que não ha patriotismo sem provincialismo; 
n!lo c~ncebo · que haja amor para um objeclo 

, absttacto; concebo bem que haja bairrismo 
e provincialismo, e que daqui se chegtie ao 
· patriotismo; Eis porque o patriotismo'das nações 
·modernas é fraco qnando 5e cornp,m:1 com o 

• 
das nações antigas; porque nos teinpos êlí1· 
tigos a cidade, istq é, a nação, estava confundida 
com urbs, isto é, o todo das vivendas em 
que se abrigava.o, a cidade politica, era con
fundida com a cidade material, e então como 
a c'idade material obra muito sobre· nós, a 
cidade politica ganhava em intensidade ; mas 
depois que as sociedades se forão estendendo, 
depois que os muros de uma só povoação. não 
encerrárilo toda a nação, o patriotismo se tornou 
menos forte. 

. . Na.o vemos mesmo na historia que o patrio
tismo dos romanos, desse povo rei, que tão 
pasmoso era no seu começo, e zmllo se tornou ; 
no tempo dos Cezares esse mesmo povo, que 
apenas contava centenas de homens, e que 
assim subjugou a Italia e grande pat·le da Eu
ropa, Asia e Africa, não soube r~sistir á bandos 
ue barbaras indisciplinados que o conquistarão 
em um instante, porque o patriotismo tinha 
desapparecido, além de outras razões, que faci
litat·ão a conquista. O patriotismo na.o póde 
existir sem provincialismo : nao concebo éomo 
se possa ver com olhos enxutos o lugar em 
que se nasceu. Quando se vê o· torrão em 
que se vio o dia, a fonte, o rio, a carvenrn, a 
gruta or.àe se gastarão os primeiros tempCls 
de nossa infancia, o coração pula: cada um 
desses· objectos está como impregnado dos 
primeiros senlimentos de nossa. aima, com e11es 
estão incorporadas nossas sensações, nossas 
concepções, nossos, sentimentos, emfim. Per· 
mitta-se-rne que eu 1·epita uns pequenos versos 
de Beranger, que bem exprjmem este doce sen
timento : 

Oui, voilà les rives de France ; 
Oui, voilà le port vaste et sur 
Voisin des champs ou..mon enfa.nce 
S'écouia sous un chaume obscur. 

Fr::mce adoree ! 
Douce contree ! 

Apres vingt ans enfin je te revois ! 
De mon vilJage 
Je vQis la plage, 

Je vois fumér la cime de nos· toiis. 
Combien mon âme est attendrie ! 
Là furent mes primiers amours ; 
Là ma mere m'attend toujours ..... 

Salut·à ma patrie 1 
Como arroslar um sentimento tão profundo, 

que está gravado em nossos corações desde 
qne vimos a primeira. vez à luz, desde ·.que 
inspirámos o PL'.imeiro sopro? E' preciso. pois 
considerar que bairrismo e provincialismo são 
sentimentos geraes .; o que é preciso é dirigil-os, 
apurai-os .. E' preciso convencer ao povo, di
zendo-lhe : - O torrão que amas, a provinda 
que adoras, nllo póde deixar de soffrer, uma 
vez que :igual amor, igual adoração não pres
teis ao todo de que faz parte esse bairro, essa 
provinda. Eu amo muito a provincia de S. Pi!ulo, 
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que (permilta-se que cu use da phrase do í,ro
pheta Jeremias) é - prineeps provintiai·um, 
ao menos na minha opinião; advirto porém que 
nllo lhe appliquei a seguida do veri::iculo (facta 
e1Jt sub tributo), porque nno consentirei jámais 
que a provineia S(·ja lrihuta1·ia, seja escravisada 
e vilipendiadu; e persuado-me que, emquanto 
}iouver um paulista que saiba respeitai· a di
gn it.lade de homem, ella o não será. 

Tenho co~ isto declarado que o provincia
lismo, longe de ser nocivo, é necessurio: de 
acá se bai aliá - diz o hcspanhol : - é preciso 
supportur· o bairrismo e o provinciaiismo, para 
chegarmos ao patriotismo ; sem esta mola, sem 
este laço que nos ligue e nos fortifique, impossível 
é fazermos todo bem ao Drazil. O provincialismo 
será o ponto de partidas ; mas o patriotismo 
será a estação de pausa, onde1 tornando novo 
folego, nos lancemos n fazer eflectiva, de ac
côrdo com o nosso bem sei·, a prosperidade do 
g1·ande i~upel'io, deste imperio que ainda tspero 
venha a ser o assmnhro das nações. Assini 
Deus me ouça. · 

Eu findo o meu discurso votando, como disse, 
co11lra o ar!. 2º do pl'Ojeclo, e em favor da 
emenda que se acha na mesa. 

O Sr. Conde de Lages (1nin-i,-;tro _da guer1·a) 
in!9r.:ma que o governo tem mandado fazer 
exame nos p1·ocessos dos pl'esos por ct·imes 
polilicos, e tem amnistiado a todos aquelles que 
não estão complicados. com outros crimes. Se a 
lero brança de S. Ex. o não engana um fulano 
Bueno, em que fül!ou o Sr. Andrada Machado, 
está amnistiado. 

O SR. AN»RADA MACHADO : - E' meu pa
rente, e eu muito agradeço. 

O Sr. Montezuma :-Sr~ presidente, V. Ex. 
ha de conse~tir que eu ainda ,dirija ao Sr. mi
nistro da guen·a algumas observações sobre as 
respostas que · s·. Ex. teve a bondade de dar á~; 
duvidas por mim offerecidas á sua consideração; 
isto sel'á antes de eu entrar na materia, isto é, 
na sustentação da · emenda que offereci ao 
art.. 2" em discussào. 

Perguntei ao Si< ministl'o st .. \caso S. Ex. 
·formava parte de um mínisterio. que tivesse um 
só pensamento, e que fosse, segundo a ex
pressão prop~'ia, solidaria, ou parlamentar. Per
guntei lambem à S. Ex. se lhe nno parecia 
pmprio, co·nvenienle, e.muito vantajoso ao paiz, 
que o mini$terio se completasse.- S. Ex. teve a 
bondade de responder ás outras pergu~las feitas . 
por mim ; direi depois se me! . satisfizerao as 
respostas, ou nf:io; mas a esh1s· S. Ex. na.o res
pondeu uma palavra, não porque as despre-

- sasse,- mas porque respondeu· ao que julgou 
talvez mais im porfan te 11a occasino aclual. 

Sr. presidente, as respostas dos Srs. ministros 
da cpi-ôa são sempre importantes ; não tanto 
para illucidar a camara, .como pi:tra sili.tentar o 
credito e ·repulação1 e fll'mar a força moral da 

·tl)lllO_ II 

administl'ação. Quando os membros do gabi
nete entendem em sua :;abeclori:i. que não 
devem dar resposta alguma· ás interpellações 
que se lhes fazem, e1les se expoem a-que o pu
blico, a c:unara e o paiz fação umu opinião 
difl'ercnte daquella que talvez seja u opinino tio 
gabinete; e como islo n1111ca póde ser van(a
joso ao g,\biuete, me parece que tenho provado 
a necessidade em que está o Sr. ministro da 
gue1·ra de sempre responclet· alguma cousa ás 
interpellações que lht! são feitas na assernblé:, 
geral. 

Sr. presidente, nesta casa se ouvirão as pro
posições da administrnçí:lo 'de 19 de Selembl'O i.\ 

respeito do solidarisrno, ou du necessidade de 
, um rninislerio pal'lamentar, de u111 ministerio 
que tcnh:1 um só.pensamento, que se dh·iju por 
uma só idéa, e que tenha por fim pôr em pra
tica uma mesma politica. Estes principies furão 
aceitos pela camut"a, e nesta occasia.o ~e fez a 
censura de todas aque1las ad 111 inislrações a 
q nem a camam não podia attribuir essa quali
dade, ou a quem a camara nessa occasia.o julgou 
na.o dever dar a qualidade <le minislc1·io par-la
mentar, ou ministel'io solidaria. Pot'lantC11• a 
administraçãa aclual, tomando conta do podel', 
vê-se na necessidade tle declarar ao corpo legis-
111\i vo se acaso o pensamento da admini:,tração 
é um e o mesmo, se elle se dirige pela mesma 
politíca, se os membros do gabinete formão um 
mesmo todo moral. Eu estou pet·suadit.lo de 
que S. Ex. respondel'á em occasião oppo1·L1ma a 
esta minha interpellação. 
· Quanto á ~egnnda, S. Ex·. lambem nada disse 

sobre o cowplernento do ministél'io. Que1·0 crel' 
que elle julgou respondei· a e~ta minha IJi!l'

gunla quamlu respondeu á outra, declarando 
que na constitui\!àO havia um artigo que dava 
direito ao poder irresponi:;avcl para nomeat· 
livrnmenle o5 ministros da corôa; mas como 
S. Ex. µositivaruenle não respondesse a esle 
topico <lo· meu discurso, a ei:;la minha inter
pellação, eu ainda desejo que S. Ex~ me diga 
se enlcnde que este artigo da col'lslituição 
pódc ser applicado ou· não á duvida que eu 
propoz. Desde já declaro, Sr. presidente, 
que, como quer que _se queira dilatai· o 
sentido deste artigo constitucional, cu nllo 
·posso p1·rsumir que deixe de exislir direito na 
camara para pedir estes e outros actos · toda vez 
que em ·sua sabedoria entender que da sua exe· 
cuça.o resul.ta utilidade ·ao pair.. Ot·a, ninguem. 
negará que nas actuaes circumstancia:s o paiz 
necessita de um miaislerio todo compo'i!ito de 
membros unisonos no pensar, e que as pastas 
ou as reparliçôes sejão ·dirigidas por. seus 1·es· 
pcc:tivos presidentes, pelos respectivos ministros, 
porque dahi resulla o bom andameillo dos 
negocios publicos, ~ ruesmo maio1· couselho, 
ou melhor conselho pa1·a a corôa. ·A ince-rtuza 
(disse eu no q:ieu discurso} era sempre fatal a 
este respeito ~ á fõ);,ça do m inislerio. Eu nn.o 

. .. .. 1{ 
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106 S~SS.c\O EM H DE .JULHO DE 1839 

desejo que nas circumstancias em que no;; 
achamos, ou em "cfuucsquer outras, o m in i:;;lerio 

· deixe de ter a força moral, sem a qual nn.o é 
possivel que mereça do paiz conceito, e por con
seqLlencia apoio. Não füi dirigido nesta mhha 
interpeliação por espirita de trnvar a marcha 
da administraçllo actual, nem por espírito de 
hostilidade a seus actos, rnaE pelo motivo q 11e 

__ 'L _ • _1 _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ 1\. T- _ __ _ _ _ 1 • • 1 acaoe1 ue mencionar. 1'1ao quero mzer arnaa 
que tenha de sustentar a aclual administraçM, 
que tenha de não lhe fazer opposição: não. 

Eu nest-a casa tenho -nos meus di~cursos etnit
tido a opinia.o em que estou, de sustentar a 
administração todas as vezes que seus actos me 
pat·eceretn àignos de rneu npoio, isto é, todas 
as vezes que sens actos me co·nvencerern da 
justiça em que são baseados. (Apoiados.) Tenho 
amigos na administração; mas isto não é mo
tivo pêira que eu me r.ipresen te já obrigando o 
meu voto a dar npoio á administração. O apoio 
deve portanto resu.ltar da convicção, em que 
me -possa achar, da utilidade que deva re
sultar ao paiz dos a.ctos da admini:;tração actual. 
Com isto, Sr. presidente, prnvo á camara que 
não fiz á administração passada uma oppo
siç_ão caprichosa ou despei!osa, como aqui se 
quiz sustentar e persuadir. Desejoso, pelo con
trario, de dar força á administração de meu 
paiz, eu teria d:1do todo o apoio á adminis
tração d.e 19 de Setembro, se seus actos rue 
não parecessem indignos desse apoio. O erro 
póde muito bem acontecer que estivesse <la 
minha parte; mas era apenas de entendimento, 
e nrw acinle; capricho, ou despeito. 

Muitas observações, Sr. presidente, devêra eu 
ainda fazer a respeito de topicos relativós á 
discussão do § l.º Eu mesmo tne acho em du
vida com um nobre deputado pela · província 
do Pará, · a respeito qa explicaçao de factos, 
que, n:10 avançados por mim., mas pol' mim 
sustentados, fora.o pelo nobt·e deputado pela 
provincia do Pará contestados, attenuados, e 
tal vez mesmo julgados innocentes. 

Eu receio, Sr. presidente, que V. Ex., atten· 
<lendo ao cansaço em que de or<liuario se acha 
a . camara todas as v.ezes que as discussões se 
demora.o por mais de lres dias1· desejoso de sa
tisfazer á soffreguida.o aqui manifestada na casa 
todas as vezes que se. trata de objectos que, 
posto seja.o intet·essantes, se demorão, nAo 
me permitia dar todas as respostas que eu de
vêra dar ; mas V. Ex. me permittirá que, guar
dando eu· o responder a todos esses actos, e 
emittir a mi~ha opinião a respeito delles para 
a occasião em que este projecto entrar em ter
ceira discussão, por ora só decla1·e á camara que 
tudo· quanto emitti· na casa ácel'Ca da admi
nistração do Pará ainda se não acha contestado, 
ainda se nao acha destruido. O· proprio dis
curso proferido nesta casa pelo· Sr. ex-presi
dente daquella provincia, deputado pelo Pará, 
prova · exuberantemente que o arbitrio7 o des-

potismo, a ly1·annia presidio a e.;ta aJminis
lrar;Un. E:11 quizera que o nobre deputado, que 
as-:;im se defendeu (em seu beneficio) deixasse 
de J'nzel' o discurso que fez. Desde a primeira 
até a ullima palavra eu não ouvi senão arbi
trariedades encadeadas umas com outras, e como 
servindo umas de prova á outras, e de razllo 
suffíeient~ dellas. Eu ouvi, Sr. presidente, com 
basiante dôr do meu coração, o sangue frio com 
que se sustentárao princípios anti-constitucio
n~es nesta casa ; e a i_ndifTe_re~ça . co_rn que se 
disse : - Eu não sabia a lé1, infringi-a : .__.. êll 

não podia df:ixar de derramar tanto sangue, 
derr.1moL1-se : - eu .não conheço a constituíção, 
violei .. a : - o estudo das leis civis não é da 
mi n lrn profissão, e por consequencia abnsei 
dellas ! 

Sr. presidente; um facto disse eu na carnara 
que havia acontecido no Pará : ness::i. occasião 

. pc1·guntei eu se acaso se duvidava desse facto ; 
não se negou nessa occasiào : mas ao depois 
parece que se contestou a exactidão do que eu 
havia afffrma:.lo : não é pois por querer inlro
duzi1· na discussão materia eslrnnha, mas parn 
salvar o meu credito, que julgo dever ápre.:;entar 
á camara o seguinte documento : 

<e Constando-me que João Francisco RibGit·o 
fôra assassinado, e que, sendo um ri.:;o pro
prietario, lhe fôra achado um testamento aberto, 
e que ern consequencia delle póde haver quem 
julgue-o valido, e apoderar-se dos bens que lhe 
não pel'lencem, declaro n V m. que aquelle 
testamento está nul10 1 e lhe ordeno que tome 
conta dos bens do fallecido ab intestalo como 
bens pet·tenccntes á nação. Está nullo o testa
mento : primeiro, porque lhe falla a assignatura 
do testador, nullidade insanavel neste caso, em 
que nno é o testamento escripto pelo testador, 
pois que o facto1· José C::disto da. Cunha diz no 
testamento que foi rogado para o escrever, e 
ussignur como testemunha, e nno a rogo do tes~ 
t11do1· por clle, e q11nl a razão por que este hão 
assignou, se pm· nao saber, se por nllo poder _ 
escrnver, como o exige a ordenaçM, li_vro 4º, 
titulo 80, § 1º : segundo, porque, sendo testa
mento cerrado, foi encontrado aberto, e se 
ignora se o foi pelo proprio testador, que assim· 
o quii de1·ogar, se por outra pessoa : terceiro, 
finalmente, porque parece indubitavel, segundo 
a111rmao algumas pessoas, e me participou o 
comrnandanle militar dessa provincia, que o 
testador já estava demente ao tempo. em · qne 
fez, ou se_diz fizera aquelle testamento, e incapaz 
portanto de testar. Ordenaç~o, livro 4", ·. ti-
tulo 81. » · 

V. Ex. permittirá que eu não entre no desen
vol vimenlo dos principies juridicos que poderião 
tornar o testamento nullo ; a minha observação 
diz respeito sómente á autoridade que o p1·e· 
tendeu declarar nullo, e que parecia saber rle di
reito, porque citava a ordena-;ao·neste caso. Pér
milta-se que eu diga que·· tal ignoranci~ de 
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SESSÃO EM Cl DE JULHO DE .18~{9 107 
direito não se pódc presumir e111 quem saiba n. 
ordenação. Pal'ece que quem l:)abia a oi·de
denaçãO, melhot· sabel'io. a constiluiçno e as leis 
que servem de regimento aos presidentes de 
provincia, e que prohibem que os presidentes 
se mettãO nós negocios . que competem ao 
poder judiciário. ' · _ · 

Estes e outros negocios apresentados na casa, 
quizera- eu :que fossem tratados mais extensa
mente pelos tribunaes competentes. V. Ex. vio no 
meu primeiro discurso dirigit·-me inteiramente 
ao nobre ministro da guerra. Foi com elle que eu 
me quiz entender. Deputado da naçAo,-cumpria 
pedir que eHe houvesse de. fazer executar as 
leis contra quem quer que fosse com as ga-
1·antias que_ dá a constituição. Não quiz, nem 
posso querer que a administração pize aos pés 
as leis, e os privilegios, que pertencem aos Srs. 
deputados; mas não posso deixar de querer 
que a administração procurn investigar os aclos 

· apresentados, e proceder como é . necessarío 
para a íllucidação da v_erdade, e punição, absol
vição, _ou elogio do adminish·adot' censut"ado. 

Sr: presidente, se não se fizer isto, como 
poderá il. [)açlío brazileira ficar tranquilla qnando 
vfr a nomeação de um presidente para esta, ou. 
aq'tlel1a província? Cr.eio que faço nm serviço 
aos· empregados puhlicos, e1nquanto faço estas 
diligencias; e mu·ito mais áquelle, cuja pro
fissão tem por timbre sempre defender-se, 
seLnpt·e Julgar-se í11n9cente, cuja profiss:to tem 
pot· habito pedir que se lhe faça entrar em 
processo para poder Salvar a sua h_onra. Qual é 
o mmtar estigmatisado por qualquer aeto, que 
não l'equer a sttl superior parn o fazet; entrar 
em consel bo de guert·a · para lavar o seu c:0111-
pol'latncn lo de qualquer nodou, pára purificar-se 
e ,\presentar-se ao paiz digno de sua confiança ? 

O Sn. AN.DI:it~ :-Peço a pa}avrn. 
O· Sa. l\foN'.l'Ezu111A. : - Eis ó que eu quiz. 

'Não valêrAD, porém, os factós importantíssimos 
aqui lembrad9s, , para que o Sr. ministro da 
guerra, para qüe· a adrninislraçl\o actuu1 lan
çasse mào deste meio. Por. ventura na.o se 
disse que um cidadão que havia apenas com
mettido um crime de policia, tinha sido man
dadó assentar praça, e depois chibateado á porta 
daqueJle, onde se havia commettido, quando 
muito, um crime de policia? Não ha· nestas 
pnfo.vras enunciadas na casa- pelo Sr. depu
tado do. Pará muitos crimes~ muita violação 
de leis, muito despeito, muito acinte ? Seni. 
duvida alguma. 

Eu, Sr. presidente, continuando no proposito 
· êom que -comecei a fallàr, de nllo inte1·romper 

a discussão, de nao roubar te.mpo á camara, 
c1ne p6de .' ser aproveitado em outra" cousa, na 
apresentação de observações que podem ser 
apresentadas quando se tratar da 3" discussão 
-deste projecto; , termino aqui esta parte do 
meu discuiso, · rôgando ao Sr;·- mini~ti'o da 

guerra que mande pt·oceder aos exames pre· 
cisos. O nobre deputado de Minas, meu digno 
mni~o, referindo-se a este facto no seu dis
curso, disse que ju-lgava indispensave] que os 
docnmentos viessem primeit-amente á esta casa, 
para depois de se examinar um por um cada 
um dos factos allegados, a ca.mara formar o 
seu juiio sobre elles. Eu lastimo que o nobre 
deputado de Minas meu digno amigo desistisse 
desse seu requerimento na occasia.o em que 
creio Qlte fez outro o nobre deputado pela 
provincia da Parahyha: pedindo ao governo que 
mandasse pôr em processo o ex-administradot· 
a quem me refiro. 

Permitta o meu digno amigo que lhe diga 
que na.o basta que os doc11rnentos venhão á 
casa ; é necessario que além disto o governo 
proceda por si ao cxnme de todos os factos 
horrorosos ar1tli censurados. E' preciso, Sr. 
presidente, que a constituiç~no no . meu ·paiz 
seja urna realidade, expressllo que não é minha 1 
mas crue foi profel'ida muitas vezes na casa ; 
é preciso que o nome de brazileit·o nilo seja 
uma mentira ; é preciso que a consfüuiçao 
o abrigue, que elle se veja rodeado e prote
gido por todos os direitos, todas as pret·ogálivas 
que-constituem ser cidad~.o brazileiro. (Apoia
dos.) O governo, disse eu no meu ultimo 
discurso, dese'jando o nome de gov~rno pa
ternal, não póde principiar mais dignamente 
os actos de sua administraçtto do que pelo 
exame de lodos estes facto'.õ. 

Esta questão, Sr. presidente, está i nleira
mente ligada com a outra, isto é, com· a 
política da moderação, c0t1vicçno e persuasl\01 

sustentada nesta casa, e já sancciouada por 
e11a, quando me fez a honra de approvar a 
e1nenda. que offereci á 1·esposta á falla do 
throno. E' para isto, Sr. pt·esidente, que todos 
os partidos se d~vem ligar e fazer um só feixo 
por maneira que o governo do nosso paiz, 
bem ql1e esteja decidido a empregar toda a 
força necessaria para debellar . a anarchia e 
pacificar o paiz, est~ia lambem disposto. a 
provai· por factos que respeita as leis, a eonsti
tuiçllo, . e que o brazileiro é cidadão brazileiro 
em todo o rigor da palavra. Se nós provarmos 
ao paiz esta pl'oposição, e a provarmos com 
factos, eslou persuadido de que temos débel
lado a anarchia, e temos em grande parte 
aberto a estradà da legalidad·e para excluir para 
sempre o espkitó de rebellião e~ qualquer 

· parte onde appareça. · 
O meu . nobre amigo de Minas, quando no 

seu discurso tratou desta materia, emittio 
opiniões que ·se _casllo absolutamente com as 
minhas. Disse que não consistia a politica 
da moderação, persuasão e con.vicção, sitl.'!ples
mente no facto da amnistia ; que era uma ch·
cumslancia muito passageirà ; mas qne era 
preciso que a administração que quizesse pôr _em 
execução esta política procurasse nomear bons · 
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presidentes, procura~se despender as rendas 
n11hl;n!'lc:- l"t\l"'l"I o,,n.nn.r'n;.,. n1-11·,nn~,,i:"Jêt-ta n.rn~.arr4~ o 
puu.1,,._,n..:i vvLLL '-'\,.,tVuv,u,<A, · p1.vvu1a_.:J~\:.. pLVt.\;,5·..-1 a 

industria em todos os ramos della, e tornar 
o paiz feliz e prospero, e prospera a popu
lação ; e que finalmente era preciso fazer 
com que nas nações estrangeiras o nome do 
Brazil fosse re:=.peitado, e que nao soffresse, já 
não dio:o indhrnidades. mas mesmo nesfornncia 
no tra~, e falta de c~rte1.ia. Sendo a;si~ 1 Sr. 
presidente, corno se poderáõ convencer os re
beldes de que a sua causa é justa ? Senhores, eu 
pasmo ahsolulamente quãndo ouço dizer-se 
nesta casa proposições que incL1lcão que os re
.beldes têm urna eHpecie de magfo. q11e acarreta, 
que atl!'ahe, e qlle, opel'ando sobre os cidadnos 
hrazileil'os, os arrasta pat'a o seu campo de ba· 
talha ! Pdo contrario, senhores, ha nada mais 
triste, nada mais horroroso do que seja o campo 
de 11m l'ebelde? (Apoiado.s.) Ha nada com que 
rneno;:; se sympatl1ise? ( Apoiado8. ) Nn.o está 
abeL·ta a historia das nações que têm passado 
por semelhantes calamidades ? Nao está pro
vado que qualque1· que seja o tempo da du
raç·no de uma rebellião 4ue divida o paiz, por 
fim alia é supplantada? As privações que se 
soffrcm são de pequeno momento prtra se crenr 
assim esta syrnpalhin. Uma lal proposição é pois 
absurda e conlrnria á natureza humana ; quet·er 
inlenlal-a é querer que a natureza humana nao 
seja tal qual é. 

A causa dos rebeldes só se póde sustentar 
pelas arbitrariedades do governo geral, a causa 
dos rebeldes só póde merecer a sympathia e ar
rastar parn o seu seio incautos e illudidos, 

·quando se lhes fizer crer que o governo do 
paiz conspira contra as instituições, que n~o 
quer a constit11ição, que procura rnlapar, con
taminat· os alice1·ces magestosos de no"'sas ga
ra11ti;is e direitos ( apoiaclos) ; uma. vez que se 
prove o contrario, estou intimamente conven
c:,!o de que a causa da legalidade obterá o 
L.umpho. 

Com estas palavras tem inteira ligação o 
tornar a pedir ao Sr. ministro que tenha a 
bondade. de responder a uma pergunta qne 
lhe fiz, que ·creio que é da maior magni
~ude, e que tambem n!io mereceu resposta de 
S. Ex. Eu lhe pedi que houvesse de declarar 
á camara quaes erllo os fundamentos que tinha 
para divergir da opinião do nobre ex-ministro 
da guerra, quando no seu relatorio disse que a 
rebellião não podia durar muito tempo. S. Ex. 
não tem a respeito do Rio Grande do Sul 
as mesmas esperanças, e eu nessa occasilio 
disse a S. Ex. que era da maior necessi
dade fazer explicita e bem minuciosa declaração 
de todas as razões que tem para divergir da 
opinião do nobre ex-ministro ; e pedi que 
·notasse qu~ o nobre ex-ministro da guerra 
tem a seu favor 19 mezes de admin~skação ; 
tem a seu favor o .emprego de muitos e extra
ordinarios recursos concedjdos á administração 

pelo corpo Jegi.slati vo; e tem de ma\s a seu 
ft,trnr "::l in"'lt"lnt>t~nti~~in":I~ ,,,;,,n1'lrn.::-f<'ln.A;•:i rla f.oTt 
J.l.l,"l'UL L41 1.1.1.apv1.1.o ....... ,,.1.;;1-.-;1,1.1.,1.~l.', V.&.LV\...1.1.l..J...::,La.ll.LJ'U. l.lV L'\:,;L 

ido ao theatro da guel'fa, visto e observado 
com seus propt'Íos olhos qnaes as causas que 
retarckn,ao a victoria; e quaes os obstacu!os 
que devião ser .vencidos e superados, para que 
a causa da legalidade completamente trium· 
phasse. Todo".5 estes reuuisilos. Sr. nresidente. 
dão uma fot\'.,l extr;iordinaria' ás p'roposiçõe; 
do Sr. e't-minislrn, JJara que aquelles espí
ritos particularmente qne não estiverem bem 
instruídos e informados dos acontecimentos 
politicos. O actual Sr. ministro, pol'tanto, sus
tentando uma proposição contraria, p:1ra a 
poder fazer prevnlecer, é preciso que destrua 
todas as razões dadas pelo seu autecessor, e 
mostl'ci que com effeíto suas idéas, seus prin· 
cipios st"io fiiiios da observaçao dos facto~. 

Eu nesl.:\ occnsifl.o nAo lenho por fim pedii· a 
S Ex. o pla110 dti calllpanha em que tem de 
encetar u s11a r•.,1tTcirn mililaL' nesla impor· 
tantissima oeca::iflo, nem L1rn1 bem pedir que 
lenha u bondade de exami11u1· os planos de 

· campanha de se11 digno antecesso1·, porq11e 
entl\o a elle só faltava mostrar que.seu plano é 
mais vantajoso, mais digno d~ ser approvaclo 
pelos entendedores da malel'ia : não, Sr. pre!:ii
dente, eu tenho na verdade deplorado que 
nesta casa eis senhores que são da profissno 
n~o se lenhão embaraçado com discussões pro
füsi0naes a respeito do estado em que se acl 1a 
o Rio Grande. Eu leio os dtJbales do pada
mento inglez em occasiões arriscadas, e vejo 
a maneira por que os velhos genel'.tes, que têm 
assento nnquella camai-a, explicão seus pensa
meutos, e combaletn a::; medidas adaptadas 
pela ad111iuislt·ação; mas . a este resp~ito na 
nossa camara ludo tem ido indifferen!e· 
mente, e mesmo o Sr. ex-ministro da guerra 
nnnca nos occupou com semelhante discussão, 
que aliás julgo de grande importancia. Peço 
po1fanlo que se convide o Sr. mini,;;lro da 
guerra para que sob1·e ella na sessãO seguinte 
nos diga n.lgumas palavras. _ 

Sr. presidente, tenho de sustentar a minha 
emenda, e o farei em poucas palavras. 

Tomando em consideraçao o art. 2" qa lei, 
julguei que o· não podia supprimir definitiva
mente. Eu sou da opinião do meu nobre e 
digno amigo de S. Paulo, quando disse que 
a organisaçilo do exercito e a distribuição da. 
força fixada erão indispensaveis para se poder 
calcular um orçamento razoavel.· Eu julgo que 
o meu digno amigo de S. Paulo podia sus
tentar esta sua opiniao com o exemplo de 
todas .as nações cultas : me p!!.rece que na 
França e na Inglaterra assim se pratica ; pelo 
merios, hontem, examinando .eu alguns livros 
que possuo, que me pudessem. illustrar ácerca 
da matcria, vim no conhecimento do que acabo 

~-·de avançar. Portanto~ não posso, ne~ pod~3r .. 
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ndoptar a suppl'essno definitiva elo art. 2º ; 
mas como· o meu nobre e digno amigo de 
S. Paulo, que em primeiro lugar fallou houlem, 
disse que era indispensavel que se pl'opor
cionasse a lei que discutimos com o resultado 
da aulorisaçao dada ao governo no anno pas
sa.do para organisar o exercito, e o Sr. mi-
1dstro da guerra dissesse que na reafüfade 
estava quasi a ser api·eseniada ao corpo legisla
tivo, julguei conveniente apresentar a emenda 
que se acha na mesa ; i:=;to é, sustentei por 
ora a distiibuição e organisaçtto da força fi
xada, e autoriso o governo para fazer ; e 
nesta occasii:10 determino tambem o tempo 
que ha de durar uma tal autorisação, tempo 
que na.o póde exceder além da promulgação da 
ordenança militar. Pol' isso julgo que consigo 
com a Pmendn dous fins: o primeiro snslenlar 
o principio que ft camara pel'lence a distri
huiç~o e organisaçno da força fixada, não no scn·
tido em que alguns Srs. deputados o querem en
tender, mas no sentido em que tem sido cons
tantemente entendido nesta casa; e em seg1rnllo 
lugar evitar a anomalia de determinarmos uma 
distribuição q11e pos5a vir a ser contraria á or
denança militar que se haja de promulga1·. Isto 
assim estabelecido, pcrsundo-me que a minha 
emenda está nos termos de ser· adaptada para 
substituir o artigo 2" do projecto. Não é neee3· 
sario que eu diga que a minha emenda tem por 
fim a suppress~o de cada um dos paragraphos 
deste artigo, porque, chamando-a e11 subslilutiva 
ao art. 2", quero dizer que ludo quanto se acha 
pertencendo a es;te art. 2º do. p1·ojecto deve 
desapparecer, e que a este arligo e seus para· 
graphos se deve substituir G que proponho· na 
minha emenda. 

Tendo assim sustentado a minha emenda, 
Sr. presidente, cu julgo dever terminar o meu 
discurso, esperando que V. Ex. de novo convide 
ao Sr. ministro da guerra a dar explicações, ,1ue 
não forão dadas, ás perguntas feitas no meu pri
meiro discurso. 

Fica a discussão adiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 

a .resolução relativa aos dons juizes de direito. 
nomeados pelo governo : outra sobre as eleições 
de Sergipe, e a mate ria adiada. Levanta a sessão 
ás duas horas e um quarto. 

se~!i,ã.o e1n 8 de ~Yulbo 

Prl1'SIDE:NC!A DO SH. .\11.\U,TO VL\.~N A 

SmmtAmo.- Expediente. - Urgencia. - Pare
cere-~ de co1n,nii.ssão. -Ordern do dia.- iTJ'ls: 
cussão sobre a nomeação do S1·. A. M. G-uerrci 
pa,ra fnfa de direito de Belém. Di.scursos do.-; 
Sr;s. Gome.'J R,ibeiro. Rezende. Ferreira rlrr. 
Oo8ta~ Dania.8 e Bu,;·l'eto Ped1·~s~. --1:"i:~o,t·iic; 
da:9 força.,;; de terra. Discw·sos do.~ Srs. Gon
çrtlves Jfart-i'.n.~, mini.~fro dlJ, _que1·ra, Coelho 
Bastos, Ca1·1wfro da -Cunha é' Vei_qá Pe8.-;oa. 

A's 10 horas da rnanh1!. faz-se a chamnda, e 
logo que se reune numero iegai àe Srs. depu
tados, abrn,se a sessão, lê-se e approva-se a 

. acta da anteePdente. 
F'ultao com ;.;ai isa parlicipada os Srs. C.1jii8li'O, 

B11slarnante, Pinto Coelho, Gdmon, Belleia, 
Silva Pot1lL•s, Lelllos, Akihiade;;; e Carneiro clP 
Campos; e sem ella os Sl's. Fl'ancisco do Rego 
e Souza Franco. 

EXE'EDIE:NTE 

O Sn. lº Src:CHE:TAR10 dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios: 

Do secretario do senado, remcttendo a pro
posiç,lo do mesmo senado, approvando a rerrnão 
co~c7ctida á marqueza de Jacat'epaguá. -A im
prmur. 

Do mesmo secretario, enviando duas pro
posições do senado que approvão ás pen,,ües 
eoncediúas a D. Maria Rosaura Rodrigues de 
Gouvêa e D. Antonia Benedicta de Castro e 
Faria. 

Vai á éommissão de justiça civil o requeri
mento de Francisco Teixeira de Lima, e á mesa 
o de Alexandre Pires da Silvei1·a. 

O Sr. Ferreira. Fenna.1 obtendo a palavra pela 
orde1il, lembra ao Sr. presidente que na sessão 
do. an no passado ficou adiado um projecto de lei 
que crea uma relação na provincia de Minas ; 
faz ver que não é justo demorar-se por mais 
tempo este negocio, quando não se duvida que 
aquclla provinda sejA uma das que devão pos· 
suir um tal tribunal na fórma da const.ituiçao ; 
accrescenta que além de diversas representações 
de camaras municipaes, que na casa se tem 
lido, numerosas cartas dirigidas a elle orador, 
e a outros collegas seus, iridicão essa medida 
como muito· util e necessaria ; e. conclue pe
dindo ao Sr. presidente que haja de dar· o 
projeclo para ordem do dia na primeit-a oppor-
tunidade. ·· 

O Sa. PRESIDENTE responde que sat;sfará á 
exigencia do nobre deputado. 

O Sr. Peixoto de Alencar pede a palavra 
pela ordem, e declara que, . convencido de 
que a camara dos Srs. deputados tem tido 
~uita consideração por alguns negocios par-

. . ' 
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tic:ulares, er;pedalmenle quando o que querem 
esses particulares é estudarem e inslmirem-se, 
tem de propôr a urgencia sob.-.e o parecer 
da commissAo de inslrucção publica, a respeito 
do estudõnte Thomé Fernandes Madeira, 
que quer ser admittido a fazer exame de 
inglez no curso juridico de Olinda, não ob
stante haver ne]]e sido reprovado no começo 

:do anno. Crê que ba toda a necessidade de 
-se_ tratar deste negocio, o qual ainda tem de 
· ir ao senado e subir á sancçn.o, para depois 
se expedil;em as convenientes ordens, afim 
de proceder-se ao exame deste estudante. Pede, 
pois, a mgencia para se discutir amanhã, 
na primeira parte da ordem do dia, o re
ferido parecer da commissM de instrucçAo 
publica, 

A urgcncia é apoiada, e entra em -discussão. 
O Sr. Alvares :Machado declara que esta 

discussão é, escusada, porque está 11ns maos do 
Sr. presidente dar para ordem do dia esse 
pa1·ecer. Mostra que nesles objectos de . u r· 
gencia têm havido discussões muilo largas, 
com as quaes a camara lem consumido tempo 
muito precioso. Vota contra e1la, porc1ue •m· 
tende que em qualquer occasino se poderá 
h'atar deste ohjecto, não se seguindo nenhum 
resultado máo quando dellc se nllo lrate 
amanhã. Vota contra a urgencia, não duvi
dando votar pela maleria do parecer quando 
se discutir. 

O Sr. Peixoto d.e Alencar, sustentando a 
urgencia, decla ia que muito bem sabe que 
o Sr. presidente póde dar para -ordem do dia 
este projecto, mas lambem sabe que é cos
tume dar-se para discussão as materias mais 
antigas. Observa que o projeclo sobrê · o qual 
pedio a urgencia é de pequena mopla, que 
a sua materia não é delicada, e póde ser que 
em 10 ou em 12 minutos se decida;· e assim· 
em nada póde paralysàr o andamento· dos·· 
negocios geraes. Conclue . votand!) pel~ ,. ~r~ --
gencia. · - __ :~ 1-· · · 

Julga-~e discutida a urgencià., e posta a ·votos, 
não é li\r,prov~da. 

Lê-se e · approva-se o seguinte parecer .da 
commissão de instrucção : 

« A commissão·de instrucção publica, leu- o. 
requeriménto de João José Pereira Sarmento, 
professor publi~o de -primeiras letras na fre
guezia de Sanl'Anna desta côrte, onde pede que 
na lei do orçamento se marque a gratificação 
annua), que deve vencer por· ter l!=ervido mais 
de doze annos como exige a lei de 1.5 de'Ou
tubro de 1827, explicada pelo decreto de 2-de 
Julho de 1838, e é de parecer a mesma com
mis~ão, que·o dito requerimento ~eja_ remet
tido á commi.ss~o de. pens.ões.e ordenados, a 
que parece perten:cer,,segundo a materia de que· 
trata. . >..:.,:. .. . , · · · · · , :_J;· . 

. -« Paço da caiii~ra -dos . deputados, . 2 de Jülho 
' . . .: •.. -

de 1839.-Lourenço José Ribeiro. - Bispo de 
Ou.yabá.- Dr. Bandeira de jJfello. » 

Teve p mesmo dt!stino o seguinte · parecer da 
commissllo de justiça civil : 

« A commissllo de ·jnstiça civi1, tendo vista _ 
a representação da camara municipal da cidade 
do Sabará, pedindo. a creação de lima relaç:10 
na província dê Minas Geraes, tendo séde na 
sobredita cidade, é de parecer f1Ue a mesma 
representação fique sobre a mesa, para ser 
tomada na devida consideraçllo quando entrar 
em discussão o project~ a respeito, que foi 
adiado na sessão passada. 

cc Paço da camara 'dos deputados, 7 d~ Julho 
de 1839.-Manoel Ignamo Oavalca·,iti de La~ 
ce1rda.-T0Bta.-JJ1endes·dos San.tos. » 

PRIMEIRA PARTE D.A ORDEM DO DIA 

Continua a discussão sobre o pa1·ece1· dn 
com missão · de consliluição âcea·ca do decreto 
que declarou sem elfeito a nomeaçAo do hn
charel Agostinho Moreira Guena, parn juiz 

. de <lh•eilo da cidade de Belém, província do 
Pará. 

O Sr. Gomes Bibeiro :-S1·. pl'e~idente, pedi 
a palavra para me oppôr ao parecer da ilJustre 
commissn.o : respeito muito os talentos e as 
luzes dos dignos membros da commissão de 
constituiçllo, e por isso, oppondo-me a esse 
parecer que se acha sob1·e a mesa, creio que 
lhes dou occasião de mostrarem sua habili
dade ; porque, considerando-o absurdo e con
tradictorio em si mesmo, estou lambem per
suadido qne. um ab~urdo não pó.te sei· 
susten lado sem muita habilidade. Peço, por
tanto, a meus collegas hajão de cor.ceder
.me que eu divirja de suas opiniões, 'não 
só sobre o objecto em questão, como sobre 
todos -aquelles que, como este, me parecem 
subversivas dos principios que garantem a- per
petuidade dos magistrados, contrarias ás leis 

. e á constituição, · aos principios de uma sã 
razao, á equidade, e digo mesmo ao decoro 
_que o governo deve a si proprio. (Apoiados.) 
Ora, senhores, eu não quero já lançar mão 
dos argumentos qne me. póde ministrar a lei 
·de 22 de Outubro de 1818; esta lei me pa1·ece 
com,equencia de outra de tempos antiquarios, 
e é o decreto de 16 de Outubro de 1664 que se 
exprime assim : « Cartas de magistrados, tendo 
transitado na chancellaria e pago . os direitos, 
da.o um direito inquestionav~l ao exercício do 

._emprego.». Acontecia, .porém, que,· não se 
achando defini~o o te_mp~, dentro do qual os 
magistrados deverião tomar posse, podião .estes, 
depois de- despacha~ost<recolherem-se ás suas 
casas e passarem um e dous ·anno~ sem tomar 
posse : isto que, não offendendo -a lei, a illudia, 
fez que se conµecesse a neces~idade de se 
determinar por lei que os bachareii despachados 
para os lugares de ·magistratura serião obri ~ 
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· gmlos u lonrnt· posse dentro em sei:-. rnezes com 
a comminaçllo de pe1·derem o direito a.ella, se 
dentro dl) referido pruso n~o Lomussem posse. 

Esta disposição, senliol'es, me dá um dil'cito 
a tirar um argumento ú contrario sen8it, e vem 
a ser: (( que não póde o bacliarel perder o 
direito uo lugar por maneira àiguma, estando 
dentro dos seis mezes. JJ (Apoiados.) Esta ni.inha. 
opinião, senhores, fôra oulr'ol'a expendida pelo 
mesmo ex-mtnistro da justiça em aviso dirigido 
ao p.residente das Alagâc1s, a respeito do juiz de 
direito de A ta laia, que, sendo re1novido parn 
Anadia, nào Linha ainda querido tornar posse. 
E o que é mais saliente, Sr. presidente, é que o 
ex-ministro confessa que durante os seis mezes 
r.;:p ,lPvP tolPr!Clr f{IIP o m!'lgir.;:trnrln tomP 1 r111 rJ,.,jyi;, 

de tomar posse. Senhores, muito bem empre
gada foi aq11i a· palavrn-deve-se,-porque ella 
imoõe urna obrfo:acno. e aauillo a aue somos 
ob;igados por· lei' n'n.o po(iemos p'oslergar a 
a nosso nrbitl'io. Se pois está provado por tudo 
quanto ha de consliluido, que um bacharel é 
magistmdo pelo facto da carta, é claro que o 
Sr. ex-ministrn da justiça, violando as leis vi
gentes a tnl respeito, tem violado o art. 153 da 
co nslitu iça o do i m perio. 

Nem se diga, Sr. pL"esidente, que a posse e o 
cumpra-se dos presidentes sM condições sem 
as quaes não póde exislil' a qualidade de ma
gistrado. Pt·imeiramente tenho a ponderar que 
a posse apcnns é essencial para a percepção do 
ordenado, e contar-se a antiguidade do magis
trado: mas perguntarei, se o magist.rndo uão 
1·cgislt·m· essa posse perante o supremo tribunal 
de justiça, em tempo algum se lhe conta anti
guidade, mas por ventura deixará elle de ser 
magistrado? Poder-se-ha impunemente tirar- . 
se-lbe o lugar, como se nunca fôra magistrado? 
Ninguem o dirá 11 

O cumpra-se dos presidentes das províncias 
írnporta o mesmo que uma declal'açílO ás es
tações1 onde deve por lei ser registrada a carta 
do magistrado, de que aquelle empregado é 
legilirrramente nomeado pela autoridade su
perior, e para isso competente, porque quando. 
tenha por acaso de tomar posse alguem com 
um titulo falso e apocrypho, essa estação faz 
cahir a re3ponsàbilidade sobre o presidente,. 
e sómente sob!'e o pt"esidente como delegado do 
poder supremo, a quem exclusivamente cumpre 
fazer um tal esmel'O. Perguntarei mais : quando 
um juiz de direito é removido para outrn 
comarca em diversa província, não tem elle de 
tomar po~s~ ? Nilo tem o presideQle de pôr na 

_ carta o· cumpra-se? Mas acontecendo que ·nem 
o magistrado tome posse, nem o presidente 
ponha o cumpra-se, deixal'á o juiz de di~ei_to 
removido de ser rnagistrado? Q11em pois não 
conhece que o cumpra-se dos presidentes é p1·0 

formula, como pro for1nula poem os inspectores . 
das thésourarias o. cumpra-se nas ordens do 
triQunal do thesouro? 

Disse mais, SL'. pi·esidente, que a falta de 
destino áqnelle magistrado é contra os prin
cipios de uma sa raza.o. Senhores, icsso mesmo 
eo11fes.;;ou a illu,,tre comrnissao quaudo, na 
segunda parte de se11 parecer, diz que fôra de 
rnzão que o Sr. Agostinho Moi·eira Guerra fosse 
convenientemente empl'egado. Sen:wres, quando 
nada houvesse de conslituido a semelhante res
peito, quando apenas se pudesse provar esta 
asserção pôr argumentos dedi1zidos da na· 
tureza dos contractos em geral, ser-me-hia 
licito dizer que é um axioma de direito. 

n · · 1 ., 1 ·,:,· " vasus 01nrn/tBsus in r.-ege regtci <:,;ec·iu..itur pe1" 
aliam. J> Senhores, o empregado publico tem-se 
constituido em contracto com o governo, con
tri:1Pro :=t q11P· Ph~m,11nnr.;:-Dn 1d Jn.P.1°n.~, ir.;:to 1>1 

o cidadão se cotnpromette a desempenhar taes 
e taes attribuições com a condição de lhe 
~mrantirem certo ordenado oara sua subsis
tencia, e a perpeluidade da constiluiça.o ; ora, 
para se estar obt·igado ao .facias, necessario é 
que decot·t·M os seis mezes da lei que impõe 
essa ctrndiçao, porque então cahindo elle no 
commisso <la citada lei, tem pe1·dido por este 
faclo a qualidade de magistrado, de oulra 
sol'le nM, poL"4ue hoje todos os contr,\clos são 
consensuaes, e desde que se ajusta.o não é mais 
licito a qual4ue1· das parks contraclantes o 
arrepender-se. 

O contracto de compra e venda, senhores, 
consolidou-se pela posse, como mt1ilo bem 
disse o nobt·e deputado pela provincia de 
S. Paulo ; mas supponha V. Ex. que eu vendo 
uma cousa a duas pessoas : é certo que é 
melhor a condiç~o do possuidor ; mas o outro 
compt'ador não tem um direito de reversão 
contra o vendedor ? (A.poiados.) Não vai haver 
delle perdas e damuos, além do principal ? 

· Por certo : logo, o Sr. Guerra tem mais algum 
direito, que a equidade. Confesso que o go
verno estava no seu direi to quando reintegrou 
ao s,:. Franeo ; mas o ministro antecessor 
tambem estava no seu direito, quando fez a 
nomeaçao do Sr. Guerra. 

Senhores, as nossas instituições carecem de 
ser consolidadas, cal'ecem ~o firme apoio, e 

. do voto unis9no de todos os braziteiros ; e 
acaso poder·emos dizer que ellas não existem, 
só porque não estão consolidadas ainda, como 
é . pará. desejar ? Diremoi; nós que. o nosso 
governo nrio é monarchico-constitucional-repre
st1ntalivo, só porque existem individuos avessos 
ao · systerna, e· por CL1ja causa podemos dizer 
que ,nossas insfüuições ainda não estão bem 
corisoHdadas ? · 

Digo mais que é contra a e_quidade, por
que· é procedimento reprehensivel, que um 

. magistrado, depois de ·fazer ~espezas da carta, 
depois de_ haver· pago os direitos, e depois de 
hav~r feito dei;pezas indisperisaveis com pasM · 
sagem, e o mais que lhe é., indis.pensavel, se 
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· ··sESSÂ.O EM 8 DJ!~ JULHO D~ 1839 
lhe diga posteriormente : « Tu nada és, pódes-te 
ir embora. ,, · 

E' contra o decôro que o govf.:!rno devia u 
si proprio (apoiados), porque estando ambos os 
minislros., no seu direito, isto é, o nomeante 
e o reintegrante, parecia que o Sr. ex-mínistt·o 
da justiça deveria respeitar mais os aclos de seu 
antecesso1·, p·orque eu enter1do quEl. o poder 
nunca muda, e que a autoridade secupl'e 
é a mesma, ainda que exercida por diversas 
pessoas. . 

.Voto portanto contra o parecer da com~ 
missão. 

O Sr. Henriques de Rezende decla1·a que se 
se trntasse de saber se o SI', Dr. Guerra tem di
reito a ser preferido por qualqller lugar de juiz 
de direito, não acharia desarrazoada esta opi
nião : não lhe parece porém esta a verdadeira 
questão : é a questão saber-se se é a posse que 
constitue o magistl·ado. 

O Sa. BABRE1·0 PEoaoso :-E' essa a questão. 
( A 11oiado.) 

O Sa. HENRIQUES DE REZENDE encara ainda a 
queslào pelo lado de falta de autoridade no go
verno para fazer nomeações de juízes de diL·eito, 
e sob esse ponto acha legal o de,crelo de que se 
trata; pois qlle só aos presidentes de províncias 
compete fazer essas 11omeações. No seu entender 
qualquer presidente que não cum_prisse o decreto 
de nomeação estava no seu direito. Para provar 
qlle o bacharel nomeado para juiz de direito 
não podia ser considerado magistrado, pergunta 
o orador qual é antes dessa posse sua jurisdicçao, 
qual sua antiguidade, qual seus vencimentos ? 
Pergunta mais: se, o Sr. Guerra houvesse ido 
para o Pa1·á, e achado supprirnido pela assem
biéa provincial a comarca para onde fôra tío
m.eado, como poderia elle ser considerado magis
trado? Termina pois achando justa a concl1,1são 
da co~nmissflo, e votando por ella. . 

.O Sr. Feri-eira, da. Oosta : - S1·. presidente, 
totalmente dest1tuido de hdenlos oratorios com 
que possa occupar dÍgnamepte a allenção desta 
augusta camara; pouco ven;ado ainda nos es-

. tylos parlamentares, como que insensivelmente 
me ia habituando a guardar o silencio nesta 
casa ; bem convençido de que a falta de um 
pequeno regato · em nada póde diminuit· a tor-
rente de uma caudalosa enchente, assim a de
ficiencia do tneu debil contingente não <limi· 
nuiria de fórn:1a· alguma o brilhantismo d~s 
discussões que com toda a força da. elocm;ãO, 
com toda a precisno do raciocínio têm sid_o 
aqui srnstentadas pelos distinctos orado1·es que 
constituem o ornamento da tribuna brazileim. 
A questão, p_orém, que agora se discute, cuja 
decisão póde·gravemente afft!ctar os interesses 
do paiz, est~b~lecendo um precedente que .co11- .· 
sidero sobremant>ira funesto á independeucia 
.do podet· judiciarfo, me tem natu1·almente cha
mado a tomar parl~ na discuss~o •. 

Membro, Sr. presidente, do poder judiciarió, 
pt'Ofnndamente convencido da salutar influencia 
que sobre, as publica·s liberdades deve 11ecessa• 
riamente exercer esl.e importantíssimo podei·, 
quai1do religiosamente respeitada a sua inde
pendencia, eu ná.o posso ~eixar de erguer a 
minha voz contra uma opiniao que a nada 

· menos ten'de do -que a entregar a magistra
tura braúleira á completa discrição do poder 
executivo, Combaterei, pois, Sr. presidente, o 
parecer da commissllfl, que declarou legal o 
decreto de 23- de Outubro de 1837, pelo qual 
foi o bacharel Agostinho Moreira Guerra d~s
ti tuido âo lugar de juiz de direito do civel 
da cidade de Belém, para que fôra riomeado~ 

Funda-se o parecet· da commissa.o em que, 
não tendo· ainda -o bacharel Guea·ra tomado 
posse do lugar para que fôra nomeado, nao 
podia li.er considerado jniz de direito-para o 
effeito de lhe aproveitar o principio de perpe· 
tuidade, garantido pela constituição do im
pel'io : ora, sendo doutrina geralmente reco• 
nh11cida, e creio que nllo contestatia pelos 
illustr~s membl'os da commissão, que os magis
trados são pe1·peluos, segue-se que, negando o 
par·ecer_ da commissllo aos juizes de dh·eito sim
plesmente nomeados, a ga1·untia de perpetuidade, 
vem a. nllo reconhecer-lhes o caracter de mugis
trados.--Rednz-se portanto o ponto du questão 
a fixar a época da qual principiu a dar-se 
nos juízes de direito a qualidade de magis
trados. 

Pela minha parte, Sr. pt·esidente, estou in
tima e cabalmente convf;'ncido que é do tempo 
da nomeação, e não da data da posse, que 
começa o juiz de direito nomeado a ser con
siderado rnagisll'ado .. Exporei os motivos da 
minha convicção, e concluirei votando contra o 
parecel' da com missno. . 

Primeirament~, Sr. pre13idente, eu julgo in
teiramente infundada e inadmissivel a dis
lincção que parece fazer-se no parecer da il
lustre commissno de constituição, entre juizes 
de direito coti.1 garantia de perpetuidade, e juizes 
de direito sem esta garantia, quando diz. que 
o bacharel Guerra na.o póde pelo facto ae não 
ler tomado posse ser considerado juiz de direito, 

· · para o effeito 1le lhe aproveitar o principio de 
perpetuidàde; porquanto, determinando o art. 
153 da constituição do imperio que os juizes 

. de direito são .. perptituos, e sendo os bachareis 
nomeados para os lugares de magistratura, 
mesmo no entender da commissão, conside· 
rados juiies de direito, eu na.o. sei como razoa
velmente se possa excluir a consequencia que 
deste principio naturalmente se deduz, isto é, 
que os juizes de direito simplesmente no· 
meados são perpetuas, e consequentemente ma
gistrados. 

Mas disse o nob.re deputado pela prnviucia 
de Pernambuco (o Sr. Henriques de Rezende) 
em uma das sessões antecedentes, que não ~aij-
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S~SSÃO EM 8 DE JULHO DE 1839 113 
tava, pa1·a que o juiz de direito fosse conside
rado como tal, a simples concessfío da carta ; 
mas que eru necessul'Ío que elle tivesse, nlém 
disso, lommlo posse e p1·cslaclo• jurnmenlo; e 
que a posse, indicando a antiguidade do mngis
traào, vinha a fixar o principio da sua exis
tencia. Ainda quando, Sr. presidente, a opinino 
do nohl'c deputado a q11em me refiro se nno 
achasse em manifesta opposição com a lelra dõ 
§ 3" do art. 4º da lei de 18 de Setembro de 1828, 
que e>-pressamente dá aos ,iuizes de di_l'eilo, 

1 sa.o perpetuos á vista do artigo 153 da const.i
tuiçM do irnperio; se só por sentenca uodem 
perder o lugur, corno posiÜvamente detJrmina 
o al'ligo 155 da mesma consliluiç~o ; se os ba
chureis 11omeud01:; parn os lugures da tnflgís
trnlurn sno considerados j11izes de di1·cito · se o 
tn i 11islro respectivo devia cspc1·a1· que s~ con
cluísse o prazo 111tu·cudo no decreto a que já me 

_ ft ___ • . 1 t • ~ ~ 

t1('HTlt"\ 'YY"IO'n"'lhrn.~ r-ln Y\nrl.o,.,, {nA;.n:n••;ri. n rlAV\/"\_ 
,._,.._.,.LUV &,&.1\...-,U .. .ILJ.I.V.:;) UV j-'\.J\..l'\.,1 JUUJ\~•Q,.L lVJ CÃ, U.'l,;lJV-

minação de magistrados, ainda antes de terem 
feito regi~trar as suas carias no tribunal corn
petentP., n!'\o P.r::i. pnr i"'-:n rnPnn"' innrlmi-:c:ivPl 
o principio que quiz estabelecer o nobre de
putado, de que é o aclo da posse que, indicando 
a antiguidade do mmristrado. fixa o orincioio da 
sua exislencia ; e e~tendo 'pelo co'ntrari~, Sr. 
presidente, que a posso determina a antigui
dade, no.o para fixar o principio da exislencia 
do magistrndo, mas para regnllu o accesso que 
elle deva ter na sua carreira. 

Q1rnnto ao juramento, obsecvnrei que, sendo 
este :rntigamenle pr@lado nas maos do mi
nistro da justiça, pelo arl. 50 do codigo do pro
cesso criminal, nno é porque passou a constituir 
um acto ~imultaneo ao da posse, depois da lei 
de 3 de Outubro de 1834, que elle vem dar 
mais força ao argumento da posse, em que tanto 
se fümllo os nobres dqmlados que sustentno o 
parecer da commissao ; porquanto, o mesmo 
facto de elle nadn. ler tido de commum com a 
posse pela antiga legislação prova que nno é 
da prestação do juramento que semelhanfo ar
gumento púde deduzir sua maior força. 

Demais, S1·. presidente, outras considerações 
. me lev:lo ainda a olhar como illegal o decreto 
de 23 de ,Outubro dt! 1837, pelas quaes sou 
ainda levado a -rotar contra o par.:cer da com
missão. São ellas, Sr. presidente, deduzidas do 
art. 155 da constituição do imperio e do de
creto, já aqui citado, de 22 de Outubro de 1838. 
No primeiro se determina que só por sentença 
poderáõ os juizes de direito perder o lugar, e 
no segundo se marca o prazo de 6 mezes,. 
dentro do qual deve ojuiz de direito nomeado 
tomar posse do seu lugar ; á vista destas dis· 
posições .eu entendo q1,1e bÓ em dous casos po·. 
derá ser ·demiltido o juii de direito uma vez 
nom.eado : - quando elle tenha voluntaria
mente renunciado o seu lugar, ou tendo ex
cedido o prazo marcado no pecreto de 22· de 
Outubro de 1818: mas em nenhuma destas 
hypotheses, Sr. pi:eside11te, se acha compre· 
hendida a questão de que se trata, porquanto
nem consta que o bacharel Guerra tivesse feito 
renuncia do lugar par-a que fôra nomeado, nem 
que tivesse excedido o prazo marcado pela lei ; · 
por conseguinte é· indubitav<;] que o ministL·o 
_respec;tivo ·o na.o podia demittir. 

Se' pois, Sr. presidente, os juizes de .. direito 
TOltO II 

re1cr1, eu concmo que ao oaclrnrel Guet·ra se 
fez manifesta injustiça, que com a sua demissno 
se in frigi o a coustiluiçll.o do i mpel'io, que por 
conseguinte o decreto de 23 de Outubro de 
1837 é illegal, e não deve ser aproveitado pela 
camara. Voto portanto contra o parecer da com
missão. 

Lê-se e é apoiada a seguinfe emenda : 
cc Em lugar de legal, diga-se illegal.-Nunes 

llfachado. Jl 

O Sr. Dantas : - Sr. pre-,idente. costumo a 
fallar poucas vezes nesta casa, porque conheço 
que nno tenho o dom ela palavra, preciso 
para fallar em todas as nrnterias; mas á vista 
de uma injustiça desta natureza nrto· me posso 
conservar silencioso. Se nno tivesse diante de 
meus olhos o parncer da commissi1o, se me 
achasse na provincia das Alagôas, e Ollvis:;fJ 
fallar em tal parecer, eu ní:lo poderia act"edi lar 
que homens tao conspicuos, que cidadaos cuja 
p~ofissllo é fazer justiça, houvessem dado um 
parecer tílO injusto em seus prineipios, quanto 
contradictot·io €m suas consequencias. Se se 
tratasse de um voto de graças, ou de uma 
emenda a elle, era-me indifferente adaptar uma 
ou outra: eu mesmo votaria por uma emenda 
ainda que menos energica, afim de dar força a 
um lado que entendesse defendja melhor a 
causa publica. Mas quando se trata de pl'ival' 
um cidad::to de. u_m direito adquirido; quando 
se trata de fazer justiça, eu nno conheço lado, 
nllü conheço amigos; subordino todas as con
siderações a este grnnde principio, - dar a 
cada um o que é seu. 

Sr. presidente, vou entrar na discussão do 
parecer da comrnissflo; mas, antes, permitta 
V. Ex. que eu responda ao illustre deputado 
de Pernambuco que sustentou o parecer da 
commissãn na ultima sessão em que delle se 
tratou. Este Sr. deputado, qncrendo defender o 
parecer da commissão, trouxe em favor delles 
a theoria dos sacramentos. Perguntou o illustl'e 
deputado se a carta de magistrado imprimia o 
caracter na alma de tal sorte que não pudesse
se revogar da mesma sorte que o imprime os 
sac;ramentos. Não sei se no acto de um simples 
bacharel passar a magistrado, se na acção de 
receber uma carta de juiz de direito, do poder 
executivo, se ahi póde dar-se materia e fórma: 
mas o que sei é que aquelle qqe receber uma 
carta de juiz de direito de um poder competente 
ad1tuire um direito de vitaliciedade, direito que 
não póde ser viol_ado sem ser violada'a consti
tuiç:io. 

15 
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114 SÉSSÂO EM 8 OE JÜLHO DE 1839 

Desejava portanto que o illustre deputado 
de Pernambu,.co em quesUl.o tão heterogenea 

. l •• 
11u111.:a Í1uu,'1.1:;:,;:,c i:l.r~u111ta1tu:,,s ui:; ::.é.lcr1:,l1a, puLqu\.:: 

elles são sempre baseados em príncipios que eu 
mnito respeito, mas que não entendo. 

Disse mais o nobre deputado que receiava 
fallar ern materia de magistrados, pot·que le
vantava-se na casa um colosso. Senhores, é 
hem injusto o illustre deputado; descubro um. 
fél nas suas palavras todas as vezes que se 
trata nesta casa de certas cousas ... Direi 
auaes são, perdôe o nobre deputado : - a mo
narch ia hered itaria, o casamên lo da princeza, 
o senado vitalicio, magistratura perpetua ... 
Esta perpetuidade, fique certo o nobre depu
tado, é concedida mais ern beneficio publico 
do que da cla:;-,e dos magistradm;; a consti
tni,;ão do imperio não creou dir~itos em favor 
de classe algurna; toda foi em benefido pu
blicc. 

Di·o~m os publicista::; que as melhores assem
biéas sno aquellas que se compoem de individuos 
de todas as profissões; pol'que as matel'ias 
aJd se discutem com conhecirmrnlo de causa, 
e é o qne nqui observo. Quando se lt·ala do 
nego<:ios milit!lrt•s 1 cu ouço fa.llar os SL·s. ge
nernes, capiln.cs, ele. ; qunndo se truta d,~ ne
gocíos ecclHsinslicos, e11 ouço foliar os Srs. bis
pos, os Srs. conegos ; e lodos p1·cslno grnnde 
atlençllo ; como nao que1· o nobre dep11lndo de 
Pernambuco que os irntgislt'Udos foliem n'urnn 
materia que lhes pertence? 

Senhores, em toclus as clns!!les ha homens 
bons e máos; por exemplo, nu classe militar, 
eu d2scubro militares que reconhecem seus 
deveres, e que sua espada lhes foi dada para 
defender a ordem publica ; outros porém ha 
que entendem que a espada é só para andar 
pelas esquinas desafiando e perseguindo a todo 
o mundo. Ha $acerdotes que sa.o verdadeiros 
ministros da religiãO de Jesus-Christo; outros 
ha fanatícOB, supersticiosos, scismaticos, que 
andão enganando o povo, e excommungando for
migas. Senhorest ouvi dizer que ha hem pouco 
tempo nos sertões do norte andou um padre 
vendendo ao povo um liquido branco em um 
frasco por leite de Nossa Senhora I 1 . 

Ha magistrados que são verdadeiros ministros 
da justiça, reconhecem seus deveres, .sabem 
qne forão creados para administrar a justiça e 
dar a cada um o que é seu; outros ha que são 
prevaricadores, que olhão para este mundo 
como tendo resolvido o grande problema de 
viver nelle, passar bem, e encher as bolsas, 
chore quem chorar. · 

Senhores, eu não sei se ha nesta casa quem 
esteja bem certo de minha conducta como ma
gistrado ; devo dizer que abomino todo o ma
gistrado prevaricador, e desejava que todos 
elles tivessem sobre a garganta um alfanje, e 
que houvesse um tribunal que tivesse o ·dom de 
adivinhar, ~ que ao mais leve pensamento de 

cor-rnpção qne tivesse o magistrado lhe dece- · 
passe a cabeça; mas quizera tambem que cada 
magistrado tivesse um broque] contra as. in-

. vectivas do povo e dos falsos tribunos. 
S1'. presidente; disse m<1is o nobre deputado 

por Pernarnbuco que votava a favor do parecer 
da co1mniss~o, porque, não tendo o governo a 
faculdade de nomear nem de remc,ver, a admi
nistração p,1ssada nrto fez mais do que revogar 
uma carta que era nulla por sua natureza. 
Senhores, não sei em que lei se fundou o il
lusll·e deputado para affirrnar cwe o !?:0verno 
n~o pc,di.i hoje nÔmear nem 1·emover ~ magis
trados; o que sei sobre isso é que antes do 
acto addicional entrou em duvida a quem per
tencia a nomeação. O poder executivo minca 
cedeu desse direito, e nem devia ceder de um 
direito tão importante na tninoridade de um 
pdncipe. Algumas assêmbléas provinciaes en
tendel'ão que lhes pertencia outras, porém re
cnát·l.10. Orn, a vista desla duvida recorreu-se 
ao poder legislativo, mas ern preciso entretanto 
nomear magistrado~, e então, responda o nobre 
deputudo, n quem devia pertencei·? Se ás as· 
sornbléas µruvinciae.:;, se ao governo que se 
acliava de pos'3c ; uesle caso parece que deve 
ter l11gu1· o l:tXioma juriclico ·melior est cond-i'.tio 
po.s.~idanUs. Contiuúu na posse o governo, tem 
tanto mais que cllc cm seu favor o j1lizo de um 
doH mmos do podei· legislulivo~ 

S1'. prcsklenle, entendo, portanto, que o go
verno pútle e deve nomear magistrados; en
tendo e acho conveniente que as adtninistrnções 
dêm mais consideruça.o aos magistrados hon· 
rados, que se n!lo remova um para o Rio Negro, 
porque não teve a felicidade de pensar da 
mesma fórma que um presidente de província, 
muitas vezes jui1, de direito como ~lle, e que 
em todos os lugare::; onde servio mostrou um 
fundo de perversidade, e viveu corrido dos 
povos. Entendo que as administrações devem 
seguir uma conducta mais lisa nas nomeações 
e remoções de magistmdos. Uma administração 
entende que póde remover 2, 31 4 vezes um juiz 

· de direito em um anno t outra entende que 
póde substituir a um juiz de direito1 e obrigar 
o substituído a vir á côrte solicitar um titulo, 
como se a remoçã.o fosse nova graçat e nlio uma 
ordem do governo que cumprir. Senho1·es, eis 
um acto que chamo verdadeho regresso ; os 
juizes de fóra antigamente não erno vitalicios, 
serviiio trés annos, e depois delles vinhão á 
côl'te solicitar uma nova graça. Por isso· todas 
as vezes que erão despachados, ei·ão obrigados· 
a tirar nova Garta, porque era graça,. e na ver~ 

- dade era nova graça, porque l:lrão sempre des
pachados para melhores lugares. 

En-cerisidel'O o magistrado como o militar 
que, obtendo uma vez só uma patente,, póde 
servir em <liversas praças, em diversos co.rpos. 
A remoça.o poi~ do magistrado não é m~s do 
que uma ordem do governo a cumprir,! mas 
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SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1839 115 

nuncR uma gr~ça. Desejava porlanlo<41H~ a admi
nistração actual tomasse sob1·e si conter seme
lhante abuso. 

Outra administração entende que póde ima
ginar uma comarca e remover para ella um 
magistrado, como succedeu com o bacharel 
Firmino Antonio de Souza, que foi removido da 
comarca do Penedo para S. Jono das Duas 
Barras, e que nllo existe desde a publicação do 
co!iigo do processo. 

Senhores, eu costumo a julgar dos homens 
com muilo boa fé, e nn.o julgo de seus feitos 
isoladamente. Costumo a julgar da moralidade 
de1les pelos antecedentes e consequentes. Eu 
quereria, senhores, presumir muito bon fé no 
ex-ministro da justiça·, eu queria prevenir que o 
ex-ministro da justiça ignorava a lei de 22 de 
Outubro. de 1~18, se os factos posteriores me 
não induzissem ao contrario : eu füllo da de
missão dos S1·s. Araujo Franco e Rozo. Eslcs 
dous factos me induzem a crer que o systemn 
do ex-ministro da justiça foi demiltir magis
trados; não sei em que se fiava o ex-minisll'o 
da justiça. Eu desej1ll'ei que n casa se occupu 
da questão desses dous magistrados, quel'o vo1· 
a illnslre commissão como nelln se desenvolve. 

Senhores, não sei a razão por que foi demit
tido o Sr. l!"'l·anco, ums sei qne o Sr. H.ozo foi 
demittido pOl' tel' dado nmn conta do Sr. p;1i

neral Andréa, e o S1·. Gu01·1·a por lei• Ollflnuo 
chamar á responsabilit.ladc o Sef.e d(J Abi·il. 

Vou dizer uma cousa que póde desagrndlU' a 
alguem : o ex-ministro da ,iustiça, n11.c1 füllo 
com todo o governo passado, o ex-minish·o dn 
just~ça pisou a lei, e a constituição. Elle linha 
uma hahilidade de metamorphosear todas as 
cousas, de fazer do 6ranco preto, do quadrado 
redondo, o ex-ministro da justiça foi um ver
dadeiro Carneades. Este autor dizia : 

Que os homens erão autores. do justo e do 
injusto, e que de suas trans·acções resultavllo 
uma e outra cousa. Eis o verdadeiro systema 
do ex-ministro da justiça. Eu não sei, senhores, 
se um bacharel que é nomeado pelo govemo, 
que solicita seus titulos, que paga direitos, que 
faz transitar na chancellaria a ca.rta de sua no
meação, esle bacharel pois está nas circum
stancias de um simples bacharel a- respeito do 
qual nno houve nenhuma destas cousas. Tanto 
não está, que a illustre commissno, dizendo no 
seu parecer qu~ o Sr. Gllerra não gosava da ga
rantia da perpetuidade por não ter tomado 
posse, e qne portanto se lhe não tinha feito 
injustiça, sentio depois em seu coração re
morsos, e confessou que fôra de razão que o 
Sr. · Guerra fosse despachado para outro lugar. 

Sr. · presidente, eu confesso que o governo 
estava no seu direito quando reintegroq o 
Sr. Franco ; mas se o governo estava no seu 
direito, o Sr. Guerra lambem estava no seu : 
e devia o governo usar do seu direito sem 

- offend~r o Sr. Gqerra. Demais, se fosse licito 

ao governo revogar uma carta de magistrado 
depois de lh 'a ter dado, seguia-se o . absurdo de 
poder o governo impôr tributos. Podia, por 
exemplo, dar cartas a 200 bachareis, e re
vogai-as no dia seguinte, depois de lerem pago 
todos os direitos. 

Conclue dizendo que, se não é roubo, é isso 
immoralidade. 

O orador manda á mesa a seguinte emenda : 

<< Que se recomrnende ao governo a no
meaçll.o do bacharel Guerra para alguma das 
comarcas vagas, visto ter-se feito ao referido 
bacharel manifesta injustiça. » 

E' apoiada. 

O Sr. Henriques de Bezende (para ex
plicar) appella para a camara que o ouvio para 

. julgar se, como disse o orador que o precedeu 
farão suas palavras cheias de fél. 

Quanto ás injurias qNe lhe forão ditas, está 
affeito a ellas; tem o coração muito forte, mui 
hem protegido para qu~ eHas o offendão. 

O Sr, Barreto Pedroso declara que, tendo 
relações du n111isade com o Sr. Dr. Guei·1·u, 
põe df.l pnrle os scnlimenlos ele seu corai;no, 
porque segue n rcgru do ct.11/imts .!'lato, ae,l 
1naqis ani·i.ca. ve'l'-ita.s. Lt•mhrn qm.i csle purccer 
foi' as:.:ign11do foliimm1te por h·cs tlepulnLlos 
purlcncenleg 1í. mngislrnlmn, por conscq11,1ndn 
nno pórle cll(~ ser nlfrilJ11ido á má vontade 
co11tm u cl,u:1$0 da nrngislrnlm·u. 

Dcscjavl\ <11.1e m1 nob1·es deputados que vota.o 
contra o parecet• tivessem entrado no estudo du 
natureza da male1·iu, e que thressem examinanl) 
o que constitne um juiz de direito, e quar. o 
tem começo a sua perpetuidade, sem dhc1.t:;ar 
sohre os males que po<lerill.o resulta~ da dou
trina. qne a comrnissã.o apresenta. Passa a exa
minai• a natureza da perpet[lidade de juiz de 
direito, e diz que provará · que o parecer da 
eomrnissAo é conforme com a razão e com o 
espirito da lei; ao depois examinará cada um 
dos argumentos que se apresentárno. 

A constituiça.o diz que os juizes de direito 
são vitalicios, mas cumpre saber quando é que 
um individuo fica constituido juiz de direito. 
Está persuadido que não é o governo quem 
faz o juiz de direito; quem o faz, assim como 
a qualquer empregado publico, é a lei: o go
verno só designa o individuo. 

O governo não tem nenhuma attribuição ju· 
dicfaria, e por consequencia nãO póde conferir 
essa allribuiçâo. O poder judiciaria · é creado 
pela constituição, e é só em virtude della que 
o cidadão de11ignado pelo governo exerce as 
attribuições judiciarias. Ora, para exercei-as ne· 
cessita -ser bacharel formado- ter uma no· 
meação do governo-tirar uma ca~ta e tomar 
posse ;-eis o que constitue _ o juiz de di· 
reito. 

Pergunta se póde um cidadão, só porque . é 
bacharel forrnado, exercer o cargo de juiz de 
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116 SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1839 

direito ? Não ; ~ preciso que esteja munido 
de todos•os mais quesitos que apontou neces, 
sal'ios. Pergunta mais de quando é que se 
co1;neça a contar a antiguidade? Da posse em 
diante: logo, dahi data a perpetuidade. Como 
querem pois os nobres deputados que comece 
a contar-se da nomeação? 

Desejára que os nobres deputados que tiverem 
de fallar contra a sua opinião desenvolvão a 
materia, e deixem de consideral-a como questão 
politica, questão independente da pessoa do 
ex-ministro da justiça ; e declàra que nllo foi 
por amor delle, foi por obter plena convicção 
de 9ue o parecer da commissllo é justo, gue o 
ass1gnou. 

Sobre os argumentos que se apresentárAo, 
principiat·á respondendo ao nobre deputado· por 
S. Paulo, cujos talentos muito respeita (o Sr. 
Andrada Machado). Declara que na.o sentio 
bem a força de s~us argumentos, e por isso de
sejaria que lhes desse maior desenvolvimento, 
ou para convencel-o, ou pa1·a responder-lhe. 

O nobre orador começa a lêr e a refutar cada 
um dos lopicos do discl1rso do Sr. Andrada Ma· 
chado, ou a pedir maiores explicações ácerca 
ele cada urn deites. 

Quanto ao abuso que o Sr. Andt·ada Ma
chado considera possível, diz que, nlQ julga o 
Brnzil lã'> desmoralisado que haja cidadãos que, 
aceitando o cargo de ministro da corôa, prestem
se a semelhante vilania ; e quanto ao receio 
de ver o govern9 nomear, e revogar as nomea
çoes dos juizes de direito, mostra que é pre
ciso que um ministro, para tal praticar, tenha 
moti\'os muito fortes, pois é natural o desejo de 
parecer constante, e um ministro na,9 desfaria 
elle mesmo um despacho que houvesse feito1 

sem muita repugnancia, sem os mais fortes 
. principias. Aceita a comparação que fez o 
nobre deputado a quem combate do contracto 
de compra e venda, e como nestes, a tradição 
é que confere o j'us in re e completa o con
tracto, assim a posse confere o jus ·in re, a 
perpetuidade do magistrado. · 

Quanto ao decreto de 1818, citado pelo Sr. 
Andrada Machado, o orador lembra que este 
acto foi feito quando ainda não havia consti
tuição, quando os juizes de direito nilo erão 
perpetuos. Até então os magisfrados era.o trien
naes, não contava.o antiguidade desde .a sua 
posse, contavão pelo tempo em que realmente 
tinha.o servido; hoje não acontece assim,. o 
juiz 4e direito depois de tomar posse conta a 
sua antiguidade, esteja ou não em exercicio ; 
o magistrado pois de que falla o decreto de 
1818 é muito differente do magistrado de que 
tral& o parecer da commi~são. Demais; ou o 

· nobre deputado ha de conceder que a con
stituição revogou esse decreto, ou que esse 
decreto está em conformidade da consti
tuição; A constituição diz que o magistrado só 
póde pei-der o lugar por $entença, e o decreto 

diz que nãO tomando· posse o magislt'àdo seis 
mezes depois de nomeado poderá perder o di
reito; logo, a constituiça.o na.o está em confor
midade com o decreto: logo, a applicação não 
é verdadeira, 

'farnbem a caducidade estabelecida no· dec,·eto 
de 1818 na.o é bastante pa1·a demittir o magis
trado. 

O orador não louva o ministro que, -sem 
uma razão de utilidade publica, cassar o Ji
pluma de um juiz de dire,to que tiver sido no
meado ; mas neste caso por nenhuma razão 
se offende o direito adquirido, como suppõe o 
nobre deputado. · 

Qttanto á grave censura que _faz o nobre de
putado â commissão, suppondo-a fascinada pelo 
espírito de partido, o orador appella ·para o 
mesmo nobre deputado, que fará justiça á 
mesma commissao, não a julgando capaz de 
sacrificar em questão tn.o grave, como a de 
principias de direito, sua razno n partidos : de
mais, quem será que se apresentou nn cnmura 
tocado de espirita de partido ; a commissllo, ou 
o illustre deputado? Quaes os factos c1ue podem 
provar que os memb1·0s dessa commissão têm• 
se mosh'ado tão afl'errados á ndm iuish-açllo 
passada, que n queirao por fni ou por nefos 
defendei-a? As censuras lançadas pelo nobre 
deputado á administração passnda, discutindo 
este pat·ecer, e em quasi todas us questões, 
mostrão que o nobre deputarlo, mais do que a 
commissão se acha possuido e dominado do 
espirita de partido. 

O orador conclue fazendo vê1· que não foi por 
espírito de partido que um lado da casa apoiou 
;.t administração passada ; foi para pacificar o 
Brazil, foi para consolidai.- as - instituiçoes do 

. paiz que esse lado da casa dava ao ministerio 
todos os meios. · 

A discussa.o fica adiada por annunciar-se a 
chegada do SL'. ministro da guerra, que é in
troduzido com as formalidades do estylo:-

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão do segundo artigo dà fixação de 
forças de terra, com as ·em_endas apoiadas. 

O Sr. Gonçalves Martins :- Darei algumas 
explicações ao Sr. ministro da guerra, e ao 
illustre deputad-0 por S. Paulo. Principiarei por 
defender a razão de ordem do que dis~e, no
tada como falta pelo illustre deputado por 
S. Paulo. . 

O iUustre deputado notou trazer eu a orga
nisação de batalhões ou os elementos de que 
elles se devião comp6r para o Krtigo em dis
~pssão. Sr. presidente, cada um falia conforme 
a razão de ordem que entende ser adequa~a á 
materia. Me parece que não era ao illustre . 
deputado, e a outros que têcn occupado a casa 
muito tempo com muito bons discursos, notar · 
n quem ain<la · nao fallou uma vez nesta . casa 
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no presente anuo o buscar razões de ordem 
para dizei· alguma cousa sobre a materia. · 

Eu entendo que quando se tratava da organi
saçlio dos batalhões é qne poderia t-millir minhas 
idéas a respeito dos elementos de que se devin.o 
com pôr esses batalhões~ a maneira de os for
mular, se nas provincias, se na côrte, se com 
tropa de uma só província, ou se com tropa 
de todas as. provincias, se com of'ficiaes perten-· 
centes a todas as localidades, ou se poderiamas 
formular esses batalhões na côrte, e daqui 
destacai-os, como acontece na marinha. Ora, 
não quero dizer, <:orno pareceu entender o 
Exm. ministro da guerra, que era preciso Wlo 
ter tropas locaes, quando as localidades neces
sariamente assim ordenassem; por exemplo, 
que deixassem de haver os ligeiros de Matto
Gt·osso que são al1i precisos para policiar a 
provincia, assim como no Espidto-Sanlo, que 
deixasse de haver cava.llaria elo Rio Grande, 
que não póde ser preenchida com sold,\dos 
d!! oulrns provincias, conforme entende o 
Exm. ministro·; mas porque ha excepções 
desta natureza, nllo se póde concltJir que a 
<loull'ina que expendi nao seja doutrina 
muito sl1 e conveniente para a mantença da 
união do impe1·io. Creio rnesn'lo que a caval
laria do Rio Grande poderia ser bem satis
feita por esses corpos milicianos ou nacionaes, 
conforme a organisação que devem ter adequada 
ao paiz; a necessidade da cavallaria podia ser 
satisfeita, por exemplo, por este lado, e tirar-se 
então das provincias, do amalgama do im perio, 
os diversos batalhões de linha ou cacadores : 
até se podia dispensar essa necessidade de ca: 
vallaria de linha no Rio Grande, mas não quero 
tal ; poderia ir até lá, porque sei que o exercito 
hoje não tem cavallaria de linhi:1. em geral, nem 
os rebeldes batem ag nossas forças com caval-
1aria de linha ; são guardas nacionaes. Porém 
nllo quero isto, quero que. uma regra geral se 
estabeleça; sem comtudo desistir o governo 
de algumas tropas locaes, quando ellns -forem 
precisas. 

O que me admirou foi que se contestas~ 
essa minha proposição pelo lado da utilidade da 
disciplina da tropa, que se chegasse até o ponto 
de dizer que a adopção i:lesla medida favoreceria 
as deserções, quando creio que p1·odL1z o effeito 
contrario ; o que me admira é que para res-

. ponder a essas idéas se notassem outras proposi
çõe~ que aqui avancei a respeito da insubordi
nação que tem havido, se notasse o phenomeno 
de se terem as tropas deixado influir por paizanos 
para fazerem revoluções, sendo ellas só instru
mento e mais nada, quaµdo com esta minha dou-. 
trina vai-se evitar essa circumstancia ; porque as 
tropas organisadas nas provincias, com os ele
mentos todos das localidades; devem estar mais 
sujeitas a estas influencias do que aquellas que 
nao tem alli seus pais, seus padrinhos, seus 
:protec~ore$ ; taes tropas hao de desertar cQn+ 

mais facilidade do que aqtrnllas que esta.o em 
pt·ovincias diversas, donde a sua wl ta é muito 
difficil. 

Ora,, não qniz csligrnatisar. a classe militar, 
quando declarei que têm havido alguns indi vi
duos que têm entrado em revoltas. Pcrdôe-me 
o Exm. ministro, se cuidou desculpar dizendo 
que elles são instrumentos e não autures. Eu, se 
pe1-tencesse á classe militar, antes quizera que 
dissessem que meus collegas tinhao sldo autores 
do que instrumentos ; não sei de que obediencia 
fallou o Ex.m. ministro ; se acaso foi por obe
diencia então os autores forao os chefes, porque 
a elles é que se deve esta obedier;icia. Mas eu 
n:lo quiz dizer isto, o que quiz dizer foi que era 
p1·eciso manter a meihor disciplina possível, que 
a que tem existido até aqui é defeituosa, porque 
não é urn ou outro exemplo ; muitos exemplos 
têm havido àe insubordinação : eis a p1·oposiçãu 
que quiz estabelecer. Portanto, a rnelho1· ma
neira de a1~abar com essas cousas, era remover 
os officiaes menos aptos, menos capazes de 
manter a disciplina, removcl·os dos connnandos, 
dos empregos. A doutrina de estabelecei· ba
ta! hões por diversas provi ncius nílo retira o 
emprego de muitos homens inhabeis. 

E' po1· essa razll.o de existirem comman
danles inaptos para rnanlel'em a disciplina, que 
houve a ·revolta de 7 de Novembro; ella não 
appareceria quando ti-es ou quatro dias antes se 
tinha declarado ao presidente que a l'evoluçno 
devia apparecer, que o batalhão tal ei·a o pri
meiro que rompia ; sendo isto denunciado ao 
official commandante, elle disse que respondia 
pelos seus soldados ; dentro de tres dias houve 
a revolução ; elle não estava no quartel, estava 
a paizana, e deixou-se prender indignamente 
por alguns soldados, e depois de pl'eso ainda 
esteve com a sua farda, e teve a indiscrição de 
autorisar a rebellião, de acompanhar á tropa, e 
assistir na camara á acta geral. Além desse, 
outros, ein vez · de manterem os seus soldados 
na subordinação, chorárilo na frente dos ba
talhões. Eu direi mais ; a lei que autorisou a 
organisar o quadro do exercito, ci;~io que diz no 
art. 1'': - << Formar-se-ha um quadro de todos 
os officiaes de 1 ~ !inha que por sua idade, ro
bustez e condücla idonea, fôrem aptos para o 
ser~iço. » Por isso recommendei ao Exm. mi· 
nistro que examinasse as informações que. 
viessem das provincias, que não desse tanto 
apreç0 a essas· informações, que quasi sempre 
nellas se olha mais para o interesse do indi
viduo, a :iuem se consulta se quer ficar no 
quadro, que para o interesse da lt'opa. Quem 
assim falla quet· que aquelles militares que fi
carem no quadro não se vejão atropellados pela 
antiguidade daquelles que n9.o s!l.o capazes de 
servir. S. Ex. diz qne respeita muito os or
gãos da opinião, mas que não dá importancia _ 
emquanto não houver um exame fundado. 
Peço vois que ~::içamine essas cousas ; veja1 
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1 18 SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1839 

que ha de ter certeza de que, se mandar para 
fóra a1guns militares, e1les não hão de ir; en
tretanto hao de ficar no quadro fazendo mal 
aos outros que vão para o snl bater-se. 

N:i.o quero, torno a dizer, estigmalisar a 
nlnciC"'õ m;J~f-on 'r'I.O."rV"I. .f.R." rinnnn ...l:.no.'1'11 r1na nci l"t.0.-
11,.,J(:l.;:::i~l;J .._J..JJU~o.1., U~lU lQV tJVU'\.,V Ull,,l'Çl \.p...i,;:.. U.Y J.'l:.-

volnções são devidas a ella ; sei que alguns mi
litares têm-.se prestado como instrumentos ; 
mas para que isso nàO se reproduza para o fu
turo, para gne <'ução mais a voz de seus chefes 
do que a dos paiznnos intrigantes, para que 
estejão mais á disposiçao do govemo, é que de
sejo ver adoptada a minha opiuiao. 

Por esta occasião direi ao nobre deputado 
( que me perdoará se eu me aparto da sua opi- · 
rifoo) que· pensei que os soldá dos mais habeis 
para marchar, que os verdadeiros soldados não 
errio os que têm mulher, filhos, que têm seus 
bacorinhos, suas casas ; esses são soldados ro
manos: se os quizermos, não tenhamos tropa 
de linha, disciplinemos nossas milícias, con
tentemo-nos com ellas. Nós o que queremos é 
do pouco fazer muito, isto é, de poucos mil 
homens podermos fazer muitos pela sua aptidao, 
e falo não havemos de conseguir emquanto ti~ 
vermos soldados com seus bacorinhos, com 
suas mulheres, seus filhos, com todas essas 
commodidades proprias daquelles qne na.o 
seguem essa profissa.o. A profissllo das armas 
hoje em dia é cheia de privações, embora s.e dê 
compensações por esta. 

O illustre deputado ha de desculpar que eu 
desenvolva algum espirita de provincialismo, o 

~ue aliás não costumo fazer i apenas tomo a 
palavra e fallo da minha provincfo., tão sómente 
quando quero repellir alguma idéa que lhe é 
desfavoravel; nllO me occupo em chamal-a 
pdnceza das prov-incias, rainha de11as, nn.o digo 
ser ella a mais il1ustrada do imperio, ainda 
que a alguns fóros tenha direito, por isso 
que as precedeu na maior somma de ins
trucção. 

Alguns motivos tinha o illustre deputado 
para, na.o obstante exaltar a princeza das pro
víncias, não deixar de sympathisar muito com 
a minha: lembre-se o íllustre deputado que 
quando um· Andrada foi perseguido, 13 depu
tados da Bahia se pronunciárno contra, toda 
a deputação da Bahia; quando um Andrada 
esteve no desterro, esquecido da sua princeza, 
era_ a Bahia que o chamava do desterro a 
sentar-se na eamara: por. consequencia, se a 
minha não é princeza, nem mais illustrada, é 
ao menos generosa, respeita o merito. Quero, 
sem ofiender o provincialismo, sustentar a jus
tiça ; · porquanto não é muito qt1e quem vê 
na constituição 5 bahianos assignados como au
tores, quem sabe que sua iUustraçAo depende 
dl;l mais tempo, por isso que quando nas aca
demias ·havia.o 100 estudantes de todo o im
perio, havia outro 'tanto ou mais da Bahia; 
11'10 ~ mujto, quando pão a recoriheça por Q}ais 

il1ustrada, quando não a appellide a prin~ 
ceia, repílla a nodoa que se lhe quer lançar. 

Ora, por esta occasião peço ao Exm. mi
nistro da gnerra e ao i.llustre deputado, que, 
confiados nos 'Seus talentos, na sua pratica e 
rt"'7n.t'.\T1;r-..'l""\n:n. 11"'1.:i<.r.. \nVl.nn......-. r1"'\X,-,, l"l/'\.VVI, V:,,.._...,.,...~ _....,. 
t;;Apc;J. l'GUVIC .. , uav Jc;\IJ\..-~l.11 .tUci,U' VVLlJ LUt:IJU~ t,V ... 

nerosidade do que lhes é natural, dessa arma 
traidora ;-transformar· proposições emittidas, 
quando e1!es têm bastante força para encarar as 
cousas bem explicadas. 

Quem disse ao illustre deputado e ao Exm. 
ministro, que um deplltado, por· exemplo; disse 
qut:: a politica póde soffrer modificações, tinha 
rnod1ficações, ou mesmo não tinha princípios 
fixos ? Quem disse ao illustre deputado crue se 
segue aqni na 'camara, ou 'que· se tern dito, 
que a política, é superior á. moral, que a moral 
n1!.o é um e1emenlo, não é uma circumstancia 
que deve existir em todas as causas ? Como 
qL1ere1· o illustre deputado entender proposi
ções estranhas, querendo suppôr que nós 
queremos dispôr essa qualidade do homem? 
Nao sabe qual é o sentido mesmo padamental' 
que se dá á palavrn -política ? - N!\o se diz, 
por exemplo, qllando o ministerio lory vai 
de cima e o wigt debaixo, que a política in
gleza mudou inteirament~? A politica sendo 
sciencia do governo, nllo se pôde entender ver· 
<ladeiramente a maneira de governar o:~ povos, 
o resoltado das experiencias, dos factos, das 
combinações que se passa.o em todos os paiies, 
e que é por consequencia muito casuistica? 
O illustre deputado ha de confessar que houve 
falta de generosidade da sua parle ; não pedio 
explicações sobre o sentido em que se tomou 
a palavra -politicn- para combater com van
tagen1, como podia fazer ; por consequencia 
quando eu disse ao Exm. ministro que nllO 
se deixasse elevar das idéas que se attri
buiao a um ou outro, não quiz dizer que 
ellas fossem verdadeiras ; não disse tal 7 a 
questão é de palavras, nl:'lO se attendeu ao 
verdadeiro sentido daquelle que· as pronun
ciou ; o S1·. ministro não precisava levar-se das 
suas idéas de moral para nos combater. · 

Agradeço ao íllustre deputado o seu discurso 
escolaslico ou academico ; de suas · lições 
eu me utiliso ; o que não quero é a appli
cação para aquillo qu·e eu disse, porque emfim 
todos: sabem da moral do illustre deputado, 
e quem exclue a moral da politica de certo 
deveria ser im moral. Se o illustre deputado é 
moral, note que ha rapazes que podem ser tão 
moraes, não obstante o fogo da idade, e que 
eu (cada um toma a agua benta que quer) não 
lhe cedo. · 

E' o mesmo o que acontece sobt·e as trans
acções. Disse o illustre ·- deputado : .- Trans
acção não ha quando todos querem o mesmo 
fim, por consequencia o deputado da oppo
sição não o . convidou para uma transacção. 
Eu estabeleço uma proposifcio çontraria ; -
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SE~SÃ.0 EM 8 __ DE JULHO DE 1839 119 
Só ha tran~cção quando todos querem o mesmo 
fim, porque quando querem diverso não ba 
transacção, ha cessao; quando todos querem 
o mesmo fim, ha pl'ecisame11te transacção dos 
meios, e quando cada um quer o· seu fim ha 
Ul}la cessão. Como quer o illuslre deputado 
que quem enunciou o systema de transacção 
quiz Jogo imppô1· nisto que fosse transacção im
rnoral ? Como suppôr q1Je um senador, ou ex
minislro que enunciou esta idéa tf.:ve o 
dispa1·ale ou irnpudencia de dizer : - E' trans
acção da immoralidade que quero professar ? 
Se elle na.o disse isto, se é inconcebi vel que 
alguem defenda este systema, como attribuil-o 
a alguem ? . Por isso · disse que a questão 
era de palavras, misturada com aJgum odio 
pessoal. · 

Disse o illustre deputado que a administração 
passada adoptou o systema da moderação, mas 
que não o executou. Então não o adaptou; quando 
se diz adaptar o systema da mode1·aça.o, diz-se 
tomai-o para a direcça.o das suas acções, dos 
seus actos. Mas vamos ve1· se adoptou. A lei 
de 11 de Oulubt·o de 1886 diz em um dos seus 
artigos que se1·ao amnistiados todos os que 
tivera.o pat'le na sedição de 20 · ue Se
lemlwo de 1885, e della se afastára.o e coo
perát·ão com o governo legal ; por consequencia 
já se vê que a assembléa geral quiz o systema 
da mode1·açno ; seri.a preciso que se apontasse 
alguns iudividuos nas masmorras depois de· 
prestar serviços á ordem. H~ outra amnistia 
geral sem limites ; esta produzia uma pro
clamação do govemo, da qual se diz que 

· o recnrso das armas só terá lugar contra 
aquelles que, inteiramente surdos á voz da 
razão, continuarem na marcha da anarcbia 
e da deshonra. Pergunta-se : - ha quem re
fugiado no partido legal, arrependido de seus 
crimes, esteja lançado n_as masmorras? 

Ao illustre deputado não cumpria provar 
ao governo não ter exercido o prinçipio da 
moderação. Note o illustre deputado que 
a sua doutrina é que e;> governo deve pri
meiro ajuntar força no RiQ Grande, acabar 
de supplantar os rebeldes, e depois riizer-lhes : 
- A1·rependei-vos, ou faço executar a lei. Ora, 
o ·mustre depu lado v~ que o governo ainda não 
tem foi·ça: bastante; logo, segundo os sens 
principies, n~o · póde ter applicação o systerila 
da moderação. 

Eu accusei o governo de ter sido em algumas 
cousas moderado de mais ; já ouvi dizer que 
Elzeario começou a perder a confiança da parte 
do exercito, porque levou o ramo de oliveira, 
que isto até servia de mofa. 

Sabe-se que_ eHe se vio na 1~ecessidade de 
tornar a prenger a quem tinha mandado soltar, 
que foi perseguido por causa talvez de ser mo
derado de mais: se é verdade que, chegando 
ao Rio Grande a noticia-da queda do ministerio, 
os rebeldes puzera.o lumin~rias, muito medo 

tinhão elles d:i administração! A administração . 
de 19 de Setembro podia ter muitos defeitos ; 
mn~ pelo que diz respeito ao Rio Grande, não 
os conheço. 

Sr. presidente, ainda insisto em algumas 
explicações que pedi ao Exm. ministro, e que elJe 
se esqueceu de dar. Dou rnuila importancia ás 
queixas dos Srs. deputados por S. Paulo, e eu 
preciso saber o que ha em S. Paulo com An
selmo, que corpo tem tornado alli a desordem, 
que meios se tem empregado para pacificar. 
Peço ao Exm. ministro que me explique alguma 
cousa ; se· elle tem a respeito daquella revolta 
id~as de moderação: ou de .' rigol' ; de que se 
queixa.o os paulistas, se de moderaçn.o ou de 
rigor : desejo saber isto, porque somos interes
sados ; a pl'atica horrorosa dos crimes é muito 
prejudicial ao paiz,. pega muito, e é preciso 
ac~1bar com as desordens nas províncias. E' 
preciso lambem que aquella provillcia mande 
tropas para o Rio G1·ande, porque me consla que 
muito pouca gente, ou quasi Qenhuma, de S. 
Paulo ha no Rio Grande, e é preciso que quem 
é a primeira enll'e as outras seja a primeira a 
dar soccorro. 

O Sr, Conde de Lages (ministro da guerra): 
-Tenho de responder ás i nlerpellações dos 
nobres deputados, que se devem convencer de 
que a demo1·a não foi pensada, a demora é na
tural por diversas occurrencias que têm havido 
na discussão. 

O uobre deputado pela Bahia ainda entrelém 
algumas idéas menos vantajosas a respeito da 
tropa, quando segue um systema, digamos assim, 
estaciouario emquanto a quarteis e posições. 
Ennunciou urna doutrina que abraço em parte ; 
mas permitta-me que lhe diga que a adminis
traçã.o tem obrigaçao de modifical-a conforme a 
vantagem do paiz. Já mostrei quanto difficul
toso seria um destacamento em Matto-Grosso ; 
e o nobre deputado se convençeu lambem dessa 
difficuldade a respeito do Rio Grande. O nobre 
deputado, se se demorasse um pouco na consi
deração da grande despeza qne faria no Brazil 
um systema de mobilidade, havia de con
ven<:er-se que o governo deve ser muito cauto 
en1 não dar a esse systema toda a extensão que o 
nobre deputado julga. necessa1·ia. Lembrarei ao 
nobre deputado que a guerra da independencia 
do Brazil fui feita com• tropas que nllo estavtlo 
nesse systerna ele mobilidade; vê-se pois que 
não podem provir os_ perigos que se antolhãO ; 
aquella guerra' Ui.o fertil em resultados, e em 
acções de heroísmo, foi feita por tropas que 
estavão no systema antigo, estacionaria. 

O nobre deputado parece-me qu-3 deseja saôer 
o estado em que se acha a deso1·dem da Franca. 
Alé certo ponto, c1·eio que o nobre deputado está 
informado, quero dizer, emquanto a alguma re
messa de tropa que fez o governo de S. Paulo para 
esse lugar ; mas acontec.1;Ju que 1\. qhegada destai 
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tropa ~s autoridades qlle a11i dominavão talvez 
não fossem aquellas que legitimamente devêrão 
ser. O governo de S. Paulo continuou a dar as 
providencias que julgou necessarias; mandou (e 
me patece qne esta medida foi do governo geral) 
um juiz de direito para aquella comarca, para 
qrJe; como homem prudente, conhecesse daquel1a 
intriga, de que parte estava a razão, até que 
ponto tinha sido levada aquella desordem, e 
quaes os meios que se devia empr€gar; este é o 
ponto a que tem c11egado a questao. 
. Em quanto ás lropas de S. Paulo, que o ri obre 
deputado deseja ver empenhadas na lula, ha 
muito tempo que ·o eslão, ha muito tempo que 
de S. Paulo forno tropas para o Rio Gnmde1 {1 

posso informar àe que em breve novas tropas 
marcharáõ. 

Dirijo agora minhas respostas a outro nobre 
deputado- pela Bahia. Deseja o nobre depu
tado saber se o ministerio está organisado em 
princípios solidarias. No systP.macoastitucional é 
da naturezà no mesmo systema que o rninis
teri"o seja solidaria, mllilo principalmente n'mn 
governo onde não ha um conselho de estado. 
Entre nó:; o gabinete é qnem fórma o conselho 
do chefe do estado, e portanto, sendo assim, 
corno é possivel organisar um mínisterio que 
nãO seja solidario ? Como ter um pensamento 
predominante ? Como usai· da poli!ica discri
cionario que é dada a todo o governo ? Nao 
recorrerei aos termos u:eraes. observancia da 
constituição, observnncíá da Íei, porque isto é 
obrigaçãO não só do gabinete, mas de todo o 
cidadão em geral ~ parece-me que as modificações 
nM podem ser senão nn polilica discrici'onaria ; 
nisto não é possível que o gabinete march~, 
não é passivei que appareção rnedidas, e me· 
didas vantajosns1 sem que haja um pensa-
mento unisono. · 

Ora, se o nobre deputado exige ramíficaç~o 
das primeiras idéas, se exige saber a politica 
parcial a empregar em cada um dos ramos da 
administração, bem poderia eu dizer coro fran
queza, por exemplo : -O primeiro pensamento 
de uma administração é a ligação de idéas, é a 
concurrencia com o corpo legislativo ; no sys
tema constitucional n!lo sei como se possa 
marchar de outra maneira·~ este é o pensamento 
·regulador. 

Depois o que se divisa é. o augmento da 
renda publica : os meios podem diversificar 
conforme o pensamento ; o act.ua1 gabinete _julga 
muito vantajoso o augmento da renda pnblica. por 
rnelhor arrecadação da fazenda, por economias ; 
entretanto póde haver nccessíd..1de de lançar 
mão de outros meios que o corpo legislativo em 
sua sabedoria tomar .. O gabin-ete deseja, como 
já tenl~o dito, a integridade do territorio, a con
servação do brio nacional ; deseja algum::1s re
formas nos codigos ; deseja vêr as necessidades 
do paiz satisfeilasr deseja vêr acabada a luta em 
que estamos empenhadosJ deseja remover o 

motivos de guerra civil, e poder flrmar o que 
a lei aconselha, e a dignidade propria aconselha. 

. Não sei se o nobre deputado estará satisfeito ; 
por esta minha franca exposição terá conhecido 
que o_ ministerio se constitue solidario, que 
tem princípios fixos. Será talvez necessario que 
diga- mui difficil acho que essa solidáriedade 
possn ser levada geralmente a todos os pontos : 
os homens têm principios fixos, e então; quando 
nl\o se toque em indignidade da administração, 
é licito a cada um segoi.r; os seus principias. a 

Em outra questão toco1,1 o nobre deputado, é 
sobre o complemento do gabinete. A esse res
peito ou lemos a nossa vontade patriotica, ou 
conjecturas. O -livremente- de que fülla a 
constituiçao> é para mim uma palavra da maior 
força : não me párece vir alli ao acaso ; por
tanto digo eu, a nossa vontade patriotica, as 
nossas duvidas, são 6 unico objecto porque de
vemos regular esta questão. E, certamente um 
desejo patriotico o querer o ministerio preen • 
chido por cidadãos dignos, que possão trazer ao 
gabinete sna força moral: mas conjecturas 
apenas existem sobre os moHvos de se n!\o con· 
seguir isto : podem os cidadãos escolhidos _tet· 
assento no corpo legislativo, e preferirem func
ções tao augustas, como são as de legislador, ao 
ministerio : por isso mesmo que o gabinete é 
sol idario, poderá isso fazer como se nao tenha 
obtido o resultado desejado. O nobre deputado 
em ci:rcumstancíãs muito ana1ogas havia de co· 
nhecer o que hoje conheço. 

E' possivel que minhas r~s.postas .não satis
façri.o ao nobre deputado; mas se novâs exi• 
gencias houver, novamente mostrarei a devoção. 
com que desejo satisfazei· aos Srs .. deputados. 

O Sr. Coelho :Bastes, dêpois -de declarar 
votar contra o art. 2º pelas razões já expen
didas na casa, accrescenta que acha mais con
veniente que o artigo ení discussão fa~a parte 
de uma lei organica do exercito do, que de uma 
lei annua, e mesmo para deixar ao governo 
todo o arbitrio, afim de empregar na arma que 
julgar mais conveniente aqueJJe numero de 
praças que julgar riecessarias. Ju)ga que na 
luta ào Rio Granàe se faz mais precisa a ca· 
vallaria do que outra qualquer arma. -

Passà a,~.responder ao Sr. Carneiro dn Cunha 
que tomou· a defesa do vice-presidente da Pa
ràhyba, censurado por elle orador. Declarou o 
nobre deputado (o Sr. Carneiro da Cunha) que 
na' discuss~o da resposta á faHa. tfo ihrõno se 
conser-vára silencioso, e sem ter censurado ao 
ex-pl·esidente o Sr. Dr. Peixúto, altendendo ser 
o mesmo Dr. Pei:-i.oto amigo do orador. Agra
dece ao Sr. CllrneirQ da Cunha a atlençno que 
teve para com eJle, mas todavia, elle julgou 
que urna causa mais nobre·, ínais digna do 
nobre deputado, e de todo o homem gene1·oso 
foi que causou se~elhante si.lencio, . e vem· a 
sser, ser o nobre d~pulado inimigo ,pessoal e 
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acen1mo do Sr. Peixoto, e que estando este 
fóra do poder e perante o tribunal conipelente 
respondendo pelos seus actos administralivos, 

. era motivo suffü:iente para que o nobre depu: 
lado não fallasse de tal adminislraçM; porém, 
o nobre deputado declara que outra fôra a 
causa. 

Contesta .'I. proposição de que a cumara mu
nicipal da capital daquclla provincia eslivc~se 
sempre em opposi ção com a administração pro· 
vincial; appe1la a esle respeito para o tesle· 
rnunho de algnns senliores, como o Sr. Torreão 
que esiiverão á iesia âo governo provincial da 
Parahyba. 

Pede ao nobre deputado que faça o parallelo 
entre o commandanle superior da guarda na-. 
cional da c.ipital e o Dr. Antonio ,José Hem· 
riques. O comruandante superior declara que a 
nrn,rln,,.i!l ~A ~t-h!l h\-n.1 ~rln'"'llnic-fr!lrfa ru10 nc 
t-'.LV T.&L-'U•l"'- U'-' Vl.._.LH,A L.L•~'IJ. U'-..11.1.J..1.LJ,1..;;'L.LUUUj '-jl..l.._. VV 

animos se achM agitados, e que é preciso um 
adminislrador. O Dr. Henriques declara o con
trario, declaraçM que está cm harmonia com o 
pensar do nobre deputado, que pelo que di;r. 
respeito a elle orador faz ve1· que ambos llie 
merecem c:onceilo, e que assim conclue que 
dous partidos forles se debatem, e que o go
verno deve ou fazei· partil' o Sr. Dr. Moura 
para a provincial ou nomear ouiro presidente. 
O orador pede_ ao Sr. Carneirn da Cunha emítta 
na casa. corn f1nnq11eza o seu juizo a respeito 
do credito que lhe merece o Sr. commandantf: 
superior, e seja o juizo qual fôl', o orador não 
o contrariará a semelhante respeito. O nol.Jre 
deputado declaró11 que se o vice-presidente ad
ministrasse mal a província, elle, seria o µri
meiro a pedir a sua substituiçro; mas o oradol' 
observa que este bem é relativo; que na melh0r 
boa fé nos parece que uma cousa é boa, en
tretanlo que a outros pa1·ece má. Ha alguem 
que julga na melhor boa fé ser conveniente que 
uma administração prenda e demitla, enlrn· 
tanto que outros pensão ao contrario, e assim o 
bem de que falla o nobre deputado é relativo, 
e está em relação corn o seu pensar. 

Fa1lando sobre o instructor da guarda na
.cional que foi demütido, faz ver que não era 
elle simples mestre de francez, · _como disse o 
nobl'e deputado ; era major d~ f>rimeiro ba
talhão da segunda legiào ; e como official ela 
guarda_m.cional podia, segundo um decreto do 
go"Verno, ser nomeado instruclor; precedentlo o 
necessario exame. 

Admira-se de qüe o nobre deputado) tendo 
tomado a peito a defeza do vice-presidente, 
se esquecesse da annullação da i:>rdem de 
habea.,-corpus. · Não ha · duvida que o cirladão 
Antonio José Victoriano· Borges, obteve uma 
ordem ele habeas-corpus, e que o vice-presi
dente não só suspendeu o juiz m~nicipal que 
a concedeu, como declarou nullo o ha.beas
corpm, e mandou prender o mesmo Borges, caso 
este extraordinario. ·· 

TOllO JJ 

Censura ainda· o· mandar o v·ice-presideute 
fazer um recrutamento em massa na guarda na~ 
cional da capital da provincia contra o disoosto no 
decreto de ·13 de Outubro de 1837, e {a':;:er em· 
barcar os mesmos guardas sem darem con\.a do 
armamento que recebêrào, vindo assin~ a preju
dicar a terceiro, visto que os commandanles dos 
corpos na provin(:ia eslão responsaveis pelo 
armamento recebido. · 

O SR. VEIGA PEssoA : - NM os hão de 
pagar. 

() ~H. r.rn.-TTifl "R1-.'J'{1t;; rlPt'br,i ao Sr. de
putado que ll1e dirige o aparte, que ~i'io pa
garáõ se não tirerem com que; pon:m, se 
tiverem bens. hão ele soffrer uma oenhorn. e 
os seus bens' hão de pagai· ; que ~ada ar~a 
custa 12$800 i e assim se comp1·omelte a for
tuna de onlros ; que n:lo é assim que se deve 
tratar a guarda r{acional, que são ddadnos in
duslriosos. 

O SR. VEIGA PESSOA:- Síl.o pt'uletarios. 

O SR. Conno BAsTos :-- Não são proletarios1 

silo guardas nacionaes. 
O SR. VEIGA P.EssoA :-Vadios, e qualificados 

de proposito. 
O Sn. CoELHO BASTOS:- Qualificados na 

fórma da lei.· 
O SR. VEIGA PEsSoA : - Não têm 100$ de 

renda : quem examinou? 

O SR. CoELHO BAsTos declara que se se tratar 
destas cousas nao saberá quem, e corno · se 
poderá e:xatninur a renda de 400$ exigida 
para ser-se eleito deputado. Mostra que se a 
guarda nacional não tem aquellas garantias 
que as leis lhe concedem, n~o se ande illn -
dindo o povo que o governo deve ser o pri
meiro a respeitar a lei_; qut a guarda nacional 
da Parahyba tem prestado grandes serviços ; 
que o governo teve precisao de mandar um 
destacamento de 50 homens para o Rio Grande 
do Noi-te, deu a ordem de manha, e á tarde 
estavâo promptos, e embarcara.o : e que em 
pl'emio de tantos serviços não devem set re:
crutados como estão sendo, que não é assim 
que o · governo ha de adquirir as sympathias 
do povo. Declara que, pedindo-se ao vice-presi
dente certidões de alguns papeis · da secretaria, 
elle se tem negado a isso, e que assim elle 
tem pedido . para a sua provincia que em taes 
circumstancias justifiquem perante a autoridade 
competente a existenci1:1. dos f~ctos; e lhe re
mettão as justificações, afim de elle provar com
petentemente. Conclue dizendo que· o nobre 
deputado o Sr. Carneiro da Cunha pareceu 
duvidai· da ex·istencia do ofticio_ em que o 
vice-presidente declal'.a que quer principiat· a 
-sua administração por actos grandes e estron-
dosos; o orador, afim de remover a duvida, 
apresenta o Dia-rio de Peniam.btteo em que vem 

ili 
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transcripto o officio de que tl.'tlta, e offe~ece o 
Diario ao nobre deputado afirn-de se certificar, 
ainda·quc.lhe· parE:ce que o no~re deputado é 
assignante do mesmo Diario. . 

0 Sr. Carneiro da Cunha :-· Sr. pre~idente,. 
t~ndo eu mais em vista o bem pubhco do 
que qualque~ COf!sideraçAo par,ticulat·, na.o quiz, 
quando se d1scut10 a resposta a falla d0 throno, 
entrar ern detalhes, nem fazer a cens1ua do 
presidente o bach~rel Joaquim Teixeira Peixoto 
de Albuquerque, amigo do Sr. deputado que 
faz censura ao vice-presidente; não foi porque 
eu considerasse que a· amizade do Sr. depu
tado a essé presidente valesse mai~,. tivesse 
mais peso dó que o be_m do meu _patz: mas 
porque quiz evitar que se levasse-esta questão 
ao ponto de s~r necessario !ia.ver respostas, re· 
plicas e trephcas, que muito t~mpo occupar1Ao 
á camat'a. Da:; recriminações apt·esentauas pelo 
meu nobre collcga nenhuma prova se collige 
de que não existia no. presidente (embora 
fizesse tudo quanto pod1a fazer urn homem 
que nao tem a lei por norte de sue. conduct~) 
efl'ecliva disposiça.o de fazer as co1.1sns rmus 
ern mit·a ao interesse particular do que ao 
intel'esse geral. Concordo em _que c~nvém que 
a adminislraçao tenha o ma1or cuidado e .º 
maior zelo na nomeação de qualquer presi
dente, dt qualquér magish·ado i mas, Sr. pt·e· 
sidente, tem-se levado isto muito longe, lem-se 
querido dizer que é da falta deste zelo que 
rcsulUlo todas · as revoluções que têm appa
recido no Brazil ; eu não posso conco1·dar nisto. 
Quando o espirita da populaçao quer a ordem, 
que1· marchar pelos caminhos legaes, usa do di
reito que a constituição Jhe confere e representa 
ao governo geral : · foi o que fizerão os ho
mens que forão perseguidos pelo Sr. Beixoto. 
Eu m.esmo muitas vezes o disse na minha 
provincia, e trabalhei quanto foi possivel para 
que . se nã9 perturbasse ~ ordem, paz ti h·an
qúillidade publica, porque dahi vi~hão ma!es 

· maiores. Eu aconselhei que houvesse a maior 
consideração,para com o presidente, e que os 
homens que apoiavão o Sr. I>ei:xoto não atacas· 
sem, n·ào achincalha~sern e não_ _fizessem __ des· 

· feitas ao illustre presidente qne la estava, o Sr. 
Antonio Joaquim .. de M.ello ; eu disse nies·mo 
que, se quizessem fazer qualquer desfeita ao p~e
sidente, encontrarião desapprovação geral. Ora, 
sendo os meus-' principias a conservaç~o. da 
ordem e a maio1· folicidade dos povos, eu seria o 
pl'imeiro a· pedir á . administração -geml, q~e, 
quanto antes, remed_tasse o. mal (se ell~ ex,s
tisse ), removendo o v1ce·pres1dente, ou por ?ul~a, 
mandando · presidente para aquella pL·ovmc1a. 

• A opposiça.o, po~é~n, qu_e lhe faz nesta casa 
o illustre depu~ado (o Sr. Coelho ·Bastos~ 1?ªs~e, 
perdôe-me o Sr. ~eputado, de ser elle mumgo 
dESse honrado vice-pl'(•sidente~ - . 

· O Sa. CoELuo BAsTõs :-Nego. 

O Sn. CARNEIRO D.A CuNHA :-Eu tenho atra
vessado ·as revoluções todas que têm appa· 
recido no Brazil, tenho servido ao roeu paiz, 
e tenho dado provas de que nlio . tive em· 
vista o intet·esse particular mell, nem de· 
parente algum ~eu ; já se vê ~ois qu~ é 
impossível que su prefüa ao bem da minha 
provincia considerqções. de amizade, ou inte-
1·esses p~ssoaes. Se o nobre deputado pó_de 
apresentar uma só prova de que eu não queira 

· o bem de meu paiz, apresente-a, appareça 
ella, e en . me defenderei. Porque deseja o 
nobt·e deputado que se· proceda á nomeação 
de outro presidente, que póde ser que na.o 
recaia em um cidadão que tenha tanta mo
deraçn.o e imparcialidade, como m~smo con
fessa o illustre _deputado? Eu peço á camara 
que pese bem a accusaça.o do illustre depu
tado contra o vice-presidente, e conhecerá o 
seu nenhum fundamento. O nobre deputado 
falia ein um oflicio em que diz que o vice
presidente annunciára qne quel'ia principiar a 
sua administt·açno por netos grandes e esfron
dosos. A expressn.o não foi boa, mas que crime 
envolve? Creio que nenhum. (.Apoiado8,) O 
nobre deputado fallou no liabeas-001-ptta ; mas 
eu creio que o ,•ice -pr~sidente não póde · ser 
censurado por ter mandado responsabiJisar 
uma autoridade que deu haJieas~corpus contra 
a lei. (Àpoiad,,s.) Póde-se dar habeas-corpus 
illegal, muitas vezes1 a um grande criminoso, 
a um assassino com todas as circumstancias 
aggravimtes que podem acompaohar este -. 
crime. Senhorest melhor fôra que o nobre de
putado não fallasse a este respeito... (Apoiado) 
O Sr. Peixoto de Albuquerque, na sua admt· 
nistração, nomeou · _ um promotor .para uma 
villa, e mandou . 80 homens para o susl~ntar. 
Este promotor cri;ninou, dahi a poucos d1~, .ª· 
cincoenla e tantas pessoas, a maior parte elei
tores i este mesmo presidente praticou cousas· 
ainda mais feias: demittio os melhores em-. 
pregados · (apoiado), demi~tio o inspector da 
tbesouraria, que muita gente conhece ne~ta. casa, 
homem amigo da ordem, illuslrado e offic1aJ de 
uma probidade a tóda a prova, e de t:inta pro· 
bidade que duvido que no . Brazil haja quem o 
exceda. Talvez que··o nobre deputado considere 
que eu deva dar ma\s :P?So_á opiniã9 do co~
-maadante superior, que informou que .a admi
nistração do Sr. Trajano não ia bem. -E' ver
dade _que ambos estes cidadãos merecem con· 
ceita · .ma!:! como um delles é cunh~do do nobre 
deput'ado, qu_e' não é amigo do Sr. Trajano, está · 
na posição -do -illuslre d~pu tado. · ' 
. Fc11Jou o· nobre deputado a respeito do r~cru
tamento. Não . se_i a qqem se ha de recrutai·. na 
pró,dncit1 da P~rahyba, porque, tendo_ o ex-pre· 
sidente Peixoto c1·ead.> tantos -batalhões. na 
proviDcia de guardas, naeionàes, · não. ho~ve 

· quem não. entrasse para es_tes batalhões, .muitos 
d<»! quaes hã~ de ser conside1·ados com~ gu~rdas 
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nacionaes sem ·terem para isso as necessarias 
qualificações, ou hão de ser recrntados. 

r"'\ "11 • 1 • • ... • ·-

V umstrl:! aeputacto disse !amb'em que um 
dos inslructores nomeados pelo ex-presidente 
é pessoa de l:.d ou tal familia. Ntto se tratou 
aqui da familia, o que se disse foi que o no
meado nno linha instrucçAo pllra desempenhar 
o serviço qoe lhe era incumbido. Eu disse em 
f'\ttft1!1 C!.ÕC!C-l"'lin r-.110. .. Hnrln. ri. n.'U'_...,. ... nn!A.,..._,.,,,_ u ..... ..l ... 
'--'1 .. U,A U ~'--'V..:i~v lf uiç:, '-\;UUU U V.li. ""fJl"C'~l':JC'UU; rt:uu-

zido os batalhões de 7 a 4 companhias, nomeou 
um chuveiro de instructores ; o illustre deputado 
não negou o facto, Como o ex-presidente 
queria dominar as e1eições, e queria ser depu
tado, foi gastando dinheiro á custa da nação. 

- O SR. MARINHO:- Isto está "em moda. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :-Talvez o illustre 
d epntado tenha algum receio de que, estando 
proxirnas as eieições, e estando o Sr. Trajano 
na presidencia, obtenha alguns votos; JJela 
minha parte póde ser deputado quem quizer; 
eu pedirei, e tenho pedido a muitas pessoas 
que na.o votem em mim ; e eu seria muito feliz 
se nilo livesse mais de representar pela minha 
província, nem pelo Brazíl, porque eu nll.o vejo 
esse verdadeiro patriotismo, esse desinteresse 
que só póde cimentar a felicidade da nação ; 
não descubro a neccssaria firmeza de caracter 
em todos os homens · que se senta.o nestes 
bancos, vejo que ás vezes se fazem beneficios 
por amisade, se approva uma pensão em at
tenção á amisade que se consagra a alguem ; 
nllo sei se isto é ser ver,dadeiro amigo da nação. 
Tem-se trazido aqui toda a politica; com
batem-se os partidos ; em todas as questões 
resumbra o espirita de partido; -criminações e 
recriminações se apresenlão ; mas nada se 
decide·a favor do Brazil.- Eu suppunha que um 
deputado devia ter um unico interesse, que era 
salvar o Brazil, nas circmnstancias em que 
estamos, salvar a monarchia constitucional, 
qu1' só póde felicitar o Brazil. E' este desejo que 
deveria animar as nossas discussões, deixando· 
nos de pequenas cous;;1s, deixando-nos de accu
sações e recriminaç<les; mas não - fui eu que 
dei o exemplo. Eu não teria fallado no Sr.· 
Peixoto, apezar _ de ter sido o pers·eguidor de 
minha familia, se o nobre deputado a isso me 
não obrigásse ; porque eu considero que o ver
dadeiro patriotismo consiste em sac1·ificar no 

_ altar da patria paixões.e interesses· particulares, 
para tratar do bem geral. 

Eu dis_se que votava pelo artigo, po1·que julgo 
mais necessaria a arma de cavallaria do que 
qualquer outra. Direi lambem que votei pelo 
art. 1°; dando a força que o Sr. ministro julgou 

· necessaria, com o fim de dispensar a guarda 
nacional de uni serviço continuo e activo que 
sobre ella pesa. De que serve dizer-se que ha 
muita tropa? Não sei que · ella tenha dispen-

. sado ainda o serviço da guarda nacional na 
P~rahyba e -em Pernambuco. Eu· conside1·0 

melhor que tenhamos tropa de linha, que é 
sujeita á disciplina militar, e obedece mais 
ao:1 seus officiaes. Se as rendas provinciaes 
fornecessem os necessarios meios para se 
poder augmentar o corpo de municipaes per
manentes, àesnecessario fôra a força de linha ; 
porém, poucas provincias ha, cujas rendas 
podem chegar para estas despezas, e assim 
é indispensavel a tropa de linha. Nada se 
poupa em se dar menos 2 ou 3 mil homens, 
cor1tinuando a guarda nacional no serviço que 
i\~f-Ô fnrronrln nnl'lnnn rlnh~ -..nnnlL-,. ,,....,..n......,.rlr,,. ........ ..-.. 
\,...;JLu. iu.L..i\.,uuv, pvl\fU:V ua111 1c;:,LULC\ t,LctUUt:i p1,::• 

juizo ao commercio, á agricultura e industria 
do paiz, que são l:lrrancados de ~uas occu· 
pações lucrativas para prestar serviço na guarda 
nacional. E' n ecessario, pois, que tenhamos 
tropa de_ linha bem disciplinada ~ e se a 
camara iulirn aue a moeda necuniaria nâo é ., ....,. . - - . ,- - - -- - -- - - -- - -

bastante para dar estimulo aos militares, c1·ee-se 
uma ordem com que se recompensem os 
seus serviços. Não sei se o Brazil está em 
circumsta_ncias de, tendo um grande exercito, 
poder apresentar aos militares uma recom• 
pensa pecuniaria, que os obrigne a ir del'
ramar o seu sangue : o sacrificio é muito 
grande; e os honrados militares que no ser
viço da patria éxpoem a sua vida devem me
recer, além das vantagens pecuniarias, um 
estimulo que os obrigue a encarar a morte. 

Concluo rogando ao Sr. deputado que des
cance no bom senso e espírito de orden1 que 
caraclerisão os honrados· parahybanos. Elles 
desejao a paz e tranquillidade, do que derao 
provas quando, estando em revolução a Bahia, 
desprezárão as concitações de perturbadores 
da ordem, e continuarão a manter a tranquilli
dade na provincia, a obedecer ao governo, e a 
sustentar a união. 

- O Sr. Veiga Pessoa., á vista das accusações 
feitas pelo Si·. Coelho Bastos ao Sr. Trajano, 
espera que lhe seja permittido tratar desta 
materia, posto que seja um pouco estranha 
do objecto em discussão, tanto mais quanto não 
tendo tornado parte no grande debate havido 
sobre o voto de graças, e em que se e.rnpe
nhárão oradores de ambos os lados da casa. 

· Convenci~o de que a ultima orgaqisação feita 
pelo governo peccava quanto ao numero de 
officiaes generaes, e do corpo de · engenheiros, 
o orador apenas tencionava mandar -emenda 
ou artigo additi vo, · dando ao governo liber
dade para . alterar essa organisaçãO, que lhe 
parecia ·que o artigo do projecto, passando 
como estava, ia · sanccionar. Tendo, porém, 
cabido doente, e não tend~ ouvido as expli
cações· do -Sr .. ministro, das quaes dependia 
a . apresen_tação de sua emenda, o seu pen
samento ficou suspenso, e não levou a effeito 
o seu intento. 

Parece~lhe que o artigo não deve ser alte~ 
r~do, · porque, apresentando-se a ordenança 
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militar, como o Sr. · ministro declarou que 
em breve seria apresentada, e vindo nella. 
necessariamente a organisação do. exercito, acha 
inconveniente que esta organisação seja aJte
rada todos os dias, tanto mais quanto a 
organisação feita já tem sido estudada, e tem 
produzido o set1 effeito. Observa na verdade. 
que · ha uma emenda na mesa a este res
peito, mas não emittirá a favor della o seu 
voto emq-u"anto o Sr. ministro se não pronunciar 
claramente a respeito da conveniencia de sua 
disposição. 

O principal_ motivo que · obrigou o orador 
a pedir a palavra foi ter lido, durante o 
tempo de sua molestia, as censuras feitas pelo 
St·. Coelho Bastos ao seu amigo o Sr. Dr. Tra
jano Alippio de Hollanda Chacon, que actual
mente s~ acha na vice-preside~cia da pro
vincia da Parahyba, em ausencia do respeitavel 
e ·nobre deputado o Sr. Dr. Moura Magalhães, 
que o anno passado se dignou aceitar a sua 
presidencia,- quando nomeado pelo governo 
imperial. -Sente quf' o Sr. Coelho Bastos cen· 
surasse esse vice-presidente, seu amigo, quando 
o orador se achava doente. Com taes cen· 
suras parece que o illuslre deputado quer 

· uma outra cousa, e não são ellas o seu 
unico fim. Ha outra cousa, que não ousa ir 
dil'eclamente a ella, e quer por uma tangente ver 
se chega a ella. · Julgou a proposito arguir 
esse vice-p·resídente; mas o orador aconselha 
ao seu collega que outro deverá ser o seu 
caminho ; que elle julgava que este estava 
em si mesmo; que ·quando estivesse em calma, 
e mais conforme com a razão, o acharia. 
Ent'retanto que o sentimento de sua ause~cia 
fôra de alguma maneira mitigada, quando 

-vio . que seu digno collega o nobre deputado 
o Sr. Carneiro da Cnnha pedio a palavra 
em defeza do seu amigo : pois outra co1jsa 
não tinha a esperar de sua reconhecida hon
radez e princípios de ordem, que em todos 
os tempos ·tem manifestado, principias estes 
muito conformes com os sentiment~s da pro
víncia que tem a honra de representar, onde 
.não tem sido possível perturbar a ordem, 
posto que meia duzia de desordeiros e ariar· 
chistas da çapital da provincia muito. se empe
nhassem em perturbai-a. . 

Está persuadidode que não póde ser suspeito 
ácerca de parcialidade contra o Sr. Peixoto de 
Albuquerque, com quem tinha relaçcses de ami
zade quando foi nomeado para· presidente, e a 
quem foi visitar quando esteve em Pern·ambuco, 
e com o qual tratou a respeito da provincia, escre
vendo até cartas em que muito o recommendava.
Espera portanto que não seja attribuida a 
rancor, ou inimisade, qualquer censura que 
possa dirigir contra a administração daqúelle 
presidente; tanto mais, quanto o illustre depu
tado sabe que desde. 1809; que elle t~m deixado 
~ casa de seus pais, l;l vindo para Pernamb~CQ . 

para a dos seus parentes a tratar de sua edu
cação, só vai a !Sua provincia de anno em nnno 
a visitar as pessoas de sua amizade, e as de 
sua familia, e por isso, longe da influencia das 
intrigas e mesquinhos interesses pessoaes, está 
nas circmnstancias de ràzer recta justiça. Nem 
crê que se lhe possa censurar de ser guiado 
por este ou aquelle partido, como pareceu 
inculcar o Sr.. Coelho Bastos. Daqui, porérn, 
não se deve concluir que o orador não tem 
alguni espirito de provincialismo, sentimento 
tao victoriosamente justificado pelo Sr. Andrada 
Machado na sessão de 6 do corrente, porquanto 
o seu coração não póde deixar de palpitar ao 
recordar-se dos doces momentos dá sua in
fancia, e dos lugal'es aonde pela primeira vez 
vio a luz do diá. A este sentimento accresce o . 
do grande reconhecimento pela distincção com 
qu~ a Pai·ahyba o tem honrado,. lembrando-se 
do orador po1· 8 vezes nas urnas eleítoraes ; 
tres vezes quando o elegeu deputado, inclusive 
a que se annullou quatro ve1.es1 · quando lhe 
deu votos para senador:, e uma vez para sup-
plenle. · 

Lembra que desde 1817, em que a sua vida 
militar o arrojou nas commoções politicas, 
nunca deixou de defender as autoridades, e que 
nunca transigio com desvarios. A defesa que 
constantemente tomou pelas autorida~es o tem 
levado por muitas vezes a encarar as balas, e 
até me~mo a ter um desafio, e a que passasse 
por um conselho de guerra·; em qualquer que 
seja o sentido com que possão ser tomadas 
estas autoridades, conforma-se muito com o 
principio constitucional de que ~s talentos 
e vit-tudes habilitão os cidadãos para os 
empregos; deseja· qµe este principio con
stitucional seja constante~ente observadó ; mas 
Iião p6de tolerar que indivíduos sahidos da 
capital da provincia vão á distancia ~'e 80 
leguas aproveitar-se da ignorancia e pouca 
experiencia de homens idiotas, para ·fazerem 
uma acta, em que fazem figurar 385 eleitores, 
sem que todos pudessem ser por duas pequenas 
f1·eguezias, que em outra 'legislação derão apenas 

·22. Um tal procedimento lhe parece contrario a 
fé, á ordem e á trioral. 

O Qrador conservou a este respeito o maior 
silencio no anno passado, e não trataria de 
manifestar estas desordens este anno, se nã.0. 
fosse provocado pelo Sr. Coelho Bastos. Mani
festará mais alguns factos, se ·o Sr .. Coelho 
Bastos assim o quizer. 

O Sa. CoELBo BASTOS :-Quero. 

o Sa. VEIGA PESSOA propõe-se a ~nalysar o dis• 
· curso do Sr.Coelho Bast_os em outra-sessão. Qua- . 
· liflca de inexacta a proposição de que as com·· 

moçoes do Brazil têtµ sido devidas á tropa. Está 
persuadido de que, quando a tropa é disciplinada 

. e organisada segundo os verdadeiros principios, 
· eih~ tem servidQ sempre ~ara apoiar a ordeJil 
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inter1ia e fazer a guerra externa; e se alguma 
vez a tropa no Brazil tem tomado parte nas 
commoçtier:i, isto não passa de uma excepção; 
que serve para melhor provar a reg,·a. O facto 
acontecido no anno passado na Parahyba dá 
uma prova elo que acaba de atlirmar, Certo 
individuo da capital quiz fazer a revolução qo 
sentido da da Bahia; este contentava-se em ter 
em seu favor uma companhia ; a tropa, porém 

_ rejeitou o convite, e o presidente sal vou a pro~ 
vincia. Em Pernambuco houve ameaço de um 
movimento em· uma das villas no mesmo sen .. 
tido ; o Sr .. presidente daquella provincia, ·o 
meu amigo o Sr. Rego Barros, mandou, logo 
que recebeu a participação, .um destacamento 
de 200 municipaes-permanentes, e o resul
tado immediato foi dispersarem-se os desor- . 
dciros, qne pouco antes tinhão áado morras 
ás autoridades. Isto lambem prova mna pro
videncia immediata, que não póde ser dada a 
não havei· tl'opa.disciplinada, previne desordens 
i~1?1inenles, q~e ~o ~ont!ario levarião ao preci .. 
p1c10 uma provmc1a rnte1ra. • 
· A respeito -de outro to pico do discm·so do 

mesmo Sr. deputado,. moslra que o presidente 
Peix~to pôz .a proyincia em conflagração1 por 
que Julgou que devia manter um partido com 
o fim de influir nas eleições, partido· q1Je nilo 
mereceu as sympathias, antes foi fortemente re
pellido pela gente sensata e boa da provincia. 
LogQ que chegou o Sr. ·D1·. Moura, tornou-se a 
província ·em paz, e desa·ppareceu este motivo 
de descontentamento. · 

Tendo muito mais a dizer, e estando a hora 
adiantada, espera que o Sr. presidente lhe per
mitta continuar amanhã. 

O ~R. PRESIDENTE;- Acamara é quem póde 
decidir. 

O Sa. VEIGA PESSOA: - Mas acamara agora 
não· está completa. 

O SR. PRESIDENTE : - O illustre deputa d,, se 
· quizer póde continuar agora; sena.o, consultarei 
a camara amanhã. 

O · SR. VEIGA PESsoA : - Bem· ; . eu tenho 
muito. que dizer1 e não desejo incomrnodar 
a camara e o Sr; ministro que se quer re-
tirar. · · · 

O Sa. MtNISTRO fa~ signal negativo. 
A discussão fica _adiada, e levanta-se a sessão 

ás 2 horas e um quarto, dando-se .a mesma 
ordem do dia. 

Sessão elll 9 ~e Julho 

PRESlDENCIA DO SR, ARAU,JO ·VIANNA 

SmnirARIO. - Expediente. - Ojfieio do 81·. m,i
ni~tro dolf negoeios est·rangeiros sobre o acon
tecinien.to da barca de vapor Especuladora. -
Va'rias r~solttções e 1·equerimentos. - Ordem 
do dia.-Disc11rssão do negocio do Sr. ·Moreira 
Guerra. Discursos dos Srs. Pessoa de Mello 
A n drada. Machado e Rodrigues Tot·res. -' 
Disc·u.~são do 2° artigo dq pro}eclo sobre a fi
xação das .fm·ças de terra. Discursos dos 
Srs. Veiga Pessoa e Andrada JJ,Jacliado. 
Votoção. Discussão do a'rtigo 3.,. Disciwsos 

dos Sr.,. Floriano de Toledo e Sebastião do 
Rego. 

A 's dez horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de Srs. de
putados, abre-se a sessao, lê-se e. approva-se a 
acta da antecedente. 

Paltão com causa participada os Srs. Ca
jueiro, Belleza, Lima ~ Silva, Cintt·a, Alvares 
do Amaral, Souto, Calmon, Pontes, Aureliano, 
Freitas, B11stamante, Alcibiàdes, Pinto Coelho 
Ottoni e Carneiro de Campos ; e sem ell~ 
os S1·s. Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O Sà. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes otlicios : 

Do ministro do irnperio, participando que o 
regente em nome do imperador o Sr. D. Pedro II 
ficou inteirado da eleiçllo da mesa a que pro
cedeu a eamara dos Srs. deputados para o pre
sente rnez.-Fica a camara inteirada. 

Do mesmo ministro, devolvendo o officio 
do director da academia eh: bellas-artes de 
31 de Maio de 1835, demonstrando que 
ainda existe a falta do lugat· de ajudante do 
porteil'O da referida academia.-A quem fez a 
requisição. · 

Do ~inistro dos negocios estran~eiros, ·que é 
o seguinte: . · . 

« lllm. e Exm. Sr.-Vou sati_sfazer á resolução 
que V. Ex. me communicou pelo aviso de data de 

· 5 do corrente, relativamente ao desastt-e acon:. 
tecido ~ bordq da barca de vapor E,ipeculadora 
em consequencia do tiro disparado de bordo do 
brigue presa Ganges, de que resultou a morte 

do brazileiro João Soares de Bulhões. 
« Logo qne o governo imperial teve conb.eci

mento de tão deploravel acontecimento, na.o se 
demorou um só instante em se dirigir ao en
carregado de negocios do S. M. Britannica, exi
gindo que se mandasse proceder· immediàta
mente ás averiguações necessarias, pah se 
conhecer o perpetrador de um crime Ulo atroz, 

· e. que tanto exacerbou os animos. dos habi
tantes dei:;t~ capital, afim de ser punido · com 
todo o ri~or das lei$, 
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(( O dito encarregado de negocios, conhecendo 
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ao seu alcance, afim de que se désse a devida 
satisfação ao governo imperial ; e com effeito, 
entendendo-se elle com, o commodore Snliv;in, 
commandante das forças navaes de S. M. Bri
tannica surtas neste porto, não teve aquelle 
cornmandante duvida alguma em que o juiz 
conservador, o desembargador Caetano Maria 
Lopes Gama, fosse inquirir as testemunhas a 
bordo do brigue aprisionado Ganqes. 

« Sendo pronunciado á prisão e livramento o 
soldado da guarnição do inesmo brigue, José 
Hain, o sobredito juiz o reclamou. ao commo
dore Sulivan, que recusou entregal-o emquanlo 
não recebesse ordens do conselho do alrniran
tàdo britannico. A' vista disto, o governo im
perial exigio que se conservasse preso nesle 
porto o réo, officiando nesle sentido á legaça.o 
britannica nesta côrle, e parlipando-se tudo ao 
nosso encarregado de negocios na côrte de 
Londres. 

<< Tendo exposto a V. Ex. os passos que deu 
o governo imperial em til.o melindrosa con
junctura1 tenho a honra de remetter a V. Ex. 
toda a correspondencia qüe houve a semelhante 
respeito ; não podendo deixar de rnencion,\r 
bom particularidade a nota da sobredita legaçAo, 
de 30 de Abril do corrente anno, com a qual se 
trnn:smillira.o todos os depoimentos que o com
modore Sulivan mandou tirar a bordo da fra
gata Stag sobre este caso .. 

« Deus guarde a V. Ex. Ex. Paço, ein 8 de 
Julho de 1839.-0andido Baptista de Oliveira. 
-Sr. D. -J9sé de Assis Mascarenhas. >J . 

A quem fez a requisiçao. 
Remelte-se ã com missão de pensões . e orde~ 

nadas. o requerimento de Francisco de França 
Miranda. ·• 

Vai á commissão de justiça civil a re
presentaçllo da veneravel ordem terceira de 
S. Francisco da Penitencia ; e á mesa o l'e
querimento de Aureliano Augusto da Silva. 

Julga-se objecto de deliberação e vai a im
primir um projecto da commissao do orçamenlo, 
que é o -que segue : 

· <e O Dr. Agostinho Corrêa ·da Silva Goulão: 
fazendeiro e morador em serra~acima, pede a 
esta augusta camara uma providencia legislativa, 
se.melbante á que já foi decretada na lei do 
orçamento de 11 de Ontubro de 1837, art. 7º, 
§ 8'\ para o fim de poder elle trocar a quantia 
de 16:844$000, que ainda possue de notas do 
extincto banco, por isso que remettendo de 
proximo a seus correspondentes na côrte essa 
quantia para serem trocadas, soube por elles 
que era já fio do · o prazo marcado - para es·se 
etfeito; e que o mesmo governo não podia 
mais prorogar · .sem um novo acto do corpo 
legislativo. - · · · 

({ As razõ~s que o supplicante aUega são : 
que tendo apparecidó, havêrá dez ou doze annos 

em scrrn•neimn ~l'lltllll1~J q1wd1-illrns de saltea~ 
.-lnt•n.~ r•t1n 111,11tl,11UNJt uu l11i"ifHl1,f•1f.J nlln L"'-"'"' •• - ..... , 
UUl\,;~t 1;.p11.,; 1'-'\~llH"U" \.\C"I Hl,._1:11,11H,, 'L"'II\; fJUl Ut;ttU• 

lclur alguns ubjeulus de v11l1J1• us fe:r. guat·tlar 
precipilada111cnle llll1 11111 !.4oll\o de !--lll1\ casa, cm 
occasino que sua fuzendu !'o! pracuea<ltl por 
alguns homens suspeitos, que nullu buscá1·no 
pprnoitar, e que, como essa guarda foi feita com 
pressa e confusãO; succedeu que entre os ditos 
objectos foi envolvida, sem o snpplicante o 
saber, a referida somma, sendo só ha muito 
pouco lempo · que, por occasião de fazer re
tirar os .. referid.os· objectos do lugar em 
que se achavão, deparou entre elles com tal 
dinheiro.· 

c1 A cominissão do orçamento da fazenda 
reconhece que já por duas vezes se prorogou 
o· prazo, que par.i a apresentação de seme
lhantes notas fôra marcado pelo governo, em 
virtude da autorisação que lhe foi dada na 
lei do lº de Junho de 1833, a primeira pela 
lei de 3 de Outubro de 18!{4, e .a segunda pela 
de 11 de Out.nbro de 1837 ; mas conven-

-cida · d::is razões, que allega o supplicante, que 
sào muito plausíveis, e attendendo por outra 

· parte, a que é muito avultada· a somma que 
elle possue de taes notas, que nenhum prejuizo 
soffre a nação, por isso que no fim do lº prazo 
marcado deíxárão de comparecer para serem tro
cadas notas do extinclo banco na irnportancia de 
117 :903$000, que· ainda não forão abso r-vidas 
pelas que têm apparecido em ambas as pro1:o· 
gações, e finalmente que taes notas sao verda
deiras letras por que se obl'igou a nação, é 
de pat·ecer que seja benignamente deferida a 
pretenção do supplicante por meio da seguinte 
resolução: 

i< A assembléa geral legislativa decreta : 

(e Art. 1.º A disposição do art. 7º, § 8º da 
lei n. 106 de 11 de Outubro de 1837, é appli
cavel dentro de um mez contado da sua pu
blicação ã quantia de 16:844$, pertencente a 
Agostinho Corrêa da Silva Goulão, ficando o 
governo autoris::1do a despender, pelo minis
terio da fazenda, mais esta sommu por conta 
das despezâ.s eventuaes no. anno financeiro de 
1839 a 1840. · . . · · 

« Art: 2°. Fieão revogadas todas as leis em 
contrario. 

" Paço da camara dos deputados, 8 de 
Julho de 1839. - J. F. Vicinna. - M. N. 
Castro e Silva. l> 

Lê-se este outro parecer da 3ª commissão de 
fazenda : 

· · cc Antonio Ferreira Souto e outros herdeiros 
do fa1lecido Antonio Ferreira Souto, da p1·0-
vincia · da Bahia, r~querern o pagamento de 
1:950$000, valor de 65 cavallos, que ao dilo 
finado forão tomados naquella provincià para 
o serviço do. exercito ~acificador, no tempo u_a 
guerra da independenc1a ; sendo esle procedi· 

o 
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SESSÃO EM 9 D8 JULHO DE 1839 127 
tnenlo aulorisado pelo governo, então installado 
111.t cidade da Cachoeira.· 

cc A 3" commissão de fazenda examinando a 
pretenção dos supplicantes, reconhece justo o 
seu pedido, que se esteia em urna senten~a, 
,,.,,,r.. 'l"\neo,...n.,, ..nm i1,l.-ra,-ln ,lannic rl.l'! nrittnn.n n. nfJ','"v• '-i ui.:; pa~;:,vu çu1 . Jl...&IE,)"'-"V uvpuJ"" ui(,,, 'L,,V1:_ .1 '(;L v 

cesso os tramiles legaes em 1" e 2"' instancia, 
e pot· isso tem .a honra de offerecer a seguinte 
l'PC:(lll1f'J:íO • '....,,..,....r. '-''.( ........ ",J' • 

« A a-:;sembléa geral legislativa resolve : 
e, Artigo unico. O governo fica auforisado a 

uae:ar a Antonio Ferreira Souto e outros her· 
~leiros do fal lecido Antoniv Ferreira Santo, da 
provincia da Bahia, a quantia de 1:950$000, 
valor de 65 cavallos, que ao dito finado for/lo 
tomados para o serviçÕ do exercito pacificador 
naquella província, conforme a sentença pelos 
mesmos obtida em ultimo julgado. 

(( Paço da camara dos depulados, ,5 de Julho 
de 1839.-J. J. Pacheco.-S . .Martins. >i 

Lê-se e aprova-se o seguinte requerimento : 
« Requeiro se peça ao governo declar!! á ca

mara q11al :'l quanlia de bilhetes do lhesouro, 
cuja compra f0i contractada no corrente mez, 
em conformidade da lei de 11 de Oulubrn de 
1837, art. 18 ; e se tal quantia é proporcionada 
á renda mensal, ou em que relação está com a 
referida renda mensal. 

(' Rio; 9 de Juiho de 1839.-llfontezuma, >) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada sobre o pa.recer 
da commissão de constituição, ácerca do de
creto do governo, de 23 de Outubro de 1837, a 
respeito do bacharel Agostinho Moreira Guert'a. 

O Sr. Dantas, oblendo a palavra pela ord~m, 
pede licença para retirar a sua emenda em vista 
da apresentada na sessão anterior pelo Sr. 
Nunes Machado. 

Consultada a camara, consente na licença 
que pede.' 

O Sr. Pessoa de Mello, declarando que vai 
combater as opiniões emittidas pelo illustre de
putado do Rio de Janeiro que hontem defendeu 
o parecer da commissão, lembra que esse il· 
Justre deputado pedio aos que tivessem de res
ponder-lhe, que entrassem bem na quesUl.o, 
que não divagassem. 

o· Sa. BARRETO PEDROSO: - Peço :i palavra 
para responder. 

O SR. P·ESsoA DE MELLO tambem pedir.á aos · 
nobres deputados 1.fUC ,quizerem_ refutar sua 
opiniao, que o~seL",;em os preceitos da ar~u
menta:çaQ, que nào separem as consequenc1a~ 
das premissas, que cinj110-se aos argumentos. 

Não entrará em considerações alheias do 
assumpto : mostrará. que o governo não tem 
direito de annullar ·nomeações para empregos 

·· desta natureza, que não é o acto da.' posse que 
revest~ o· cidadão do caracter de magislrado, 

e concluirá que por qualquer lado que se queira 
encarar a questão, o acto do governo que an· 
nullou a nomeação ào Sr. Guerra é inconsti
tucional, e portanto nullo. 

O orador vê no art. 102 da constituição o 
direito conferido ao governo de nomear n1a
gistrados ; mas na.o encontra artigo algum que 
antorise a revogar nomeações, e sente que a 
l1:0mrnii;,::~?ín n?tn h!:tic~~~c::o .orn loieo C't...ll'l n-rH-innn.v 
v-.., "'"'" •~ • ,..._,...,_,._, .. ,. ~v ,v....,.._,'-'IU....,..,_,._, -v1.a.1. &"-'1..:J .;:!\~ lA tJ~L {;\.,Çl' 

não lhe apontasse um fundamento coustitu
cional. Mas isso não era possível, por que na.o 
era oossivel aue o leeislador sens:Jtn <'nn,-.PrlP<::c::P - ... -. -- - - - -u-- - - - - ------·-- -- .. - .................. __ ..., 

ao governo esse direito, porque elle mani
festaria, ou precipitação no acto da nomeação, 
ou patronalo no da revogação. 

Mas esse direito nilo é de modo algum ne
cessado ; o cidadão nomeado para uru lugar 
de juiz de direito deve suppôr-se revestido de 
todas as quálidades necessarias ao alto em
prego de magislrndo ; que causas podem pois 
tornar necessaria a revogaç:10 de sua nomeaçuo? 

· Será o seg11ir elle uma opinião diversa da do 
gabinete ? Que importa ao governo os prin
cípiOs politicos do magistrndo, se elle distribue 
a justiça com rectid110 e equidade? 

O Sa. RonRIGUEs ToRREs : - Nao é essa a 
questão. 

O, SR. PEssoA DE ME110: - E' sem duvida 
necessario que o govel'llo tenha o direito de 
nomear e demiltir seus agenles e empregados ; 
assim é preciso para desempenhar a alta missão 
de que está encarregado ; mas para conseguir 
esse fim não lhe é necessario o direito de re
vogae a nomeação de magistrados, o que só 
poderia ter · por base vicias e crimes. A con
ceder-se esse direito, crê que o governo poderia 
invadir todos os poderes políticos, e desmoronar 
o edificio social. 

Consultando o art. 50 do codigo do processo 
vê que elle só exige do magistrado, para que 
possa entrar em funcções, que preste o seu jn -
ramento. · Consultando o art. 38 do codigo 
penal, tambem vê que ahi só trata do juramento, 
e na.o da posse: e conclue que a posse não 
consiste agora senão no juramento ; este só é 
necessario: ora, o juramento é a promessa,· to· 
mando a D~us por testemunha, de cuuiprir 
exactamenle com os seus deveres~ e assim não 
tem elle imporlancia· sufficiente para· conferir 
ao nomeado o caracter de magisleado. 

Tanlo o jurarnen lo e posse são indífferentes 
para dar-lhe essa qualidade, que um bacharel 
nomeado magistrado, anle5 · de prestar j.ura · 
mento, não póde ser alistado nu guardei· na
cional, não póde ser jurado, póde sirn ser res
ponsabilisado por ine1;mtinencia notaria, e 
gosa de todos os commodos e incommodos dos 
rnagis trados. . ' : . . . 

Refutando o argumento tirado da antiguidade, 
declara que sua opinião é que ella se conta, 
não da data do juramento, mas desde a época 
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128 SESSÂO EM 9 .DE ,JULHO DE .1839 

ela nomeação: fundamenta-a em argumentos 
tirados da lei que manda o magislrudo, uma 
vez nometido, · matricular-se no supremo tri· 
bunal de justiça, apresentando sua c:arta, obri
gan d o~se a remetter certidão da sua posse, e 
se a nno remetter fica sujeito a ver descontado 
em sua antiguidade o tempo de sua demora. 
Len1bra que, se o empregado fôr condemnado 
á suspensa.o de emprego, se o abandonar sem 
licença, não se Jhe conta a antiguidade, e lo· 
davia ninguern rlirá que perdeu o caracter de 
empregado publico. Tem pois demonstrado que 

-o nomeado para um lugar de magistratura tem 
direilo a $er conside1·ado como magistrado. Em 
abono desta .sua opinião tem a1glln1enlo forte 
no codigo pena]. Um artigo delle impõe ao ma
gistrado que, sem ter prestado juramelllo, 
entrar no exercicio delle, a penn de suspensão e 
11rnlta: logo, se a lei reconhece que antes de 
prestar juramento póde soffrer. penas que só 
aos empregados publkos são applicavcis, como 
sustentar que, anles do juramento ou da posse, 
não é elle magish·ado, c"mpregado publico? Este 
artigo, no qun) o orador achou argumento tão 
forte, minish·ou outro ao illustre deputado do 
Rio de Jar1eiro. Disse elle que o nomeado não 
era magistrado, pojs não podia, seni commelte1· 
crime, entrar no ex~l'cicio de suas funcções 
antes de prestar jtirnmento e tornar po::;se: to
davfa, o argumento não é concludente, porque 
se o codigo penal o responsabilisa, é como em· 

_prrgado publico. A carta de nomeá·ção para o 
emprego de magistratura dá direito a esse em
prego ; a posse aperias legitima o exercioio deste 
direito. Assim tambe-m o fi:ho tem direito á 
herança do pai; mas só se verifica este direito 
depois da morte do pai. · Tem pois o nomeado 
direito perfeito de exercer o emprego. 

Passando depois a examinar os argumentos 
que se têm tirado do· çommisso da lei, se o 
magi~trado não tomar posse dentro dos .seis 
me~es, diz que 11m individuo que requereu o 
emprc>go de juiz. de direito .não tem vantagem 
alguma antés de ·verificar sua posse. Se pois 
demora-se em tomar essa posse, não é essa 
demora prt.>sumivel filha de sua vontade, e sim 

· de-álg-um legitimo impedimento, e não é o go-. 
verno poder competente pa1·a julgar da legiti
midade ou illegilimidade desse impedimento, 
para nesse caso ·.oJhar o magistrado como de
mittido. S1::rnelhante deeisll:o par~ ser justa de
pende de um . processo em que lenha o no
meado oceasião de justificar-se. 

Lembra que a falta de demorar a posse está, 
como todas as faltas dos magistrados, prevenida 
no codigo,. e tem penai:; para cohibil-as. Se pois 
ha remedio na lei, que necessidade ha de re
correr ao remedia d,, fü•hilrio? Concorda no . . . . ' . 

- que disse o nobre deputado pelo Rio de Ja-
. neiro, que o governo não tem alh·ibuiçãO judi

ciaria, e por isso nãO põde conferir essa atlri
buiçãb. Mas não é o governo quem confere essa 

attrihuição ; quem a confere é a constitulçio 
áquelles que o governo em virtude della houver 
nomeado. O orador não vê portanto motivo 
algum que possa justificar o neto do ministro 
que, no seu entender: calcou aos pés todas as 
leis e a constituição. -

Não póde deix11r passar o que avançou o 
nobre deputado por · Pemambuco, que disse 
que o poder jucliciaí:io era uma ramificaçAo ·do 
poder executivo : acha essa idéa uma heresia 
polilica. O poder judiciario é um poder sobe
rano, é uma das delegações da nação: como 
pois dizer-se que é uma ramificação do poder 
executívo? Embora ambos os puderes executem 
as leisr sãO muito diversas suas allribuições; -
ao poder executivo incumbe a execução das 
leis em grande; o judiciario tem de applical-as 
aos casos e intet·esses p~tticulares. 

Mosh·a depois que as garantias da indepen
dencia, da perpetuidade, dadas aos magistrados, 
são gara.ntias dudas a cada cidadão, pois que 

· da magistratura dependet11 a bonra, a vida e 
prop1·iedade dos individuas. _ Em consequencia 
vota pela emenda e contra o parecer da com- · 
missão, e pede aos nobres deputados que têm 
de fallar na materia, que não se limitem só· 
mente á simples censuras i mas que proponbãO 
meios de se corrigir essa falta, de reparar os 
males resultantes dess·e aclo illegal · da nuto
ridade. 

O Sr . .Ândra.da. Machado está muito satis
feito com o que acaba de o_uvir ao nobre depu
tado, o qual disse tudo quanto se podia dizer 
sobre a_ questão : como porém outro nobre de
pulado ( o Sr. Barreto Pedroso) . na sessão_ de 
hontem argumentou com o que elle havia dito, 
tratará de responder-lhe. Nota que não é jusla 
a palavra- demonstração - de que se servira 
o nobre deputado, pois que esta só se dá em 
niaterias positivas ou mathematicas; nas mais 
não podem haver senão argumentos moraes: 
mais ou menos concludentes. Lembra que o 
acto d_a nomeação e da passagem da carta pela 
chanceHaria é sufficienle_ para constilu~r um 
magistrado, e não sabe como o -nobre deputado 
que hontem fa11ou fizesse tão pouca justiça a 
si mesmQ, quando disse que não havia per
cebido os argumentos de11e .oradort argumentos 
claros e intelligiveis, ainda para comprebensões 

. · muito menos vastas que a clo nobr~ d~pulado. 
Foi sem duvida por argncia, · por meio de argn· 
meniar; o nobre deputado bem o E:nlendeu; 
toda,•ia sempre expUcar-se-ha. Havia dilo que 

. et·a º~parecer sem duvida nenhuma anli-consti· 
tuciC1naL E de facto se a entidade de -· ma
gistt-ado - fica existindo desde a nomeação, e 
d~ transito da carta pela chanéellaria, segue-se 
·que o parecer que ]egitima úm decreto tão 
attentatorio que procurou aniquiJlar essa enti-· . 
dadc,· é anti-constitucional; Admira que o nobre 

· deputado- não entendesse esse àrgumeuto t 
. . 
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Disse mais que seme1hanle doutrina daria 
aos ministros da corôa um al'hitrío l10rroroso, 
e que muito podin.o abusar: respondeu o nobi·e 
deputado que não era de presumir. O mal 
nunca é de presumir, mas é de temer: se os 
acluaes minish·os não são capazes de corrupção, 
outros o serão, e pois é preciso tirar-lhes esta 
possibilidade, trnncar-lhes desde o começo essa 
porta. Pois só aos Sre. ministros da corôa está 
reservado o direilo de incorr.uptibilidade? Nno: 
pelo contrario, são e devem ser os mais sujeitos 
â corrupção, porque onde ha maior poder lia 
maior tenttlçAo; ha maior lendencia para abusar. 
Declara que nunca individualisou a ninguem 
nesta casa, e até quando ntacou a administraçao 
passada nunca a chamou de corrompida, e sim 
de descuidada e disperdiçada. 

Escandalisou-se o nobr·e deputado por haver 
elle oraclot· dilo que só o espirito de partido 
poderia ter feito assignat· este parecer, e res
pondeu que o havia feilo por convicção. Pois 
os partidos não têm convicçãO? Têm-a, e mais 
fOl'te do que os particulares, e o mal dH$sa con
vif'Ção de partidos é entrar nella grande dóse 
de paixão. Mas disse o nobre depnlado CJUe 
cJle nno pertencia a partídos1 porque até nunca 
tinha fallado na casa. O orRclol' acha que ntto 
é só fallando que se mostra pertencei· a um 
.p~:rtido, é lambem votando: deelara que elle· 

. sim é que não tem partido ; na.o vota constan
temente com o mesmo lado. 

O Sn. BAkRETO PsnRoso :-. E' o que eu lenho 
feito, não lenho partido. · .. · 

O SR. ANDRADA ~ACHADO declara, para honra 
dos membros da opposiça.o, que, quando lhes 
_mostrou o seü voto separado, dissera.o-lhe qúe 
lhes custaria a sustentar e ·a votar por e)]e, e 
respondeu-lhes que não pedia votos a ningucm. 
Assim, pois, o orador djz o que entende, assjm 
tem feito e ln~ de fazer. Ora, o home~ que não 
tem partido pôde ser sP.vero e· mesrno injusto 
sem o saber. Se a primeira parte do parecer· 
é inconstitucional,. a segunda ainda é mais des
arranjada: na primeira poderia · a commissão 
dar uma razão; e poderia considerar a posse 
como elemento, e não assim, comô é, corno 
complemento;· mas na segunda parte, des
conhecer o direito · pe1·feito que· tinha o no
meado e dar-lhe o direito a outro luga1· H ... 
Diz-se~bom seria que _o ·governo despachasse : 

· -· não, o govemo era obrigado a despachai-o; se 
o queria mudar, devia nomefll-o para outro 
lugar. 

Declara que foi magistrado, que poderia estar 
h~je i:lo supremo tribunal de jusHça; mas como 
é pouco ambicioso, como e preguiçoso e amigo 
de seus corumodos, deixou essa carreira, e hoje 
é sómente---Antonio Carlos-nesta caF::t., mas 
neD,1 por· isso àeixa de dizer que por esse artigo 
da constituição tem o governo a maneira de se 

· desfazer d9s magistrados ... Obedéce a este artigo, . . 

TOIIJO 11 . 

é lei; mas declara que se fosse magistrado, 
embora tivesse virtude e honradez, se o go~ 
verno quizesse, tinha um meio seguro de des
cartar-se deli e ; era nomeal-o para o Rio Negro 
ou Matto Grosso. Deu, é verdade, o ·artigo a 
resa! va do-hein do estado ;-mas quem é o juiz 
desse bem do estado? O ministro, que póde 
fazer do prelo branco e do branco pl'eto. Bem 
lhe custa engolir o tal artigo da constituição ; 
mas ernfim engole. · 

O Sa. PaE~IDENTE :-Tem a palavra. o Sr. 
Torres. . 

O Sr. Gomes Ribeiro (pela ordeni) aproveita 
a occasia.o para pedir urna explicação. Ouvia 
dizer que o Sr. Toi·res, quando pl'eside11le cJ.1. 
provincia do Rio de Janeiro, removêm o juiz de 
tlireito úe Campos para Cantagallo, e que quando 
este foi tomar posse de seu lugut·, achou oult·o 
juiz de tfüdlo já ernpossauo ; pede-lhe que 
agora ... 

O SR. PRESIDENTE lembra ·ao nobre deputado 
que na.o está na ordem. 

O Sr. Montezuma, (pela 01·dem.) nota que a 
l1ora está adhrnlada, que daqui a nm instante 
vem o Sr. ministro ; e como muito Jhe inte
ressa o discurso do Sr. ex-ministi·o, e desejava 
que tivesse elle bai::;tanle tempo parn desenvolver 
sua opinião, desejava, portanto1 que fosse reser- ,a 
vado para amanhã... · 'J· 

O Sr. Andrada, Ma,oha.do roga ao Sr._ presi
dente que não dê a palavra pela ordem a 
ninguem quando ·um deputado já estiver levan~ 
tado. Fallar pela ordem é só licita anfes de estar 
um deputado em aclo de fa!lar. 

o·sr. Torres :-Direi duas palavras ao nobre 
deputado que m~ fez a honra de interromper, 
visto que me dirigio uma accusaçi\o grave ; e 
coro effeito, é o ter removjdo ·um juiz de direito 
para outro lugar, o qual indo tomRr posse, 
achou · outro no Jugar para o que havia eu 
nomeado. _Eu posso asseverar ao nobre depu· . 
tado que foi illudido completamente por quem 
o informou. 

Sr. presidente, eu agradeço ao nobre deputado 
o Sr. Montezuma o favor q·ue me quiz fazei-; 
-mas não tenho lambem necessidade desse favor 
para· me defet.JdE>r, pois tenho de ser inuito 
breve. Não entrarei nas vai-ias questões qne se 
têm suscitado, limitar-me-hei a dar explicações 
do facto qnese tem taxado de illegalidade,e tenho 
de convencer acamara que tal não existe. Nao 
tratarei das diversas questões que· têm appare
cido, isto é, se o juiz de direito é magistrado 
desde que é nomeado; ou desde a época em que 
toma posse ; isto me parece desnecessario para 
justificar o governo. 

Sr. presidente,. no dia 16 de Setembro de 
1837, tres dias antes ·da dissolução do gabinete 
que precedeu áquel/e de que fü pa1·te, foi remo
vido pat·a o ·Rio' Grande o Sr. Dr. Bemardo 

17 
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de Souza Franco, que era juiz de direito em uma 
das comarcas do Pará, e nomeado para seu 
lugar o Sr. Agostinho M01·eira Guerra, que não 

· era juiz de direito de parte alguma. Entrou 
a administração de 19 de Setembro, e tendo de 
examinar este e outros o.bjectos1 entendel.1 que 
o Sr. Franco tinha bem cumprido com os seus 
deveres, que era intelligente, magistrado honrado 
( apoiados ), e que nenhuma razão havia para 
que se removesse de uma com.arca para outra, 
e que ficava em outra extremidade do imperio. 
(Apoiados.) Entendeu o governo que, posto que 
haja direito de remover os magistrados, esse di
reito nM é concedido senão quando o interesse· 
publico o exige, mas que nenhum havia que 
exigisse a remoção do Sr. Franco : entendeu 
portanto que devia conservai-o, e que insistindo 
no acto do governo antel'ior, ia estabelecet· um 
'principio fatal para os magistrados, isto é, pat·a 
a independencia, e mesmo perpetuidade dos ma
gistrados ; porque se o governo, como já disse 
um nobre deputado, póde a seu bel-prazer 
mudar todas as vezes que quizer um magistrado 
de uma para outra comarca, adeus indepen
deneia dos magistrados ! ( Apoiados. ) A' vista 
disto, entendeu a administração d~ 19 de Se
tembro que devêra conservar o Sr. Franco, e 
em consequencia cassou o decreto ou carta do 
Sr. Guerra, que o nomeava j11iz da direito da 
comarca de Belém. Este acto parece que 
nllo tem sido censm·ado, nao se tem pro
vado que seja il~egal, sendo antes um acto de 
justiça. 

Eis o qne fez o governo : o governo revogou· 
o despacho do Sr. Guerra, por isso que era a 
consequehcia da remoção do Sr. Franco, e o 
governo não prnticou aclo nenhum pelo qual ma
nifestasse que o Sr. G·uerra não era mais juiz de 
direito. Mas (dizem os senhores que se oppoem) 
não o nomeou para outra comarca. O governo, 
senhores, não tinha nomeado - ainda. - Esta 
proposição, sim, é exacta : entre não nomeou e 
não tinha nomeado-ai_nda-h~ uma di:fferença, 
ha distincção. E por· não ter nomeado ainda o 
Sr~ Guerra para outra comarca, commetteu al
guma illegalidade, violou a cc;mstituição do im
perio ?· Na.o. Muitas circumstancias poderião ter 
occorrido que impossibilitassem o governo de o 
ter despachado para · outra comarca ; não. a 

· haver para onde fosse despachado cora vantagem 
do serviço µublico . (Eu nAo digo que houvesse, 
são considerações que faço. ) Poderia te1· sido 

· nomeado p;;\ra lugar que nll(? quize:sse_: e sup
poildo algumas destas circumstancias, não es
tava impossibilitado o governo de nomeai-o_? 
Parece que sim .. O governo não póde por sl 
crear comarcas para accommodar bacµareis, 
nem quando não aceitem póde obrigalsos ; nem 
se "ha de. o·. go.verno con~tituii· procurador de 
um bacharel para indagar se ha algum lugar 
que lhe: ·convenha. O ministro da justiça terµ 
cousas mais importantes que fazer. Por con-

.. 
se4ue11da se o Sr. Guet·t·a nunca maníresloli 
desejo de ir pat'a qualq11er comarca, podeda 
o governo ter-se até esquecido delle. No acto 
do governo parece-me pois que nilo ha nada de 
illegal. . 

Disse-se que o gabinete de 19 de Setembro · 
lavrou e.3te acto por patronato, pela indis
posição que tinha ao Sr. Agostinho Mm·eira 
Guerra... . .. 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Não disse 
isto. ·· 

O Sn. RooRIGUES TORRES :-Na.o digo que fosse· 
o nobre deputado, mas outro nobre deputado as· 
severou com o maior desembaraço possivel 
que sabia que o Sr. Moreira Gueri-a nao 
tinha ido para o Pará, porque tinha sido um 
dos accusadores de um periodido que aqui 
houve. 

Note"se qul\o pouco justo foi o noba·c de
putado. O gnbinete de 10 de Setembro foi 
levado pelo pati•onulo, porque conservou o Sr. 
Franco no lugar em que estava ; e o gabi
nete anterior nllo foi levado por patronato, 
quando, tt·es dias nntes de retira1·-se1 rlespachou 
um bacharel para um luga1• occupado por outro, 
removendo este outro? Se ha p::itronato n'mn 
caso, me parece que mais patronato ha no 
outro. (Apo-iados.) 

Estas accusações de patronato, estas ar- -, 
guições vagas, esses motivos que cada um dos 
nobres depµlados quer achar no seu coração 
para dar a razllo de tal ou tal acto do go~ 
verno, não silo motivos que tenha.o força ; 
porque emfitn os nobres deputados que assim 
falia.o nao investigão o facto, não o exarninão, 
Terião razào os nobres deputados se o lugar . 
do Sr. Franco estivesse vag~, mas não es
tava, e1·a occupado pót· um magistrado muito 
digno... · 

O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. ministro da gue1·ra 
. está na ante-sala.:. 

O SR·~ RODRIGUES ToRRES: .- Vou- concluir. 
Fallou-se em. ·que o governo linha nomeado 
magistrado para urna corn~rca ·que nunca -
existia. Para mim é novo este facto. Não sei 
se o· nobre deputado que nisto fallou attribúio 
este facto ao governo de 19 de Setembro. 

UMA Voz :-Não. 
o Sa. RoqamUE::'i TORRES :-Então saiba bem ' 

a camara que não foi o gabinete de 19 de 
Setembro que nomeou, ou que removeu, um 
magislt·ado para uma t·omarca que não existia : 

. como esse gabinete para alguns Srs. oepu
~ados ? ~ausador de quantas faltas, de -quantas 
1llegaht.la.des, de quautx cousa acontece n·o 
Brazil, julguei que essa accusação foi feita a 
-esse gabinete. · . . · 

Disse-se tambem que- o gabinete de 19 'de 
Setembro tinha removido o Sr. Rozo, do Pàrá, 

. para uma comarca que estava occupada por 
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.SESSÃO .EM 9 DE JULHO DE 1839 131 

outro· bacharel. Me parece que o uobre depu
tado que fez esta nccusação está enganado, 
foi mal infoi·mado. Não foi· o gabinete de 19 
de Setembro que removeu o Sr. Rozo, foi 
um dos membros do gabinete de 19 de Se
tembro ; não é portanto Justa lambem esta 
accusação. · 
· Como V. Ex. me disse que o Sr. ministro 
da guerra está na ante-saJa, não continuarei ; 
porém, me parece que tenl10 justificado o acto 
do gabinete de que fiz parle, sem mette1·-me 
na di_scussão qúe tem apparecido na casa, se 
o magistrado o é desde a época da nomeação, 
ou se . da época em que registra a carta no 
tribuna] supremo, etc. Se o Sr. Moreira Guel'ra 
póde ser nomeado magistrado, pôde ser no
meado para outra qualquer comarca i quando 
quizer ir para outra comarca, não ha de ser 
o governo seu procurador; não ha de o go
verno c1·ear urna comarca para dáJ-a a este 
bacharel; nem ha de ser o governo que ha 
de ir perguntar-lhe se quer ou não ir para certa 
e determinada comarca. 

A discussão fica adiada. 
O Sr. ministro da · guerra é introduzido no 

salão com as formalidades do regimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discus:são do art. 2º, do projecto 
que fixa as forças de terra para o anno finan
ceiro ele 1840 a 1841. 

O Sr. Veiga. ~assoa, não ·po~endo na sessão 
antecedente, por Já exceder mmto da hora dada, 
enfrar na refutaça.o dos factos censurados por um 
seu illustre collega, e relativos á administraçn.o 
do actual vice·presidente da Parahyba, pede ao 

· Sr~ presidente que haja de consultar a camara, 
para_ que lhe continue a dar a p~lavra. 

Consultada. a camara, decide-se que o Sr. 
deputado contin"ue a fallar. 

O Sr. Veiga Pessoa., entrando na refutação 
dos argumentos apresentailos pelo Sr. Coelho 
Bastos, diz que não basta recahir a nomeação 
de presidente em . homens bons, para que as 
províncias se conservem em socego· ; é ainda 
de mister que essas nomeações recáião em 
pessoas que saibão se oppôr ás exigencias ex
tra· legae~, e aos caprichos de certos homens que 
querem dominar os pre:$identes, e com elles as 
províncias, para chegarem aos .fins de . seus 
planos. 

Não attribue, como o nobre deputado o Sr. 
Coelho Bastos, as desordens das provincias ao 
facto de serem nomeados presidentes homens 
qué vão, na phrase do Sr. deputado, refrescar, 

. tomar banhos depois dos trabalhos JegisJativos. 
·Preside.nte houve da' Parahyba que, sem ser 
deputado, fez al1i causai· a desordem. por manter 
um partido Já pará seus fins; para montar esse 

· partido chamou-de Pernambuco um moço muito 
~StOUV?-d01 que a]Jj já tippa sjcló ~eµiittjdo do 

lugar de prefeito ; e foi este que esse presidente 
achou muito proprio para seu secretario, o qual, 
para levar a effeito o seu plano, principiou por 
augmentar o numero dos corpos da guarda na· 
cional sem necessidade, a ponto de fazei• de 
uma companhia que tinha 10 guardas um ba
talhão, e, crear quatro commandantes supe
riores, reunindo tres e quatro municipios em 
uma· provincia pequena como a Pa1·ahyba; 
emfim, para fazer vingar o seu plano, quiz ex-

. perimentar outros meios, como os que pôz em 
pratica por occasião das eJeições provinciaes. 
Para dar uma idéa deste secretario, referirá 

· alguns factos, como aquelle da celebre portaria, 
com a qual o presidente adiou a assemhléa pro
víncia) na sessão do anno passado, e que andou 
·por aqui nas mãos de alguns Srs. deputados do 
seu banco. Nessa portaria está impresso o ca
rnclcr do seu autor. Outro fncto é o de nomear 
para inatructol'es da gmu·da nacional homens 
que ntto linhao o menor conhecimento dns 
armas, que nno linhn.o nenhuma escola mi
litar e cujo unico merito era ter 1>1·esfado ser
viços ao partido. Por estn occasin.o o orado1· 
declara que, se usou do tern10 1< miseravel », 
applicado a um desses instructores, foi relati· 
vamente á sua nenhuma capacidade para o em
prego de instructor, em bom tivesse, como reco
nhece, muita capacidade para oensino da língua 
franceza, de que é mestre na capital da pro
vincia. 

Contesta a opinino de que os instruclores d11 
guarda nacional podem ser nomeados d'entre os 
officiaes da mesma guarda, sem que tenhllo co
nhecimento da escola militar, e sem que lenhão 
sido ao menos officiaes de milicias ; lembra 
que antigamente os ajudantes e majores de 
milícias erão tirados dos corpos de primeira 
linha, onde tinhão escola militar, e apezar disso 
passa vão por um exame ; e por isso nilO se póde 
suppôr l]Ue a lei queira que sirva.o de instrue
tores da guarda nacional homens que nada 
sabem das armas, só porque a lei o não ex
pressa positivamente, quánto mais, que já 
temos a de 20 de Setembro do anno passado, 
que determina quaes sejão os instructores da 
guarda nacional. O orador refere alguns factos 
que provão a má escolha dos instructores, e 
sustenta que muito bem· obrou o vice-presi
dente actual em demittir a]guns desses instru
ctc,res. 

Observa que o actual vice·presidente· me. 
·receu já duas vezes os suffragios da assembléa 
-provincial para occupar esse emprego: que 
já esteve nesta camara o auno passado como 
deputado supplente, onde o governo o conheceu, 
e taJvez por isso o classificasse em 2" vice
presiden_te. 

Poderia ter ficado o -Dr. A.ntonio José, Hen
.riques, iospector da thesouraria em 2º lugar, 
como veio na lista, pessoa de muito merilo pela 
sua ~rande capacidade, inteireza, e muito c1;\ 
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lei ; porém se não póde censurar ao governo 
pot· um aclo de sua confürnça; uma vez que a 
nao desmereça o Dr. Trajano. 

Diz que seus aclos de maneira alguma póde
se dizer que excitát·ão desordem na província, 
eujos habitantes são mansissimos; que final~ 
mente a provincia tanto se não achct ameaçada 
de desordem que dalli marchou ha pouco um 
contingente de tropa de linha para o Maranhão, 
commandado pelo digno major José Thornaz 
Henriques. 

O orad,ir diz que se o actuai vice-presidente 
é chefe de um partido, este partido se n:to é 
o de toda a província, certamente que é o 
da m,,ioria; que se assim não fosse, rept'e
sentações tel'ia.o havido; entretanto que só duas 
apparecêrno: urna é a da camara da capital, 
l"1.lõ:t., nr..n"'t lnAnl"'I nl'."~nt"1 u:n:n,.. _,,.,.,_ nn.-..l,.,...,,,....,_ f.n...,,..,. ... _ 
..;.;111;;;;;1u1i, '-'VLU lUUV;, c;.,.:,c;:~ VH . .d\J~ lfUC: \JVHUta_;c; u:at;llJ 

existido em todas as eleições da Parahyba, 
como aquellas daquelles collegios para os depu
tados geraes, que a anno passado forào annul· 
ladas nestf\ casa; e que lambem dera.o lugar 
á assembléa da provincia fazer a lei da Bíblia, 
de que tanto se queixou o mesmo il111stre de
putado, lei com a quai a mesma assembléa 
ferio a conslilnição, como disse o nobre· depu
tado, que votou contra a interpretação do aclo 
addicional, que vai acabar esses e outros 
actos legislativos das assembléas provinciaes. 

Sustenta ainda que a camara da capital não 
é esta a pi·irneira vez que está em· opposição 
tom a primeira autorirlade da província, come 
disse o Sr. deputado. O anno passado por 
occasião d~ dar diplomas a esses senhores que 
para aq11i vierão como deputados dessa 2" 
eleição, que n/io teve exito, a camal·a 1:csteve 
em opposição com o vice-presidente o Sr. Lobo, 
4ue a qniz suspender, e mandal-a processat·; 
como se vio na correspondencia official dessa 
contestação. Diz mais que ainda depois da ca
rnara dos deputados ter recommendado ao go
verno que fizesse vera essa mnnicipalidade, que 
a ella não competia mais do que fazer a apu
ração dos actos authenticos, que se lhe apre
sentassem foi, que essa commissn.o ou mu
nicipalidade, por occasião . da apuração feita 
ultimamente para deputados provinciaes, re
incidio nesse crime _excluindo 4 collegios na 
apuraçno destas mesmas eleições, e que por
tanto está em opposição agora com o vice-presi
dente. Quanto à representação que essa camara 
dirigia ao governo, além de ser muito destituída 
de f'undamento, é ella muito falta do respeito 
devido á primeira autol'idade da provi-ncia ; por
que representando ao governo supremo contra 
um seu delegado, ella não . trata a esse vice
presidente, senão pelo vice-presidente Chacon ; 
nunca se clignou a dar a essa autoridade o seu 
tratamento da lei, e menos o tratou pelo seu 
nome inteiro ; o orador a vio por andar nas 
mãos de alguns Srs. deputados, e fundamenta a 
sua queixa em ter o vice-presi?ente negado uma 

cel'lidão ; e isto mesmo só se pel'cebe pela 
mesma representação, e não pelo documento que 
ajunta, que nada deixa entendet'. O orador que 
já conhece a má fé dessa gente, de que tem fa l
i ado, teme por algnrna invenção ; pelo que ella 
não póde m·erece1; a attenção do governo. 

Ou vio dizer que havia uma outra represen
tação de uma miseravel vj]la de índios, a mais 
insignificante da. provincia, a qual chama-se 
Jacóca ou villa do Conde, que linha a tal com
panhia de guard,1s nacionaes de dez homens, que 
foi ao depois denominada bataihão .. 

Vamos ao verdor dos annos e á falta ·de ca
pacidade. Se o Dr. Trajano, que sabe lêr e es-. 
crever acima do cornmurn que se aprnnde ahi 
por essas escolas, que estudou grammatica latina 
e. to~os os mais preparatorio.s, ?ºm qtie s_e habi
htoti paia dat' u1n cueso de Jt1r1sprudenc1a, que, 
fazendo todos oa seus actos, tornou o gráo de 
bacharel, que tem uma cal'ta de juiz de dil'eito 
de uma das comarcas daquella provincia, em que 
tem a sua inteil'eza e honradez, que já se sentou 
nesta casa, não está habilitado para ser o vice· 
presidente da província, como estará aquelle 
que não tem estas qualidades ? Todavia quer o 
orndm· que pelo àrtigo da constituição sejão 
igualmente adm iltidos lodos, que além de sna 
manifesta conducta pela ordem tenhilo unica
mente ó conhecimento necessario pal'a os em
pregos que não sllo i'eservados unicamente para 
os l'orrnados. Portanto o Dr. Trajano está muito 
no caso de se)· o vice-presidente. 

Passarei, continúa o orador, a outrns cousas· 
que disse por aqui o Sr. deputado, como a de 
exigir dos chefes das reparUções verbalmente 
certidões, e a. de querer convocar a assembléa 
parn saber se algumas leis estavão bem sanc
cionadas ; mas além de ver que taes cousas na.o 
lêm,Jugar, porque o illuslre dep.utado ha de per
mittic- que eu vá duvidando de tudo isto, ellas 
por si nada valem ; e para abreviar o meu 
discurso il'ei passando. Passo portanto ao 
habea8-cot·pus. 

O orador mostra que já o seu illustre amigo o 
Sr. Carneiro da Cunha contou o facto, e referio 
o numero dos criminosos da villa de Bananeirns 
por occasião das desordens, que pelas eleições 
houverão o anno proximo passado na mesma 
villa. Certamente que se niio houvesse tanta pru
dencia da pat·•e da gente da ordem, teria o sangue 
corrido rÍão só nesta villa, corno em outras· mais ; 
quando esse presidente fez marchar d.il capital 
para ella uma força de 80 soldados do destaca- · 
mento da guarda nacional, ao mesmo temp·o 
que nessa villa reunia:o-se·oslpovos das 011h'as vi
zinhas para baterem essa fot·ça, que chegando . 
em certa altura fez ai to, sendo preciso1 para co n -
tinuar sua marcha, que esse presidente offi • 
ciasse ao prefeito · dessa comarca, e até mui 
particularmente lhe escrevesse pela amizade 
com que se· tratavào, para que fosse eilc tomar 
conta da força para a fazer entrar dentro.da villa, 
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pois que ella ia ás suas ordens·, e esse prefeito, 
apesar de não estar no seu exercicio por mo
lestia, só para evitar uma conflagraçãO geral na 
pl'Ovincia e desobediencia ao presidente, partio 
para essa villa, onde por sua consu_mmada pru
dencia, fazendo acalmar os espíritos de seus 
l1nbit.:10tes, que se dispunha.o á resistencia, fez 
que a força fosse recebida ; e em consequencia 
olliciasse ao presidente que nada mais havia : 
po1·que era necessarfo retirar dessa villa um 
homem, que era o causador de quantas des
ordens alli ha vião ; e esse homem era o 
mes1no·que o pt·esidente para alli tinha mandado 
afim de obter as suas eleições, as quaes se prc
tendião. 

Mas o resultado foi a suspensã.o geral Je 
tudo quanto era autoridade da villa, e um 
pmcessD gei·al, arranjado por ess·e mesmo 
homem, que montou novas autoridades, como 
elle entendeu ; homem que pela sua conducta 
nllo podh\ nella morar, e a despeito da boa 
fé e esforços desse prefeito, qne nunca se des-
1isou de seus deveres, apesar de conhecer o fim 
para que se fazia tudo isto. O orador diri
gindo-se para o Sr. Coelho Bastos, lembl'a-lhe 
o quanto elle sabia, que elle orador por cartas 
havia concori·ido para que tudo se soffresse, 
comtanto que se não desobedecesse ao presi
dente, e se nao derramasse sangue; porque clle 
oratloL· julga uma immoralidade que um em
pregado de uma autoridade dê a mais !e.vê 
suspeita de desobediencia á essa auto,·idade. 
O orador diz que esse prefeito é um seu mano; 
e por isso nem elle, e nem esse prefeito. podião 
seL· suspeitos· a respeito desse presidente. Mas 
cot110 tivessem sido processados pelas autori
dades legaes muitos faccínorosos, com que esse 
homem pr~ncipiou a fazer aggressões á essas 
mesmas aulàridades, o habeas-corpus, sendo 
naturalmente a favor de alguns destes, sabe 
que o vice-presidente apenas suspendeu esse 
habeas-corpus, deixAnc.lo ao poder competente 
conhecer delle. Diz que bem póde ser que 
fosse alguns habeas-corpus _como este de que 
vai fallar. . 

Faz ver, que· um faccinoroso destes dos de 
Bananéiras chegou á presença.· do Sr. presi
dente Moura, á quem, como presidente da pro
v.incia, o sogro e mulher do mesmo füccinoroso 
pedião o seu· extermínio para fórn,. della, para 
segurança de suas vidas ; accrescentando que · 
esse mesmo homem, pelos seus crimes de 
assassinalo e ladroeiras1 já tendo sido livre no 
jury,: p~ocurava-os ·ainda para assassinai-os,. e 
porque e1Je tjnha bons protectores. A' vista do 
que, o nobre deputado · o Sr. MoUt·a Magaihlles 
determinOLl que fosse para a marinha. Foi im· 
mediatamente e.ste füccinot·oso .requisitado por 
meio de um processo feito de repente pelo 
juiz municipal da capital, que, sendo desses 
homens de que elle tem fallado, fingia um 
crime de.estelli<mato, isto é~ que qavia pedidq 

um animal a 'P1:dro, e vendido a João, e com 
testemunhas fingidas, animou-se a este proce
dimento; mas o Sr. Dr. Moura, quet·endo aiuda 
segurnr o faccinoroso, faz recomrnendat·, q.ue 
sendo livre, fique p t·eso, por o ter destinado . 
para a marinha. Então repentinamente urn 
ha_brJas-corpui; pôz o homem na rua e su
nuo-se. 

Diz o oradot· que talvez assim fosse esse 
outro habea.s-c01·1nuJ de que falia o illustre de
putado, e que o Dr. Trajano, cet·to da ferlil i
dade dos recursos do lal juiz municipal, não 
quize:ise estar por um tal liabeas,co1·pits de um 
jui~, que, sem respeito ás leis e ao seujul'amento, 
assim se porta. 

Aq11i o 01·ador finalisa o seu disc,irso, pe
dindo â camarn que o haja de desculpar t!e 
ter sido lllll pouco extenso ; assim .mesmo 
diz que ainda n1ttis tinha a dizer em abono de 
sua pt·ovincia, cujos habitantes são mui pa
cifkos, e rle muito bons costumes i . embora 
alguns homens nos seus excessos a tenhão 
quel'ido desconceituar. Mas elle espet·a qne 
esses mesmos homens, se conduzão como bons 
cidadãos. 

(Dii,·ante este discurso, o 8,·. presidenfo 
chamou varias vezes o otad01· ao ponfo da dix-
cussã1.) . 

O Sr. Andrada Macha.do:- Darei algnma 
resposta a dous nobres deputados pela Bahia. 

Em verdade eu creio que a exigencia do 
nobre deputado sobre o complemento do - mi
nisterio é fóra de tempo; o eleitor dos mi- . 
nisll'os sabe o que lhe cumpre fazer, elle o fará 
em tempo que esse augmenlo lhe possa dar 
força. En entendo quanto ao -livremenle
da constitr1ição, que notou o nobt·e ministro, 
que este -livremente- é sempre subordinado· 
ao bem nacional·; porqu~ todos os poderes têm 
este fün. 

Quanto á solidariedade, vou com as idéas do 
nobre ministro; não cornpreh1mdo esta soli
dariedade até ás ultimas ramificações, em ma
neira que cada ministro responda até pelo 
menor negocio das outras repartições. Se ti
vesse a desgraça de ser ministro, não a ad
mittia: a solidari.edade para mim nilo póde 
ve1·sar sena.o sobre medidas geraes ou da po
litica interna, ou da ex.terna ; mas agora descer 
á secretaria particnlar de cada. um ministro, 
não sei qual o homem que ,queira ser respon
savel ern. um ministério tilo solida rio? Eu se 
fosse· ministro, do que Deus me livre, porque 
reconheço minha incapacidade, não entraria 
para. um ministedo tão solidaria., · 

Nao tenho que 1·espond~r ao nobre deputado 
pela Bahia sobre suas idéas theoricas ácerca da 
mobilidade da tr.opa. Eu tenho uma autori
dade mais propda em abono de minha opinião. 
O estado do Brazil, como bem disse ·o nobre 

. rninislro1 faz çpn1 que ccmtin4emo$ com o me-
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SESSÃO EM 9 D.E JULHO DE lts3!l 

lhodo que existe ; ~ metbodo que em ver~ade 
não nos tem trazido mal, visto que repellimos . 
os luzilanos com ellé, e nos temos defendido 
soffrivelmente, e espero qne nos defendamos 
do mesmo modo para o futuro. · · 

· Sinto discordar do nobre deputado pela Bahia, 
e continuo ainda a crer c1ue elle fallou fóra 
da ordem. De que se tratava neste artigo era 
singelamente, depois de fixado o numero de 
tropa, designai· ou mal'car as diversas armas, 
em que ella devia ser dividida, a proporçno re· 
]ativa a cada uma das armas, mas a orga
nisnçllo, ou o modo porque devia ser cada um 
dos corpos composto, era objecto para h·atar·se, 
não n'uma lei annua, mas n'uina lei completa, 
n'nma lei de ordenança, e entno para ella viria 
muito a pello o argumento do nob1·e deputado; 
mas já que veio, torno a dizer, nl\o sou da sua 
opinião. Eu assento que nenhum homem que 
ama a libet·dade quererá esse systema do nobt·e 
d~putado. Se um tivesse de fazer um exercito, 
unicamente dependente do poder, que não ti
vesse sympalhias com a nação, formal-o-hia 
assim ; mas como quel'o que o exerGito tenha 
sympnthias nacionaes, como quero que elle, 
quando empregado no interior, saiba que tem 
de bater-se contra cidadãos, contra irmãos, nM 
se me dá qlle seja tirado das fileiras da mesma 
provincia, onde tenha de estacionar. De muito 
tempo_ que eu sigo esta regra de politica secun
daria-ver as vantagens q11e vêm de uma me
dida, comparal-as com as desvantagens, e fazer 
a riiinha tabella. Conheço que l'ealmente adis· 
ciplina ganha com o modo de recrutar pro
posto pelo nobre deputado, mas. cuido que a 
liberdade perde, e nesta escolha vou para a 
outra medida que me parece não sacrificar a 
liberdade. 

O nobre deputado queixou-se de que eu 
lhe atlt-ibui um principio em que elle tocára. 
Na.o lh'o altribui; o nobre deputado·. allegou 
uma idéa que no meu modo de pensar não era 
sã. O nobre deputado, do modo que se de
fendeu, não se defendeu bem : uma vez que se 
affirma que nno ha na politica princípios fixos, 
affirma-se que a moral não tem principios 
fixos, porque a politica não é mais do que 
a moral . applicada ao homem no estado de 
sociedade. 

O nobre deputado fez-me o obsequio de 
tomar o meu pequeno ·discurso, como um dis
curso academico, escolalico. O nobre depu
tado tem bastante sabei" para ver. a diversa 
marcha que ha nos discursos pronu~ciados nas 
cama~as, e aquelles que os mestres, os profes
sores pronuncia.o nas escolas, quando trata.o de 
elucidar malerias scientificas ; em uns não · ha 
nada de eloquencia, procura-.~e fallar sobre o 
facto, estabelecem-se principios geraes, tira-se 
enfiada· de corollarios; emfim de deducção _em 
deducça.o, de inducçAo em -i~ducça.o chega-se a 
provar a lhese ; mas oraforia n~o póde ter, 

ne~ a fórma do discurso, nem o auditoria o 
soffreria : toca-se aqui e acolá em alguns ra· 
ciocinios e abandona-se, não se esgota~ não lia 
precisão, não ha concisão quanta deve haver;· 
não é pois academico o meu, discm-so, o que 
elle é; a meu ver, é demonstrativo. Eu que 
julgo que a politica não é senão a moral 
applicada ao homem em sociedade, eu que. 
julgo que não póde haver . moral sem base 
·religiosa, ell que julgo que os grandes postu
lados necessarios á existencia do individüo em 
sociedade são a existencia de Deus, a immor-

. talidade d'almn, a Jiberdade do hom~m e a 
crença de outro mundo além deste, de um 
mundo, ou ordem de cousas onde os decretos 
da Providencia hão de achai· sua ultimu sancção 
(porque de outro modo vendo nest.e mundo 
phenornenal o triumpho do crime, vendo 
marchar de cabeça alta os que calcno aos pés 
as leis divinas e humanas, eu seria obrigado a 
blasphemar da providencia se cresse que a vida 
humana se limita a este mundo de provas) ; 
eu que tenho estes principios, não posso dizer 
que a polilica não tem principias fixos i porqlle 
a politica é mo1·al, e a moral é baseada em · 
semelhantes principias. 

Disse o nobre deputado que era moral. Não 
dispulei, e creio que no meu discurso nenhuma 
só pecha ha ao nobre deputado;nem a ninguem; 

. mas advit:to ao nobre deputado, que ainda 
mesmo os philosophos qne seguem opiniões 
que devião trazer immoralidade ~ão muitas 
vezes nioraes em sua -conducta ; tal f a incon
seqL1encia do espirita _humano. Os pantheistas, 
os atheistas verdadeiros são moraes muitas 
v-ezes. Quem negou até agora illoral á.Spinosa, 
homem homadissimo? Mesmo Vanini, esse 
desgraçado que morreu queimado em Roma, 
era certamente pio, honesto e honrado. Nrto 
são as opiniões que influem tanto, como se diz 
sobre· a conducta ; a conducta é filha mais do 
habito do qúe da opinião. Qnem negará que o 
egoisrrio, excluindo todt> o· principio que nno 
seja o interesse individua], não solape todo o 
principio de moral ? Quem negará que todos 
os utilitarios para !:ôerem consequentes devião 
desconhecer a moral, que se funda no honesto1 

e não no util? Quem . diz · que Hume, gli·e 
Robes mesmo crao· immoraes? Quem taxou 
até agora Helvecio de immoral? Logo,· não 
ha inconsequencia nenhuma em que qualquer 
depntado seja muito moral, embora avançasse 
uma doutrina que· pnzesse o machadÕ na raiz 
de_ toda a moralidade, embora diissess_e um 
absurdo philosophico. 

O nobre deputado lambem enganou-se muito 
quando me quiz contrariar. Eu lhe ~isse que 
efa pouco exacto, chamando transacçãú aô rogo 
que fez um nobre collega meu pela minha pro
vincia. Ou eu, ou o nobre deputado estamos en
gariados.·na definição de transacção. Transa·cçno 
é utn contracto que se faz sopre Unlfl c:ousa, 
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S.ÊSSÂO .EM 9 DE JULHO DE 1839 135 
sobre uma demanda incerta;em que se abandona 

· a demanda incerta por uma prestação certa ; 
quando dous pretendem uma cousa incerta, e 
se eonvendonão por uma cousa certa, é queh a 
transacção; é esta a linguagem, da ordenação. 
l\Ias se o meu nobre collega não pretendia · 
senão aquillo que todos querem, se não havia 
disputa entre um e outro lado, da camara, como 
podia 1iaver nisto transacção ? Seguramente 
não era rim nobre esforço uma lembrança digna 
do meu nobre collega, e digna do lado a que 
e11e se dirigia. _ 

O nobre deputado. querendo . contrar·iar-me. 
disse que se a administt-aça.o de 19 de Setembro 
adaptou o sy:;tema da moderaç!lo e não o 
seguio, nllo o adaptou. Póde-se adoptar unia idéa 
até certo ponto, e abandonai-a na execução, 
sendo-se inconsistente. Eu taxei ~ administração 
de 19 de Setembro de n!lo ser consistente, de 
ter adoptado o principio da moderação de 
accordo com a f orya, e viol.ü-o a cada passo ; 
mostrei que tinha violado i citei. caso!i ; citei 
exemplos de homens que se achava.o presos 
depois de amnistiados. Parecia pelo principio 
adoptatlo peb administraçllo que se devia 
mandar sollal· logo esses presos, para que os 
rebeldes, os desvairados percebessem que a 
modet·açao não _ficava em palanas. Citei esse 
Alexanch-e Bueno de Camargo1 ·que, tendo 
realmente pegado em armas com os rebeldes, 
veio depoís render-se ás forças legaes e foi 
amnistiado pe)o Sr, José de Araujo Ribeiro, e 
não .amnistia,do, ~as ernpt·egado ; o Sr. Antero 
porém depois o prendeu. Sei que este acto nllo 
foi da administração de 19 de Setembro, porém 
ella teve alguma eulpá, porque continuou o 
mesmo acto. Citei outro exemplo de um fulano 
Calvet; está no mesmo caso, foi amnistiado, e 
foi preso, e alguns outros ba nas ~11esmas c;it-
cumsta.ocias. 

M:J.s disse que nao era conforme ás minhas· 
idéas a moderaçlo. Devo dizer a~ nobre deptt"
fado uma cousa : nã.o cuide que approvai·ei 
amnistias, quando não se apresentem forças 
capazes de as impôt· ; porque. o fraco quando 
me offerece uma cousa, digo sempre-é a tua 
franqueza e não tua bondade que .me offerece. 
-Quel'O . pois sempre que no caminho conci
liatório preceda a força, mas desejo que á vista 
di, fol'ça se empregue pi'imeiro a moderação ; 
porque desejo poupar o sangue brazileiro. Nós 
não temos essa populaç!lo superabundante que 
possamos dispensar tanta gente; se a nobre 
administração de Setembro entendeu que estava 
em-·termos. de ler u,ria ÍOl'Ça respeilavel, a· meu 
vet· devia ter cuidado nisto. 
, .Eu· disse mais que a tropa pela maneira 
por que estava composta não era respeitaveJ, · 
nào pelo numero, mas . por outras razões ; 
porque sabia. que nos mappas figurava muita 
gente incapaz de servir, sabia que em diffe
r~ntes batalhões havia 200 ·homens com ro- · 

!uras;: pernas inch,ldas, velhos, finalmente 
incapazes, que são maa perfeita perda para 
o 1wsso thesom·o, porque v<mcem soldo, 
etape, e até gratificação addicional. gente que 
não é capaz de servir ; mas a· administração 
julgou que era. força hastapte. Não neguei 
energia a essa adniinistração ; mas cuido que 
esta energia nao foi guiada pela prudencia, diri-
gida com acerto, e appfü:ada com sbo. . 

O nobre deputado tambem fez-me uma 
injuria que não esperava, dando a e,1tender 
que eu duvidava do avanço e mel'ito de sua 
provincia. Cuido qne no rnen discurso não 
ha uma só consa que possa disputar no 
menor ponto a glol'ia da Bahia ; seu muito to
lerante, sigo a regt•a do poeta :-11e1iiam damus, 
petimusq'tte vicissini.-Tolero e até approvo que 
o nobre deputado dê á sua província a supe
rioridade sobre as outras, está no seu direito, 
segue sentimentos d~nos, sentimentos que têm 
a minha cordiul approvação. Mas querer o 
nobl'e deputado privar-me do direito de achar 
a minha provincia a primeira? ! Nao lhe nego 
que ache a sua.. Como posso deixar de seguir 
a minha opinião, e enca var pelo melhor lado 
a província em que nasci, cujos annaes são 
tno gloL·ios-os Jia verdade? Como deixarei eu, 
paulista, filho de paulista, ligado com paulista, 
como deixarni eu de olhar S. Paulo como 
um paraíso, julgar qué tudo nelle. é perfeito ? 
Lembra-me que este pai7. é quem descobrio 
a u1ór· parte do Brazil ; lembra-me que á nossos 
esforços se devem provincias inteiras, que as 
povoámos, que a maior parte das familias que 
lá existem são descendente:; de nós; lembra-

. me que defendemos qm\si sós a fronteira 
vulneravel .do Brazil, porque n'outro tempo 

. era no Rio .Grande do Sul que nos atacavão, 
e seus campos erão regad~s com o sangue 
paulista : ·quando as outras, provincias na.o 
mandavão para alli nada, ou quasi nada, 
mandám_os nós todas as nossas milícias, cuja 
màior pal'le alli se estabeleceu, e que deixou . 
por isso um vasio ·na populaça.o· da provincia •. 
Como deixar de a.mar uma ·provineia em cujos 
campos se. deu pela primeira vez o grito de 
-independencia-? Como deixllr de amar uma 
provincia que teve a. dita accidcntal, mas ver
dadeira. . dita de ter á testa dos destinos do 
Bmzil naquelles tempos calamitosos dous ,pau
listas? Eu não nego, nunca nega1·ei · á Bahia a 
illustraç:to que tem ; isto depende de suas 
circurnstancias, as riquezas SãQ filhas, do acci
dente: a minha provincia é menos rica, e o 
set·á por longo tempo, é nisto inferior á da 
Bahia, e n~o podeL·á cem ella equilibrar nesta 
pa1·te, porém, uma cousa ha em que 11ão cede, 
é em moralidade1 porq,nc nao conheço ne
nhuma provincia mais moral que a minha ; 
somos pobres sparta.nos, mas honestos, e Sparta 
conservou por mais lernpo suas leis, sua ·morali
dade, de que sua rival a riéa e illuslrada Atherias, 
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SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 1839 

Sun muito affé;:oalfo á nobre provincia du 
Bahia, e rneu fu]Jecido irn1ão o €ia ninda 
mais do que e4: a nobre provincia da Bahia 
se lembrou delle duas vezes ; a primeira 
quando se perpetrou nesta cãsa o atlenlado 
de arrancar daqui os delegados do povo 
com bayoneh1s e rnorrões accesos : aquella 
provincia alé fez urna acta, em que reclamava 
conlra o altentado; mas ha de me perdoar 
que nllo durou muito tempo; logo que che
garr.o dous ou tres deputados, trancou-se a 
ãcta. A provinr,ia da -Bahia ·tinha tambem 
alg11m interesse em n~o deixtir passar sem 
censura semelhante allentado, era bahiano um 
dos dignos deputados desta. casa, que tarn
hcm foi deportado, o Sr. Montezuma: ella pois, 
defendendo os Andradas nessa occasi;1.o, defen
día o seu deputado. Depois lembrou-se de um 
Andrada quando a princeza das provi1icias,como 
disse urn senhor nesta casa, o elegeu para 
deputado. Creio, porém, que ella ficou bem 
paga, porqne esse Andrada a levou á poste
ridade em uma ode que existe e existirá por 
longos annos. Esse Andrada lhe foi, pois, grato. 
Demais, cumpre que lembre que talvez a 
Bahia nãO devesse esquecer-se dos Andradas, 
porque quando estavão ao leme dos nego
cios fizerão os maiores esforços para livrai-a 
do bando luzitano. Mas elles n~o allegão isto 
como serviç9, porque esl:c'í.o no princípío de 
que quem faz o seu dever não merece por 
isso elogio. Mas o nobre deputado fez uma 
grande offensa á nobre provincia de S. Paulo, 
que na verdade nos tem esquecido, como _con~ 
f'esso ; mas o · que tem isso ? Julgo que um 
patriota nunca deve deixar: de amar a sna 
palria, embora ella se esqueça delle. (Apoia
dol:.l.) Os meus deveres para com meu pai e 
minha mãi são sugrados para mim ; portanto, 
embora a minha província se esquecesse de 
mim, isto não me desonet·a. de cumprir com 
os meus deveres. Talvez que eu aqui me 
sente, não sei colllo ; porque um partido se 
lembrou de que esses nornes velhos servirião 
talvez para cobrir. os novos que querião in
tro-duzir; mas qualquer qne seja a conducta 
de minha provincia, não me dispensa de 
cumpl'ir o meu dever; a'mo-à e hei· de amal-a 
até morrer; o que me importa que se não 
lembre de mim ? Nunca me importou, ·nunca 
tive nem tenho grande empenho de repi·e
sentaL' o Bra·,il. E na verd_ade, que beneficio 
rtsultará <làqui ? Poderei dizer . .duas ou 
tres cousàs que· o pubHco talv!;!~ não escnta, . 

· não se importando . com minhas theorias. 
Outros vir~õ qne melhor preenchão os fins; 
q~~ndo, ·porém, a minha provincia exigir_ de 
mim ser~iços, este braço velho, esta cabeça 
encanecida, estão sempre promptos a prestai-os· 
este _coração pula_ por ena, e· ha . de pula; 
emquanto palpitar. · 

.. Concluirei votando pela emenda, que_ deixa 

á disposição do go·ver110 a organisnç1lo da 
f,-,._"",-n r,. r.. • .J: •• :l"Oxr. n,_vv,. rl/'\M-Ar. ...,.-., =it 
lVll;Gl, C a u1v1.:,au CUJ vv1pv.:, li<\ propOíÇitO 
d~s armas, emquanto não ::ipparece nova orga
msaçfio. 

lltr "l"'T "CT 1 • "CT' , • 'l:T • • 

lVlUITAS VOZES :-VOlOS ! VOLOS ! votos! 

· O Sr. Coelho Bastos diz que tomára apon
tarne_ntos para r_esponder aos Srs. deputados 
que ha yifio rebatido as suas proposições · mas 
que á vista do desejo geral da cama;a de 
\'0lar, cede a palavra. (.Apoia.dos.) 

Cedem tambem a paiavra para votar, o 
Sr. Rego Barros, reservando-se para na dis
cussão do artigo seguinte fazer algumas expli
t.:ô.\Üt::s 4lH:! jull!iª iudi:s1,.J10:usaveis, para o que 
desde ja pede a palavra ; o Sr. Andréa com 
a mesma condição ; o Sr. Mourn Magalhnes ; 
o Sr. Toledo, posto' observe que já é a se-
gunda vez que, l8ndo pedido a palavra não 
tem fallado. O Sr. Castco e Silva não' está 
na casa. 

O art. 2º é approvado por 39 votos contra 
35. A emenda do Sr. Montezuma fica preju
dicada:. 

Entra em discussão o seguinte : 
<( Art. 3.º As -forças fóra da linha acima 

designadas serao repartidas pela fórma se-
guinte : · 

<'. Na_ provincia do Pará: - um corpo de 
arhlhana, um esquadrão de cavallaria. 

« Na provincia de Matto-Grosso : - um 
balalhao de artilharia, · uma companhia de 
cavallaria. . , 

cc E oito éornpanhi~s de caçadores de mon
tanha, pertencendo : - duas á provincia de 
Minas-Geraes, duas á do Maranhão,· uma á 
de S. Paulo, uma á "de Santa Catharina, 
uma á de Goyaz, e uma á do Espirito
Santo. ,, 

O -Sr. Rego Ba.rros :- Sr. presidente, tenho 
de apresentar varias... · 

O SR. Pni:;srnENTE :- Le1:nbro ao Sr. depu
tado que, na fórrna do regimento a discussão 
deve principiar por opposiç1fo. ' 

·o Sa. REGO BARROS:- Não vou fallar conh'a 
nem a favor do artigo, na qualidade de rnembm 
que fui do gabinete de 19 de Setemhro ·; e por 

. ser eu que reformei o quadro do exercito e apre
s~nlei o rel~torio, _e P.orque _a proposta e~ 
·d1~cu~sno foi org~ms~da sobre bases que eu 
d~1xe1 na secretaria, Julgo,. dever -dar algumàs 
informa9õ.es, principalmente na parte em que 
? Sr. nums~ro da guerra não póde satisfaú~r ás . 
rnterpellações que. lhe farão . dirigidas. A' vista 
disto V. Ex. decida como quizer. 

O. Sr. Alvares Ma·chado (pela ordem):
Parece-me que, para podermos votar conve
nientemente. conviria saber os motivos em que 
se flln~ou a administração quando ~presentou 
esta lei, e da conveniencia da divisá.o ~a força 
que nella se faz; por issó eu tinha iqtençn;o · 
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stsSÂO EM 9 DE JULHO DE 183!} 131 
de pedir ao Sr. ministro da guerra ;1lgumas 
explicações a este respeito ; mas, allendendo a 
qne S. Ex. ainda ha pouco tempo entrou para 
a administração, e que as bases do µrojecto de 
Jei ern discussãó ta]vez fossem formuladas du
rante a administração passada, não sei se sei-ia 
parlamentar pedir ao Sr. ex-ministro da guerra 
que esclarecesse a casa com suas idéas, afini de 
que ella pudesse entrar .no amago da queslllO. 
Se o Sr. ex-ministro quizesse da1· algumas ex
plicações a este respeito, eu ao menos lhe 
ficaria muito agradecido, porque me habilitada 
para votar melhor. 

O SR. PRESIDENTE responde que o Sr. ex
ministro não fica- inhibido de fallar, mas que na 
fótma do regimento deve ser preferido qualquer 
orador que se queira oppôr ao artigo. 

O SR. FLORIANO DE.TOLEDO :-Peço a palavra 
conlt-a o artigo. 

O SR. PRESIDEN'l'E :-Tem a palavra. 

O Sr. Toledo (lê o artigo) :- Opponho-me a 
este artigo : ao menos ten l10 a respeito delle 
alguma duvida. Em S. Paulo nlio se precisa 
sómente de caçadores, mas tambem arlilhat'Ía 
pnra as fortificações. 

O Sn. ANDRADA MACHADO :- O artigo trata 
de forças fóra da linha. 

O SR. ToLEDO deseja que em S. Paulo haja 
um corpo de artilharia pat·a guarnecer· as for
tificações, para que J)ãO aconteça como na 
guerra passada com Buenos-Ayres, em que os 
inimigos vinhão tomar os barcos debaixo da 
fortaleza, do que resullou ficar o porto de 
Santos sem uma embarcação. Além disto quer 
que se dê uma sufficiente guarnição de caça, 
dores para guardar os estabelecimentos pu· 
blicos, e não sobrecarregar a agricultura e o 
commercio de serviço que deve ser desem- . 
penhado por _tropa de linha. A não ser neste 
sentido vota conh'a o artigo. 

o SR. ANDRADA :MACHADO :-o nobre depu
tado fallou para encetar a di!:icussão ; as suas 
observaçêies nllo dizem respeito ao artigo em 
discussão. 

O Sr. :Rego Barros :-Antes de dizei· al
guma cousa em defesa _da proposta, que foi 
taxada de anti-constitucional, e contra as cen-. 
suras que se fizerão á organisação do qmadl'O 
do exercito, permitta a camara que eu diga 
duas palavras em res:posta -ao illustre. deputado 
pela provincia de s.-· Paulo. Eu ju]go mesmo 
que a camara não levaria a bem que eu pre
viamente me não dfrígisse ao _nobre deputado 
pal'a lhe d.y uma respo~ta que considero já 
um· tanto demorada. . 

· · 0 nobre deputado dirigio-se a uma parte do 
meµ discurso que em outra sessão pronunciei 

· nesta casa, no qual eu disse qu~ iiesejava que 
o sol que nasceu brm1ante, e assim clif'gasse 

TO~lO · 11 

ao seu zenith (é preciso notar que foi o mesmo 
Sr. deputado que assim se corpparou), che
gasse· tambem brilhante ao seu occaso; e 
tambem não disse que tinha chegado ao seu 
occaso como affirmou o Sr. deputado, mas sim 
que eu o desejava, e para o que citei o pedaço 
de nm autor, que diz que os homens cheios de 
vaidade e de orgulho sempre acnhão por ser 
despresados e aborrecidos ; mas não pensei 
que estas expressões fizessem cahir sobre mim 
a colera dos deuses. O_ nobre deputado me res
pondeu no dia seguinte, quando eu felizmente 
11fl0 eslava na casa; digo felizmente, porque 
nQo sei se eu leL·ia guardado a minha fleugma 
costumada,· e se leda podido conteL·-me, e res
ponder ao nobre depulauo guardando o decõro 
que devo .á casa e a mim mesmo. Mas nllo ; 
felizmente eu eslava ausente ; o que muito es
timei. Entretanto vi no dta seguinte o discurso 
do nobre deputado, que, com effeilo, entre os 
muitos que naquelle genem tem feito o nobre 
deputado, o discurso a que me refüo era, sem 
duvida, um dos mais eloquentes ; mas não 
pude deixar de me admirar, e não soube mesmo 
ao que mais devesse admirar, se a coragem do 
nobre deputado em pronuncial-o, ou daquelles 
que apoiárllo o seu discurso, discurso talvez ins
pirado ou instigado pelo amo1· proprio em de· 
lit-io. Sr. presidente, aquelle discurso me fez bas
tante impressão, e idéas tristes me vierno real
mente á iinaginação. Ao ler esse discurso na.o 
pude deixar de reflexionar sobre o quanto a es
pecie humana é fragil, e a nntm·cza capl"ichosa. 
V. Ex., S1·. presidente, sabe que a natureza 
tem seus predilectos, e para elles sabe abrir. 
seus cofL·es e derramar os seus thesouros para 
ornar-lhes o espírito, etc., e dá-lhes mcstno 
força de rnzão e inlelligencia com mno pro
diga, e em demasia : é pot·ém digno de admi
ração o como a natui·eza repentinamente 
abandona a esses homens, e ainda os mais 
favorecidos distes dons, e os entrega ás snas 
violentas paixões, bem como uma náo, que por 
qualque1· accidente perde o leme, e fica ex
posta no meio do mar ás vagas e aos furores 
dos ventos. Ora, Sr. presidente, conhecendo eu 
a que ponto chega a f1·agilidade humana, e 
tendo lido nesse autor o pedaço que citei, 
vi, e. mais me certifiquei que era esse o 
unieo arrimo, e aricora de sl.'llvaça.o que o 

· homem tinha para se dirigir, e mesmo evitar 
cahir em laes fragilidades. O nobre deputado 
porém censurou tambem esta minha citação 
como inadmissivel, por · 11ie parecer não 
ser compativel vaidade e orgulho em um 
mesmo sujeito. Posto que eu não me queira 
ano1·ar em mestre, e seja adepto nos conheci
mentos da metaphysica das paixOE's, eu poderia 
provar e fazer conceber ao nobre deputado que 
01·gulho e vaidade se casão muito bem ; . e que o 
nobre deputado quando me respondeu e definio, 
confundia. orgulho corµ presumpçn.o, e vaidâge 

is 
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com va11gloria. Dt!ixarni por!'.! m de o fazer, poL·· 
que não desejo razet' desta casa ut11a reunião 
aeademica. Limitar-me-hei a ob.5ervar ao nobre 
deputado que, quando q uizer apresenlal' as suas 
idéas, recorde-as primeiro; pois í;omo mesmo 
disse1 já sua memoria se acha cançada, e 
demais deve lembrar-se de que hoje está no 
anno de 1839. e n:lo no anno de 1820, e que o 

· Bra~íl e:Stá h~je muito m.i.is augmer~lado· em 
conhecimentos e civilisaçi'.'to, e possue mais pes
soas de saber (fo que então possuiu. Nao lhe 
direi maís nada a esse respeito, deixarei o nobre 
deputado, e entt·at·ei na muteria. 

Quando fü1hi do rninii:ilerio, deixei na secre
tada todos os trabalhos e informações em 
que baseei ::1. proposta que apresentou o Exrn. 
Sr. ministro da marinl1::i, e o relatorio que tive 
a honra <le apresenlar. Neli~, não foi fixada 
a força extraord ínal'ia, porque esln va convencido 
de que não era nceessario fixal-a, nem a 
constituição o 111::rn<lavn. A opinião do gabi
nete de 19 de Setembro se basêa mesmo em 
e:rnmplos do corpo legislntivo, que têm feito 
muitas leis ern que nüo têm fixado a força ex
traordinaria, e em propostas apresentada:; por 
outros ministros ; aeeresceudo a isso que a 
mesma commissão de marinha e guerra nílo se 
tem dado ao trabalho de altet·ar· as pl'Opustas 
em que não vem fixada a for,.a extraor<linariaJ 
e não ha exemplo de que as julgasse anli-consti
tucionaes. Ora, não seria de esperar que a com
missao em ponto lao importante deixasse de 
propôr alguma altera~llo, no caso de julgar a 
proposta anti-constitucional. Eu entendo a con~ 
stitüiçao, a este respeito, uifl'ercntemente dos 
Si·s. deputados ào Indo opposlo. Quando a con
stituiçno maneia lixai' as l°Jrçus extraol'dinal'ias, 
é sobre informac,:Oes do ~ovcmo. Ül'a, não tendo 
o governo o dom de u1.HvinluU', e n~c, podendo 
prever o que ha de acontecer daqui a dous 
annos, claro está c1 ue nao púde apresentar 
informações a l'Cspcito do futuro ; é mesmo 
se as ci rcu mstancias nctuaes exigem força 
extraordinaria, nenhuma incC1nstitucionalidade 
commette em apresenhn· a proposta para. a 
fixação de fo1·ça ordinal'ia sómente, por isso qqe 
ella é para ter vigor de 41 para 42. Demais, 
devo notar g·ue quando fixei a força de 15 mil 
homens, foi para tempo ordinario, e não pa1·a 
tempo :::xtraordinario ; porque daqui a doL1s 
annos é muito natural que a guerra do sul es
teja acabada ; e então é necessaria essa força 
para guarnecer o Brazil, não só nas fronteiras, 
mas tambem para a guarnição das provincia:i; 
porque o serviço nao póde continuar a ser . 
feito pelos municipaes-perrrianentes e guat·das 
nacionaes ; . porque isto traz graves inconve
nientes. Quanto aos permanentes, as provincias 
não lêm dinheiro para as dcspezns da segul'ança 
publica, que elevem sel' feitas á custa do cofre 
geral; e n~o é justo que os gunrdas uacionaes 
car~eguem com este se1·viço, distrahindo-se dos 

seus afazeres, quando e1les pagão imµostos pat'a 
trna .n. n-ndr.l.1,nt""\ n.:. cltJiÍVt:1 tr!~nr1,1ilJn~ nru:.• n..-.C'f.nc:, 'i..._._,._, V :t,V 'CV\,l.J,V \J'-' 'Vl.'vL.n • .._. "'L"-"•.._\.1\1.L.Ll,Vo.:J J.J,.V,;;i '\.l(.\.;)V..;) 

ordinarios, etc. Dêm,1is, é necessario que o 
governo tenha á sua disposição l1 ma força 
que possa acudir a qualquer ponto ameaçado, 
collocada. em differentes pl'Ovincias. 

Nao concordo com o Sr. deputado que quer 
que os lrnlall1õe:; sejão compostos de indiv.i<luos 
de differentes provincias; êu desejo que cada 
batalhrto seja composto de filhos de uma pro
vincia, no que lta a vantagem da crnalaça.o 
para a melhor disciplina e serviço, querendo 
caJa um á porfia mostrar a setts compull'iotas 
que desempenha melhor •)s sem, devcn.)::;. De
mais, nas occasiões de desaslte::1, prntegem-se 
mais facilmente, conhecem-se mais, e têm 
mais deSE:jo de bcnevolencia com seus patl'icios ; 
e quanào voHão c_om baixa ptHa suas casas, 
nn.o querem passar pot' covardes, mas como 
homens honrados, e merecer a estima e boa 
opinião de seus amigos e compruvincianos. 
l\'fos, posto não concOl'de com a opiuino do 
Sr. deputado nesta parte, concordo com elle 
na necessidade de dat· mobilidade á tropa, para 
sel' subordinada e disciplinada. Tendo ella n 
necessaria mobilidade, não acontecerúõ os movi
rncnlos que têm apparecido no Brnzil, em que u 
tropa se tem d~ixa.Jo seduzir em ce1'las occu
siões. Póde-se destacar de tempos a tempos urn 
batall1ão ele uma provincia para outl'a, e assim 
haverá a necessaria mobilidade. Na,o se manuou 
buscar do Pará um batalhão que está no Hio 
Grande do Sul, e outro de Pernambuco, que 
tambem lá. exísle? F'az-se mais alguma despez.u, 
mas ell a é i ndis pensa vel para se manter a trn11 -
quillidade publica e c:onservat· disciplinado o 
exercito. 

Quanto á fixação de forças extraordinadas, 
direi que entendo que as circurnstancias actuaes 
não são· onlinarias ; e em attençM u isto, o 
gabinele de 19 de SEctembro pretendia pedit· 
prorogação da dispo::;içao da lei, que fütlodsa o 
destacamento de 4 mil homens de guardas nu
cionaes, qlle finalisa ern Setembro ou Ou lubrn 
deste anno. A administração de 19 de Setembt·o 
pretendia pedfr francamente ao corpo legislativo 
a prorogação dessa autorisação, e então me pa
rece que claril fica a disposição da constituiçno, 
que manda fixar annuahnente a força, e não 
para dahi a 2 annos, porque isso ll'a1-ia os in
convenientes apontados por um Sr. deputado 
de Minafl ; além de que o ministro, quti qui
zesse abusar, acharia sempre o Brazil em estado 
ex trnordinario. 

Tal vez se admfreru alguns Srs. depu lados de 
que o goverrío, em lugar de pedir fürnçno da 
fol'ça de linha em maior numero1 peQissc a pro
rogaçâo da lei que aulorisava o destacamento 
de 4 n1il guardas nactonaes. Direi a nzllo, E' 
conhecido o inconveniente de uma lropn nova, 
é as difüculdades mesmo do rec1·utamento. 
Posto o gabinete de 19 de Setembro recrnlas!:ie 
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SESSÃO EM ~ DE JULHO DE 1839 139 
cm 18 mezes 6 mil e tantos homens, é ne
cessario aproveitar guardas nacionaes já nguer· 
ridos nos pontos em que fazem melhor serviço 
do qu~ qualquer soidado recrutado. Eis porque 
eu preferia a prorogação da lei-

Disse o nobre àepulado por Minas que o go
verno não lançou mão de todos os meios· que 
fàcultaV"a a .lei para recrutar, por isso que dis
pensou o recrutame11to na guarda nacional
não é assim. 

O governo via que em muítas prnvincias as 
guardas nacionaes das capitaes trabalhavã.O 
sem de~canvo ; julgou ;;;;er \yrannia recrutar 
estes homens, que prestavãO tantos serYiços com 
sacrificio de seus commodos, .e de seus inle· 
resse.s, qLJando os guardns nacionaes que não 
habitão as capitaes não tinhão esse onus : e por 
isso por um decreto exceptuou do re<:rutamento 
os guardas r1acionaes das capitae.s dns pro• 
vincias. Esta medida portanto de nenhum 
modo póde ser cons~derada d(;>spreiadora da 
permissão concQdida. ao governo. Não ha por
tan lo contradicção com o meu relatorio, quando 
digo que no.o está distante o lempo em que os I'e
beldes cessem de exisiir1 e peço forças, pois que 
o governo não se deve despir das forças neces· 
sarias, e muito menos quando eHes ainda não 
abandonárão o seu projecto ; e até, a meu vêr, se 
tal se fizesse, ir-se-hia animar o partido rebelde· 
de alguma maneira. De eu . dizer que o tempo 
não está longe em que a rcbelliào deve suc
cumbir não se segue que seja amuuhã. Tamhem 
não creio que se possa_ criminar de contra
dictorio ou ine:xacto o-rclatorio, quando disse 
que os rebeldes se achando n í1s, e faltos de 
tudo, ele., elles nllo ten11ão sido ainda debel
lados ; porque o que se deveria ver primeiro é 
se e1les enttio assim eslavrw, e se nós tin}rnmos 
a força que hoje ha no Rio Grande de 8,500 
homens, pouco mais ou menos ; nã.o sendo 
isto assim, não ha pois contradicçã.o e desleixo 
do gttbinete de Setembro. · 

O nobre· deputado pedio informações a res-
. peito do estado de st1bordinação da tropa no 

Rio Grande; disse que a disciplina afü rião 
era muito boa, principalmente na guarda na
ciona1, e que isso se devia em grande parte ás 
leis, a que elle chamou excepcionaes, isto é, 
a. lei que- i:nanda appJicar as penas militares 
em ten_1po de guerra, e a (1lle autorisa a remu
neraçno de serviços rele\l'anles, e fallou tambem 
sobre o fardamento. 4onge de concordar com 
a opinião do nobre deputado, eu· penso que o 
estado da disciplina que hoje existe na no~sa 
tropa é em grande parte devido a essas 1~is. 
Concordo com o Sr. deputado em que a lei que 
manda applicar as penas mimares do tempo de 
guerra na.o tenha preenchido todas as vistas 
do governo. O governo conheceu que esta lei 
não era sufficiente, mas \'ÍO iamhem que já era 
uma grande van-tagem o fazer conhecer :i tropa 
que 4s penas que tivessem de ser ~pplicadas . . . 

... 
serião mais severas ; porque isso produziria 
o salutar effeito de fazer arripiar a poucos 
que quizessem seguir a catT1.ilia de desvarios. 
O governo preparava-se para apresentar .i casa 
uma proposta para que os processos nas pro
vincias rebella.das fossem mais sununarios, 
e que delles não houvesse revista do con
selho de justiço., r,ara que 2,s sentenças pu
dessem ser logo executadas. Por falla àesta 
lei é que a outra não tenha talvez produ
zido os resultados que se desejr10, Na.o se 
espantem os Srs. deputados de eu enunciar 
esta ídéa, porque em todos os governos civi
lismlos é ::issim que se pratica em occasiõcs de 
rebelliíío. Os rnilitar-es briosos e honrados de
Sf'jão mesmo que haja prompto càstigo dos 
delinqueílles ; aquellcs que cumprem :;eus de
veres nno ternem, pelo contrário deshonrão~ 
se de ver nas suas fileiras homens indígnos, 
e desejão que o castigo seja immediato ao 
delicto. O governo, porém, nllo teve no anno 
passado tempo àe apresentar esta medida ; 
apresenlou outras ; as cousas fazem-se pouco ::i 
pouco. 

Disse o nobre deputado que ]endo a his~ 
toria das outras nações não encontrou exemplo 
de lei, que mande remunerar serviços rele· 
vanles. Peràôe-me o nobre deputado, que então 
nílo procurou bem, porque em toda::; as nações 
ha lei que manda pt-emiar no campo d~ ba
talha, mesmo na lflglaiena que o nobre de
putado citou, apresenlando-nos um pedaço da 
obra de Dupin ; se continuasse, verill o que 

1-. ,:i d' t b . ,, ,. acauo ~,e 1zer, e Bm em veria que e!le a1z 
que um dos vícios que atlribue a essa lei, é o 
tal direito da antiguidade. Nada menos proprio 
para . desenvolver o brio militar, porque deste 
modo a incapacjdade sóbe com preterição do 
meeito. O qlle mais 2.dmira, porém, é que o 
nobre deputado que hoje se oppõe a esta lei, 
sustenton na administração de que fez parte 
em 1836 uma lei que continha dísposição se
melhante, mandando premiar serviços rele
vantes prestados no Pará e no Rio Grande 
do Sul. O governo de 19 de Setembro, o que 
pedio foi que se fizesse esta lei extensiva a 
todas as provincias, onde apparecessem seme
lhantes desvarios ; nno qniz mais, pol'lanto~ do 
que estender o que já existia no tempo da nobrn 
deputado. 

Disse o nobre deputado que não sabe como 
os guardas nacionaes do Rio Grande do Sul 
estão· sujeitos .ís penas militares ; respondo 
que na fórma. da lei de 18 de Agosto de 
1831, e na fórma da autol'isação concedida 
para destaêar 4 mil guardas, e da d~claração 
das pen~s militares como .se fosse em estado 
de guerra, feita pelo corpo legislativo. O nobre 
deputado, quando apresentou esta sua duvida, 
parece que estava um tanto esquecido do que 
praticou quando ministro; pot· isso que tam
bem por um decreto de 28 de Março de 1836 
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140 SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 18:39 

mandou destacar guardas nacionaes do Rio 
Grande, S. Paulo e Santa Cathariua, segundo 
o que <lispoem o.s arts. 130, 131, etc., da lei 
de 18 de Agosto de 1831, e que est1.lo in
clnidos no capitulo da guarda nacionai àesia
cada em tempo de guerra. 

Disse um nobre deputado de Pernambuco 
que a guarda nacional do Rio Grande era 
insubordinada. Sendo difficil chamar a tropa 
de linha ao necessario estado de subordinaçno 
n. rl:"'n:nl:na n"til1~fn n-tniC'.'I ~ rrn"'.ll~Af'.l l"H'.l{"lit"\n!ll • 
e; U.lVl.iJJ-'lllJ(,I' J..U~J.lV I.J..IU.i~ u 5ua.1. ua.. ..L.lt4'-'1VL.IIA..I, ' 

mas posto eHa nM esteja no pé que dese
jamos, não está neste estado de indisciplina 
que o nobre deputado julga, como bem disse 
o St'. ministro da guerra quando nos fallou 
do estado da força alli existente. Direi de pas
s::ie:em aue muito me lisoni:reio da declaracão 
feit~ µo; S. Ex. em uma~ das sessões µ'as
sadas, de que a tropa do Rio Grande existe 
em um pé de disciplina e de subordinaçno 
que mal se podia espernr de uma tropa nova 
e em mo pouco tempo. Notot1-se que n ca
vall~rin antes do ataque tt'eme e que se ouvem 
tenir os estribos. Senhm·es, nt\o ha militar, 
por mais aguerrido que seja, que no principio 
do ataque não se sinta commovido I se nós 
quando principiamos a fallar ficamos timo
ratos, quanto mais nno devem estar commo
vidos aquelles que ouvem zunir as balas ? 
~ias devo advertir que a guarda nacional do 
Hio Grande do Sul é capaz de se bater com 
qualquer tropa guerreira. (Apoiados.) 

Não sei que no meu tempo se recambiasse 
fardame11to algum porque fosse pequeno : não 
seria tào pequeno -que não houvesse soldado 
a quern servisse. Verdade é que alguns farda
mentos fora,o pequenos, principalmente para 
os indios de Missões, que são corpulentos ; 
mas depois evitou-se esse inconveniente. Por
tanto, se o nobre deputado quizer apontar isso 
como desleixo do arsenal de guerra durante 
o ministerio de 19 de Seternb!'o, a sua cen
sura é infundada, e nao póde obscurecer os 
importantes 8et·viços prestados por aquella re
partição. 
· Disse o nobre deputado por Minas que o 

gabinete de 19 de Setembro tinha remettido 
para o Rio Grande apenas 2,400 homens de. 
mais que os gabineles anteriores, que remet-. 
têrão 1,900, não tendo feito nenhum serviço, 
vislo os recursos que lhe tinhno sido proporcio
nados ; e . comparando a força de linha que 
então existia, e ~ -rle · hoje, achou uma ditie
rença de 500 homens, que julgo insignificante, . 
visto as perdas que têm havido nessa provinçia, 
attribuindo á lacuna havida nesse mappa. 

O nobre deputado alguma razão tem, porque 
neste numero não entrou a columna de Sânla 
Catharina na força de 1100 homens, nem a f01·ça 
de Pernambuco que se achava na Bahia, que 
anda por 800 a 900 homens ; temos portanto 
que accrescentar 1)200 a 1,800 homens aos 

2,400, o que faz uma força de 3,G00 a ~3,iOO 
homens, que o gabinete de 10 de Sdem bt·o 
mandou em 18 mezcs, enh'elanto qlle os gabi
netes anteriores mandárào 1,800 em 2 annos. 

Perguntou i.arnbern por que razão havia. no 
Pará ta.o pouca tropa, e tanta em Pernambuco, 
querendo talvez inculcar que, por eu ser per~ 
_,.,.-v"lh.1-..n.nr,,n f.;v,ihn r1n;"l1'nrl.n. m.-.;::-t f-.'-',nl"I no n,;nJ1n 
IJc.tlUJJUl,,tUJU' LlUUa. Ut::lAGl.l.lV U.l«J;:::, l..lVJJ<Ã 1.HA .lJ.J.UJUC\ 

província, em prejuizo das mais. A este res
peito o Sr. ministro já respondeu, e li:\mbem 
o Sr. ex-presidente do Pará: quando foi 
ordem para vir um bat[ilhllo do Pará, já ordens 
tinhão ido para differentes provindas para se 
mandat'em recrutas1 e essas já cheg,wão, e seu 
numero era maior do que o do batalhão que se 
rnandoL1 vir. Por consequencia não foi por 
querer favorecer a minha província á custa do 
1:esto do Brazil. Devo notar ainda que em Per
nambuco, e em outras pL'ovincias, deve haver 
deposito de tropa, de que o i:;overno possa lançar 
ml\o em caso de necessidade, como agora acon
teceu, havendo em Pern:unlmco fmça para se 
rnmetler para o Maranhno. 

O nobre deputado fallou tatnbem em h.wer 
estrangeiros na guarda nacional, e ser inaior o 
numero do destacamento da guarda naciomd de 

· 4 mil praças: o Sr. ministro já mostron que o· 
excesso nascia de se terern unido a este desta

·camento alguns estl'angeiros, que preferi ão servir · 
na guarda nnciona\; é esse tambem o motivo 
porque elles ahi se cnconlravão no mappa. 

O nobre deputado de Pernambuco perguntou 
o que é feito da tropa de Medeiros, da tropa que 
estava em cima da serra7 referindo-se ao rela
torio e mappas do anno passado. As forças de 
Medeiros erM as que tinha reunido José Ro
drigues, antes de ser batido pela força rebelde ; 
depois deste acontecimento retirou-se Medeiros 
com 150 e tantos homens, e -veio reunir-se á 
columna de S. Gonçalo, onde existe ; e que a 
de cima da serra então se dispersou, e parte 
dessa gente se acha. lambem reunida á mesma 
columna. O nobre deputado por Matto Grosso 
já mostrou o nenhum fundamento das censuras 
feitas á admini~tração passada no abandono de 
sua província,, E_ll~ .. ffp,• trou qne o governo 
tinha mandad~.;- -Jê1a1idade, e lambem arma
mentos que.:1ivez. ha 30 ou 40 ànnos se não 
mandava, e que tinha-lhe augmentado a con
signação de 90- á 150 contos de réis; e outras 
providenc~as pretendia dar, como se vê dos 
relãtorios. . 

O nobre deputado de Minas não sabe a que 
. atiribuir o esquecimento da nao apresentação 
do mappa das fortificações este anno, se foi 
para que o anno passado pudesse haver di
nheirQ. Como nunca linhllo havido informações 
exactas a este respeito dadas anteriormente, 
o governo julgou que a camara estimaria ter 
estas informações, e por isso apresentou o 
mappa o anno passado, e mesmo para que, 
vendo o seu estado, consignasse alguma quantia 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:15 - PÃ¡gina 17 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 9 Db~ JULHO DE 1839 141 

pum melhoramento de 11mas e factma de 
outras. Nno o fez, porém, este anno, porque a 
camaru já esiava informada do seu e~lad·1 , á 
excepção de um 011 outro melhoramento que 
se tem f_e~to com ·~ dinheiro votado para <les
pezas n1ilitares, pois que a catnara no anno 
passado ntl.o quiz dar dinheiro para augmentat· 
e melhorar, como cumpria, iaes fortificações, 
porque julgou não ser neces~ario. 

Perguntou o nobre deputado a razão por que 
tinhí'l.o vindo do Rio Grande alguns dos offi
ciaes mais habeis, e parece atll'ibuir a fins uin 
pouco odiosos a licença que eu tinha dado a 
esses officiaes para virem á côrte. Poucos 
vierão: um delles, o digno official José Joaquim 
Coelho, bastante éloente; e outros, que cst;ú·ão 
ha muito tempo distantes de suas familias e as 
queria.o visitar, pedit·ao licença, e eu a conci;di 
por alguns mezes, por estar a tropa em quarteis 
de inverno, e nao lel' tempo agorn de se fazer 
a campanha. Nào foi pois para pôr embaraços 
á administração actual, mas sim dar algum 
allivio áquelles qne se sacrificão pelo paiz. 

Perguntou lambem o mesmo Sr. deputado 
porque eu tinha apresentado no relatorio mais 
officiaes promovidos por serviços relevantes 
prestados no Rio Grande do Sul do que no 
Pará. Na relação ha sem duvida alg11ns offi
ciaes promovidos no Rio Grande do Sul, nrto 
por serviços relevantes, mas por sua antigui
dade, pot· isso que, tendo sido prnmovidos na 
promoção geral de seus corpos, isso lhes com
pelia, e houve em consequencia disto algum 
engano; além disto muitos officiaes no Pará 
tinhão sido promovidos pelos governos anle
riores por serviços relevantes, e o governo de 
Setembro premiou aquelles que ainda o não 
linhão sido, segundo as inforrnar;ões do Sr. 
ex-presidente daquella província. A par disto 
perguntou o nobre deputado porque o governo 
não tinha premiado outrns officiaes no Rio 
Grande, como Medeiros, Silva Tavares, Lou
reiro e outros, parecendo querer inculcar aos 
rio-grnndenses que o governo não recompensava 
os seus serviços. O nobre ministro já respondeu 
a esta censura, mostrando que esses dignos 
officiaes -s:J.O guai·das nacionaes, e esta.o gozando 
dos soldos segundo os commandos que têm ; 
porque o governo não lhes podia dar outra 
recompensa do que determina a lei do anno 
passado, isto é, do pl'imeiro posto subalterno, 
se elles quizessem entrar na tropa . de· linha, 
o que certamente não quererão ; mostrando 
mais S. Ex., que o governo esperava pela 
conclusão da g(.lerra para os premiat· como 
elles merecem.-

Mas perguntou oult'o nobre deputado. por 
!\finas porque se nrio havião feito semelhantes 
recompensas extensivas aos· serviços relevantes 
prestados em Minas,· se · tinha sido pol'que 
tinhão elles balido o regresso ; eu não· sei se · 
a revolução de Minas foi do regresso ou do 

pl'Ogresso. Nenhum omcial o req11ereu. O go
verno apenas recebeu n. participação <lo com-

- _1 1 1 /1 _ -- ___ --- ·-- _ .. _, .1 _ l _ mannarw.:•ucssa rnrça, recommenuanuo a a1gu11s 
oHiciae·s; mas não julgou este documento 
surficienle para conccdeL' remunerações, por 
isso que as que tem do.do tetn exigido i11ais 
doeu mentes. H2\ mais pessoas no Ceará, Per
nambuco e outras províncias, que tambem não 
farão ren1unera1.lris, pois que o governo não 
se achava para isto habilitado. 

Disse o nobre deputado que ho.via descon
t8otamento no Rio Grnnde do Sul, porque 
tinhão sido mandados respondei· a conselho do 
guerra dous officiaes generaes, e nii.O o Cul
deron, em consequencia do desasll'e do Rio 
Pardo. O nobr·e dêputado está completamente 
enganndo, O governo mandou rosponcleL' a con -
selho de guel'l'U a Lodos esles ol'ficiaes-generaes 
quo se achárc'!o trnquelle JosaslL'c, e esta Ol'dern 
foi para lodos ao mesmo tempo ; Calderon 
lcunbem respondeu, e n~o lhe sendo achado 
cl'ime no· conselho de investigação e no con
selho de guen"<t, :=,;egundo penso, assim mesmo 
o seu processo veio para o conselho supremo. 

Mas disse o nobre dep11tado que o governo 
não manJ.ou respondCL' o ollicial-general Seáea, 
que desobedeceu ao presidente, nao querendo 
marchar com a columna dos Canudos. Pt·i
meiramente devo dizet· que o presidente mandou 
ordem a esse official para qne convocasse urn 
conselho, e visse se em prndenle alt·avessar o 
rio S. G rnçalo ; o conselho nào foi desta 
opiniao, e assim se respondeu ao presidente, 
e a co!umna não passou. Se houve carta pat·
cular não sei. Sendo as.sim, não havia direito 
de o mandal' responsabilisar : se elle tivesse 
íu.o contl'a us Ol'llens, elle teria sido respon
sabilisado. 

:Mas disse o nobre deputado que foi o oflicial -
general Seára o unico a quem o ex-ministro 
elogiou no seu relat<Jrio. Esta proposição não 
é exacta ; nao foi o unico a quem o ex-ministro 
elogiou, e mesmo o ni'.\.o elogiou. 

Fallando no estallo em que achou a tropa 
do Rio Granue do Sul, a sua boa disposição, 
e o desejo que len1 de entrar em com
bate com os rebeldes, eu disse que tinha 
tido occasião de andar com essa colurnna 
particularmente, e de conhecer a sua disciplina 
e subordinaçào. Quando assim se el9gia o 
commandante da tropa por a cwservar bem 
disciplinada, esse elogio não recahe só no com
rnandante, mas lambem nos mais officiaes; e 
nem foi com o intuito de elogiar o comman
dante da columna que apresentei este pedaço 
do meu relatorio, mas sim para mostrar o bom 
espit-ito da mesma columna, e quê o elogio · 
comprehendia a todos que della fazino parte. 

Mas disse o nobre deputado que se mandou 
responsabilisar a um of:ficial, não sabe por 
que motivo, e que este era um <los motivos 
de descontentamento: julgo que se referio a 
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SESSÃO EM 9 DE JULHO DE l83!l 

,José Rodrigues. Quando a opposição ao ga
binete passado suppôz que se não tinha man· 
dado responder este official a co~selho de 
guerra: gritava o St·. deputado, e outros <le seu 
lado, porque o governo não tinha mandado 
responsahilisar a esse homem que tinha perdido 
cavalhada e entregado dinheiros a Fructo ; agora 
que se mostrou que se tinha mandado respon
sahilisar, censurao porque o governo assim pra
ticou. Eu não entendo- os nõbres deputados aa 
opposiçllo; mas po~so affirmar que o gabinete 
de 19 de Setembro seguia sempre uma in
variavel norma de conducta. 

Direi alguma cousa sobre a proposta. O 
'luadro do exercito foi apresentado á camara 
não por arbítrio da administração de 19 de Se
ternb10, mas em ·cumprimento á disposição 
da leí de fixaçno do anno passado, que as,3im 
õ detei·minõu, e da iei qne munàou organisar o 
quadro dos officiaes. Não quero dizer que o 
trabalho seja perfeito, cu mesmo o alterei 
muitas vezes depois de ouvir alguns of'ficiaes 
de diITerentes armas; e o Exm. ministro da 
guerra actual o podia ainda aperfeiçoar; pot· 
isso é-me indifferenle que se approve ou nno 
o artigo. Quanto á alguns defeitos, que forll.o 
apontados nessa organisaç:i.o, nao tomarei o 
tempo á camara declarando os motivos porque 
assirn aconteceu, tendo um nobre deputado 
defendido essa organisaçM melhor do que eu 
o poderia ter feíLo. Se em terceira discussão 
apparecer alguma emenda ao artigo, que já 
passou, mostrarei quão vantajosa e economica 
é a creaçao de artifices. Direi porém alguma 
cousa a respeito dos pontoneiros. 
. Eu julguei que o . nobre deputado quizesse 
censurar a administração passada, dizendo 
que esse corpo não devia talvez ser cornpre
hendido na arma de artilharia, mas sim de 
engenheiros,. e então teria alguma razão na 
sua censura, e enta.o eu justificarei o meu 
procedimento: mas quanto á utilidade desta 
creaçllo, ninguem a póde negar. Mas dissH-se 
-que praças temos nós para que possamos 
nellas trabalhar, empregando os sapadores e 
mineiros ? NM sei que governo algum exer
cite .pontoneiros, mineiros e sapadores na 
occusia.o em que tem precisão de seu ser
viço,-Se no Rio Grande do Sul tivessem os bons 
mineiros, . poderião · auxiliar . muito a nossa 
força, fazendo algumas minas, para. que, no 
easo de algum ataque dos rebeldes, elles fossem 
bem hospedados. Demais, temos academia 
militar, onde hà alumnos que estão a formar
se nas differ.entes armas, e que devem saber 
praticamente todas eetas cousas, e que se
exerc~lem em todos estes trabalhos, e que 
agora não o podem fazei· por não termos esses 
trabalhadores ; e se os tivessemos, os nossos 
officiaes praticarião, serião mais instruídos na 
arte de guerra, e exercitarião os nossos sol
dados nesses trabalhos passageiros qµe . deve 

todo ô soldado saber, e lel'Íamos entno lropa 
co_mo todos nós desejámos. 

Nem se diga que mandár~o eng;:ijar 200 
homens : o govern:o foi o mais economico pos
sivel ; mandou s6 engajar urna companhia, 
nara cme ella exercitasse a outra aue se ti-.. - --- - -. - - - - - - . - .. 
vesse de crear de brazileíros, para completar 
o corpo, e ficassem os privados delles, quando 
acabassem seus engajamentos. Um Sr. deputado 
de Pernambuco disse que na nossa academia 
ha paizanos que vencem mais do que militares. 
Não se podem verdadeiramente chamur pai~ 
zanos os que alli es_tudão ; ha na verdade pai
za.nos, a quem o governo concede licença para 
ouvir as lições, mas os outros s~o sujeitos á 
discipiina, faze;i,1 exercicio, manobra.01 e acodem 
no chamamenlo como os militares. Ha alunrnos 
que vencem mais de que, por exemplo, um 
cadete; podet-se-hiM igualar os vencimentos ; 
ma:; como estes Wm alguma vantagem que 
nno lf\111 os 011tros, por isso assim se julgou 
conveniente. O St·. ministro da ~uerrn jó. dimi
nuio os vencimentos; clle fará o que julgar 
conveniente, mas julgo que é necessario animar 
a mocidade para a classe rnililar, de que muito 
necessitamos. 

Disse mais o Sr. deputado que o regula
mento é tão defeituoso, que um pahmno póde · 
sahir com o posto de tenentc-cornncl. Se o 
nobre depntado tivesse liJo bem o regulamento, 
o que nllo fez, segundo elle mesmo confessa, 
veria que os que são militares, por exemplo, 
capitães, podem, ,ia verdaue, em 5 annos 
chegar a teóentes-coroneis, mas nl'lo paÍírnnos. 
Terei outras occasiões de tornar a fallal' nesta 
ma teria. 

Disse o nobre deputado que as materias da 
escola são tão mal combinadas, que não ha 
alumnos para algumas dellas-. Isto podia acon
tecer agora que o regulamento pela primeira 
vez foi posto em pratica ; mas logo que a 
escola entri.lr na sua marcha ordinaria, não 
podem deixar de haver díscipulos para todas 
as aulas. 

Finalisarei lralando do artigo em discnssrw. 
O governo incluío no mesmo decreto a força 

· fóra da linha ; p9rque julgou isto indifferente, 
podia fazêl-o em decreto separado ; porém, 
como as leis qaejá apontei mandãrão o governo. 
organisar a força concedida o anno proximo 
passado, e a <ll'denança militai··· que tinha de 

· apparecer. é quem deveda tudo organisar, nllo 
poz duvida em assim praticar; e se acaso a ca• 
mara quizer supprimil-o deixando o Exm. mi-. 
nistro autods;:tdo para dispôr da força como 
julgar maís conveniente, eu não. me opporei. 

Eis as informações que julguei dever dar 
em resposta aos Srs. deputados que .as exi
girão. . · . · · · 

A discussão fica adiada, e levanta-se·a sessão 
ás 2 horas e meia da larde. 

A ordem do dia·segui_nte é a mesma, de hoje. 
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Aeta de 10 de Julho 

lJHESIDENCU DO SR. ARAUJO VIA.NNA 

Sendo onze horas e verificando-se pclu cha
mada presentes tão sómente os St·s. And1·éa, 
Alencar, Ferreira da Costa, Carneit·o dil Cunha, 
Coelho Bastos, Nunes Machado, Henriques de 
Rezende, José Gonçalves Martin~, Moura Ma
galhaes, :Marcellino de Bi·ilo, Bándeira de Melln, 

. Marioel Amaral, Tosta, Dantas, Gomes Ribeirn, 
Gomes de Campos, Clemente Pereira, Freitas, 
Vaz Viei'ra, Linipo de Abl'etl, Amujo Vianna, 
Paula Candido, Carneil'o Leão, lVIontezuma, 
Marinho; Pedreira, Quadros Aranha, Santos 
Azevedo,· Assis Mascarenhas, Penna, Andrada 
Machado, Alvares Machado, Casado, Angelo 
Custodio, Cintra, Tor1·es, Veiga Pessoa, Car
valho de Mendonça e Ülloni, em numero de 
3!J, o Sr. presidente declara não haver sessno. 

Faltao com cuusa pai·ticipada os Srs. Bel
leza, Cajueiro, Lima e Silva, Alvares do 
Amaral, Soulo, Silva Pontes, Sebasliao do 
Rego, Aureliano, Bustamante, Alcibiades, Pinto 
Coelho e Carnei1 o de Campos ; e sem el!a os 
Srs. Souia Franco, EncarnaçM, Souza Martins, 
André Bastos, Costa Mirnnda, Sucupira, José 
Marianno, Castro e Silva, Ferreira do Castro; 
Tot·re:lo, Oliveira, Re~o Monteiro, Maciel Mon
teiro, Francisco <lo Rego, Luiz Carlos, Monte, 
Vieira de Mello; Lacerda, Urbano, Mello Matlos, 
Frnncisco Gonçalves Martins, . Ramiro, Rocha 
Galvão, Visgueil'o, Ribeiro Duarte, Barreto Pe
droso, Vianna, Siqueirn e Silva, Paulino, Costa 

. Pinto, Belisario, Cerqueira Leite, Mendes dos 
Santos, Lemos, Miranda Ribeiro, LoUl'enço José 
Ribeiro, Gomes da Fonseca, Pedro de Al
cantara, Navarro, bispo de Cuyabá, Toledo, 
Pacheco, Ribeiro de Andrada, Monteiro de 
Barros, Dias de Toledci e Coelho. 

-~ ... ---
Se~~ão em li. de Julho 

PRESIDENC!A DO SH, ARAUJO VIANNA 

Sm!MARIO. - Expediente. - Reque:rimento. -
Pareceres de commissão. -Ordem do dia.
Revogação . da nomeação do Dr. GtieJ<1·a. 
Discurso do 8r. ]fontezitma.-Fixação das 
fm·ças de terra. T>iscuroos dos Srs. - Nunes 
JJ;Jachado, ministro da guen·a, Andréa, Jfow·a 
Magalhães e And-rada lV.laehado. 

_A's 10 horas da manh!\ 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 
acta da anleCf~dent~, e bem assim a do dia em 
que nllo houve sessllo. 

Faltão com :2ausa participada os Srs. Cajueiro, 
SebAsti~o do R<~go, Calmon, Silva Pontes, Si
queira. e Silva, Bustamante, Alcibíades, Pinto 
Coelho e Carneiro de Campos ; e sem ella os 

SL's. Franco, Francisco do Rego, Mello I\fattos e 
Limpo de Abreu. 

EXPED!EN'l'8 . 

O SR. 1" SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do rniitistro dos negocios estrangeiros en· 
vianda um documento assignado_ pelo ot'ficial
maior da· secretaria a seu cargo, contendo os 
esclarecimento3 pedidos a respeito da época em 
que cessou o marquez de Maceió de ser enviado 
extraordinario e ministro plenipotenciario do 
imperio em Vienna de Austri'a.-A quem foz 
a requisição. 

Do ministro da fazenda, remettendo os officios 
do pre::;idente da provincia de M:ilto-Grosso, de 
17 de N ovembl'o de 1837 e 4 de Abril de 1839, 
sob ns. 250 e 77, e do inspectnr da thesouraria 
da provincL;i,, de 13 de Novembro de 1837, n. 
156, e 13 de Abril ultiino, sob n. 65, para que 
esta carnara delibere sobre a conveniencia da 
medida le111braJa, de se alienar a prata que eslá 
sem uso, e alguns escravo5 da naç110, cuja con
sc:rvaçao ó onernsa á fü.r.t!nda.-A' commissn.o 
do orçamento da fazenda. 

Do minislt·o do impcrio, enviando a copia do 
aviso expedido por aquella secretada em 22 de 
Fevei·eirn do correnle, a respeito da eleiçno a 
que se tinha p1·ocedido parn a as~embléa da 
proviucia da Parahyba.-A quem fez a re
quisiça.o. 

Do mesmo ministro, participando que, não 
apparecendo na secretaria a seu cargo, nem na 
dos negocios da marinha, papeis alguns rela
tivos ao encanamento das aguas do Rio de S. 
Francisco da Parahyba do N 01·te, se pedirão na 
dala de 8 do cor!·ente os convenientes esclare
cimentos ao pL'esidente da respectiva provin·~ia. 
-A quem fez a requisição. 

Vai á commissão de instrucçllo publica o 
requerimento de Francisco Antonio Pinto, e á 
mesa o de V.isco da Cunha d'Eça e Costa. 

Remelte-se á commissD.o de estatistica uma 
representação da camara municipal· da villa 
Federal de Cabeceiras, provincia da Parahyba. 

Lê-se o seguinte : 
e< A commissão do ,;m;amento da fazendá, 

para poder interpôr o seu parecer sobre a prv
posta do governo, apt;esenta<la na sessão do 
anno pasrndo, relativa á extracção diamantina, 
precisa que do thesouro publico nacional se 
exijão todos os papeis relalivos a este assumpto, 
que, tendo já estado na casa, forã-o para alli 
remettidos em data de 22 de Dezembro de 1836. 

« E oulrosim, requer que se exija do Sr. 
-ministro da fazenda que informe se já chegou 
ao termo o resultado das diligencias a que ·se 
mandou proceder por virtude do requel'irnento 
apprnvado nesta casa, para que se mandassem 
avaliar os proprios nacionaes existentes no Ml:l· 
ranhão, Pará e Piauhy. 
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144 SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1839 
t< Item I se já se cum prio o que exige a lei de 

11 de Outubro de 1837; no art. 121 e se o the· 
souro está já habilitado para dar suns infor
rna~ücs á camara. 

« Item, qne dos ministerios da guerra e 
fazenda se exija o orçamento da receita e des
p_eza da lypograpbia nacional, fabrica de ferro e 
da polvora, e que declarem se as quantias or
çadas são a di!Terença sómente entre a receita 
total. e a despeza, como se deve presumir, ou a 
receita total, e nesse cuso que declarem o mo
tivo por que não foi contemplada a despeza. 

,, Paço da cam.ara dos deputados, 9 de Julho 
de 1839.-J. F. Vianna,-.111; N. Castro e 
Silve,. li 

O Sr. Henriques d.e ltezende pede a palavra 
pela ordern, e lembra que em uma das tabellus 
do S1·. ex-ministro da gue1·1·n existe impresso o 
que se pede nu ultima pal'lc do requerimento 
da commissao ; e pot· isso l'equer ao SI'. pl'Csi
denle que ponha u votos pm· partes o requed· 
menta. 

O requerimento é posto a votos por pal'les e 
todas ellas são npprovadas. 

O Sr . .Rego l'v!onteil'o tem a palavra pela 
ol'dem, e manda á mesa o aviso do ex-ministro 
da fazenda, de 26 de Junho de 1838, sob1·e a 
informação do administt·ador da rncebedoria do 
municipio desta côl'le, sobre o eslndo do arren
damento dos edifieios que servi1 üo de armazem 

. do con1missariado, afim ele ser 1·cmellido á com
foissão respectiva:-Vai ú terceira com missno 
de fazenda. ·· 

Sã.o lidos e approvados os seguintes pare
ceres : 

Da commiss~o de con1mel'cio, industria e 
artes:· 

<f Os cidadrtos Ignacio Ralton, Joaquim 
Jõsé Pereirn de }"uro e Peàl'O de Alcantara 
Bellegarde, prelendem formar uma companhia 
para melhornr a estrada do Botafogo, nesta ci
dade, desde a ponte do Cattete até a entrada do 
caminho de S. Clemente, a qual offerece aclual
trii;nte difficil t1·ansito pelas incommodas arêas 
que cobrem o seu selo, e pelos máos esgotos e 
paissagens de algumas de suas partes, e- em 
compensaç110 das despezas e empate de cnpi
taes que tem de occasion:ir sem.elhanle em, 
preza, pedem que seja concedido á mesma com
panhia o direito de cobt[lr ta:,as sob as condi
~ões seguintes : 

« 1 '". Toda a referida estrada · será solida
mente atterrada com sufficientes camadas de 
pedt·a quebrada na la,gura de 60 palmos, onde 
o terreno o pel'mitfü1 por fó1·n1a· que ·preste 
commodo e enxuto transito, em toda a estação, 
tanto a pessoas de pé ou a cavallo, como a 
qna]quer genel'o de transporte. 

(( 2ª. As ~o~í.es actuaes do Catlele e Botafogo, 
serã,o subshtu1das por outras rasas. · 

· << 3". Toàa a frente da praia de Bota fogo 

. 
se1·á guarnecida de mm·o de apoio para a se
gurança, e conservaçüO da çstradu. 

(( ·4,4. O contracto da empreza durará por 
tri11ta atmos, obrigando·sc a companhia á con
servação da estrada por todo esse tempo,. e, 
findo elle, a fazer entrega della em bom estado 
a quem competir. 

(r 5". As obras deveráõ começar dentro de 
seis me1.,es; e ficar ultimadas no fim de 3 annos, 
a contar da data do contracto. 

" 6ª Rm ,v-.mni>nsan'lo Nn S"" Í'"'ba11,A e " • ...,,, '-''-'" t'""'• 'fl".A. ~v '-'-1.,l ,L4'l.l .llU 

desper.as, gozará a companhia do direito de 
cobrar, em barreira estabelecida omle julgar 
mais conveniente, us seguintes taxas de pas
sagem: 

<< Por animal cavallar~ muar, ou vaccum, 
que passar c_om carga, ou sem ella, 20 réis. 

« Por carro, sege ou transporte de um, ou 
dous anirnacs de qualquer denominação, ex· 
ceplrnmdo os de rodas fixas no eixo, 40 réis. 

t1 Por caHo, etc. de mais tle dous animaes, ou 
de rodas fixas no eixo, 80 réis. · 

c1 71'. A nnecadaçno do referido imposto co
meçarâ a lel' l uga L' logo que a metade da es· 
tracla esLi ve1· concl uiàa. , 

« Os representantes juntarno no seu requel'i· 
mr~nlo urna planta da estrada e p1·a9a do Bofa
fogo, e l:iem assim o orçamento da despcia 
que exige a t·efcrida empreza, e da 1·eceita que 
poderá produiir (na hypolhese de \he serem 
concedidas as taxas acima mencionadas) mon
tando a despeia tolal a 56:200S, e a receita 
annual a 5:584$. 

<< A commissão de industria, .coiumercio e 
artes, a q:Jetn (oi rernellido este negocio, consi
det·ando : 1 º, que a em preza em questão tem de· 
trazer grande commodidade aos hahitanles desta 
populosa capital, qt1e transita.o pela estrada de 
que se lrata, para os frequentados hairrós de 
Botafogo, S. Clemente, ele.: 2º, que sobrecar
reg.adu n camara municipal com 11mnerosas 
exigeneias de outros e urgentes meJhoramentos · · 
materiaes não lhe será sem duvida possivell 
ao menos Ulo cedo, cuidat· do que os represen
tantes projeclão: 3º, finalmente, que as van· 
tagens provenientes da facilidade do transito, 
devem ser superiores ao gravathe resultante de 
uma taxa modica e razoave], qual a que propoem 
os representantes, não duvidaria concorrer com 
seu ,,oto para 1evar-se a effeito. a rêferidà em-

. preza, se isto dependesse hoje do um aclo es
pecial d~ corpo legislativo. Considerando porém, 
a com missão, que os representantes nâo pedem 
uma ~oncessão, ou favor que não se ache já· 
autonsado pela JH'e\'idenle lei de 29 de Agosto 
de 1828, é de parecer que o seu requel'imento 
seja env_iado ao governo, µar., que, tnmaudo·o 
na consideração de que é digno, faç.a observar 
as disposições da lei citada.. · 
_ rc faço da camara dos deputados, 4 de Julho 

de 1839.-Hm·culano Fe1rrei1'a Penna,-Joã.o 
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SlSSÀO EM 11 DE JUtHO DE 1839 1-lt 

Ànton·io de Lemos. - Francisco Gomea ele 
Ca1npoH. » 

Da commissno de instruc\·llo pubJiC'a: 
cc A commissno de inslrul'~no publicu leu o 

requerimento de Frederico Augusto Xavier de 
BrHo, e Jollo Luiz d'AviJa, alumnos do curso 
jnt·idico de S. Paulo, onde allegno que tendo 
frequentado, como ouvintes, o primeito :mno do 
dito curso em 1838, sem se podel'em mah'icular 
pelle, por nno haver passado a resolução que 
os ;dispensasse dos exa~es de historia e gcogra
phra, para o que não eslavão preparados, e 
achando-se agora matriculados no sohredito 
anno, pot· haverem feito nquelles exames, fre
quentando ao mesmo tempo o 2º como volun
tal'ios, pedem á esta augusta camara que au
lorise o respectivo dircclor, para que os possa 
admillir a fazer neto, tanto do l" qi1e fre
quenliirao matriculados, como do 2º que fre
quenlflo voluntaries, A cC1mmissão considerando 
que os supplicaules têm satisfeito o que exigem 
os estatutos pnm se matricularem, e que 
achando-se effeclivamente matriculados no l° 
anno limita-se a graça que pedem a fazer aclo 
tanto dilquelle1 como tio 2º que frequenUio 
voluntarios (com assiduidade e applicação, se
gundo at'firmão seus 1·cspeclivos mestres) ; que 
a frequencia simultanea de ambos os annos 
na.o podem obstar ao seu aproveitamento em 
ambos, visto que a do 1º é já repetida, e final
·mente que é de equidade a concessl1o ela gruça 
que pe~em, visto na.o haverem ainda cm todas 
as pl'ovincias do imperio aul&s publicas em que 
se ensinem todos os preparalorios exigidos, e 

. nlto deverem ficar sujeitos ao atraso de um anno 
seQJ. culpa sua ; é por isso de parecer que 
se defira: ao seu requerimento, .. e para este 
fim offerecein a esta augusta camara a seguinte 
resolução: 

.. 1c Art. 1 º. O direclor do curso de sciencias ju• 
ridicas e sociaes de S. Paulo fica autodsado a 
admillir a fazer acto, tanto do 1º como do 
2º a_nno, aos estudantes Frederico Augusto Xa

. vie,· d_e Brito e Joao Luiz d'Avila, quando para 
esse fim se mostrem competentemente ha
bilitados. 

« Art. 2º. Suspendem-se para eslé fim só-
mente as leis em contrario. · . 

"" Paço da camara dos deputados; em 8 de 
Julho de 1889. - Lo-urenco Joaé Ribeiro -
Bispo de Ou:yabá. - Ba1Ídei-ra de Melto, ~en~ 
cido. J> 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do parecer da com
míssào ácerca · da revogação da nomeaçno do 
Dr. Guerra, 

O Sr~ .Montezuma, bem que a matel'ia tenha 
sido súfficienle11,1ente debatida, dará todavia 
as- razões porque tem de .votar contra o pa
recer, e a favor da emenda offerecida pelo 

T03IÓ II 

• 
Sr. Nunes Maclrndo. Quando por meio de 
um requerimento exigia o orador que o go
verno mandusse ú cumarn a copia t.lo decreto 
CfllC lravia rcvogudo a nouwac;llo do hnchnrcl 
Agostinho Moi·cira Guerru, cmitlio sua opinião 
a respeito do principio co11slilucional de ina
mo.vibilit.lade dos magislrmloi::;. Putlém ugora 
demonstrar ainch\ mais essa douh iua, corl'o
boral-a com as opiniões dos publicislas todos 
que têm tratado da muleria, os quaes todos 
reconhecem que os magistrados devem con
servar seus em pregos : - dilm, benc se ges
aerint. 

Abstém-se, porém, àessa demonstração, por
que até certo ponto offenderia ella ao decoro 
da camara, fazendo presumit· que ella duvidava· 
de um principio conslituciona], base de urn 
poder independente, de um dos poder·es so
heràuos da nação. Demais, sm·ia occupar-se 
de uma questão inutil, porque nenhum dos 
illustl'es deputados, tanto os que têm-se op
posto ao parecer, como os que por ellc volno, 
sustenta que os magislri:,dos são inamoviveis, 
perpetuas e vitalicios. Tal tem sido ú con
sidei·ac;ão que da casa tem mereciuo esta im
pol'lantissima queslão, que hoje sel'ia possivel 
duvidar se os desembarge.dorcs são vilalicios, 
perpetuas e inamoviveis; quanto, porém, aos 
juizes de direito, nenlnuua duvida é pos
sível. 

Parece•lhe que desde que se reconheceu o 
principio de se poderem aposentar os des
emba1·gadores contra a sua vontade, _p~z-se 
em duvida a sua inamovibilidade : · entretanto 
desejará que se não sustente esse pri_ncipio; 
CJUanto, porém, aos juízes de direito, nenhum 
acto ha da assembléa que infirrne sua per
petuidade. Talvez que pareça justo que os 
jnizes de direito não fossem perpetuas ou vitn
licios, e que 110 começo da magislralura não 
tivessem eiles essa prerogativa, afim de poder-se 
ajuizar da capacidade de cada um, e ao de· 
pois dar•lhe o dit-eilo de vitalicidade ; mas 
a consiituição reconhece clnra e evidentemente 
perpetuos o.s juizes de direito ; é pois escu~~\da 
essa discussao. 

Examinando todos os argumentos apresen
tados para sustentar o parecer da commfasàO, 
mostra que podem· l'eduzir-se á um unico, 
o seguinte : · não basta a simples nomeação 
de um bacharel para juiz de dfreito, não o 
tirar elle a carta, fazêl-a transitar pela cl1an
cellaria, para ontt·ar no goso du perpetuidaue 
de juiz de direito; é indispensavel que entre 
em e~ercicio,. é necessaria a posse. 

Aclia o orador que os nobres deputados que 
têm raciocinado desta maneiL'a têm confundido 
o exercicio com o direito ; separadas estas duas 
cousas, ver-se-ha que os seus atgumcnlos não 
podem pre"Valecer. A posse, quer seja consi
derada sómente como o· juramento, quer como 
alguma cousa além ào juramento, r.ão indita 

10 
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146 ggssAo EM 11 DE .JULHO DE 18!:HJ. 

senão a dec1arnção feita pela nutoridade compe
tente, que este ou aquel!e individuo que têm 
liradÓ sua carta, que á lem feito transÜar pela 
clrnncellaria, acha-sejustamente no cmpt·ego que 
deve exercer. 

Para mostrar o absurdo dos que sustenlão o 
parecet', basta que e11es reconhecessem que o 
bacharel que foi nomeado, que tem uma carta 
transitada peia chanceiiaria, não está no mesmo 
caso que outro baclHtrel que não tem uma 
carta; basta que lhe reconheçüo um direito a 
que chamão -,ius ad ·rem, -embora neguem
lhe o jw; iii rc. Reconhecendo-lhes jus ad rem, 
de certo não podem achar qüe seja licito t·oubar 
.,..,..,, .n:.-J....,,-l~n r,,.-.t-n. rl;l,n;f/"\ c,-n.n, c-1H1 n.n.n ,,ffn;f-n 

_UU LilUt:lUt..1.V \Ji::LV LlJ.ll,;,llt./1 ~ç;t.u o::u.,:;;1, l'Vl. lvHVU,V 

de sentença; ora, esse direito foi roubado e 
extorquido ao Sr. Guerra pelo decrelo de que 
se trata. 

Pede loda a allençrto dos omdot·cs que o têm 
de con1bater sobre e::;se ,u-gumenlo. E' misler 
que escolhflo um de dot1s absurdos ; ou o lm
churel nomeado eslú nns mesmas cit·c11mstancias 
quo um bacharel nflo nomeado, o qnc ó 
nbsunlo j Oll tem Urn dit•cito mnis OU menos 
(J,:denso que nquelle nno tem, sej,l este· direito 
.f u,~ ·in ·1·0 ou .fu8 ad rmu ; o para desfazer n no
mençno é prnciso roubat·-lhc esse direito, e é 
ubsm·do conceder que a ulgucm scjo. licilo com
rncllcr esse roubo. 

O orador mostra que nílo é impossivel que se 
tenha um direito pleno e perfeito sem que se 
possf\ ter o exercicio desse direito. Aos exemplos 
que têm sido apl'esentados, sem que tenhílo 
sido combalidos, accrescenta mais um ; os 
herdeiros necessarios de. qualquee testador têm 
o do mi nio; pleno da herança, e no em tanto só 
depois das partilhas entl'ão no exercil!io desse 
dominio. O ·orador sustenta que ·O exercício da 
jnrisdicçM póde apenas servir para confirmar 
direito adquirido pela nomeaçllo e transito da 
carta pela chancellaria; nem é justo que os 
empregos, ainda depois de conferidos, sejão 
dependentes do capricho dos ministros ; quizera 
que os illustres deputados que combatem esta 
doutrina n:lo se affastassem da materia, afim 
de ser ella decidida de uma maneira cabal e 
conforme ás regras universaes da jqrisprudencia 
patria. Se é licito ao bacharel nomeado de
morar-se !llgum tempo para tomar essa posse : 
se se lhe dá o tempo necessario para pre~ 
par~r-se; como quer que dentro deste tempo 
possa perder o direito de sua nomeação ? 

Indaga se os principios geraes que regulão 
as doações não terão applicaçno ao caso de. que 
se tl'ata: se nos reinicolas não achará principias 

. confirmalivos de sua opinião, se lhes não mi
nistrará Lobão: e declara que é doutrina cor
rente que pelo · simples facto de aceitação da 
doação adquire o donatario dominio do objecto 
doado. · 

Deduzindo um argumento da lei de 18 de 
Outubro de 1818, art. 2º, que diz que de todos 

os of'ficios de jusliça e far.enda serão conce
didos por set·vcntia vitalícia, mostra que o oHicio 
du jui;, de direito n~o podia ser conferido sent\o 
por titulo de serventia vitalieia, e dest'arte con
feria_ a vitalicidade ao nomea<lo; e e~tá per
suadido que os nobres deputados a quem 
combate n1ío ncharáõ differença entre perpe
tuidade e serventia vilalic:ia. 

Declara que está disposto a dar todo o des
envolvimento ao objecto em questão: se acaso 
S. Ex. o Sr. ministro da guerra chegar, pede ao 
Sr. presidente que tenha a bonàaàe de o 
advertir, porque entao calar-se-ha para con
tinuar amanhã . 

Resta-ihe ainda demonstrar, primeiro, a 
contradicçao do ex.-ministro da justiça quando 
revogou este decreto e outro mais ; segundo, 
responder de passagem aos al'gumentos do Sr. 
ex.-minislro da nwrinlm; terceiro, mostrai· quaes 
a::: verdadeiras ct1usas da destituição do Sr. 
Guet·t·a. 

O Sr. minislt·o da justiça revogou o decreto 
do Sr. Guerra porqne este senlior ainda não 
tinha lomado posse, e s~gundo os principias 
aqui sustentados, o simples titulo nno basta 
para conferit· a inamovibilidade. Ora, o bacharel 
Fl'anco, qüe set've na r.arreira da magistratura 
desde o a11no de 182:3, tendo desempenhado 
vaL'ios lugares, até o de ouvidor, foi despachado 
para a prnvincia, e comarca das Alngôa~, tomou 
compelenlcmente posse por procurador, pedio. 
licença ao governo parn ir buscar sua familia 
ao Rio Grande, e de volta a esta cidade achou-se 
destituido do · lugar. Este bacharel tinha uma 
nomeflção, uma carta passada pela chancellaria, 

.tinha tomado posse, e não obstante foi des
tituido. 

Declara que, por i3.char o negocio de summa 
importancia, munio-se de esclarecimentos fide
dignos, de que dá leitura. 

O SR. ToRREs :- Qun1 foi o ministro que fez 
essa d2stit uição ? 

O SR. CLEMENTE PEREIRA:- E' . um crime, 
seja commetlido por quem quer que fosse. 

O SR. MoNTEZUl\IA :- Eis como o ex-mi
nisll'o, a quem já não posso chamar da justiça, 
infringfo a I ei. _ 

O Sa. CAnNErno LEÃO :-O ministro que fez 
essa destituição foi o proprio Sr. Montezuma. 

O Sa. MoNTEZUIIIA :- Logo me _explicarei 
cabalmente, e o mesmo nobre deputaào por 
Minas ha de vil- me apertar a mão, d.izendo-me 
que o satisfiz completamente. (Hilar·idade pro-
longada.) . 

O SR. PRESIDENTE adverte ·ao orador que ·é 
chegado S. Ex. o Sr. ministro da guerra. . 

O Sa. MoNTEZOMA não tem duvida em inter
romper seu discurso, comtanto que amanhã lhe 
seja licito continual-o. 
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SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1839 147 
SEGUNDA PARtE DA OB.DEM DO DIA 

Discussão do 3º artigo da lei de fixação de 
for~:as do terra. 

E' introduzido, com as formalidades do 
esly1o, .S. Ex. o Sr. ministro da guerra. 

O Sr. Nunes Maohado :-Tive razões para 
votar contra o art. 2º da proposta, e as mesmas 
razões mi!ilão ácerca do 3º. Não sómente me 
parece que a designaçtlo das forças ma.readas nos 
arts. 2ºe 3º ni:10 está feita aproposito ( como dizem 
os entendedores da materia), e segundo os 
preceitos d'arte, nem com aquella conveniencia 
precisa ás necessidades do paiz. Tem-se dito, 
e talvez devidamente, que essas forças deverião 
ser formadas de outra 1naneira i já augmen
tando a cavallaria, já reduzindo os corpos de 
jnfantaria, etc., e que a materia do urtigo deve 
sel' firmada em uma lei permanente, e nno cm 
uma lei como esta, que .po1· sua 11a!m·cia é 
annua ; e nisto creio que conconfou o S1·. 
ministro: por isso votei conlrn o a1t. 2u, e 
voh\l'ei conlm o 3". 

Agora, Sl·. prcsidonle, V. Ex. mo conceder:'\ 
fazer algumus ohsc1·vn~·õek: gcl'lll'S, pois nno 1:1ou 
muito lwbilitudo nn mnlcriu do p1·1.1jcclo. Pl'in
r.ipinrei pelus leis cxc(!!Jcionues, u ó u primcirn 
a que autorisa o g1lVCL'ilO u conceder prnmios 
cm consequenci:i de 8tH'VÍ~'.OS 1·tdcvunles p1·cs· 
lados nas provincias rchclbdus. Sr. presidenlc, 
não levarei o meu esfol'ço a provar que u lei 
de que se trata nno é excepcional: ao con
tràrio, confcssul'ei que o é, pois considero 
assim aquelle que se desvia das regras ordi-

. narias e da marcha commum das cousas. En
tendo que a lei o que fez foi uma excepção 
ao modo ordinario tlas promoções, ao principio 
que regulava 01·dinariamente as propostas do 
exercito ; mas entretanto entendo que a lei 
contém uma cxcep~no reclamada pelas neces
sidades do paiz ; e não sei mesma a que pro
posito foi trazido á discussão o argumento ti
rado dessa lei ; penso que se teve um fim, que 
foi talvez trazer a odiosidade sobre a questào : 
V. Ex. o sabe; a idéa de-lei excepcional-não 
é sympathíca; faz recordar essas leis exce
pcionaes que em outro tempo espesinhavão a li· 
herdade dos cidadãos; mas a lei a que me re-
firo na.o tem nada disso. . 

Sr. presiàente, o estado de abatimento em 
que se achava a classe militar, tendo perdido 
todo o prestígio, estando desanimada e. sem es
peranças, alimentada .com um soldo mes
quinho que não está em proporção com a fra· 
queza da nossa moeda ; e sendo essa classe 
reclamada pelas CircurnsLancias do paiz pal'a 
entrar em funcções arduas, resistirá guerra civil, 
onde sem duvida teria muitas vezes de suffocar 
preconceitos e sympathias ; sentia-se a neces· 
sidade de um· estimulo forte, qué, fazendo esta 
classe resurgir do abatimento em que estava, 
restabelecesse as suas forças e vigorasse a sua 

coragem ; e eu não sei realmente de que 
outro meio mais proprio se pudesse lançar 
mao do que desse da lei ; n&o sei de que 
outro meio mais proficuo deveria lançar mão 
o governo e o corpo legislativo, que daquelle · 
que tende a produzir nos militares a nobre 
ambiçílo de distinguir-se por feitos de coragem, 
afim de obterem um premio. Eu nM sei 
mesmo como se quer que um serviço extraor
dinario tenha a mesma paga que o ordínario, 
com.o se justifique esta opinião ! Nao sei se 
lem o mesmo merecimento o militar que na 
paz, e com os commodos da vida, presta um 
serviço commodo, ou se outro que deixando a 
sua ca:rn, todos os commodos, seus parentes 
e amigos, vai ao campo da batalha arriscar a 
sua vida em defesa du palria ! São estas e 
outras muitas razões que me induzirão o anno 
passado a votar pela lei, e ainda hoje votaria 
por ulla, assim como voto contra a idéa emit
tiJa nesta casa aconsellrnnJo sua 1·etirnda. 

Eu devo !'aUat· com franqueza :í ·camara : 
nno sou apologista desse pdncipio de untigui
dl\tle: co11siuern-o absurdo tomado em f\bsolulo, 
e considel'O que, se allendern10s unicamente a 
csto pl'iucipio, prcjudica1·cu10s os interesses uo 
puiz ; e scguil-01 unicamente scl'iu sujeitar a 
sociedudc n todas as conscquencias de um 
principio to.o material como é esse da anti
guidade, Eu lançaria mão delle quan<lo hou
vesse concunencia de igua1dade de mel'iio : cu 
nno syrnµalhiso com tal principio. 

O nobt'e deputado por Minas (o Sr. Limpo), 
fundamentando a idéu da retirada dessa lei, 
disse : - A preteriçã.o sómente de um officiaI 
benemerito traria á causa publica consequencías 
funestas ; o desgosto, o desanimo, a iusubor· 
dinação e a immoralidade seria o resultado de 
uma µreteriçao. Mas (peço licença ao nobre 
deputado) ·lhe perguntarei se por ventura a 
retirada da lei set'á o l'emedio prop1·io a esses 
males ? _Eu entendo; pelo contrario, que os 
aggravarrn. 

Senhores, quando eu votei pela lei, previ 
que ella tinha seus incon venienles, que a sua 
execução era uma ernpreza ardua e difficil para 
o governo ; mas deveria eu recuar por seme
lhantes cunsiderações ? A camara dos deputados 
deveria rect1sar os beneficias de uma lei só 
porque a sua execução e1·a difficil ? Senhores, 
que cousa ha facil na empreza de governHt· ? 
Tudo ahi é arduo, tudo são escolhos e diffi.
culàades, mas no erntanto governa-se.... Se 
eu visse que com a retirada da lei se reme
diava o mal, bem ; mas me parece que estamos 
no caso que se indica, que o remedio parã 
a chaga é o cabello do proprio animal. Se 
subsiste a lei, o official benemerito preferido 
não desespera ; ainda se anima, esperando ser 
restituído ao seu direito ; mas se se l'elira a 
lei, o · que suçcederá ? Então é que vem o 
desgosto, a desesperação, a insubordinaçao e 
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a immoralidade ; todos esses males que teme 
o nobre deputado. 

Senhores, se alguns máos cffeitos erão de 
receiar da lei, elles j:i sortirno : agora o re
media é a conservação da . mesma lei para 
contrastar esses n1áos effeitos. Deixemos ao 
governo executar; e a camara dos deputados 
e o corpo legislativo tornem o lugar que lhe 
compete ; ponhamo-nos de atalaia e de obser
vação sobre os actos do governo, e prepa
remo-nos mesmo para accusar sua pertinacia, 
tomernos a honrosa tarefa de defender os 
nossos concidadãos. O official cuja justiça tenha 
sido indeferida reeorra ao governo, e delle 
appe11e para o corpo legislativo, e justiça 
lhe será feita : eu vou fazer já ensaios desse 
principio. 

Peço licença ao Sr. ministro para levar 
á sna consideraçn.o um official benemerito, 
que sendo attendido pelo governo, o nl:!.o foi 
conforme seus serviços : vou fallar de José 
,Jonquim Coelho, qne sendo tenente-coronel 
desde a guerra da Cisplatina, e que por esse 
principio de antiguidade tinha de lrn muito di
reit0 á patente de coronel, dando-se-lhe ultima
mamente esta patente, nao se faz mais do q11e 
indemnisal-o de um direito que tinha adquirido. 
E entretanto, aonde está o premio dos relevantes 
serviços que prestou na sua provincia, na guerrn 
.de Panellas, essa guen·a de padecimentos; os 
relevantes serviços que parece ter prestado na 
Bahia, ajudando a seus benemeritos filhos a 
debellar a rehellião? V. Ex. sabe (dirigindo-se 
para o Sr. minisfro) que temos falta do of
ficiaes, e por conseguinte, se attender ao co
ronel Coelho, obtém dous fins : o primeiro é 
fazer justiça ao merito, e o segundo é habilitar 
esse digno official a prestar ao paiz mais im
portanles serviços: consinta V. Ex. que eu 
faça uma pergunta sobre uma cousa que me 
fez muita impressão. O coronel José Joaquim 
Coelho, que veio gravemente enfermo (Deus 
perrn itta que triumphe da enfermidade); mas 
vierãO outros dous ófficiaes que não o estavão. 
Diga-me pois V. Ex. qual a razão da vinda 
desses ofüciaes, quando no Rio Grande não 
tinha abundancia delles? 

Fallarei de outra lei, que é a que manda · 
applie~r· os regulamentos de linha á gúarda 
nacionaJ. Sr. presidente, tambem votei por esta 
lei, não por toda, mas em parte; eu vi que a 
pouca disciplina do nosso exercito muito se 
resentia com a concurrencia dos soldados de 
linha com os da guarda nacional para o mesmo · 
serviço, que hão era possível dar-se a unidade 
precisa da força e acção quando os mesmos in
dividuas que combatião debaixo da mesma voz, 
e do mesmo chefe, erão governados differen
temente, e por isso entendi que a lei era ne
cessaria. E nem a idéa da lei é aqui nova; o 
que se fez foi preencher a disposição de outra· 
}ej, a de 16 de A~osto de l831, 

E' verdade que tem-se argumentado aqni que 
agora nno estava.mos em guerra: mas is:So pa
rece-me mais questno de palavras. Dizem que 
o Rio Grande nao está em guerra, e sin1 em 
rebellia.o ; seja como fôr, ou como qu izerern ; eu 
reputarei este estado uma especie de ,g11crl'a ; 
considerarei o genero - -guerra civil- e l'ebel
lia.o- uma especie ; mas ninguem negará que 
a razão da lei não se dá no Rio Grande. Uma 
parte, porém, existe na lei, em qne eu não 
podia concordar, e era sujeitar · a guarda na
ciona1 nas provincias não rebclladas ao n1es1no 
regulamento que as destacadas nas provincias 
rebelladas; p,u-eceu-rne que não havia razão 
para tanto. E ·quando eu impugnava esta parte 
da lei o anno pas~ado com alguns companheiros 
que se união a mim, dizia-se que queriamos 
um codigo sem pernas, arguição que me pa
rece injusta, porque o qne eu queria erllo penas 
pl'oporcionaclils uo delieto i me parece que o 
crime militar de um guarda nacional em uma 
província nno l'chr.11ada nno Slll'le o mesmo 
effeito qnc cm uma provinciu rebellada, 

Fnllurci da politica da persunsa.01 e da po· 
litica da fot·çn. F'oi interpcllado o nobre mi
nistro pnt·n que expendesse nn casa a sua opi
nino sohre o modo porque devia continuar, e 
acabar a gt11;rra do Rio Grnnde,-se com a po
litica da força, se com a politica da persm1sn.o ; 
-levando os Srs. deputados a sua exigencia a 
po11to de q\lerer que S. Ex.. declarasse positi
vamente a qual dos dous meios dava prefe~ 
rencia. Na.o sei se é parlamentar semelhante 
exigencia ; sei p0t·ém que ella é nimiamente 
imprudente, porque o empl'ego de cada um 
desses meios é todo eventual ; e qu~rer forçar 
ao ministro da corôa a apresentar aqui sua 
opinil'lo definitiva a favor de um ou outro 
meio, é querer que elle arrisque uma propo
si\.ão da qual poderá recuar no corrente dos 
negocios. ·s. Ex. respondeu a este topico como· 
era de esperar. Senhores, todos nós conhecemos 
que a politica da força e a politica da persuasão 
são essencialmente precisas no Rio Grande ; 
uma e outra têm de alli ser empregadas. Como 
a politica da persuasão está na faculdade do 
governo, cumpramos nós o nosso dever, demos 
ao governo toda a força precisa para nos con
stituir em um estado de respeito que faça 
levar a persuasão aos rebeldes : · entretanto pe
çamos sómente· ao governo- que, o mais que 
fôr possivel, faça haver moderação na força. 
Empregue o governo como entender neces
sario a persL1asllo ou a · força, mas sempre 
que a força fôr empregada, desejára que hou
vesse moderação na força. Senhores, eu não 
·quizera que o governo morresse de inacção ; 
não quizera que quando os rebeldes accom
mettesaem as forças Iegaes, nossos soldados 
rebatessem suas forças com os artigos da con
stituição; não, não quero isto: eu desejára, 
Sr. presidente, que se fizesse a gue1·rii!, · aos re• 
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beldes; mas que se não fizesse uma guerra 
bruta; en desejava que nao se tirasse aos re
beldes toda a probabilidade de conciliação ; eu 
desejára que antes que a força fosse empregada 
contra os rebeldes, ella fosse ostentada pri
meiro; que o exercito legal, ostentando essa 
força, fizesse sentir a necessidade de os rebeldes 
se submetterem ao imperio da lei.; A quando 
infelizmente a hostilidade fosse indispensave1, 
eu cordialmente desejára que o exercito da 
legalidade se contentasse com a victoria, e· 
não abusasse della ; eu desejára que se na.o 
fizesse no campo da batalha o processo, que 
se não fizesse da victol'ia a sentença ; eu 
desejára que o fogo da n:be1liao não fosse 
applacado · com sangue e só com sangue ; eu 
desejára que não se punisse por vingança, que 
não se punisse por vontade, mas que se pu
nisse por necessidade ; eu desejára emfim 
que se não arvorasse em crime aqnillo que 
sómente fôra on consequencia da acção, ou 
prep;3l'ativo para ella. ~ 

Sr. ministro da guerra, foi V. Ex. um dos 
ministros da nossa independencia, quiz a sorte 
que V. Ex. o seja ainda agora nas acluaes 
circumstancias em que o Bmzil se acha: V. Ex, 
pela liça.o dos factos, sabe dar a cada uma 
das cousas seu devido valor, V. Ex. saberá 
por consequencia que em uma rebellill.o o 
essencial não está em acabar com o estado 
violento della : V. Ex. sabe q11e em uma re• 
beJliao o difficil, o delicado está em conter 
a rebellião das paixões, em conter a rebellião 
das odiosidades; em · conter a rebellillO das 
vinganç.,,s, e sobretudo em fazer desapparecer 
dos corações rebeldes a necessidade de tramar 

·novas revoltas: V. Ex. sabe que uma guerra 
civil, quando suffocada, quando abatida pela 
força e só pela força, apenas está comprimida :· 
V. Ex. sabe que em uma guerra civil a ordem 
e a paz se consolidão quando a força, depois 
de ter obrado até ce1·to ponto, dá entrada. ..,á 
moderação, á circumspecção, ao acerto e á 
prudencia : V. Ex. portanto, como amestrado 
pelos factos está justamente eni boa posição 
para salvar o paiz. . 

Quando V. Ex.. foi interpellado para as
signalar a causa da continuação da guerra, 
V. Ex. nos disse que presumia que essa con
tinuação· não partia de uma potencia invisível, 
mas de outras causas, que· enumerou. Eu. 
peço licença a V. Ex. para. addicionar uma 
outra causa : eu entendo que a continuação 
da guerra do Rio Grande vem d0ii1 nossos erros, 
de termos empregado a força qnando deve
ramos empregar a persuasão, de se ter empre
gado a persuasão. quando se devêt·a empregar 
a força ; porque esse~ dous elementos que 
chamo essenciaes para chamar á ordem e 
obediencia ás leis a hrazileiros desvairados, 
não têm sido empregados com. a devida com
binaçn9. Apontarei um façto d~ <lue n~o SQU 

lestemunl1a, mas que não será ignorado pela 
casa. 

Dizem que se tivet•a havido mais geito, mais 
comedimento no pl'incipio da guerra, sem 
duvida ella não terin continnado. V. Ex. sahe 
que entt·a tambem nos calculos de estrategia 
calcular as circumstancias, a posiç:to de um 
i11imigo fraco: sempre que se tira aos rebeldes, 
que se tira ao inimigo toda a esperança, toda 
a probabilidade de conciliação, de pe1:dão, elle 
se- torna desesperado. Dizem que se por ven
tura uma proposta bastante descomedida, uma 
imprudencia não tivesse commellido a ca.mara 
dos Srs. deputados, talvez o Sr. José de A1·aujo 
Ribeiro ti\•esse concluido ern certa · época a 
guerra do Rio Grande. E' este mais um dado 
que tem de dirigir o Sr. ministro no jogo da 
sua adminish-açao. 

'fambem direi minha opinião sobre umo. 
theoria que se tliscute ha tempos á. esta 
parte, e vem a sc1· que em polilicll nl.\.o ha 
principios fixos. Sr. pt•esidente, eu repillo essa 
lheoria como eminentemente subversiva, como 
eminentemente immo1•11l ; S. Ex. si.lhe que 11 

polilica é a mesnh\ mot·ttl npplicaun aos povos 
que, assim como a moml, n politica tem seus 
dogmas, .seus pafocipios esscnciacs, seus prin
cípios c::i.rdiacs, princípios fixos, ctemos, que 
nao se podem variai· sem se vnriar a natureza, 
a essencia da politica. Tenho ouvidc definir 
a politica - a arte de fazer a felicidade dos 
povos ; e os que assiin a definem acet·escenlào 
- que nenhum povo póde ser feliz sem bons 
costumes : logo, digo eu, os bons costumes 
dependem da politica, isto é1 a boa politica 
fórma os l.,ons costumes. 

Mas, se a politica não tem prindpios fixos, 
se é variavel, se muda á_ vontade · dos par
tidos, onde estarão os costumes? Como fazer 
ella os bons costumes ? Corno fazer a politica 

. a felicidade dos povos ? Nem se diga que os 
princípios sec11ndarios que dão desenvolvim~nto 
aos princípios cardiaes da política são alte
rados na applicação segundo as circumstancias, 
a questão se torna de palavras. Digo que isto 
não é exacto ; porquanto não só a proposição que 
foi avançada não é absoluta, como tambem a 
questão não é nova, tem já sido ventilada, e 
nao é para se voltar com a simples coarctada de 
ser queslào de palavra ; é uma questão muito 
set·ia, V. Ex. sabe que as -palavras são as 
expressões do coração ; e segundo os diversos 
enunciados de um partido, póde-se conhecer sua 
moralidade, suas intenções. Não entendo que se 
possa aventnrar em certa categoria, em certos 
lugares, proposições para nada significarem. 
Quando ouvi füllar i;ia polilica das transacções, 
entendi que se havia· substituido a palavra -
collisão - pela palavra -. transacção - ; eu 

· seguia realmente a politica da collisão ; ainda 
novato com as cousas, cem os individuas, não 
fiz muita apprehensao da politiça das transacções, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 8 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1839 · 
posto que não louyei o gosto da substituição, a 
novidade de substituir a palavra· - collisão -
com que já estavamas acostumados, e a que os 
mal intencionados não podia.o dar uma má 
significação. Estava até certo tempo persuadido 
que a poiiiica das transacções era a polilica da 
collisao; politica que julguei ser muito justa. 
Mas perdi o meu juizo, e conheci ser cousa dif-

. ferente depois da explicação que foi aqui dada ; 
repiUo mui categoricamente a politica das 
transacções. 
· Temos tambem a theoria da confiança. Tam
bem não vou por ahi, tomando a politica da 
confiança uo sentido lato e absoluto que aqui se 
tem sustentado. Eu entendo que a politica da 
confiança tomada em sentido absoluto é emi
nentemente anarcbica, é anti-constitucional ; 
que ella abala os principios de ordem em 
seus fnndamentos, perturbando a harmonia e 
divisão dos poderes politicos. Eu entendo que 
a politica da confiança, tomada cm absoluto, é a 
política das ambições. (Apoiados.) Se pot· ven-

. tura o poder legi:::lativo tem direitos muito 
lalos, lambem tem deve1·es muito restrictos, e 
elle nãO se póde subtn1hir ao cumprimento 
desses deveres só pelo principio de confiança ; 
naquillo que é de nosso dever, e que a consti
iuição nos manda, fazer, nós devemos fazer ; o 
co1·po legislativo não póde pelo perigoso principio 
de confiança negar seu contingente para o an· 
darnento da rnachina social. Uma semelhante 
politica, sustentada no corpo legislativo, e so
bretudo na cami,ira dos deputados, é sem duvida 
sustentar a dictadura da camara dos Srs, depu
tados ; e se este principio fôra perigoso em 
outras épocas, é sobretudo perigosíssimo na 
época da minoridade, na época em que o go
verno não póde recorrer ao remedia arduo, mas 
salutar, da dissolução da camara. 

Eu desejára saber a opiião do Sr. ministro a 
respeito de um aviso, na minl1a opinião bastante 
irnmoral, bastante ruinoso para a causa publica, 
o qual dispõe que os pretos rebellados no Rio 
Grande, uma vez voltados para o lado da lega
lidade, são livres. Parece-me que o aviso nada 
mais quer que convidar aos escravos que ainda 
prestão obediencia aos seus senhores a sahirem 
para as forças rebeldes ; os escravos que têm 
vontade de ser livres lornão-se rebeldes por ne
cessidade, vão pat'a o lado contrario, huscao 
tirar um documento em que mostrem que lá es
tivera.o, volta o para o lado da legalidade, e obtêm 
a carta de liberdade. Desejava saber a opinião 
de S. Ex. sobre semelhante aclo. 

Fallou -se sobre o pl"ovincialismo ; direi duas . 
palevras sobre isto. Tenho awõr áminha patria, 
tenho saudades, tenho recordações agradaveis 
do lugar do meu berço, dos meus amigos da in
fancia, dos lugares onde dei os primeiros passos, 
dos primeiros objectos que tocara.o os meus 
olhos. ; mas eu direi que, comquanto como 
homem ame a minha patria, como cidadão meu 

coração · exige que este amor dc1 minha patria, 
que chamarei de lugar, não seja levado a ponto 
que toque ao egoi.smo. Nunca levantarei a 
bandeira do provincialismo ; sinto que jusu 
tamente gosto della, mas nilo faço della 
principias meus. Estou disposto a ceder alguma 
cousa de minha provincia, mesmo de seus 
intereEses, em favor das outras em favor da 
união. · 

Eis-aqui as considerações que tinha a fazer. 
O Sr. Conde de La,º;es (ministro da g1ien·a): 

- Procurarei satisfaze!' ao nobre deputado. Sua 
primeira exigencia foi sobre o regresso dos offi
ciaes do sul. O governo teve participação de que 
eiies se dirigiao á côrte ; immediatamcnte es
creveu ao commandante do exercito, para que 
se não realisasse essa vinda, salvo a daquelles 
officiaes cuja· sande pudesse perigai· peia e~laçllo 
invernosa di:Ãquella provincia. Mas este aviso 
não foi a tempo ; dahi a tres ou quatro dias 
chegarno os officiaes ; então o governo soube 
que u111 delles ( o coronel Coelho ) vinha por 
motivo de moleslia, os outros vinhno por mo
tivos particulares de familia ; mas em attenç~llo 
a que na estaça.o aclual as operações eslllO sus
pensas, as tropas tomno qua1-teis de inverno, o 
governo desculpou, e tem ordenado a sua volta 
quanto anlos, volta que muito deseja tumbem o 
coronel Coel110 1 cuja continuaça.o de serviços 
o governo na.o será mesquinho em reco.m
pensar. 

Ernqnanto ao codigo penal applicado á 
guarda nacional, di1·ei que a lei o manda ap· 
plicar naquellas provincius cm que exista rebel
lia.o ; aos destacamentos das mesmas províncias, 
e nos destacamentos das províncias visinhas 
destinados para o mesmo fim de se oppôr- á 
rebellião: Se minha memoria me não falha, 
fóra dessas cfrcumstancias a lei não é applicada. 

Tenho de agradecer ao nobre deputado uma 
recordaçilQ para mim eterna ; esse recordaç110 
foi despertar o meu nobre orgulho; essa rec01·
dação me fez lembrar que tive a honra de 

. sentar-me ao ]ado de cidadãos que na indepen· 
dencia fizera.o tão valiosos serviços : minha mao 
assignou a mór parte das ordens que produzira.o 
lão felizes resultados na província da Bahia. 

Já tive occasião de dizer qual o pensamento 
do governo a respeito do Rio Grande: tornarei 
a dizel-o, a politica do governo será medida 
pela dps rebeldes ; não irá o governo indis
cretamente applicar princípios heierogeneos : 
quando apparecer vontade de se prestar obe
diencia á lei, na.o é possivel que se empregue a 
espada; ao contrario, quando apparecer a facçilO, 
a rebeldia exaltada, não será possivel deixar de 
empregar a força; para isso é que o governo 
está habilitado pelo corpo legislativo. · 

Tambem já tive occasião de dizer que o 
actual gabinete não deseja experimentar prin· 
cipios novos de administração, receia mesrµo 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 9 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 183!> 151 

cahir nos inconvanientes de taes pl'incipios : o 

gabinete nctual, pela historia, conhece · o que a 

respeito das guerras civis convém seguir; e 

accrescenlarei que faz escolha da politica de 

Henrique IV (apoiados): oxalá_ que ella se possa 

empregar, ox.alá que ella tenha bons resul

tados! 
Nflo poderei satisfazer bem á interpellação 

que o nobre deputado me fez a respeito de uma 

portaria sobre escravos. O g;;,.binele actual n~o 

sabe por ora qual tem sid-> o resultado dessa 

medida; mas posso asseverat· que o gabinete 

actual respeita a propriedade, u1lo deseja pro

curar rodeios para alropellal-a; deseja sus

teniai-a por qualquer fórma. Mas do resultado 

dessa medida, eu poderei talvez daqui a algum 

tempo infonnar o nobre deputado. 

A camara permittirá que eu diga alguma 

cousa sobre o artigo em discussão. Como a 

camara em s1.1a isabedoria appt·ovou o al't. 2º 

pela fórma por que está redigido, parece na

tLJral que o art. 3° tenha uma redacção bem 

expressa; mas julgo gim quanto á distribuição 
da força em detalhe por cada uma das pro

víncias, conviria que ficasse ella á disposição do 

governo, embo1·a se diga que taes e tacs pro

vincias te.nhão uma parte deste todo, destes 

2,000 homens. Porque, em ve1·dade, quando o 

corpo legislativo creou essa força, foi para taes: 

e taes provinci~s; porém o quantitativo, o 

detalhe particular deve ficar ao governo, e não 

dizer-se:- urn batalhao para tal provincia, 

uma companhia para. tal outra, etc. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 

Moura Magalhães: · • 

· « As forças fóra de linha, acii:na designadas, 

serão distribuidas pela fôrma seguinte:- um 

corpo de artilharia, um corpo de cavallaria, oito 

companhias de caçadores de montanha. 11 

O Sr, Andréa. :-Sr. presidente, entendo que 

a disposição desta força deve ficar á vontade do 

governo, que fará a divisão della. E' a unica 

cousa que tenho de .dizer sobre este artigo. 

Aproveito a occasião para dizer mais alguma 

· cousa em minha defesa : porque emfim alguns 

dos Srs. deputados me ohrigllo a isso. Conti

nuarei a dizer que se sou criminoso pela minha 

conducta na província do Pará, são criminosos 

commigo lodos os Exms. ex-ministros de estado 

que servirão desde o principio de 1836 até que 

sabi ãaquella provincia, porque elles não só não 

me estranhárí.lo os meus actos, mas até alguns 

me elogiárão pela minha conducta. 

Convém ainda reparar nesta casa uma opi

nião que talvez se tem estabelecido peia decla

raça.o do Ex.m. ex-ministro da gue1·ra, isto é, que 

a minha sahida da provincia do Pará foi causada 

pe]a necessidade que o governo sentio de se

parar-me della, talvez pela minha má admi

nístraç».o. Estou aulorisado para declarar o ver

dadeiro motivo da minha retirada. Na ordem 

• 
que recebi para largar a presidencia do Pará 

na.o se inculcava outro motivo sena.o o emprego 

de uma nova commissão; em. uma carta parti

cular do Ex.m. ex-ministro da justiça se me 

declarava que, lendo pedido sua demissão o meu 

camarada e collega o Sr. Elzeario, era eu cha

mado para tomar o commando do Rio Grande ; 

entl'etanto marchou o Sr. Manoel Jorge, e por 

isso não fui. Saiba-se pois que .não foi por má 

administração que sahi da província do Pará, 

mas pm·que o gQverno julgou-me necessario em 

outra parte ; talvez seja este mais um crime da 

administração de Setembro ... 

O SR. Orrom :-Apoiado. 

O SR. ANDRÉA :-Agora terei de responder 

ao meu illustre collega pelo Pará. Fallando da 

primeira carta que eu li, o meu nobre collega 

e~plicou por outra fórma a redacção da mesma 

carta. Como eJle insiste em apresentar-me como 

um despota que tinha subjugado todas as auto

ridades judiciarias, convém dizer ainda alguma 
cousa a este respeito. Eu estive tres annos no 

Pará, allí ha 104 juizes· de paz, 26 juízes mu
nicip,rns, 26 juizes de o rphil.os, 26 pl'omotores 

publicos ; isto tudo em tres annos dá 500 e 

tantos empregados diversos ; ora, a lei crimina 

a todo e qu~!quer empregado que obedeça a 

uma ordem 1llegal, autorisa a cada empregado 

a desobedecer ás ordens illegaes, e até muito, o 

faz ju i:i nesta causa, elle é que conhece se a 

ordem é ou não legal. 

Parece mi~agroso que 500 ~ tantos 11omens 

fossem todos tão sujeitos á minha vontade, 

homens que pela maior parte lalvez nunca me 

virão, nunca fa1lárão comrnigo, na.o receberão 

ordens de mim, e entretanto adivinhassem os 

meus desejos, que se sujeitassem á minha von

tade, que se sujeitassem a ella sem que nenhum 

tenha representado I Com quantas autoridades 

ha no Pará nãO tive conflictos de jurisdicção 

senfio com dous juízes de direito ; o governo 

sabe corno respondi ás accusações desses ma

gistrados ; julgo ter respondido bem, porque 

não fui arguido. Por consequencia parece-me 

calumnia e meio desprezivel o dizer-se que um 

homem foi despota perante tantas. outras auto

ridades para resistir-lhe i que nenhllm resistio, 

que todos adivinharão a minha vontade. E se 

na.o :\divinhárão, se houve ordens para que 

seguissem a minha vontade por norma, appa

reção es:,;as ordens ; nenhuma ha' das que ex~ 

pedi que não esteja registrada. 
Pelo que perteuce aos homens mandados para 

a fabrica de madeiras que estabeleci, direi que 
. ~ b . t. d t' 

esta ra rica não es a no mesmo caso as an.1gas 

fabricas do Pa1·á. Para estas er~o os indios 

levados á força, não se lhes pagava, tratavão-os 

mal. Conheci depois da restauração a necesi

sidade de madeíras para o arsenal de inari nha ; 

e sem ser autorisado pelo governo, lancei· os 

fundamentos da primeira: fabrica de madeiras ; 
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152 SÉSSÃó EM li DE JULHO DE 1839 
o governo autorisou este eslabelecimenlo, e 
mandou alli uma ·charrua buscar madeiras. Re
commendei que· se não mandassem para a 
fabrica senão homens sem emprego; juízes de 
paz havia c1ue respondião que nãO tinha.o 
homem nenhum nessas circumstancias, e na.o 
os mandavão; outros porém abusa vão, man
dando homens com fazendas. Desses abusos 
nenhuma autoridade póde ser responsavel, por 
que nao está nas suas mãos o poder obviar a 
elles ; a]guns ha que a autoridade sabe e póde 
remediar, mas nno evitar o priQ1eiro abuso. Os 
homens empregados nessa fabrica linhão raça.o 
de carne, fal'inha, aguardente, ele., tinhão um 
salario q(le andava por um cruzado por dia; por 
consequencia tinhão um salario regular. 
Portanto, não me parece que este estabele
cimento seja uma cousa inutil, quando é justi
ficado pela necessidade que o governo tem 
delle. 

Resla falla1· da ultima carta. Disse o meu 
nobre collega que eu era de alguma fórma con
nivente com o facto de stu irmão, por isso que 
tinha defet'ido á sua supplica. E' preciso que se 
note que deferi a um requerente que não alle
gava assassinios, defori a um homem que alle
gava ter feito serviços á legalidade. Note-se 
mais que elle não estava resoJvido a ceder de 
toda e qualquer recompensa pelos seus serviços, 
por isso que aceitou depois o lugar de major da 
guarda policial. Mas cumpre observar que a 
carta em que se notão os seus bons feitos, tlão a 
li sena.o na vespera ou anti-vespera do dia em 
que aqui a apresentei ; portanto não se póde 
dizer que tinha conllecimento della. 

Tenho urna declaração mais a fazer. Quando 
diss~ que Jacob Palacho linha sido encarregado 
por alguern de metter canôas no fundo, nlio me 
referi á autoridade alguma; esse individuo per
tencia ao bando de que era chefe o conl'go 
Baplista ; . e quando dis~e que foi mandado por 
alguem, referi-me a.esse-chefe, e não á autori-
dade estabelecida. , · · 

Resta-me dizer a]guma cousa sobre um do
cumento que o nobre deputado pela Bahia 
aqui apresentou. Tendo dito em outra sessn.o 
que eu tinha _annullado um testamento, es
pantei-me, desejei ver· o documento. O facto 
é que na villa de Onrem existia um lavrador 
ricp, que foi assassinado pelos rebeldes : logo 
que a .vilJa foi restabelecida, appareceu um 
testamento forjado por um homem que tinha 
vontade de possuir_ todos os bens ; esse 
testamento era escriplo por es_se homem, 
assignado por elle a rogo do testador, não me 
lembra se com testemunhas, ou não, mas 
aberto e não autorisado, nem approvado por. 
tabeJJião. Parece-me que parn se conhecer que 
um tal testamento é nullo não se precisa ser 
grande jurisconsulto. Eu nao me portei como 
juiz, não dei sentença, fiz-me assessor do juiz 
competente, e encaminhei-o. segundo a lei ; 

· parece-me que fiz o que devia fazer ; e coi1• 
siderando mais qne aquelles. bens, que se 
companhão de escravos e de gados, podião 
desapparecer pela capacidade deste homem que 
queria lançar mão .·delles, mandei, até que 
apparecessem os legitimas herdeiros, (Jlle o 
pa-oducto delles entrasse no thesouro publico, 
pol'que de todos os depositarias, a fazenda 
publica é sempre o me]hor, porque sempre 
pag~ tudo. · 

Creio que nesle acto não coll}metti cousa 
alguma contraria á lei: o que admira é que 
u_m deputado tão abalisado como o orador, como 
juriscon~ulto, clame contra um acto que aliás 
é justo, é digno dP. um administrador que 
zela o direito dos povo<:i, . que se oppõe a 
tudo quanto é . fraude, a tudo quanto é abuso. 
Don-me mais pol' justificado que por ·otren
dido com esta argniçlio do nobre deputado. 

Por não fatigar a casa, não direi mais cousa 
alguma. · 

O SR. PRESIDEN'l'E :-Tem a palavra o Sr. 
Rezende. 

O SR. REZENDE :-Cedo. 
ALGUMAS VozES :-Votos, votos. 
O Sr. :Moura Magalhães : - Pouco direi 

sobre o artigo, na.o só porque esta materia 
nli.O é da minhl:I profissão, como porque ella 
nao necessita de grande desenvolvimento. 

Eu mandei uma emenda á mesa, pela qual 
se supprime no art. 3º a- distribuição das 
forças fóra de linha pelas diversas provinc_ias do 
imperio; nisto me parece qlle vou de accordo 
com a doutrina do art. 2.º · Fixando-se no 
arL 2º as forças de Jinha, não se diz qne o 
governo as deverá empregar em taes e taes pro
víncias, deixou-se ao arbítrio do governo em
pregar essa força ond~ o serviço publico 
exigisse ; parece qt1e o mesmo se deve pra
ticar a respeito da força fóra de Jínha, dei
xando a arbit1·io do governo o manter no 
Ma1·anhão, Espirito-Santo e outras· províncias 
esta força de ligeiros, pedestrei:;, etc., que agora 
se. chama caçadores de montanha ; mesmo 
·porque a distribuição que aqui se acha não 
me parece muito conforme . com as necessi
dades das provincias ; porquanto,. perguntarei 
que utilidade ha em que exista no Pará, 
província toda cortada de rios, um esquadrão 
de cavallaria ?" 

O Exm. Sr. ministro da guerra ha: de me 
permittir que eu divirja do principio que elle -
aqui emiltio em uma das sessões passadas a 
respeito da distribuição da força. S. Ex., se 
bem me recordo, disse que era sua opinião 
que ·a força de linha devia estar nas fron
teiras, que as pt'O\!incias não necessitaVIO dessa 
forç,1 1 que aquellas que se achão em paz, 
tinhão sua guarda nacional,· seus corpos po
liciaes, os quaes sào sutlicienles, não só para 
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SESSÃO EM 1l DE JtJl,HO UE 1839 1Õ3 
fazernm a guarnição das praças, como para 
manterem a tranquillidade publica. Não quero 
contestar ao Exm. ministro a theoria - se 
convém, ou não, ter forças nas províncias.
Me parece que semelhante systema é empres
tádo dos Estados-Unidos, onde a força àe 
linha está toda nas fronteiras , mas as cir
cumstancias e· situaçno dos Estados-Unidos é 
inteit·amente diversa da situacno e circum
stuncias do Brazil ; nós .não temos indios a 
témer, e nos Estados-Unidos ha immensidade 
de tribus selvagens, e é preciso ter força nas 
fronteiras para os conter dentro de seus ter
renos. Não que1·0 contestar o principio de 
que temos necessidade de força de primeira 
linha nas fronteirns; o que quero contestar, 
é a Ôpinil'io de que não se necessita de força 
activa nas provincins. 

Eu creio, Sr. presidente, que algumas pro
vincias, senão todas, nccessitllo de uma força 
activa destinada, nb.o só para fazer a guarda da 
cidade e guar1'iiçno das fo1·talezns, como para 
manter a tranquillidade publica e a acçno das 
autoridades. Eu não quero que nas provincias 
esteja um grand!t numero de tropas, nn.o só 
porque considero que uma força activa em 
g1·ande numero póde-se tornm· prejudicial á 
liberdade publica, como porque o nosso estado 
nllo coillporta semelhante peso , basta que 
exista uma força que se julgue sufficienle~ cujo 
rffei_to principal é oppôr o_bstacu]o ao progresso 
de qualquer desordem: e entao essa força 
póde ser -poderosamente auxiliada pela guarda 
nacional, que chamarei exercito de r~serva ; 
que para preencher os fins de sna instituição é 
n~cessario que o corpo Jegislativo lance as vistas 
sobre ella, que Jhe dê uma. melhor organi
sação, que seja mais bem exercitada, mais hem 
disciplinada do qt1e tem sido até aqui. 

A gllania nacional não deve estar constan
temente occupada no serviço activo da guar
niçao das praças e cidades, porque é da na
tureza desta guarda em · tempo de paz ser 
considerada como exercito de reserva : eleve 
conslanlemente ser exercitada nas differentes 
manobras e evoluções militares, para que em 

. occasioes opportunas possa prestai' serviços ao 
estado. Ter a· güarda nacional constantemente 
occupada nas guarnições das cidades e na 
:guarda dos estabelecimentos publicos, é, a meu · 
.ver, mp principio que na.o serve senão de pro
mover o enjôo, o desgostQ da mesma guarda, 
que não serve .senão de distrahir braços uteis 
que deverião ser empregados na agricultura, na 
industria, etc., o que 1·esulla em prejuízo do 
estado e dos particuJares. 

Além destas considerações, cumpre ainda 
observar sobre quem pesa o serviço da guarda 
nacional nas differenles provindas do imperio: 
é sempré·na guarda nacional da capital ou dos 
arredores,. e ~a .nisto desigualdade. Emquanto 
a guarda ·nacional do interior· está en~, perfeito 

TQMO II 

ocio, a _da capital e dos arredores carrega com 
todo o serviço. 

Ora, lernbra-se que a guàrda policial póde 
igualmente prestnt· o serviço de guarnição ; 
mas eu creio que os corpos policiaes e:1tis
l entes nas provjncias mal podem preencher 
a falta de uma força acliva. Todos sabem 
quaes são os fins e deveres que tem o corpo 
policial ; elle é destinado vara rondas no· 
clurnas, para fazer a policia dos campos, e 
ha tal corpo que destaca µara o interior da$ 
comarcas para differenles lugat·es : elle tninbem 
é empregado na pesquiza dos criminosos, na 
prisãO dos delinquentes ; e um corpo que tem, 
destinos taes nAo .Póde preencher a falta da 
força de P linha, que se torna precisa para 
guarnição das fortalezas e das praças, e guardu. 
dos estabelecimentos publicos. 

Além destas circumslancins ha onll'a conside
ração valiosa, pela qual desejo c111e em a1gunrns 
provincias, senão om todas, exislt, f!e111p1·e um 
tal ou qual contingente de fot·ça aclíva, e vem a 
ser, para que em caso de alguma desordem 
possa a provincia que tem em si esta foz·ça acudh· 
de prompto a oulrn onde appareccr a desordem. 
Nós já temos beneficios pra.Licos deste syslema ; 
,,imos que apparcceu a desordem de 7 <le No
vembro na Bahia, e porque Permu11buco e 
Parahyba linha.o força disponivel, pôde e1la 
marchar para os campos de Pira.já, onde 
prestou valiosos rserviços ; o que não acon..: 
teceria se a força activa estivesse toda nas 
fronteiras, ou aquartelada na capital ·c10 · im.: 

.perio. Já de Pernambuco e do conlingente da 
Parahyba marchárã.o 827 homens para o Ma
ranhão, afim de ajudar a. suffocar a desordem 
excitada por esse Raymundo Gomes. Eela 
fOl'ça foi commandada pelo bra,•o major José 
'l'homaz Henriques. E já que fallei nesse mi
litar, permilta-me o-Exrn. ministro que eu lhe 
lembre que esle prestante officia), teudo mais 
de 20 annos de serviço, tendo feito a guerra 
de Panellas, ainda se acha no poslo de rnujo1·, 
e creio qoe com alguma injustiça. Como este 
existem outros benemeritos officiaes na minha 
p1·ovincia que têm feito serviços, que se achão 
ainda esquecidos. , 

Com isto não quero fazer uma censma ao 
governo, porque bem sei que o -governo não 
póde acudir de prompto a todas -as necessi
dades ; mas é uma lembrança que faço ao 
Sr. ministro, porque sou muito interessado, 
m_u'ito amigo da classe militar, e por con~e· 
quellcia desejo promov~1· todos· os seus be
neficias ; · entendo mesmo que as recompens~s, 
as promoções, não tanto por·anliguidade, como 
por serviços feitos ao estado, são o maior in
centivo que se péde dar para excitar seu zelo, 
sua coragem, seus talentos ; pot·que o militai." 
que -sabe · que seus serviços sel'flO recompen
sados, necessariamente fará lodos os esforços. 
para merecer o devido premio; porém - se isto 

20 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 12 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151: SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1839 . 
não espera, não fará mais que cumprir com o 
seu dever, e me parece que o simples cum
primento do dever, pelo que respeita ao mi
litar, não é elemento proprio para qne elle trate 
de exc,eder-se no serviço, e igualar aos seus su
periores. De passagem direi que hei de votar 
pela proposta aqui apresentada, elevando o 
soldo dos .ofHciaes ; porque doloroso é vêr um 
te11ente-general, uin rnarecha1 con1 o ordenado 
de um official de secretaria. 

A' vista d0 que tenho dito insisto na minha 
opinião de que deve haver em algumas pro
víncias alguma força activa, toda aq11e1la que, 
sem inconveniente, se puder dislrabir do Rio 
Grande . noruue entendo aue é um elemento 
de orde~n 'a tr~pa, quando é hem disciplinada, 
quando tem á sua frente chefes e oUiciaes ca
pazes. E como é que se poderá dizer que na 
província da Bahia-se ntw · necessita de àlgurna 
força de linha? Pois nma provincia daquella 
ordem, claquella magnitude, poder.\ manter a 
ordem· sómente com a guarda nacional, que 
continua a servir com desgosto desta gente la
boriosa, com a guarda policial que1 em virtude 
das leis provinciaes, destaca para as quatorze 
comarcas da provincia ? 

Creio que na provincia da Bahia se necessita 
de algurna tropa, e tropa hem disciplinada, e 
bem cornmandada ; e não só de tropa se ne
cessita, mas tambem de força maritirna. Nno 
se mande para lá um briguezinho; na Bahia 
necessita-se de dous ou tres navios de alto 
bordo ; uma fragata e mais algumas embar
cações ligeiras, que impeção o maldito trafico 
da escravatura que alli se faz de uma maneira 
escandalosa, onde existem até feitorias .... 

O SR. ÁNDRADA l\'L<1CHADO : - AqLÜ lambem 
as ha. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - N110 digo isto 
porque receie da ordem publica na Bahia ; 
mas cumpre prevenir, cumpre desassombrar 
os cidadãos pacificas daque1la pro;'incia. Sr. 
presidenle1 eu não tenho nenhum receio pela 
ordem publica; mas vou vendo cousa que me 
não agrada, é a multiplicidade de jornaes, um 
dos quaes até a fama publica dir. que é escripto 
pelo Sabino, ha quem visse até o . autographo 
escripto por esse homem. Portanto é preciso 
que haja alguma força na provincia para füar 
.a guarda nacional do continuado serviço em 
que se .acha. 

Permitta-me agora a camara responder al
guma cousa a um iHustre deputado pela Pa
rahyba, que didgio bastant.es invectivas contra 
o vice-presidente daquella provincia. Chamou-o 
incapaz, disse que elle tinha commettido arbi
trariedades, injustiças. Eu formo um juizo intei
ramente diverso do vice-presidente da Parahyba, 
reputo-o um cidadão prestante, muito capaz de 
administrar, não só aquella provincia, mas outra 
qualquer de primeira ordem ; conheço-o rrmito 

de pel'lo, e permitta-me o nobre deputado que 
eu duvide de algumas de suas asserções contra 
o Sr. Dr. Trajano. 

Qt1aes são os factos que se apresenlão contra 
o vice-presidente da Parahyba ? Demittio instrn
ctores da guarda nacional, canson um habea11-
corpus concedido legitimamente pela autoridade 
judiciaria ; não se communica com a camara 
municipal ; escreveu un1 officio no qual dizia 
qnc queria fazer aclos grandes, estrondosos ; 
finalmente, recrutamento em massa na guarda 
n:1Pinrn1l. 

Sr. presidente, eu peço licença ao nobre de
putado para duvidar que o vice-presidente da 
Paralwba cass,\sse habems-cornus. nornue o 

li - - - ,.- , .1.- - --... -- - -

supponho instruído na sua profissão, que é de 
julgar ; não me parece que elle commettesse 
este eri·o. O que sei por cartas que dalli vêm, 
é que e]]e SIJ~pendeÚ lllil juiz fllUllicipal qué 
concedeu um habea,g-coipus illegal, e neste caso 
estava nu seu dit'eito. Mas se elle cassou hetbeas· 
corpus, devo dizer ao honrado deputado que 
elle nno obrou hem, mas que tinha a quem 
imitar: tinha que imitar a um notavel ex•pre
sidente de Mina:::, que, concedendo habeas· 
corpus a relaçao deste districto aos compre
hendidos na sedição de Março, n!lo só não deu 
cumprimento ao habeas-w,.pus, como officiou 
a todas as autoridades da província para que o 
não eurnprissern ... 

O SR. MARINHIJ : - Peço a palavra. 
O SR. MouRA MAGALHÃES :-Ainda fez mais : 

officiou para a· côrte, dizendo que o tribun~l 
mais revolucionario que existia ern a relação 
do districto ; verdade é que dentro de pouco 
tempo nós o ouvimos dizer, que o tribunal, que 
o corpo qlle mais cumpria com o seu dever, que 
era o verdadeiro sustentaculo das liberdades 
publicas, das garan I ias sociaes, era a rei ação do 
districto. Tal vez justificasse tar procedimento 
com à. lheoria do sceplismo, theoria que, en
tendida absolutamente, é tão absurda como a 
das transacções; porqu~ conduz ao egoísmo, á 
morte intellectual e até m.esmo á imrnornlidade, 
pois onde tudo se põe em duvida, nao sei como 
se póde dar por certo o que é . justo, o que é 
hone~to e o que é util. 

VaO?os ao facto da guarda nacional. O nobre 
deputado disse que o vice~presidente tinha re
c1·utado e~ ma~sa na guarda nacional. Parece
roe que as cartas dirigidas ao nobre deputado 
sao nm pouco exageradas. Ern consequencia 
das ordens do Sr. ministro da guerra para fazer 
partir para o Maranhl'lo a força disponivel, 
talvez o Sr. Trajano activasse o recrutamento 
para completar essa companhia _provisoria que 
se mandou organisar na Parahyba em virtude 
do aviso de 20 de Novembro de 1838. O nobre· 
deputado saba perfeitamente que a guarda na
cional nl'io eslá ~senta do recrutamento. 

O SR •. COELHO BAsTos :-A d~ capital está, 
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O Sa. MounA MAGALHÃES : - A guarda da 
Parahyba, em virtu_de rla lei rle 9 de Outubro 
de 1837, e dos decretos de 19 de Outubro do 
mesmo anno, acha-se desfocada ; no primeiro 
decreto se diz que todo o guarda nacional que 
se 1·ecusar ao destacomento poderá ser re
cru taclo. Antes disto tinha-se introduzido 
o abuso de se nno recrutar guarda na
cional, o que obrigou o ministro de l.836, o Sr. 
Gustavo, pela circular de 20 de Julho de 1836, 
a declarar a todos os presidentes de provincia 
que, em virtude das leis existentes, os guardas 
nacionaes não estava.o isentos do· recrutamento, 
salvo aquelles a favor dos quaes militassem al- . 
gumas excepções das inslrucções de 1822. Ora, 
eis-aqui o que fez o Sr. Trajano ; quiz activar 
o recrutamento. Recrutou talvez meia duzia de 
guardas nacionaes, que não estavllo muito bem 
qualificados ; porque, senhores, infelizmente as 
provincias qu·erem emendar a legislação geral. 
Reconhec~ndo defeitos nos conselhos de qualifi
cação creados pe]a lei d.e 18 de Agosto de 1831, 
a Parahyba, e tambem a minha provincia, abolio 
estes conselhos, e quem alli faz a qualificação 
são os com mandantes das companhias com con
firmação do commandante do batalhi:io. Daqui 
tem nascido que qualificão, desqualificão, e 
emfim prati'cão muitos abusos. Eis porque o 
Sr. Trajano talvez mandasse recrutar alguns in
dividuos . indevidamente qualificados guardas 
nácionaes, e que estavão nas circumslancfas 
de ser recrutados para a · tropa de linha. O 
Sr. deputado falia aqui em consequencia de in
formações que recebeu, que podem nao ser 
muito exactas ; perdôe-me portanto que lhe 
diga que .nllo posso acreditar que o Sr. Trajano 
recrutasse na· guarda nacional em massa, e 
nem mesmo que h.aja presidente que o faça. 

Outro facto arguido foi o haver o Sr. ·Tra· 
jano demittido instructores da guarda nacional ; 
mas por ventura um presidente de provincia 
nno está autorisado para demittir _mn ou outro 

. instructor da guarda nacional, quando conheça 
a sua ineptidão, ou que não cumpL'e exacta
mente os seus deveres? Para que uma ce
leuma tamanha por isso, quando todas as ad
m.inisll'ações demitlem instructores? (Apoia
dos.) Portanto me parece que o Sr. Trajnno, 
actual presidente da Parahyba, não _merece as 
censuras que lhe têm feito, que pelo menos 
me parece que se achão destituídas de provas. 
. Sr. presidente, a provincia da Parahyba é 

uma · província essencialmente pacifica. 
Os Sas. COELHO BASTOS E VEIGA PEssoA :

Apoiado. 
o· SR. MOURA MAGALHÃES :-0 povo parahy

. bano é amante da ordem. 
Os Sas. COELHO BASTOS E VEIGA PESSOA:.:..:.. 

Apoiado. 

O SR. MouRA MAGALUÃES :-A prova está 
11a bi~loria. Quando todas as provincias se 

têm agitado, e têm apresentado desordens 
extraordinarias, a provincia da Parahyha tem 
eslado isenta deste flagello. (Apoiados.) Me&mo 
a revolução de 1824 nno pôde confarninar 
toda a ptovi ncia ; .. a capital resisti o a essa 
desordem, e foi preciso estabelecer um gover
nixo em uma villa por parte dos desordeiros. 
Hoje, na capital, e mesmo no campo, tudo se 
conserva na melhot· tranquillidade ; ha uma 
meia duzia de disco]os que querem perllll'bar 
a ordem na província, mas que o povo sen
sato despreza, e a quem não dá apoio nem 
consideração alguma. 

Existem partidos, é verdade ; mas examinada 
a origem delles, se conhece que está nas elei
çõe>s. (Apoiados.) Nesta c~sa existe uma re
presentação de alguns deputados provinciaes, 
mostrando os abusos que se commeltêr!lo nas 
eleições provinciaes. Eu peço á camara que 
tome em consideraçilo este objeclo, porque as 
eleições provincíaes ultimamente alli feitas 
11&0 o forào segundo a ]ej, segundo as inslruc
ções.u .. 

O SR. VEIGA PESSOA : - Apoiado ; nl.\o fallei 
ainda nesta m:.1terfo. 

O Sn. MounA MAGALHÃES:- Notno-se nestàs 
eleições quatro notaveis abuaos : l", marcárão
se duas épocas pni-a ellas se realisarem ; 2º, os 
collegios de Piancó e Souza, á semelhança do 
que se praticou no Sergipe, augmcntárão o 
numero dos eleitores ; 8º, no collegio do Ba· 
naneirn. honve o furto de uma acta que foi sub
stituida por outra; e 4°, a camara municipal da 
capital se julgou autorisada para eliminar da 
apuração geral, nno só collegíos, mas até pessoas 
eleitas. (Apoiados.) 

O Sn. VEIGA PESSOA :-Apoiado; ora, isto tem 
lugar? 

O Sa. MouRA MAGALHÃES : - Eu desejo que 
se prnve, quando fôr occasião, que eu estou em 
e1-ro, ou que füllo por espil'ito de partido ; 
m~s desde já declaro que na qualidade de func
cionario publico sou . estranho a partidos. 
.(Apoiados.) De passagem dir~i que é irnpos
sivel acabar com os partidos, e que desejo 
que para com elles haja a maior tolerancia; 
querer acabar inteframente com os partidos, é 
querer acabar com o systema representativó 
que os alimenta. (Apoiados.) Aquelle que segue 
um partido e · quer pôr-se inteiramente em 
opposiç!lo ·com outt"o partido, nã.O lhe que
rendo conceder nada, expõe-se a que o partido 
contrario faça o mesmo. O que se não póde to
lerar é que hajão medidas -exlra-legaes subver
sivas da ordem ; mas a respeito de opiniões, é 
necessario que haja tolerancia. • . 

Terminarei as minhas reflexões agradecendo 
ao Sr. deputado (o Sr. Coelho Bastos) o cui-dado 
que tem até pela minha · saude, . pedindo a 
volta da estação calmosa para me refrescar, 
e tomar banhos na Parabyba. Creio que o nobre 
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150 SESSÃO EM 11 DE JULHO DE. 1839· 

deputado não me quiz fazer injuria alguma; 
refedo-se á minha nusencia daquella p1·ovincia 
duranle as sessões da. assembléa geral; mas 
não é culpa minha, porque nem en solicitei 
a presidencia da Parahybu, nem eu podia ficar 
alli para deixar de Cllmprir a missão augusta 
de representante da minha provincia. Se n 
provincia da Parahyba estivesse em desord~~' 
fique o nobre deputado certo de que eLt ma 
para lá. 

O SR. COELHO BAs1·0s :- Conforme. 
O SR. MouRA MAGALHÃES:- Eu fria, e mesmo 

agora eu pm·a lã iria, se o governo qtiizesse, que 
é quem manda neste caso ..... 

MUITAS VozEs: - Na.o sem o consentimento 
àa camara. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :- Está entendido ; 
mas feliznienle a p1·ovincia está em paz ; oxalá 
que assim se conserve sempre (ap~iadoa), com.o 
espel'01 porque o bom senso c.Je lodos os habi
tantes da Parahyba, em cujo numero con
sidero o honrado deptJtado (o Sr. Coelho 
Bastos), que é amigo da ordem, ha de 
manter a paz e tranquillida<le na pl'Ovincia. 

· (Apoiados.) . 
Voto contt·a o artigo 3º e pela minha emenda. 
O Sr. Cond.e de Lages (mir:,istro da $.!uer1·a): 

- O nobL'e · depulado não Julga apphcavel a 
cava\hn·ia na p1·ovincia do Pará : concordo com 
a sua opinião-em parle; mas devo advertir que 
na ilha de Joannes esta arma é muito appli
cavel ; e havendo neste interessante ponto de 
defeza lerl'eno apropl'iado para esta arma, con
cordará commigo em que se não póde alli 
prescindir della. 

Quanto á distribuição de tropas, devo corrigir 
a minhu linguagem, ou aclarar a idéa do-· nobre 
deputado. Qnando eu disse que deveriamos ter 
tropas nas fronteiras, accrescentei - e no li
toral, que aliás. taro bem é fronteiras e que 
podem '3er atacadas.-E na verdade, como podia 
eu querer que ficassem abandonadas as forta
lezas do liloral, não se lhes dando a guamição de : 
que carecem ? O meu pensamento é onh'o : 

. devemos desviar das capitaes das provincias 
esse montão de tropas que, por me exprimir 
assim, de ordinario contirih:.to. Havia, por 
exemplo, na Bahia 4, õ ou 6 corpos de 1inha; 
no Maranhao 2 ; e assim nas outras provincias ; 
e para que ? Et;1 chamaria o forte do exercito 
pa1·a as fronteiras, guarneceria as fortalezas do 
litoral, e poria algumas guarnições nas capitaes 
das províncias." Nesta distribuição eu não atten
deria sómente as idéas militares, mas lambem 
ás idéas polilicas. Eri quereria, por ex.emplo, 
tirar o costume antigo de empregar a força ar
mada em- · acompanhar procissões e em fazer 
outros serviços semelhantes. Eu entendo que- a 
tropa de linha dev~ servir p1;1ra conservar a 
ordem no inlerior1 e sustentar a dignidade da 

nação em guén·a externa; não excluo entre• 
tanto absolutamente a idéa de tropa em al
gum~ provincias, porque em \>olitica os sallos 
st\O pel'igosos ; e saltar do costnme de ter ll'Dpa 
n não ter senão guarda nacional, seria talvez 
desvantajoso : devemos ir acostumando o povo 
pouco a pouco n passar do costume crn rruo 
está para outro melhor. 

O nobre deputado tocou em um nome mi
litar,· ao qual devo render os roens devidos 
elogios, o major Henr.iques. Desde já lhe agra
deço, e aceito o seu voto a respeito das van~ 
tagens prornettidas á corporaÇAo militar, á qual 
vi corn prazer que o nobre .deputado fazia a 
devida justiça. (Apoiados.) 

O Sr, Coelho : -_ Sr. presidente .. '.. 
· Mun·As VOZES :- Votos, votos. 

O Sa. CoELHO :- Para votar cedo da palavra, 
até porque não estão na casa algnns senhores 
a quem eu desejo responder. · 

O Sr. Andra.da. Machado:- Nao costumo 
fallar po1· longo tempo, e por isso não cedo da 
palav1·a. 

Sinto não estar presente um nobre deputado 
a quem vou responder: mas ha na.. casa amigos 
delle, que lhe referiráõ o que vou dizer. 

Esse nobre deputado se queixou antes de 
hontem de eu o ter provocado ! Quis tulerit 
G1·acehos de seditione quwrentes f Censurei a 
administração de 19 de Setembro, de que. o 
nobre deputado fez parte ; mas como a censurei 
eu P · Empreguei por ventura -personalidades 
contra alguem P Seguramente não ; - censurei 
actos, não fallei em pessoas. Reconheci probi
dade e talento em alguns de seus membros, 
e em tudo que dizia respeito ao nobro deputado 
o tratei com a maior urbanidade, e mesmo com 
delicadeza, attendendo a algumas relações que 
entre nós havia, e principalmente aos laços dé 
amizade que tenho para co01 alguns seus 
parentes, cuja estima muito desejo conservar. 
Mas como me pagou o nobre deputado esta es
pecie de deferencia que eu tive para com elle? 
Fazendo allusões que poderião parecer pedidas, 
e servindo-se de um papel para achar na.o sei 
que contacto entre as minhas opiniões e as dos 
rebeldes ! Quem pois· principiou o ataque? Eu ou 
elle? Eu lhe respondi como respondo a um 
cavalheiro, com doçura e urbanidade : até o 
comparei ao 01UftJallier Bayard sans peur et sans 
reptoolie; mas senti que ell.a desmentisse esse 
meu conceito; e ainda. tive a delicadeza de 
occultar o seu nome. Quem é pois o culpado? 
Ignorava elle as primeiras liçCles de grammatica, 
que ensinão que a resposta se dá pelo caso da 
pergunta? Foi elle ,1ue fer.& a· pergunta ; corno se 
admira pois que eu lhe desse a resposta no 

·. mesmt1 caso,? Não sei. se fez repar~ de que, eu 
desse a resposta na saa . ausencià ; . mai; pensa 
elle que eu mudaria uni .eó ponto, umj). só 
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virgula de meu discnrso, se clle estivesse pre
sente? Na.o: o que poderia acontt:cer? Soltar 
uma selta mais forte? Eu a faria voltar conll'a 
elle com centuplicada força : porque minha 
velhice ainda se nilo acostt1mou a mastigar 
silenciosa o duro bocado da affronta. Devo dizer 
ao nobre deputado que no pobre ·armazem de 
reminiscencia e recollecção, que meu estado me 
permitte, ainda existe, apezar da idade, que 
póde ter causado alguns estragos, ainda existe, 
digo, ma.terial bastante para o convencer de 
que em verdade pouco conhecimento elle tem 
da índole e nalureia das paixões, de seu jogo 
complicado, e de suas convergencías e con
nexões, opposições e antagonismo; e as palavras 
que elle pronunciou acabara.o de confit:mar-me 
na mesma opinião. 

Devo dizer mais, que os que em 1820 sabião 
a]guma cansa, era natural que soubessem mais 
em 1839 do que aquelles que em 1820 nada 
sabino. Eu ·cuido que ó de surnma dil'ficuldade, 
sena.o de quasi impossibilidade, que homens 
empenhados em obter conhecimentos, que têm 
gasto seu tempo no estndo das artes e sciencias, 
sejão e::;tacionarios quando em roda Jelles tudo 
se move. Como conceber que uma intelligencia 
que está dentro do vortice que ar~asta as inte\
ligencias do tempo, nl'io seja arrastada pelo im
pul!:io que decide o movimento do vortice todo? 
E' demais da maior improbabilidade que nn cur
refra das scienéias succeda o avesso daquillo 
qt1e se vê. na carreira material. Como é que 
aquellc que e<;tava mais visinho á méta póde 
set alcançado e até excedido por outros que dis
tavao delle por longo inlel'Vallo ? Fôra neces
sario suppôr intelligencias privi\egiadas1 para ve
rifical'-se essa maravilha; mas o nobre deputado 
devia saber que os Aristoteles, Descartes, New
tons, La voisiers, Davys, Platões, Monlesquieus 
e Rousseaus, nãO são phenomenos communs. 
Creio que o nobre deputado não póde ter pre· 
tença.o a tanto, nem os seus homens de 1839 ; 
não creio pois que os que tinhãa a dianteira 
parassem de proposito no caminho para que 
os que o seguissem pudessem a'.liantat·-se-lhes. 
Permitta-me que lhe diga que, por qualquer lado 
que o encare, o não julgo habilitado para poder 
correr como botanico todos os campo::! do pen
samento, e que, o na.o julgo muito capaz para 
fazer a comparação fecunda de todas as idéas, 
para poder ma1·car-lhes a época, e assígnar-Ihes 
o valor relativo, e qualificar. deste modo as 
intelligencias em que ellas se desenvolvem. 
E' por isso que desde já lhe . digo que de 
01·a em diante, qualquer que fôr o seu juizo 
em semelhantes materias,. mórmente se me 
dissei·em respeito, dál-o-hei por suspeitq, ou 
antes o recusarei por juiz, por sua notaria 
inc;o.mpetencia . em taes assumptos. Aqui acaba 
a allocução · do b~mem, entra agora o de-

. pu~ad,o,. l'; •. · . ' . : . ·. . .. 

Levantei-me · para pronunciar-me . contr~ o 

artigo etn discussão em parte ; ad mirni mesmo 
de que o art. 2º passasse, e isto ape zar de S. Ex. 
o SL-. ministro da guerra ter-se declarado peb 
emenda qlle se tinha uffo1·ecido1 e apesar de ser 
quasi uma anomalia o at·L 2º, quando a base 
sobre que assentava não tinhci passado : devendo 
se1· a consequencia da vot...1.çao havida deixar-se 
ao governo a dist1-ibuiç!lo das forças, sua pro
porção nas armns : mas como não passou essa 
emenda, não posso votal' absolutamente contra 
o art. 3º ; quero que fique ao governo o decidir 
sobre as localidades. · 

Talvez aqui deve;;se Eindal' o meu discurso ; 
mas como um nobre depntado de Pernambuco 
toco,_µ em cousas que talvez cumpria que fossem 
tl'aladas na terceira discussão, foliarei lambem 
nellas. . 

Sr. presidente, estou persuadido de que a ca· 
mara não podia ueixae de marcai· as l'on;as or
dinarias e extraodinarias em cada anno. Não 
sou da escola daqnelles senhores que fazem de 
sua vontade como o leito de Procustes, estirando 
e desconjuntando n.,; palaVl'às da lei para as ac
commodarem á seu geilo, qu,rndo ellas dizem 
menos do que <lesejão, ou mutilando-as e cor
tando-:is quaudo dizem mais. Escravo da lei, cu 

. a sigo litteralmenle, e a ontendo pelos lermos em 
que foi feita. O que diz a lei neste caso? Que o 
corpo legi;3lativo deve fixar annualmente, sobre 
pl'Oposta do governo, as forças ordinarias e 
extraordinarias. Advirta-se que usa da con
jtmú<;ão copulativa - e -. Esta conjuncça.o 
marca que a disposição é sirnultanea, porque <lo 
contrario usaria da disjunctiva -on-, segundo 
a necessidade, ou não necessidade que hou
vesse de se_ fiimr a força extraordinaria óu 
ordinal'Ía. Mas disserão alguns Srs. deputados 
que absurdo fôrn suppôr que o arligo reconlie
ce::lse no homem a qualidade di vi11a da previsão. 
E:;tes nobres deputados, ou engailão-se, ou negão 
ao horner:n un:ia facuidade que lhe compete, a de 
prevet· o futuro até certo· ponto. Nesta parte 
eu poderia cital' a autoridade do celebre 
Kante, autor da anthropologia, que diz que 
temos um raio da divindade, pelo qual ni'J.o só 
prevemos o futuro, mas ás vezes adivinhamos. 
Ha factos que proví:ío a exactidão desta idéa, e 
mesmo na revolução franceza, além de outros 
incontestaveis que nos transmittio a anti
guidade. Na linguagem vulgar t:stã até con
signado este principio. Quem ignora as ex-

. pressões - o coração presago - o meu coração 
presagiava -- ? Estas e:icpressões explicllo um 
sentimento veL·dadeiro ? Demais, na questãO su· 
jeita não é mui facil conhecer a possibilidade de 
prever o futuro ? Demos duas hypotheses ; pri
meira, estamos em tempo de pti,z; nilo podemos 
prever a probabilidade de um estado de guerra 
para autorisar o gov.erno em taes circumslancias 
a empregai: forças extraordfoaric1.s, embora seja.o 
depoisaugmentadas, segundo as occurrencias ? 
Se~nnda hypothese : estanios em estado- de 
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158 SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1839 
guerra, não podemos mnrc111· ns forçns qua so 
hão de conservo.,· qunndo vull11rmm1 110 ~sh11lo 
de paz? Eis como nenhuma tlilllwhhulo lm 110 
cumprimento do arligo; o bem quo o 110l1ru 
ministro da guerra parecesse propcnde1· ~mm su 
deixar isto ao governo, não posso com clle con• 
cordar, porque a consliluiça.o m 'o veda; á nós 
pertence a fixação, ao governo a proposição. 
Fallou-se aqui nas duas leis, uma que autorisa 
premiar serviços relevantes prestados em qual
quer provincia em que a paz publica se tenha 
pel'lurbado ; votei por esta iei, mas com temor 
e tremor, e vi que o meu temol' e tremor eril 
infelizmente justificado, porque se abusou al
guma cousa, se não sou mal informado, pre
miando-se como serviços relevantes os que o não 
er~o de maneira alguma. Mas devo por isso 
negar ao Sr. ministro a continuação desta lei? 
Na.o, porque não tenho justos motivos de des
confiança de S. Ex. 

Eu apoio a todo o govemo emquanto não 
marcha contra os modelos de liberdade que 
tenho na cabeça, porque governo é semp1·e ele
mento de ordem, e emqua.nto ~e não prova que 
elle pisa o elemento de liberdade, dou-lhe o 
meu apoio. Conheço que a Jei é perigosa; todo 
o poder demasiado traz comsigo abuso. Se
nhores, eu não sei que influencia deleteda tem 
o poder sobre a probidade; mas sei que poucas 
probidades resistem aos empregos ; a este res
peito citarei Malesherbcs, o defensor do desgra
çado Luiz XVI; sahindo do ministerio, se con
gratulou com seus amigos por ter uinda 
conservíldo reliquias da antiga probidade que o 
distinguiu; mas não disse que tinha consel'vado 
toda. Nesta opinião 11ão offendo portanto aos 
agentes do poder, que hão de reconhecer com
migo o grande pel'Ígo que corre a probidade de 
quem exerce taes empregos. 

Votei contra a outra lei que deciarou em 
estado de guerra a província do Rio Grande, e 
mandou applicar o codigo militar em estado de 
guerra aos guardas nacionaes que alli coope
rassem, ou nas provincias visinhas ; e se hou• 
vesse quem propuzesse a sua· revogação, podia 
contar com o meu voto. Pdmeiramente não sei 
com que direito declaramos guerra o que não 
é guerra; nunca se cltamou guerra á guerra 
civil, mas sim tumulto, rebelfüto, etc. Guerra 
-· Bellum-foi sempre guerra estranha. Demais, 
como havemos de punir os rebeldes declarando 
nós guena á rebellião do Rio Grande do Sul ?. 
Quereremos nós tratar os rebeldes pelos prin· 
cipios que regem _a guerrà ? Não : quero per
doal-os ; mas quero que reconheçã() que temos 
direito de os punir. Eis o primeiro motivo por 
que me oppuz a esta lei. O segundo motivo de 
minha opposição funda-se na differença da 
ind_ole das àuas tropas que_ ahi pelejtio pela le
{,:!;ahdade. Eu entendo que o codigo militar não 
é neste cnso applicavel á guarda nacional, por 
que nós estab~lecei110s u,ua nova inteliigencia 

de guer1·a ; aliás não seria necessario que hou
ve1HH) dec!arnç:w a este respeito, porque se 
l'mrne gur.nn estranha, que é a de que trata a lei 
elo .18 de Agosto de 1831, por esta lei ficava a 
g111mJn 1rndonnl sujeita ao regulamento da 
lt'osm de linhn, e não er11 necessaria a decla
r11çrlo que se fez, Demais, ousa.riamos; nós 
execulnr a lei ? Creio que até agora nao foi 
executada ; ntlo me consta que grnn·da nacional 
algum fosse fuzilado pot' ter dormido na sent-i
nella, ou mesmo por ter desertado : pnm que 
pois uma lei que se nno executa? Dir-se-ha 
talvez que é. par~ ameaçar. Senhores, lei é 
reE<tricção da liberdade, aconselhada pela neces
sidade ; logo, é para ser executada) do con
trari9 traz descredito não só á lei, como ao 
legislador. As leis feitas para ameaçar, e parn 
não serem executadas, sa.o semeihantes aos 
espantalhos que se põe nos campos para afu
gentar os passarinhos : se ha um passarinho 
mais ousado, que sobre elle se ponha, zomba 
do espantalho, convoca os tr.ais com o seu 
canto, e faz os seus estragos impunemente. Não 
quero porém occultar que os que seguem tal 
opinião têm a seu favor uma autoridade-res
peitave1, a de meu parente o sabio Alexandre 
de GusmAo em sua carta ao corregedol.' do 
crime, côrte e casa; mas apezar do respeito que 
tributo a Ulo sabia varão, nt\o adopto · sua opi
nião pelas razões que expcndi. Sei que tudo 
quanto a este respeito tenho dito é fóra da 
ordem ; mas eu segui aos mais. 

Eu desejava algumas e'l{p!icações do Sr. mi
nistro a respeito dos estrangeiros que estão 
fazendo serviço incorporados na guarda na
cional. Creio que esta incorporação data de 
ternpo mais remoto, isto é, desde 1835, em que 
estrangeiros tomárão voluntariamente as armas 
a favor da legalidade, deliberação a que se 
oppoz o ministro portuguez Magalhães, prohí
bindo que elles servissem, e tomassem parte 
nas nossas desavenças domesticas. Como estes 
homens quizemo continuar no serviço, foi pre
ciso dar uma <:ôr ao negocio, e forão chamados 
guardas nacionaes. Poderei estar eng:--\nado, 
mas são estàs as idéas qüe eu teoho. O Sr. mi
nistro mesmo poderá não estar· bem- inteirado 
de8te negocio, pois que ha pouco tempo está na 
sua repartiçno. 

Declaro com franqueza que nua creio no re· 
latorio do Sr. ex-ministro da guerra, que pintou 
os rebeldes desalentados, rotos e esfarrapados. 
Creio que· nisto hu alguma exageração, corno 
tambem creio que não sno Ui.o fortes como se diz, 
e que, quando muito, poderáõ pôr em campanha 
4 mil homens ; mas não acredito que estejã.o 
nús e faltos de todo o necessario. Igualmente na.o 
creio que as nossas tropas em estado de se batet· 
com os rebeldes sejão tão numerosas, antes me 
parece que no numero dellas ha· muita gente 
que não serve senno para comer o soldo e a 
eta pe; e aproveitarei esta occasião para rogar ao 
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Sr. ministro que preste muita attençrto a este 
resneito, e crue dê baixa aos aue lêm roturas. 
per'nas i'nch~da~, e outras molestias que o inha~ 
bilitno para o serviço. 

DLias interpellações fez um Sr. <'lepntado sobre 
as desavenças de Anselmo. O Sr. -ministro me 
não pareceu bem informado, tanto mais quanto 
o negocio depende de outra repartição ; mas 
posso assegurar que na.o tem nada de política ; 
tem sim origem nas malvadas eleições, que 
trazem desordem. Nas eleições da villa Franca 
um partido iez seu juiz àe paz, e na fórma do 
costume tratou de criminar a todos ào partido 
contrario ; assim fez Anselmo criminado ( devo 
fazer justiça ainda a Lncífer): Anselmo quêi-xou
se ao governo da província ( n:io 0.r:1 o Sr. 
Lisboa, era o Sr. Gnviuo com cpiem me dou, 
111as cujo descuido :1no posso deixal' de notar ). 
O governo nao deu remedia nenhum, e o bom 
homem do Anselmo tomou de barnlo despicar
se por si mesrno, entrou com sectarios seus na 
villa Franca, dcpôz as autoridades e installou 
outras de seu partido. 

Os depostos, de cuja parte estava o direito, 
ajuntárão-se e tornárao a pôr as cousas no es
tado em que estavão : eis que o meu Anselmo 
entra de novo na villa, faz nella grandes desor
dens, e mata o juiz de paz ( a camara escapoll, 
e fez muilo bem ) e a todos quantos quiz. 
Neste estado. de cousas o presidente da província 
nada providenciou, dizendo que não tinha 
tropas ; e na verdade havia mandado para o Rio 
Negro até guardas policiaes, que linhão destino 
certo pela lei. Emfirn pôde reunir alguns guardas 
nacionaes, e alguns guardas municipaes perma
nentes e nomeou o tenente coronel Felix da 
Cunha, bom homem mais grande papalvo (creio 
que hoje é morlo ; Deus lhe leve a alma ), e o 
mandou para aquella. villa. Logo que eÍle lá 
chegou reconheceu as autoridades illegaes, pôz á 
sua disposição a força que commandava. Eis o 
estado c~m que se acha esta questão. S. Ex. o 
ex-presidente da provincia mostrou-se um tanto 
descansado, nada fez por longo tempo. A as
sembléa provincial reclamou contra este proce
dimento : e como o ex-presidente allegava que 
na.o tinha juiz de direito, porque um allegava 
doença, outro não queria ir, a assembléa pro
vincial resolveu crear nova comarca, e ot·deaou 
pela lei que o presidente nomeasse juiz de direi lo, 
porque não reconhece no governo geral direi~o 
de fazer esta nomeaç110. Na.o sei o mais que se 
tem feito até agora ; mas sei que a questão nada 
tem de politica, e não passa de animosidades 
particulares acompanhadas de actos atrozes. 

Concluirei o meu discurso notando que no 
Jo1·nal do Oommercio se referirão com inex-. 
actidno dous apartes meus ; um consiste em citar 
eu o barãO de Humboldt como ministro da 
];lussia, quando me referi ao Sr. ministro qa 
Russia barão de Lomonosoti; outra foi dizer 
que eu tin~a fallado em Gabriel Gomes, quando 

fallei na sua familia, pois que Gabriel Gomes 
sei que está morto ; morreu como um bravo; 
no combate do Triumpho, assassinado indigna· 
mente. 

A discussão fica adiada, e o Sr. presidente le
vanta a sessão depois das duas hoi·as. 

A ordem do dia é a mesma. 

Sessão em 1.2 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su~rnARIO, - Expediente. - Carta de natura
l-i.sação para Diogo Sturtz. - Ordem do 
dia.--Revogação da 11omeação do D1·. Giwrra. 
Di.scurso rlo 81'. JJtlontezwna.-Fixaçã.o das 
f 01-ças de te;·rn. Discu1·sos das Srs. Coelha, 
min:isfro ela guerm, Coelho Bastos e Monte
zuma, 

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 participr.da. os Srs. Ca
jueiro, Sebastião do Rego, Calmon, Silva Pontes, 
Paulino, · Alcibiades e Carneiro de Campos ; e 
sem ella os Srs. Souza Frnnco e Francisco do 
Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR, 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, em resposta ao ollicio 
desta carnara, de 5 do corrente, que solicitou 
um documento por onde conste a divisão das 
comaFcas que se fez na província de Goyaz, 
em conformidade do codigo do processo, com
munica qne, pelos exames a que mandou pro
ceder, vet·ificou-se que com o aviso de 20 de 
J11lho de 1833 vai enviado a esta camara o 
officio do presidente da sobredita provincia, 
datado de 30 de Abril daquelle anno, acom
panhado das relações das divisões das comarcas 
de que trata o officio desta camara, e que 
nenhum outro documento existe na secretaria 
de estado a s·eu cargo sobre este objecto . ...:...A 
quem fez a requisição. 

Do mesmo ministro, remettendo um exemplar 
do 5º tomo · das collecçõés dâ legislação · brazi
leira, publicadas pelo conselheirp José Paulo 
Figueirôa Nabuco de Araujo.-Remette-se para 
o archivo. 

Do mesmo ministro, enviando uma collecção 
impressa de todos os actos legislali\ros, desde 
n. 64 até n. 79, da assembléa da provincia de 
Pernambuco, que forão promulgados· no corrente 

_ anno.-A imprimir, e depois ã commiss!lo das 
assembléas legislativas provinciaes. 

Vaiá mesa o requerimento de João Casimiro 
Martim 'Tisana. · 
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Lê-sl!' e julga-se ohjecto de deliheraçrto o 
seguinle parecer da 3" commissão de fazenda : 

<< O visconde de S. L1;opoldo requer a esla au-
. gusta carnara para ser contemplado em ip;uaes 
vantae:ens ás aue ora e:ozão os membros do ex
ti neto= conseihÔ de estado, afim de as poder 
accumular á pequena gratificação que percebe 
por aposentadoria do emprego de juiz da al
fandega de Porto Alegre, que exerceu por mais 
de trinta annos. 

e< Dos documentos que une ao seu requeri
mento, consta que o supplicante fôra nomeado 
conselheiro de estado effectívo em 18 de Maio 
de 1827, e exonerado deste emprego por de
creto de 9 de Março de 1830, por haver pe
dido, em conseqnencia de suas moleslias, e 
impossibilidade de poder assistir na côrle para 
o desen1penho das altas funcções de seinelhr1nte 
cargo, conservando-se-lhe todavia as honras de 
conselheiro de estado, o que se acha exarado 
no dito decreto. Consta mais que o supplicante 
pedira a sua demiss9.o com ordenado de 
conse1hei ro da fazenda, aJlegando seus ser
viços feil.os na magistratura, o que na.o 
foi attendido pelo governo de então, fi
cando, como se lê no decrelo, ern lembrança 
de S. M. Imperial os~ bons serviços feitos ao 
estado. 

cc A 3" comm_issào de fazenda, considerando 
mui valiosos os serviços prestados por. este 
iiluslre cidadão. em os differentes cargos que 
exerceu, como é notorio ; e vendo por outra 
parte que sendo condicional a demissão que -
pedira de conselheiro de estado, não podendo 
reclamar a Qlausula do ordenado de conselheiro 
de fazenda em consequencia dos movimentos 
calamitosos, que succedêrão immediatat'nenle 
ao tempo do decreto de sua aposenladoria no 
anno de 18311 e seguintes , a cornrnfssão é 
levada a dar sua opinino em favor do suppli
cante, porque julga ser de toda a equidade, 
atlcntos os serviços que tem prestado, a sua 
avançada idade e os acanhados meios que lhe 
.restão para· subsistencia de sua numerosa fa
milia, pelos desastres do Rio Grnnde do Sul. 
~Portanto, a commissão é de parecer que se 
adopte a seguint_e résolução·: . 

<< Fica concedido ao vi"sconde de S. LP.opoldo, 
do conselho de estado, o ordenado de 1:800$, 
que pet·cebem os membr.os do extincto con
selho da fazenda, em remuneração dos seus 
serviços. · 

« Ficão revogadast .etc. 
<e Paço da camara dos deputados, 9 de Julho 

de 1839.-M. do Amaral.-J. J. .Paclieco.-S. 
Martins. » · 

Vai a imprimir. 
Lê-se,. e julga-se ohjecto de deliberação, o 

seguinte: . 
<e· A com missão de constituição examinou o 

. requerimento e documento que a está augusta 
carnara apresentou João Diogo· Sturtz, bavaro, 

pedindo caria de cidadão brazileiro, alleganc~.o 
,:;prpn1 noforinc:: o;:: c::Pn;:: Pc::forçoc:: rr hi>m rb in. 

dusll'ia e prosperidade do Brazil : aUendendo a 
mesma commissno a esses serviços prestados 
pelo supp)icante. e haver ell11 feito oerante a 
camara0 'municipal desta cidade a d~claraçno 
exigi da pelo § 4º do art. 1 º da lei de 23 de Ou
tubro de 1832, é de parecer que se lhe defira 
na fórma requerida, -e por isso offerece o se
guinte prnjecto de resolução : 

(e A assembléa geral legislativa resolve: 
cc Fica autorisado o governo para conceder 

carta de natmalisação a João Diogo Sturtz, ci
dadão bavaro, derogadas para esle fim as leis 
em conirario. 

cc Paço da camara dos deputados, 19 de Junho 
de 1839.-A. Barreto Pedro.so.-J. Clernenfe 
Pei·eira. - H. H. Cãrneiro Leão. i> 

O Sr. Ferreira Fenna (pela 01'de11i) l'equer 
a favor deste cidada.o a mesma graça que já se 
fez a favo1· de outro, isto é, a dispensa da im
press~.o, e a urgencia para se discutir o projecto. 

Consulta-se a camara, e esta dispensa da im
pressão o projeclo. 

A mgencia e apoiada, e não sendo com
batida, é posta a votos e approvada. 

Entra, por conseguinte, em discussao a reso
l11ção. 

O Sr. Pessoa de :Mello pronuncia-se contra a 
resoluçao, declarando que existe urna lei de 
naturalisação que autorisa o governo a conceder 
essas cartas de naturalisação; mas que a as· 
sembléa geral tem adoplado o systema d!:! se 
concedel' a um ou outro individuo dispensa na 
lei para obter . essas .. cartas de naluralisaçãO. 
Entende que este systema nao deve progredir; 
porque a lei sendo ig1,1al para todos perde o séu 
caracter de igualdade, fazendo-se lei especial 
para cada um individuo ... 

O orador não quer ver o corpo legislativo 
sujeito ás influencias dos particulares, e julga 
que o corpo legislativo não póde entrar nos 
exames de lodus as circumstancias que re
vestem esses negocios ; vota pois. contra a reso
foçao, . e votará contra qualquer resoluçao 
que contenha dispensa da lei a favor de indi- . 
viduos .. 

O Sr. :tv!ontezuma, bem que ache justa a 
opinião do nobre deputado que acaba de fallar, 
não acha · menos justa a resolução, o que de 
cel'lo não teria lugar se fosse.reduzido a• dous 
.annos o tempo de residencia que exige a lei 
para poder-se obter ·carta . de naturalisação. 

· Emquanto essa alternção se não fizer, não ha 
remedio senilo approvar-se as dispensas que 
forem pedidas, especialmente· quando o forem 

· por individuos como o prelendenle, ·a quem 
considera de muito e muito· me-recimento. . 

O . Sr. Clemente Pereira defende a conducta 
da commissão~ censurada de nimiamenté íacil 
em propôr ~ispensa de leis.· Mostra que o·Brazil 
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necessita que se facilite os meios de conceder 
essas cartas de naturalisação a iodividuos uteis 
ao paiz, e por isso e1le orador entenderia qne o 
prazo de um anno de residencia'seria sufficiente 
para que o estrangeiro manifestasse seu desejo 
de adoptar o Brazil por sua patria. Mostra que 
a respeito do pretendente todos os Srs. depu-

. pulados declat·árão que é um homem prestante 
e póde ser muito util ao imperio. (Ap01:ados.) 
Observa· ao nobre depuladQ que se oppõe ao 
parecer, que bom seria que apresentasse uma 
declaraçao de lei, em que fosse bastante a re
sidencia de um anno, para não haverem mais 
destas dispensas : mas, emquanto ;sto se não 
fizer, é necessario que ellas se approvem. 

Julga-se discutida a materia, e a resolução ê 
posta a votos e approvada ; e, sendo arloptada1 
é remeltida á commissão de redacça,). 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão sobre o parecet· da 
commissao de constituição ó.cerca do negocio 
relativo ao Dr. Guerra. · 

O ·sr. Montezuma, continuando seu discurso 
de hontem, especifica ainda os tres pontos sobre 
os quaes restava-lhe dizer duas palnv1·as ; o 
l°, mostrar a conh·ádicção do nobre ministro 
da justiça quando revogou o decreto da no· 
meação do Sr. Agostinho Moreira Guerra e os 
de outros : o 2º, re.sponder ao nobre ex-ministl'o 
da marinha ; o 3°, rnostrar quaes as verdadeiras 
causas da destituição do Sr. Guerra. Ant~s, 
porém, de continuar, emenda um el'l'o que sahio 
no seu discurso impresso. Não dedazio, como 
ahi vem impresso, seu argumento da lei de 18 
rle Outubro de 1818, mas da lei de 11 de Ou
tubro de 1827, cuja data não só citou, como 
até leu o artigo. Havia dilo que nno só o ex-mi
nistro da justiça, como os membros da com· 
missão de constituição, desculpão a destiluiçM 
do Sr. Guerra, não obstante ter elle sido no· 
meado, tirado e feito transitar soa carta pela 
chan~ellaria, por ainda não poder elle gozar 
das p_rerogativas de magi~trado, por nno haver 
tomado posse ; mas que o mesn.10 ministro 
mostrava-se em perfeita contradicÇào com esse 
principio no facto do bacharel A,·aujo Franco. 

Este bacharel estava assistindo em Porto 
Alegre, onde e1·a juiz de direito ; o .orador, 
quando ministro, o removeu para a comarca ; 
das Alagôas, de que o mandou tornar posse, 
que se verificou no dia 4. de Novembro.dE: 1837. 

. O_bteve elle licença por seis mezes para ir 
bu~r sua familia que se achava em _Porto 
Alegre~ Ent1·etanto a assembléa provincial re-

. une-se; são creados tres Iugarés de jufaes de di
reito ; considerava vago o da capital, que fOra 
dado ao Sr. Araujo Franço, e autorisa o presi
dente para nomear .outro juiz. O presidente no
meou o nobre deputado o Sr. Visgneiro. Remet
têrao-se estes papeis á secretaria, e o nobr.e ex-

TO)JO JJ 

ministro da justiça approvou a nomeaçD.o do il· 
Justre deputado o Sr. Visguefro, e por conse· 
quencia a destituição do Sr. Araujo Franco; e em 
vez de se mandar para o lugar donde linha sabido, 
deu-se esse lugar a outro bacharel. Lembra que, 
ainda depois da nomeação do Sr. Visgueiro, o 
t:x-ministro da justiça fez novas nomeções para 
aquella provincia : e dahi collige-se que a lei em 
que $e fundou o nobre ex•ministro não foi feita 
senão _para destituir o bacharel Araujo Fmnco, 
por isso que nAo estabeleceu o principio de qne 
as nomeações não pertencem ao governo central. 
Acha que os oradores que tiverem de combater 
esses seus argumentos achar•se-11ao na alte1·
nativa dos dous seguintes absurdos : ou o ex· 
ministro da justiça entendia que lhe pertencia 
a nomeaçll.o dos juizes de direito ; e enUto por
q1.10 confirmou a nomeaçll.o feita de um juiz de 
dh-cHn para n comarca de Alagôas, nomeação 
q11e importava· a destituição do Sr. Franco ? 0.11 
entcndirt que aos p,·esidentes pertencia o di
reito de nomeação, e nesse caso que necessidade 
havia de confirmai-a. Em todos os casos ha 
manifesta contradicção do nobre ex-ministro 
da. justiça, conlradicçno em que se achou, não 
só quando revogou o decreto do Sr. Guerra, 
porém quando approvou a nomeação do St·. 
Visgueiro. 

Outro facto cita o orador para provar que o 
ex-ministro da justiça entendeu que o simples 
titulo era sufliciente para constituir o direito 
pleno para os empregos de justiça. O cidadão 
Joa.o Pinto de Miranda, nomeado tabellião pelo 
govemo anterior ao de 19 de Setembro, entl'Ou 
no exercício de suas funcções, e-depois foi desti
lt1ido pelo ex-ministro da justiça, porque havia 
sido dada. a sobrevivencia desse emprego a um. 
filho de Albino Gomes Guerra. _Assim pois, s6 
por ter esse individuo simples titulo de sobre
.vivencia, achou o ex-ministro justa a revogação 
da uomeação de Pinto de Miranda; assim pois o 
simples titulo bastava para conferir não o jit3 
ad rem, mais ainda o jU8 in 1re. Declara que 
não quer entrar agora no exame do procedi
mento do ex-ministro d~ justiça nesse m.,gocio ; 
trom~e sómente o ex~mplo para mosll·&r â 
versatilidade e contradicção do ex.-minislro da 
justiça todas as vezes que queria revogar de· 
eretos da administração anterior á de 19 de 
Setembro. Inexgotavel seria esta matéria, se 
desde que tomou a palavra não se impuzess:e á 
lei de fallar pouco, de dizer sómente o que fosse 
necessario para sastentar a doutrina contraria 
ao parecer da commi~sllo . 

P~ssando ás censnras que o nobre ex-mi· 
nistro da marinha teve a bondade de no seu 
discurso dirigir ao ministro da justiça imterior 
ao de 19 de Setembro, nota que confundia elle 
duas cousas mui distinctas - destituição e 1·e
moção. O ex-minislro da justiça da adminis
nistraç!lo de 19 de Setembro desfüuio; o 
ex·ministro da justiça anterior á administração . ., 

21 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 4 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1839 

de Selemhro !'emoveu. Para podel' procedcl' a 
censura será nccessario que se prove que ao 
governo geral não pertence o direito de remover 
os juizes. 

O SR. ToilRES :- Quunclo a utilidade publica 
o exigir. 

O Ss. MoNTEZUl\IA :- E é lambem necessario 
que se prove que o governo central póde des
tituir um juiz de direito contl'a .o expresso na 
constituição. O ot·ador declara que podia mostrar 
todos os motivos que teve para faz~r esta ré· 
moção; ·mas como a occasiao não. é propria, 
como os nobres deputados nãO o exigem ... 

O SR. ToRREs :- Eu exijo: tenho tanto di
reito como qualquer outro. 

O SR. MoN1'EZUMA :-Os motivos de taes re
mo.ções, e com especialidade a do bacharel 
Franco acha-se na situação do Pará e igual
mente no 1·~quel'imento do S1·. A1·a11jo Frnnco. 
Este senhor dirigio-sc ao orado1·1 tliwndo-1he 
que preforia ser removido de Pol'to Alcgrc.i para 
oulra provincia: foz-lhe a vontade, remo· 
vendo-o para as Alagôns. O governo devia 
tomar em seria consideração n sitnar,no do 
Pará, e por isso entendeu que devia remover 
do lugar de jni1. de direito ... 

O Sa. ToRREs :- Peç1) u paJavm para res-
ponder... · · 

O Sa. MoNTE'ZUMA ~- Demonsll'ando que a 
remoçao· não póde ser destiluiçno, e igualmente 
qne a constiluição não impe<le ao governo de 
fazer 1:emoções, mas sim de destituir juízes de 
direito, a·cha que o illllstl'e deputado do Rio de 
Janeiro e o nobre deputado de Minas, que 
hontem o inlflrrompeu, conviráõ que tem cabal
mente satisfeito seus desejos, e que terá lugar 
o que hontem disse, àe apertar-lhe a mão em 
prova d~ sua convicção. 

Pa~sando aos argumentos do Sr. Rezende, 
que, negando ao governo central o direito de 
nomear juizes de direito, declarou-se por isso 
a favor do parecer da commissa.o, nota no seu 

. raciocinio alguma contradicção. O nobre depu
tado concorda e sust~nta que o governQ não . 
póde nomear, e pois lambem não deve 'poder 
revogar as nomeações : é um direito com:e
quencia do outro ; não existindo este, .não póde 

. ~ubsistir. aqueJle. · · · 
· Ao demais, desde que o acto addicional foi 

promulgado, nunca o governo central, quae·squer 
que tenhão sido os ministerios, de.;istio do di
reito de nomear juizes, ao menos emqmmto as 
assembléas ; provinciaes ·não tinha.o legislado a 

· respeito dessas r,omeações; e essa intelligenciu 
· unanime de todos os ministerios, corroborada 
· peló silencio consentidor da assembléa geral, 
· adquire força inabalavel. 

Assim justificado o procedimento· da admi
nistração que tive ~ honra de per.tenccr, _ e 

. igualmente mostrado que o Sr. -ex-ministro 

da marinha não obteve o que pretendia, antes 
de terminar esta parte do seu discurso, per
gunta pot· que motivo, se acaso o· governo de 
19 de Setembro nílO pretendeu destituir ao 
Sr. Agostinho Mornira Guerra do lugar para · 
que havia sido nomeado, por que motivo nlio 
o passou para o l_ugar que havia deixado o 
Sr. Franco, de juiz de direito de Porto.Alegre ? 
Por que ·motivo não só deixando destituido 
o Sr. Gueri-a, como ainda o Sr. Franco, 11omeou-
o outro ·bacharel para esse luga1·? Na terceira 
parle do se11 discurso promette expender as 
cau:;as que derão lugar a este procedimento da 
administração de 19 de Setembro, e, entrando 

· nella, pede aos nobres deputados que sustentão 
este-acto da administraçAo que lhe prestem at
lençao. Dous motivos determinó.rtJ.o este acto do 
ex-ministro da justiça: 1º, g()io e acinte; 2º, pn· 
ll·onato. Lembra que nosla casn muitas vezes se 
tem fallado de uma folha <.JIIC em notoriamente, 
e segu~do n opinino do todos os hnhilanlcs do 
Hio de ,Junoit-o, e mesmo do B1·aiil, recli
gitln polo nobre cx,minislt·o da jusliça; está 
que ellc nn.o ern o unico que tt esc1·evia ; 
cp.1<! nesta casa lalvez hnj1\ muitos dignos _de
putados e illuslrados membros della que man· 
dassem para lú. os seus contingentes, afim de 
sustentar as muito louvo.veis doufrinas exa-
1·adns naquella folha. Servia ella de nol"te á 
opinião q11e o dilo ex-ministro queria c~pnllrn1· 
ou sustenh\r no povo: esta folhn, tres dias 
ou quatro depois da elevação da administração 
de 19 de Setembro, protestou, censurou, gdtou 
e horrivelmente se mortificou com :1 nomeação 
do digno bacharel o Sr. Agostinho Moreira 
Guerra. Eu, S1·. p1·eside.nte, exclama o orador, 
tenho . presente o n. 489; publicado a 4 <le 
Outubro de 1837, aonde exuberantemente de
clara que. o lugar do S1-. Guerra não devêra . 
ser sustentado pela adrninistrnção patriotiea de 
19 de Setcrnbt·o. · Neste a1·tigo não só se lêm 
as maiores injul'ias a este digno e conspicuo 
cidadão, mas alé se procura destruir . 11ma 
columua da razão! Esta victi1;11a, sim do ar~ 
bill'io da administração de 19 de Setembro, 
este .d-igno (o oracl01· .falla eom rn,uita veliemen• 
eia) e conspictw eidadão vio-se privado do di
re_ito que ~inha ao seu · Jugar pela propria 
adminisll'ação que consentia que essa folha atas
salhasse o -credito, reputaçãO e zelo co'ni que 
este digno cidadão desempenhava importantís
simos serviços do estado. 

Eu_ disse, Sr. presidente, quando a pl'imeira 
. vez fallei sobre este objecto, que o Sr. Guerra, · 
desde 1827 que entron na carreira da ma
gistratura,. constantemente senio lugares de 
irnportancia com satisfação dos povo3: eu disse 
que havia elle commettido um grandé erro 
e grande falta ao_s olhos da administraça.o · 
de 19 de Setembro, porque havia COJJlO pro
motor publico, accusado o jornal mais in~ 
digno de ser lido, e ·que se tem talvez pu-
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1839 163 • 
blicado, Ilão direi no Brazil, mas em todo 
o paiz onde a liberdade de imprensa tem 
sido consignada na constituição e nas leis ! 
Era pecessario, Sr. presidente, tirar-111e o 
pão e· reduzil-o á misel"ia, porque de outra 
fórma, senhores, o desapiedado espiri_to de 
vingan~a que constantemente dirigfo a ad
ministração de 19 de Setembro ... 

O SR. ÜTTONl :-· Apoiado. 

O SR. MoN'fEZUMA :- •.•. não podia ser sa
tisfeito ! V. E:ii:. pcrmittfrá qut! eu recorde á 
camara as circumstancias lembradas por mim 
no meu primeiro discurso: eu disse que este 
decreto de revogação, depois de deliberado no 
gabinete, nunca foi publicado, e que o cid_adão 
ó S1·. Guerrn ficou completnmente na 1gno
rancia1 podia ter partido para o Pará, für.er 
despezas, o chrgnnclo lú voltar, porqno 16. 
talvez estivesse já o decreto de sua 1·cvognçno ! l 
Eu pe1·gunto ú camara, e inlc:-pello o cornçno 
de lodos a.quclles que pnlpitn.o pelos direilos 
dos cidadãos brazileiros, se é passivei que se 
mostre maior acinle, maior espirilo de vin
gança do que no facto que referi! ! Porque mo· 
tivo, senhores, no Co1·1·eío 0.ffecfol se nno pt1· 
hJicon esFe decreto? Porque se guardou esse 
silencio sepulchral a respeito deste objecto ? Por 
que motivo esse ex-ministro da justiça cons
tantemente se negou n todas as audíencius pe
didas por esse digno e conspicuo cidndno ? Por 
que motivo o occultou a todos os seus amigos 
que procurárão saber do destino desse ba
charel? Seria, Sr. presidente, como disse o Sr. 
ex-ministro da marinha, po1·q11e o ex-ministro 
da justiça não era procurad01· do Sr. Guerrn? 
Seria porque se espemva outro lugar para dar
lhe? 

Permilta V. Ex. que, locando· neste lopico, eu 
mostre ao S1·. ex-rninisf ro da marfolrn uma 
contfadicção em que têm cahido elle e os 
nobres deputados que sustenlão o parecer d_a 
comn1jssão.-Sc pois, como disse elle, o ex-mi
nistro da justiça-ainda-pretendia da~·-lhe um 
lngar, reconhecia-lhe o direito ele continuar a 
ser juiz, reconhecia ~ illegalidade da. desti
tuição. Esse-ainda-apenas póde -servir pnra 
allenuar a impressão horrorosa que devem 
produzir todos ague11es actos que têm por fim 
a annullação das leis fundamentaes do paiz. 

Sr. presidentet este odio e acinte que eu 
achei na destituição do Sr. Guerra não pesou 
sómente sobre eJle; nesta casa, n!l discussno 
do voto de graças, já mencionei o furor com 
que a administração de 19 de Selem bro pro
ct1rou por todos os meios revogar os actos da 
adruinisfração anterior, demiltindo os empre
gados de mais · confiança e t1leis, embora es
tivessem no g'(!SO .de_ uma .reputação sem 
nodoa ! 

O Sa. ALENCAR :-Apoiado. 
O SR. Mo~TEZUMA :-· Nao cànsarei a camara 

com enumerar todos os factos ; nllo é neces
sario, e permitta V. Ex. que eu declare: não é 
senãO para sustentação dos direitos de um ci~ 
dadao que menciono estes factos; eu quizera 
que fossem elles sepultados no esquecimento, 
1:ie não temesse que, vindo outros homens para. 
o gabinete, d irigissern-se pelas mesmas . ma
ximas ! Nao tenho odio, nem desejo censurar; 
ao contrario reconheço a necessidade de dar 
apoio ao governo do meu paiz, como elemento 
de ordem e principio de prosperidade de minha 
·palria. Passaria, pois, uma esponja sobre tudo, 
e alé mesmo porque (füllarei ainda com mais 
fra11queza) creio que todos os aclos da ad~1~
nistraça.o de 19 de Setembro nllo for:io dm
gidos por esse ~ráo de ma fé e dolo. 

Sr. presidentt:, cu ainda não disse nesta casa 
que tinha sido o ministro mais puro, incapaz 
de Ct'l'O i k\l arrojo nl\o enlt·a na cabcçu tla· 
quelle que, posto nl.\.o tenha talento, lem senso 
commum. Ccnst11·em-se, porérn, os meus actos, 
mostrem us ve~es que errei, mostrem meus 
abusos, minha má fé e rlolos, cu me defcn· 
de1·ci; o quando o 11110 puder, direi ao corpo 
legislativo fJlH! errei, que fui criminoso, e que 
mereço puniçno ou perdão ; ~as insisto. que 
nppareção aci.os, e que não seJa só o . riso e 
o silencio com que esses senhores que sus
tentAo a ndministrnçno de 19 de Setembro 
procurllo denegdr as administrações ante-
riores. . 

Sr. presidente, a administração de 19 de Se
tembro, quando nl'l.o tivesse commettido 9raves 
cl'imes no que acabo de mencionar, havia por 
seus acfos mostrado que considerava os dos 
anteriores como os de um governo revolucio
uario, e por consequencia nu_ll?s e dig~os só
mente de revogaça.o ; esta adm1mstração .1_ulgou
se tão acima de todas as outras, acreditou-se 
tão salvadora do paiz, que ílSsentou que t~do 
quanto havia sido feito pelas outras era m
digno della ! Embora tivesse a administração 
de lfl de Setembro toda essa vaidade, se não 
resultasse grande mal ao nosso paiz, se assim 
nao entranlrnsse no cornção do povo o desprezo 
das autoridades constiluidas e destituídas se~ 
fundamento ! 

Nesta occasião, Sr. presidente, referindo-me 
á maleria da nomeação do Sr. Guerra, e em 

. geral a todos os juízes de direito, recordo-me 
de uma passagem de um judsconsu!~o que 
ganhou o · maior conceito na . republica das 
Íetras, e qÚe se refere a esta quest~o, _e _é -
Espirito, origem e progressos das mst~tmções 
judiciarias, pelo celebre jurisconsulto Meyer, 
-escrevendo sobre a inamovibilidade e -per-
petuidade: . . 

O meio de assegurar a mdependenc ia dos 
juízes 6 sua inamovibfüdade. (Àp()iados, entre ~s 
quaes se dWinguem os dos Si·a. Torres e Jfaciel 
Monteiro.) -E' mister seria reflexão antes de 
nomear un1 individuo para lugar Ulo importante, 
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16! SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1839 

(.Apoicidos.) Uma vez feita a escolha, deve ser. 
irrevogavel. 

Peço aos Srs. deputados, que com tanto en· 
thusiasmo apoiár11.o a 1" e 2ª parte da citaçllo, 
que tambem apoiem esta. 

Os SRs. ToRRES e MACIEL MoNTEIRO : -

Apoiado. 
. O SR. MoNTEZU.MA, (rindo-.:ie) : - Une fois le 

choix errêté, il doit être irrévocable. 

Os SRs. TORRES e MACIEL MoNTEIRO : -

Apoiado. 
(Apoiados geraes e 1·-isadas.) 

· O SR. MoNTEZUMA recapitula lodos os argu
mentos que tem produzido; declara que causa 
pasmo e riso o modo por que se tem querido jus
tificar esse acto da administração de 19 de Se
tembro, e sustenta que para esse systema de 
defeza talvez sel'ia p1·eciso mostrar, ou que o 
govern·o geral não tem direito de fazer remo· 
çõés, ou que forllo feitas es!las remoções sem 
o devido discernimento ; e de novo de
clara que a escolha do Sr. Guerra estava 
competente e legalmente feita, qlle pois era 
irrevogavel. 

Resta-me, Sr. presidente, continua o orador, 
·pedir aos nobres deputados que pertencem á 
classe da magistratura, pedir aos nobres depu
tados autores do parecer da commiss:1.o, que 
se lembrem qne, a justiça divinajámais deixou 
impunes. as violações dos direitos importan
tissimos, relativos á classe da magistratura. 
(RiBadas.) Ha, Sr. presidente, um facto impor
tantissimo bem digno da consideração àa ca-

. mara, e vem a ser : - Cromwel antes de ser 
conde de Essex, instigado pelo governo do paiz, 
àe Henrique Vil então, o qual desejava fazer 
passar no parlamento o bill of attaindet·, sem 
mesmo serem ouvidas às vicUmas sobre que 
devêra recahit· semelhante assassinato, mandou 
consultar os juizes inglezes se o bill of attainder, 
passando no padamento sem serem ouvidas 

· · .as partes, seria . protestado nos tribunaes. Os 
· juizes fesp~mdêrão que semelhante · procedi

mento. era "'indigno do throno ; e valia muito 
mais que o lhrono e o parlamento· déssem 
exemplos de justiça aos tribunaes do que 
os · obrigassem a concorrer para semelhantes 
actos altentatorios das liberdades dos cidadãos 
inglezes. 

O governo· "instou por urna resposta deci
siva ; e os juízes se declarárão por estas pa;. 
lavras - que nunca serião os bill of attainder, 
como qller que elles passassem, sem audiencia 
das partes, protestados , contrariados pelos 
juizes. Nesta occasião o governo. recuou ; 
talvez a victima na.o estivesse indicada, ou 
nllo apparecesse. Mas, quem pensa V. Ex. 
que foi a primeira victima que assim foi jul
gada· no parlamento, ~em ter sido ouvida? 
Foi esse mesmo Cromwe11, foi esse _mesmo 
conde de Essex i ha poucu tempo ·favorito qp .' 

rei, mas ao depois lançado fóra de sua pri
vança, julgado pelo parlamento por esse mesmo 
biU oj' attainder, que elle pl'OCUl'áva fazer 
passar contra outros. A justiça divina, Sr. pre
sidente, estou. intimamente convencido, quiz 
dar uma prova de que nllo era em, vão que se 
procurava destruir as liberdades dos cidada.os, 
tirar-lhes seus direitos, far.er com que se não 
defendessem, e condemnal-os sem ser ouvidos. 
Portanto com toda a razão eu disse :,-Receiem 
os nobres deputados que são juizes de direito, 
receiem os nobres deputados que pertencem tÍ 

classe judiciaria actos de violencia tão altenla
torios, como aquelles que eu 1·eferi. 

Aos nobres deputados que tiverem de me 
contestar, l'ecordo-lhes que é preciso que res
pondlio cabalmente aos principios de dit·eito 
lembrados por mimno decurso do meu dis
cut·so, não só pelo .que é relativo á doação, 
mas ain<la pelo que é t·elalivo a muitos outros 
contractos. Lembrarei aos -Srs. deputados :-
Donat·ir>nes perficiiintur, ouin tlonator suam. t'O· 

lttntatem,, script-i,s, aut sine scriptis manif c,;if a,
verit (Justiniano). Recordarei lambem aos Srs. 
deputados o principio de jUl'isprudencia-Pc1·
fecta donatio condiUones postea non c,c,p-it (L. 
4, cod, de donat. quce sub modo). Por fim, Sr. 
presidente, recordarei tambem aos nobres de
putados, como· em resumo do meu discurso, que 
em todas as ocasiões onde ha duvida, é prin- . 
ciqio <le justiça universal que a opinião mais 
favoravel deve ser preterida- Et rapienda e.-;t 
occ(t8io, quro prrobet benígnius responsum.-In 
contralzen,do quod agitur pro cauto habendum, est 
(L. 3 ff. de 1•eb. cred). . . 

A discussão fica adiada por se annunciar a 
chegada do Exm. ministro da guerra. 

O Exm. ministro, sendo introduzido com 
as formalidades do estylo, toma o assento que 
lhe compete. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do art. 3º da proposta 
do governo que fixa a força de terra para o anno 
financeiro tle 1840 a 41_. 

O Sr. Coelho vota pelo art. 3º, mas emen
dado pela maneira proposta pelo · Sr. Móllra 
Magalhães, isto é, sem se designar a distri
buição das forças fóra de linha pelas differentes 
provindas do imperio. Além das razões pon
deradas para que na.o se inclua no artigo esta 
idéa, lembra que peia constituição ao governo 
exclusivamente compete empregat· a força ar· 
mada como melhor convier ao serviço publico ; · 
e assim, se a iei designadamente marcar os 
pontos onde essa fot·ça deve ser distrihllida, de 
algum modo tira ao poder executivo a facul
dade que a constituiç!lo lhe dá. Por outro lado, 
se se en_tende que uma- lei ordinaria não póde 
tirar ao:podel' exer:utivo uma faculdade con
stitL1cio·11a!,. seg!Je·se ~ue esta obrigaçM que <l 
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1839 165 

lei impõe de distribuir a força por diversos 
lugares é obiigaçrto inutil : porque o governo, 
usando da attribuição que tem de collocar a. 
força ond_ejulgar conyeniimte, poderá collocal·a, 
nM nos pontos que· ·êssa lei marcar, mas onde 
a julgar necessaria. · 

Respondendo á arguição de contradictorio que 
lhe fez o Sr. ex-ministro da guerra em uma das 
sessões anteriores, diz que é inexacta a pro
posiçã.o de que o o.nno passado não l'eclamasse 
elle orador, conio inembro da comrnissílo de 
marinha e guerra, a distincção da força ordi
~aria e exlraordinaria ; porquanto, não só elle, 
mas lambem o seu digno col~cga o Sr. rna
rechal Lima, na àiscussao da lei de fixação de 
forças do anno passado, explicitamente declara.o 
que as forças de mar e te1·ra de11irto ser dislin~ 
guid:is tanto na pl,lrte ordinaria, como na ex
traordinaría, para se cumprir o preceito con
stitucional. 

Tambem não foj exacto o mesmo S1·. ex-mi
nistro quando disse. que a proposta que se 
discute podia passar sem esta distincção1 fun
dando-se em que as leis anteriores autori
risavlio este p1·ecedente. Lembra. que desde 
1831 todas as leis de fix.a.çM têm incluido 
a idéa de distincclio de forcas ordinarias · ou 
extraordinarias, ou 'ambas con}unctamente. 

Contradictorio poderia parecer ao 01·ador o 
Exm. ex-ministro da guerra. No anuo passado 
a lei concedeu para o estado ordinario 10 
mil praças de pret d~ linha, segundo o pe
dido do governo, e para o extraordinario 13 
mil praças; S. Ex. no seu ultimo discurso 
disse que o numero de 13,000 que se dá na 
proposta que se discute deve ser considP.rado 
como para tempo ordinario : ora, se S. Ex. 
considera necessario em tempo ordinario o 
nnmero de 13,000 praças, como na proposta 
que outr1ora apresentou pedio para este tempo 
10,000 praças ? Tanto terão mudado as cir-

. cumstancias ? 
O orador ainda observa que declarando o 

Sr. 1ninistro actual que o numero de 13,000 
vraças era o exigido para circumstancias extra
ordinarias, numero que o Sr. ex-ministro 
decla.rou . ser para as circumstancias ordina
rias, torna-se necessario, á vista desta diver- . 
gencia; que a ~amara distinga o estado para 
que é destinado este numero de praças; por~. 
que~ se não fizer esta declaração, cuidaráõ, 
uns que ·é para o estado ordinario, · e outros 
que para o estado extraordinario ; e assim 
tudo sei·ão duvidas, e demais não se cumpre o 
pteceíto constitucional. 
- Passa a dirigir-se a nm Sr. deputado pela 
provincia da Bahia. (O Sr. Gonçaltes Mar
tins. ) 

Fallou este Sr. deputado na necessidaàe de 
se mobilisarem as tropas, pois, desta : faJta 
1:esuJtava a indisciplina, e do systema de· as: 
localisar linq.ão resultado rus~as e_ s~díçúes mí-:. 

litares. A's resµo:;tlls satisfactodas que a este 
topico do discurso do nobre deputado dell o 
Sr. ministro dn. guerra, mostrando as dilli.
culdades dos destacamentos pel'iodi·cos pal'a 
as pmvincias remotas e centraes, como Goyaz, 
Matto-Grosso, Minas, etc., o orador accres• 
centa que de um facto isolado, como o que 
apl·esentou o nobre deputado (a rebellião da 
Bahia), não se deve tirar urna regra gemi. 
Demais, se na B~,hia houve o facto d~ uma 
sedição feita por soldados naturaes da pro
vinda, e co111 elle se quer argumentar, e 

prnvar que as forças tiradas e conservadas 
em uma província silo levadas commummen(e 
a auxiliar as desol"dens, pelo contacto e t·c· 
lações em qne estào com os desordeiros, 
lambem o orador, com oulro facto isolado, póde 
d~duzir a regra contraria. Na sua província 
(a de Santa Catharina) 1 houve em Abril de 
1831 uma. sedição milita.r feita por dous ba
talhões, não da su::1. provinciu, mas da Bahia, 
que alli esta vão estacionados, e que depu
zerão o presidente e o commandante as armas , 
entrehmto que o batalhão 8" àe caçadores, 
composto de r,atharinenses, foi cercado pelos 
dous batalhões, e á força cornpeltido a sahil' 
dos qua1·teis para tomar parle na sediçao. 
Se portanto, quzerrnos argumentar com factos 
isoiados, para deduzirmos regras geraes, nós os 
encontraremos <Jue podem provar pt·oposições 

· inteiramente contrarias. 
Nao attribue como o nob1·c deputado pela 

Bahia, a falta de disciplina do exercito ao 
syslema àc se conservar a tropa. estâcionaria. 
Essa falta de disciplina nasce de outras causas; 
nasce, por exemplo, da imperfeita e omissa 
legislação militar pelo que respeit.a. á admi
nistração economica, instrucç~o, penas e· pre
mios, nasce do pessimo syslema de recruta
mento, pelo qual se orga.nis;:i em grande 
parte o pessoal do nosso exercito com u .· es
col'ia da . sociedade : disse que · nasce do. sys· 
tema penal militar, pois que _.pen.as ha que
pela sua severidade nunca se appl.icão ; comó, : 
por exe111.plo, a pena de morte ao··. soldado 
ane oela terceira vez vende o seu uniforme ~ 
r;asc~ finalmente do sy5tema de remunemções, 
não offerecendo vantagens que eon videm á pro
fissão militar ; é bem triste a conq.iça.o dos ofü
ciaes do exet·cito, pt·incipalmente dos officiaes
generaes; quem acreditará que um brigadeiro 
tem um soldo conespondente ao orden.ado de 
um porteiro de· secretaria ? Â vantagem dos 
nossos officiaes-generaes · consiste em ter uma 
farda muito bord>Jda e nada mais, e póde de
finir·s~ a este respeito uiiendo-se que uui offi
cial-general é um homem muito pobre qu.e 
veste uma farda muito rica. 

Em urna das sessões passadas .o nobre 
deputado. o Sr. Limpo, tratando de mostrar 
o inconveniente' de remetter para o sul, 
p<ira, serem enwregados no exel'cito1 incli • 
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16(:i SESSÃO EM 12 DE JULHO DE lb39 

viduos sentenciados a galés, leinbrou.se de 
perguntar se pelas leis- militares os homens 
expulsos do exercito poderião ser novamente 
admittidos. O orador diz que casos ha em que 
pela legislaçllo militar o soldado expulso póde 
ser admittido ; pela ordenança de 9- de Abril 
de 1805 os crimes d'e deserção tinhao pena de 
degredo para os eslados da lndia ; mas n~o 
convindo fazer•se effectiva para nao mingoar a 
populaça.o, julgou o rei de Portugal conveniente . 
commulal-a pela de prisão e trabalhos; e a. 
carta régia de 1807 determinou que depois da 
sentença os soldados pudessem voltar ·aos seus 
corpos, etc. 

O orador faz ainda outras reflexões sobre os 
casos em que o militar é ou simpl~smenle 
expulso, ou expulso com infamia; e quaes 
os litulos com que antigamente se degradava.o 
das· honras militares, para serem entregues â 
justiça. 

O mesmo digno deputado (o Sr. Limpo) 
_ citou o facto occorrido, em Janeiro deste 

anno, na provincia dú Rio Grande ; notou· que 
o brigadeil'o Seára convocára um conselho' de 
guerra, deixando de cumprir a ordem do ge
neral Elzeal'io de passar com a sua columna 
além dos Canudos, e perguntou aos militares 
da casa se era licito pela legislação militar, que 
um official sob qualquer pretexto desobede
cesse á ordem do seu general. Esta pergunta é 
bastante vaga ; não se póde responder comple
tamente a ella sem saber o modo por que foi 
expedida a ordem. Pela legislação milit&1, e 
mesmo pela constitúição; o militar é essencial
mente obediente ; pelo regulamento de guerra, 
o militar deve prestar obediencia céga e 
prompla ao seu superior em todo o caso ; mas 
quanto ao caso especial de que fez mençn.o o .. 
nobre deputado, .não se. póde responder sem· · 
saber-se quaes erão as instrucções que tinha o 
general subalterno, o modo por que a ordem 
foi expe·dida, se acaso foi concebida em termos 
terminantes, porque neste caso não cumpria ao 
general subalterno senão obedecer, fosse qual 
fosse o resulta do da obedienciá. Se a ordem 
fosse terminante, ainda que o resultado da sua 
obediencia fosse a perda d_a columna, o general 
conimandanle ·dessa columna devia obedecer, 
Pelo regulamento militar, quando um official 
subalterno recebe wna ordem do general, é 
obrigado a obedecer immediatamente, e s6 tem 
di~eito de representar quand~ o tempo per- . 
m1lte, e elle se acha no· mesmo lugar onde se 
acha o general em chefe. Ora, esses dous ·casos 
não se davAo, porque o general de quem se f~z 
menção achava-se talvez distante mais de 60' le
guas, e o tempo não permittia fazer reflexões, 
como determ.ina o regulamento de guerra. Se a 
ordem era terminante, embora houvesse certeza 
de · se perde.r a. columna, ·o general subalterno 
que a commandava devia obedecer, por que 
um general subalter~o nem sempre sabe 

quaes as vistas do general em chefe. O orador 
observa que os caprichos e as conjuncturas da 

,guerra são ás vezes taes. _que exigem çousas 
que parecem repugnantes _á boa razão ; diz que 
muitas vezes necessita-se de uma derrota pa1·
cial para se consegt;iir uma . victoria. O orador 
cita alguns facto~ da historia quo comproYã0· 
esta verdade, e figura tambem alguns exemplos. 
Tendo feito considerações geraes, nno sabe tõ
davia se ::i.s deve applicar ao facto em questão 
por nllo saber as suas patticularidades, nem 
quaes as instrucções que- tinha o gener·al de 

. quem se trata. · 
O orador passa a fazer algumas reflexões 

ácerca da refo1·ma da academia militar .. Por 
esta reforma algumas vantagens se concedêrn.o 
aos alumnos: uma dellas é que no fim do pri
meiro curso tenhão o primeiro posto miiitar ; 
outru disposição diz que os alurnnos que já fo1·em 
officiaes no fim de cada curso tenhão um posto 
de accesso. Na opinião do orador o governo 
sahio fóra das suíls attrihuições, porque não 
podh\ fazer mais do que reformar o systema de 
estudos da academia, mas não ct·ear vantagens 
e direitos, muito principalmente quando essas 
vantagens e direitos vão prejudicar direitos_ 
adquiridos: Uma lei geral, uma lei regula~ 
mentar marca o modo porque se deve fazer 
as promoções 110 exercito : e pela disposiç110 
dos novos estatutos,' dando-se postos de accesso 
-não só aos alumnos já militares, como aos 
que nao o são, segue-se·que essas vantagens 
vão prejudicar a direitos dos outt-os. 

O nobre ex-ministro legislou sobre promo
ções, alterou uma lei geral, o que uão podia 
fazer. Além disto muitos inconvenientes se 
podem seguir desta disposição. Supponha-se 
que tres ou quatro capitães de cavallaria va.o 
estudár na escola militar, no fim de dous annos 
têm elles vencido o primeiro c~rso, e pela 
disposição dos· estatutos devem ser majores de 
cavallaria, quando o corpo tem um só major ; . 
e se ha de, para cumprimento dos estatutos, 
fazer-se mais tres ou q11atro majores, que na.o 
podem caber em um só corpo, alterando-se 

· assim todo o systema · de promoções ? O orador 
desejava saber como S. Ex. o Sr .. mi_nistro 
pretende cumprir esta disposição dos estatutos. 
Lembra-se que, quando se mandou· executar 
os estatutos provisorios, ·vinha à clausula que 
elles se cumpririão em tudo o que não fosse con
trario á lei. Entende que, mandando-se executar 
com essa condição, se quiz que elles · não 
fossem executados, porque tudo quanto ·nelles -
se contém são disposições que destrótm1 leis. 

Consta-llle que não se f1::z effectivà. a dis~ 
pos;çao dos estatutos que manda dar gratifi
cação acti.va aos lentes da escola militar talvez 
por causa da condição que acima notou. Mas . 
se este augmento de despeza com os lentes 
era opposto ás leis, a gratificaç_ã.o ao .inspeclo_r 
da escola, os vencimentos que se dáo aos 
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1839 167 
alu~nos tambem ó erão ; e se o governo se 
ju]gava autorisado para este augmento de 
despeza, tambem se devia. julgar autorisado 
para augmentar o ~on·orario dos lentes. Cumpre 
tambem notar que o governo, posto que man
dasse executar provisol'iamente os estatutos, 
comtudo, contemplando no. orçamento os ven
cimentos de todos · os lentes e de todos os 
aluh'mos, póde-se entender, se passar a rubrica 
da despeza . com a escola mi1itar, qne a as
sembléa tacitamente approvou a reforma na 
parte financeira, porque nas tabellas vêm men
cionados detalhadamente os artigos desta dcs· 
peza. 

O orador deseja saber de que accôrdo estú 
S. Ex ... o Sr. ministro a respeito dessa re-
forma. · · 

Passando a h'alar de outros objeclos, o 
orador observa · que se tem continuado ainda 
a fallar sobre a applicação das leii; rnilitnres, 
em tempo de guerra, ao exercito que serve 
nas provincias rebelladas. Jiilga que a questão 
tem sempre sido illudida, pois que ninguem 
trata de examinar se convém que á força da 
guarda nacional se applíquem · as penas mi· 
litares de um modo igual ao que se applica 
á tropa de linhn ; mas sim, se a disposiçãO 
que manda applicar as leis militares em tempo 
de guerra convém ou não que continue. O 
nobre ministro diz que algumas vezes tem sido 

· executada essa. disposição legislativa ; ao orador 
consta que nenlnima vez tem sido executada ; 
mas ainda quando o fosse algumas vezes, e 
não .sempre e invariavelmente, isso me:::;mo já 
era um mal. 

Pelo que pertence á sua provincia, onde 
esta lei está em vigor, -póde affirmar qne n!lo 
terp. sido executada. Port~nto, se a lei não se 
cumpre, se ella não póde ser executada, é 
melhor derogal-a; e mesmo quando is!iio acon· 
teça, fica satisfeita a vontade daq.uelles senhores 
que querem que seja applicada a mesma pena 
á tropa de linha e á guarda nacional. Derogada 
esta lei, nem ao exercito, nem á guarda na
cional se applieão as leis militares cm tempo 
de guer1·a ; mas fica em vigor a lei de 18 de 
Agosto àe 1831, que determina que a guarda 
nacional destacada teriha a mesma .disciplina 
que a tropa de linha, e assim não have·rá essa . 
desigualdade que tanto se condemna. 

Argumenta-se em favor da conservação desta 
lei, dizendo-se que a lei é igual para todos, que 
não convém que debaixo da- mesma . voz es•., 

. tejão soldados com disciplina div.ersa. 
O 01·ador a isto observa que não se deve 

entendei· o preceito constitucional-que a lei 
é igual para todos-em um sentido ta.o amplo 
e tão absoluto como se quer entender: todos 
não são iguaes perante a lei no sentido amplo 
que se quer dar. · Deve-se modificar este pre
ceito constitucional; enténdendo-se que - em 
circum$tancias iguaes a lei é igual para todos i 

-porquanto vê-se, por exemplo, qlle um mi
nistro de estado é julgado e punido differente- · 
mente dos mais cidadãos : um deputado goza 
de immunidades que não pertencem a todos ; 
onde pois está aqui 11 igualdade da lei, enten -
dida em sentido absoluto ? A conveniencia po
litica aconselha estas desigualdades. Portanto 
o preceito constitucional de que a lei é igual para 
todos; quer premêe, quer castigue, deve-se en
tender de modo que, em circumstancias ig11aes, 
a lei seja igualmente uesigual para as Jifl'erentes 
classes de cidadãos. 

Será predso provar que o g~arda nacional é 
o soldado de linha estão em circumstancias 
iguaes para que então a lei se)a igual para 
ambos, e é o que não se tem provado ; não se tem 
demonstrado que a indole do guarda nacional 
seja identica á do .soldado de linha. 

Razões de conveniencia social pedem que 
se não iguale o guarda nacional ao soldado de 
linha ; o guarda nacional não está ligado por 
juramento algum como o soldado de linha ; 
não tem adquirido os mesmos habitos militares, 
e a mesma disciplina, e por isso não póde ra· 
soavelmente exigir-se que cumpra estriclamente 

. os mesmos deveres como a h'opa regular : o 
guarda nacional é muitas vezes pai· de familia, 
negociante forte e lavradm· abastado, cujos in·
tcresses estão ligados aos interesses de muitos, 
entretanto que os bens do simples soldado 
muitas vezes . consiste no que apenas cabe na 
sna maxila ; a perda de um affecta muito mais 
a sociedade do que a do outro. A~ vista pai;; 

· destas e outras considerações, não· se dá o caso 
de igualdade de circumstancias para que se dê 
o de igualdade na applicação da lei. Conclue 
dizendo que vota pelo artigo modificado no 
sentido da emenda que se acha sobL·e a mesa. 

O Sr. Conde de Lages (ministro da guerra), 
respondendo ao precedente orador, diz que as 
observações que este nobre deputado acaba 
de fazer podillo ter lugar quando se discutia a 
lei de 18 de Agosto d~ 1831, que determina 
que os guardas nacionaes destacados na tropa 
de linha fiquem debaixo da mesma disciplina; 
que porém agora toda a questão deve ser-se 
as províncias onde desgraçadamente apparece 
a rebellião estão 011 na.o em estado de guerra,
questão esta que nada tem com a guarda na-
cional. 

A'cerca da theoria do nobre deputado sobre 
a igualdade da lei, S. Ex. diz que ·as dift'erénças 
notadas pel~ nobre dsputado são sobre a f6rma 
do processo, fórma que pó.Je seL· desigual, mas 
que a applica.ção da lei é igual para todos ós 
cidadãos. O proletario e o representante da 
nação, commettendo o mesmo crime·, são pu~ 
n_idos com a mesma peno., embora a fór~a 
dos l'espectivos processps seja diversa.-

Quanto á reforma da escola· militar, S; Ex. 
observa que já disse que fiz~ra algumas mQdi._ 
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ficaç(ies que julgou necess,irfas : diminuio os 
vencimentõs dos a1umnõs do primeiro annot 
porque nesse anno ainda nAo se póde saber se 
elles são prestaveis, se têm talentos: prohibio 
a percepção de ernolun1entos, por lhe parecer 

. não estar debaixo ria alçada do governo taxar 
uma especie de tributo. Estas são as modi
ficações que o governo tem feito por ora; 
algumas fará ainda sobre as promoções. O go· 
vemo n:io promoverá official algum que não 
esteia no auadro do exercito, não fará neces
sid~,de de. promoções, ha de fazêl-as quando 
realmente existirem vagas, e então pesará. o. 
merecimento .dos officiaes ; porque nem todos 
os que apresent~o suas cartas sao sempre os 
mais capazes ·na proporçno dos outros ; n!lo é 
só o titulo academico que deve preferir os 
officiaes. 

A respeito do que disse o Sr. Coelho ácerca 
das ordens dadas pelo general em chefe aos 
seus subalternos, S. Ex. diz que lhe parece que 
o nobre deputado fez nesta parle a obediencia 
dos suballernos muito re.stricta. (Apoiados.) 
Parece a S. Ex. que deve entrar em linha 
de conta as circumstancias particulares1 as 
posiçües. No caso figurado, seria dado, seria 
conveniente que esse general subalterno por· 
mera obeàiencia fos;;e a[Tiscar a sua força? 
Note o nobre deputado, continúa S. Ex., que 
· era uma força isolada. Ni:l.o é dado ,ao general 
s1.1 balterno faz0r reflexões ao seu general em 
chefe, quando este tem debaixo i:le soas vistas 
o movimento; enH1o elle dirá: - Obedecei, 
que é o que vos cninpre ; se males podem vir, 
aqui estou ;-mas na distancia de 60 leg11as 
póde o general conhecer da derrota da colnmna? 
Logo, o que resta? A d_iscrição nessa ordem : 
sr elle expressamente deixar de obedecer ha 
um principio consagrado na legislação militar 
a respeito de l'eliradas : se retirou uma força 
tal que não possa provar que era muito inférior 
á contraria, se elle não quiz marchar contra 
uí11a força que não póde provar que era muito 
superior, temos o caso da lei penal: mas deixar 

. de consagrar alguma latitude no obrar do ge
ne1·al que ·está en1 uma distuncia tal, não é 
·possivel. · .. · · 
· Terei hoje de responder ao nobre deputado 
· por S. Paulo. a respeito dos . objectos em qne . 
·· tocoü, e que me parecem dignos de alguma 
explicação. Sobre o accrescirno · de guafdas na·. 
cionaes já tive a honra de dizer nesta casa que 
se devêra crer que este augmenlo era produ
zido pelos habitantes da colonia de S. 'Leo
poldo que se têm reunido ás· nossas fol'ças. 

· Estes habitantes, posto que estejão · entre nós 
favorecidos, e fação parle da população,· são 
estrangeir-os ~ mas quizerao reunir-se á guarda 

-nacional. - . 
Emquanto a alguns soldados incapazes que 

se achão no exercito, estou persuadido que 
· 6 um facto·; ~as deve·o nobre depuJado saber 

que isto provém do recrutamento em massa 
que se fez nã provinciã da Bahiã ; talvez üã· 
quelle momento n:t.o pudesse haver todo o 
exame necessario; mas assevero ao nobre de· 
pulado que nas instrucções que levou o ·novo 
commandante das forças, o governo tocou 
nesta · especie-que era necessario passar uma 
inspecção muito exacta para que nM haja 
p_mças que se possa chamar snppostas. 

Emquanlo ao que disse o nobre deputado 
pela Bahia, aue deseja saber o estado em que se acha uma· determinação do governo a i·es
peito de escravos, posso informar hoje á camara 
que o gabinéle actual tem dado instrucções 
taes, que essa disposição está neulralisada se 
não annullada. Supponho, portanto, que n!lo 
·se póde receiar o que talvez se pudesse r-e
ceiat· se continuasse em vigor aqueila dis-

. posição. 

.MUITAS VozEs :-Votos, v9tos, votos. 

O Sr. Coelho :Bastos : - Desejava satisfazer 
aos nobres deputados que pedem votos ; mas 
emfün uma proposiçno avançada pelo nobre 
deputado pela Bahia obriga-me a não ceder da 
palavra. . · 

Sr. presidente, o nobre deputado, referindo
se aos factos por mim apresentados á consi
deraçth.1 da camara, disse qae as minhas cor
respondencins nào merecem credito .... 

O SR. Mour..A MAGALHÃES :-Nada, nãO disse 
isto. · 

O SR. COELHO BASTOS :- Suppnnha que o 
nobre deputado devia estar penetrado da sua 
posição como presidente da província da Pa
rahyba; suppunha que a rnaneirn delicada 
porque tenho tratado o nobre deputado, res
peitando sua administração ; suppunha que 
o nobre deputado, levado desses principias, 
ní'l.o tomasse parte na discussão que tem 
havido entre· mim e os meus nobres collegas 
da Parahyba ; porque qualquer que· fosse o 
juizo do nobre deputado, elle tiriha de pro
nunciar-se por um partido, e o presidente da 
provincia deve s~r o. homem do governo e não 
o homem do partido. Mas o nobre deputado 
pela Bahia assim não·fez ; contrariou minhas 
·proposições, e valendo-se do sceplicismo que 
i:eprovou na inesma· occasião em outro S1·. 
deputado; duvidou de todas as minhas· ·ex 4 

pressões, duvidou da minha correspondencia, 
e concluio o seu discurso exclamando : -
Senhores, a Parahyba está em paz, e só 
meia. dm:ia de discolos na capital, e que nllo 

. têm communicaçao com o resto da provinda, é 
que des~pprovllo a administràça.o do actL1al vice-
. presiden~e..... · 

O SR. MouRA MAGALHÃES : -. Não disse isto. · 

O Sa. CoELHo BAsTos : .-· Peço então ·ao 
nobre. deputado que rectifique as suas . e-x-

: pressões i o Jorrrnl do· Com.me-reio não lt;az o 
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resfo do seu discurso ; mas pelos aponta
. meritos que tomei, suas palavras são as que 
acabo de proferir. Eu até da min'ha ca
deira perguntei ao nobre ·deputado se eu en• 

· trava no numel'o dos discolos; e o nobre de
putado, talvez mais por honra da casa do que 
em respeito. á minha pessoa, disse que eu não 
entrava neste numero. Eu- appello para o juizo 
da camara, appe]lo para aquelles senhol'eil que 
ou virão ao nobre deputado. 

Sr. presidente, não são discolos os que des
appl'ovão a administração do actual vice-presi
den_te · da Parahyba .... 
· O SR. MouRA MAGALHÃES :-Não disse isto. 

O Sn. COELHO BAsros : -. Eu o ouvi ao 
nobre deputado; mas elle affirma que o não 
disse, e cômquanto o nobre depu,tado dis

. sesse hontem que duvidava de minhas pro
posições, como não costumo seguir aquillo 

-que reprovo nos outros, como acredito nas 
palavras. não só do nobre deputado, como de 
todos os meus col1egas, attribuo isto a en
gano dos meus ouvidos ; mas quizera que o 
nobre deputado me fizesse a honra de de
clarar se no numero das pessoas que des
approvão a administração do actual . vice-pre
sidente "ntrão a)gumas conspicuas. 

· O Sn. Mci~RA MAGALHÃES : -Enlrão ; ~as 
peço lice_nça para explicar. Eu disse que o povo 
da Parahyba erâ amante da ordem, que meia 
duzia de discolos talvez gostassem da desordem ; 
· ~ao ·disse mais nada· : o nobre deputado quer 
entender que. discolos são ~odos os que fazem 
opposição ao vice-pl'esidente. · 

O SR. CoELHO BAsTos :-Bem. Já disse ao 
nobre deputado que acredito nas suas palavras. 
:Convém de passagem dizer ao nobre deputado 
que talvez seja a Parahyba uma das provincias 
-que têm menos desordeiros... -

· O Sn. MouRA MAGALHÃÉs :-Apoiado. 
o sé. COELHO BASTOS :-E permitta-me o 

nobre deputado que lhe diga, que julgava mais 
proprio do nobre deputado, uma vei que queira 
continuar na administração da provincia, que 

.não tomasse parle_ n'uma discass~o que de al
guma_ fói.:ma póde fa1.er acreditar que o nobre 
deputado sympathisa mais com um partido 
delJa .... 

O Sa. MouRA MAGALHÃES : - Sympathiso 
com a· lei. 

O Sa. COELHO . BASTOS : - Coino o nobr_e 
deputado nllo-fallou cQm a lei, e argurµen.tou 
com a convicção de suas idéas .... Mas deixemos 
isto de parte. 
· Passarei a fazer algumas observações a res-

. peito do que disse outro nobre deputado._ O 
.'nobre deputado·; querendo àttenuar os factos 
por mim apresentados,. disse que eu era_ foi
migo do actual ·vice-presidente .... 

-·TOMO ll 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Eu ? 

O Sa. CoELHO BASTOS :_:Já disse que foi 
outro nobre deputado. Appello para a honradez 
do ·nóbre deputado ·que avançou esta propo
sição ; o nobre deputado ha de fazer-me·o favor 
de acreditar qu_e não approvo a administração 
do actual vice-presidente, que sou seu adver· 
sario politico, mas que não sou seu inimigo 
pessoa). 

Quanto a dizer-se que as cartas que apre
sentou o orador não merecião credito por serem 
de seu cunhado e amigo, lembra que na mesma 
occasiao declarára que se sujeitava a qualquer 
juizo que sobre ellas fizesse o Sr. deputado a 
quem responde, e que se compromeHêra a não 
o contrariar. néstn parte. Verdade é que poderia 
allegar a seu favor o mesmo principio com que 
o nobre deputado o combateu, dizendo que o 
inspecto1· da lhesouraria é seu amigo ; mas na.o 
o fará, nno só porque muito respeita a capaci
dade e probidade deste digno inspeclor, como 
porque não deseja descobrir defeitos em seus 
concidadãos. 

Entende que toda a vez que em uma pro
vincia se apresentllo, como na Parahyba, dous 
partidos fortes que se compoem de pessoas 
que representllo no paiz, o governo, longe de 
alimentar um destes partidos, deve procurar 
neutralisar a ambos, pena de ser conside
rado come;, promovendo dissenções nas pro
vincias para depois as fazer castigar ; e quando 
em uma provincia, collocada em taes circum
stancias, ha um presidente que favorece a um 
partido e se declara hostil ao partido con
trario, é prudencia, é do dever de tima admi
nistração paternal remover. um tal presidente. 
Se esta tivesse sido a pratica, se o governo por 
este ·modo tivesse desarmado os partidos, se 
houvesse sido removido a tempo ·o presidente 
que se achava no· Rio Grande do Sul, aquella 
provincia não estaria l10je em conflagt·ação. 
(.Apoiad08.) Debaixo deste ponto_ de vista, o 
orador não póde deixar de considerar o go
verno como o ponto donde têm partido as re· 
voltas havidas nas províncias: exemplo, Per
nambuco, onde hoje já não apparecem rusgas, 
porque o governo acertou com a boa escolha 
de um presidente, e porque os func1;ionatios 
publicos naq4ellas provincias são probos e 
honrados; e sé se quizer maior prova da ver
dade que_ acaba de ;ivançar, mude o governo 
o presidente, e mande outro que tenha c_ontra 
si um partido, e verá se rasgas nao apparecem. 

(Nesta occasia.o- ha alguns apartes de Srs. de
putados de Pernambuco, que indicão não con
cordar com a proposição que acabão de ouvir~ 

_ porque a provincia de Pernambuco é essencial
mente amiga da ordem legal, e na.o ficaria per
tui:bada na ·sua tranquillidàde, ainda quando 
·fosse mudado o actual presidente.) · · 

O orador concorda em que a provincia de 
22 
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Pernambuco, islo é, a parte sã da provincia, 
é amiga tla ot·dem, e sympalhisa com ella; 
mas toda a vez que esta parte sã diswrdar, 
desordens hM de ·appareçer ; ora, existindo na 
Parahyba, corno não poderáõ negar os St·s. de
putados, dous partidos foi·tes, cÕmpostos, n!'.\o 
de meia duzia de entes despreziveis, mas de 
pessoas muito capazes e eom influencia na 
provincia, cujos nomes não terá duvida, antes 
muita honra, de apeesentar, parece-lhe ine
gc1.vel que o governo deve procurar desarmar 
a ambos, nomeando um administrador que não 
penda para nenhum dos lados, mas administre 
justiça com toda a imparcialidade. Que a pro
vinciu da Parnhvba é arni,,u da ordem ó facto • o ' 
que nao admitte contestação : mais de uma _vez 
ella se tem achndo na posição .em que hoje 
se acha: já honve tempo ern que, invocando
se o nome de mederação, appareceu em 1832 
força de artilhal'ia com morrões acesos, cercou
se o theatro, tinirão-se devassas, e entretanto a 
ordem não foi pertm·bada: a provincia da Pa
rahyba fará opposição, mas opposiça.o legal; 
não lançará mllo das armas, mas da lei, para 
sustentar os seus direitos. Considerando mesmo 
qoe nm dos dous partidos que actualmente 
existem na provincia nllo forme maioria, que 

. interesse poderá ter o governo em conservar 
um presidente contra o qual se pronuncia uma 
grande parte de pessoas gradas da provincia ? 
Não co_mprome!lerá o govei·no desle modo a 
sua r,,eputação? Estas pessoas lançaráõ mão dos 
meios legaes á s11a disposição para se opporem 
ao vice-presidente, com quem na.o sympa
thisa.o; e nno resultará daqui perdet· o go
verno a força moral na pessoa de seu dele
gado? Julga let· respondido àeste modo ao 
Sr. deputado que aconselhou ao orador que 
nno receiasse transtorno da ordem publica na 
pmvincia tia Puruhyba,· idéa que muito par
tilha, pois que confia que os seus cornprovin
cianos se conservará.o na orbita da lei, e 
portar-se-hão pela maneira digna e·· circum
specta porque se têm portado até hoje ; mas na 
qualidade de rept'esentante de ~lla provincia, e 
n:lo de um partido; fez as reflexões que acaba 
de pôr na presença do S1·. ministro da guerra, 
para que, chegando ellas ao conhecimento do 
Sr. regente em nome .. do imperador, o go
verno dê as providencias que entender em 
sua sabedoria. Não quer dizer com isso que 
se demitta o actual presidente. Se o governo 
entender que o vice-presidente deve continuar, 
continue embora, o governo eslá em seu dil'eito; 
mas ao orador fica a satisfação de ter cum
prido em sua consciencia o dever que lhe 
incumbe, e de ter dito o que entende a favor dos 
interesses do seu paiz. Por isso não deixará 
de dar o seu apoio á administração. 

Estranho modo de argumentar lhe parece 
aquelle, pelo qual se pretende desculpar o 
:actual vice-prcsidenlc, porque o Sr. Peixoto 

obrou mal; e tanto mail{ e,;t1•anho 1 quun to 
esle argumento foi apl'esenh,do por um Sr. 
deputado u qnem o orndot· não póde deixar 
d0 consagrar a maior veneração, não só pelos 
seus annos, como pela sua reconhecida probi
dade e pelos serviços que tem prestado ao 
paiz. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA :- Obrigado. 
O SR. CoELHO BAsTos :- Não espernva que 

um tão digno Sr. dep,Jtado argumentasse com 
abusos para descnlpar abusos, e quizesse 
perpet.uar um mal, porque oulro mal. existia. 
Se abusos houve na administração do Sr. 
Peixoto, taes abusos ntlo podia.o servir de 
al'gumento para desculpat· os abusos do vice
presidente : não podia espct·ar pois gu e se 
dissesse que devia continuar o actual vice
presidente, emborà máo, porqu(j máo foi o 
Sr. Peixoto. · 

O SR. CARNErRO DA CuNHA :-Eu não disse 
tal : enganou-se. 

O SR. CoELHD BAsTos está porém persuadido 
de que nm tal principio não é seguiào pelo 
nobre deputado a quem responde, e que foi 
apenas uma pt'oposição que lhe escapou no 
calor do discurso . 

Prova que é inexacta a os·sm·çno de que 
o Sr. Peixoto creasse um batalhno em urna 
villa onde apenas havia 10 guard1,s nacionae·s. 
A guarda uaciona.l da villa ele ,Jacoba foi 
creada no· tempo do Sr. Qu1ues111a Torre!lo . h . ' CUJO testemun o m voca ; e longe de constar 
de 10 homens, se compqnha de 3 companhias 
da guarda nacional. T'al vez o pessoal destas 
companhias nno seja do agrado de alguns 
senhores, mas o orador disto ui.lo tem culpa, 
nem tem culpa lambem que estes senhores se 
pronunciem contra a q1rnlilicnçtlo havida: como 
observador da lei, uno pó<le deixar de consi
derar guardas nacio1rnes a todos os cidada.os 
que tenhão de rendimento 100$ pot· anno, 
rendimento que só não terá um escravo ou 
llm miseravel mendigo, pois que o mais pobre 
pescador que vai ao rio pescat· camarões com 
seu jereré tem rendimento superior a 100$. 
O que o S.r. Peixoto fez apenas foi reunir 
estas companhias e organisar com ·ellas um 
batalhão. 

Explica tamhem o fa~to da reducçAo que 
se disse que o Sr. Peixoto fizera de 7 a 4 
companhiàs,' mostrando que o '{UE' fez ~penas 
foi nomear· um commandunte superio1·, porque· 
o pessoal da força de gt1a1·das nacionnes ex
cedia de mil homens, e~ instruir um batalha.o 
na arma· da artilharia, nomeanuo para este 
fim um instrnctor habilila<lo, por na.o consi
derar, como . o orador uno considera, um 
instructor de caçadores capaz de desempenhar 
este serviço. A este respeito espe1·n o orndor ser 
apoiaào pelos senhores da profissão, 
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O SR. CoEr,Ho :-Póde ter as habi1ilaçõés 

academicas para isso necessarias. 
O SR. CoELHO B.AsTos accrescenla que se 

nesta parte o Sr. Peixoto obrou mal, o Sr. 
Dr. Moura nllo des.truio o qGe el1e havia . 
feito ; e até, longe de diminuir, augmenlou 
o numero dos instruclorcs,. nomeando. mais 
fres •. .... · 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-E' verdade. 
O SR. CoELHO BASTOS :- .... o que prova 

que o Sr. Peixoto nãO nomeou um chuveiro 
de instructores como se dissera. Não lhe pa
rece que se possa dizer que o Sr. Dr. Moura 
não fosse bom administrador e não fosse 
igualmente interessado na .boa adminislraç~o 
da provincia ; e se, em lugar de diminuir, 
a_ugmentou o numero dos instructores, claro 
fica que, longe de ser excessivo, ainda nno era 
sufficienle o numero dos instructores nomeados 
pelo Sr. Peixoto. 

Mostra á toda evidencia que é injusta a 
censura de inhabeis feita aos inslructores de
míttidos pelo actual vice-presidente. Antonio 
Francisco Ramos foi sargento de tropa de 
linha, servia na provincia, commandou um 
·deslacamento de gmwdas nacioriaes poL' mais de 
6 mezes, e ter-se-ia êonservado mais iempo 
neste commando se não tivesse tido uma con
testação com o majo_r do batalhão_ que o 
melteu e~ conselho de disciplina; porquanto 
o Sr. Quaresma Torreão o havia recommen
dado como bom servidor : José Pereira da 
Silva Dourado, outro instructor, · é cidadão 
contra o qual ha uma especie de ogerisa que 
o orador não póde expl_icar : quando foi, em 
virtude da lei n. 8 de 14 de Março de 1837, 
11omeado pelo commandante do batalhão da 
capital, pessoas houverão que se oppuze1·ão á 
sua nomeaçao, empregando até meios pouco 
dignos e pouco conformes com a constituição : 
em attençl1o porém á sua capacidade e merito, 
o commandanle resistia a estes pedidos, e o 
nomeou ; - e emquanto á sua capacidade para 
instructor, o orador aflirma ser a precisa para. 
tal fim. Este official foi inslruido no exei-cicio 
de artilharia pelo commandante da fortaleza 
do Cabedello, Joaquim Justiniano da Silva, e 
tem commandado a artilharia em dias de 
grande parada, rnetecendo elogios do mesmo 
commandante. Daqui de\7e concluir que o Sr. 

. deputado que desabonou estes cidadãos estava 
mal informado, e que n[o são lã.O ô,espresiveis 
e inhabeis como. elle suppôz. Quanto a Ma~ 
noel Caetano Velloso, mostra que na.o precisa 
para subsistir dos 20$ por mez que percebia 
como instruclor da guarda nacional, e que é 
impossivel que elle possa tratar-se com a de
cencia correspondente á sµa posiçao social com 
til.o pequena quantia,_ e que nem mesmo preci· 
sa va ser mestre de francez. 

O SR. PRESIDENTE pede ao Sr. deputado que 

se · limite quanto é possivel ao objecto em 
discussão. Toda esta discussão tem sido fóra 
da ordem. 

O SR. COELHO BAs'l'os responde que espera 
que lhe seja desculpada alguma divagaçllo em 
attençao á poucà pratica parlamentar, e á sua 
falta de eloquencia e abundancia de palavras e 
termos, que 'o obrigão muitas vezes a nãO 
exprimir com o laconismo e preciso.o que deseja 
as idéas que lhe cumpre emittir. 

Para um cidndão que segue a vida parla
mentar, parece-lhe muito perigoso, e mesmo 
contrario r.os seus interesses, que, sympathi
sando sómente com os seus amigos, e com 
aquelles que partilh~o as suas idéas, trate de 
resto, despreze e estigmatise aos que !ão de 
opinião contraria; pois que muitas vezes acon
tece que rendamos hoje respeito e homenagem 
áquelle qne hontem não seguia a mesma 
opinião e a quem desprezavamos. Estas _re
flexões dizem respeito a um Sr. deputado qne 
foliou não muito favoravelmente ácerca de 
pC'ssoas da capital da província da Parahyba, 

· qne talvez concorressem com seus votos para 
elle sei· deputado, e com as quaes é muito 
possivel que ainda haja transacção; systerna 
que o orador não julga dos peiores, que vê 
pralicü.do por grande notabiiidade de seu paiz, 
e a respeito da qual por consequencia não 
póde deixar de conceber idéa muito vanta
josa. Este systema foi até àe grande auxilio 
pal'a a conservação da ordem na sua provincia. 
Quando chegou á província o Sr. Peixoto, 

· uma personagem influente escreveu cartas para 
o centro da província pnra que se fizesse oppo· 
síçào ao presidente nomeado, dando-se por 
causa acontecimentos de 1832 e de 1833 que 
mesmo estavão esquecidos. Esta mesma per
sonagem, na occasião em que o Sr. Peixoto 
se d~rigfa do paço do governo para o da mu
nicipalidade a tomar posse, estando na botica 
do Sr. Franco, dirigi_o ao mesmo presidente 
muitas invectivas, procurando mover os animos 
contra o mesmo presidente, apezar de elle 
nada haver praticado. Esta µessoa influente 
concitou outras, e todns de commum accordo 
esta vão dispostas a oppôr-se a esta posse : 
o orado1·, prevalecendo-se deste syslema, e 
julgando extemporaneo o fazei· opposição a 
um homem que ainda não tinha praticado 
acto algun1 pelo qual merecesse a reprovação 
de seus concidadãos, e1npreg9u a sua influencia, 
e por meio do systema àe transacçao con
seguia acalmar os animos, e obter _que ao 
S1·. Peixoto se .. desse posse ; evitando assim 
os p·erigos que resuliari:10 de se recorrer ás 

. armas ; porque em sua consciencia, e com o 
caraça.o na mao, decJara que não interessa nas 
rusgas, antes se tem pronunciado constante
mentP. contra ellas, tanto que na sua pro
vinda, quando houve boatos de que se queria 
fazer uma revolta no sentido republicano por 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 14 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 SESSlO EM 12 DE JULHO DE 1839 

occasião da da Bahia, consta-lhe que houve até 
quem a seu respeito dissesse que era neces
sario prendêi-o e fazêl-o sahir para Pernám, 
buco, para então se proclamar a republica ; 
ao mesmo tempo que o partido opposto lam
bem se àeciarava contra o oraàor, pretextando 
ser suspeito por na.o ter . uma conducta ex
plicita. Estas observações lhe parecem lambem 
dignas de reparo da parte daquelles que fa. 
cilmente se pronnncião contra um cidadão 
como anarchista ou republicano, sem refle:>;.ão, 
ou unicamente guiados pelo espittito de par
tido, que não admitte opini~o que na.o seja 
sua; pois que é mllíto commum, quando se 
quer estigmatisar um pal'lido; chamai-o republi
cano, entretanto que de facto o não e. 

Posto se contestasse o facto citado da re
voccacão do habeas-corrms, tal vez por ser re
fe11dÓ em carta de seu cÚnhado, ãmrma que 
nem por isso é menos exacto ; e accrescenta 
que o individuo a quem fôra concedido, posto 
seja moço no verdor dos annos, e pratique por 
isso alguma cousa digna de censura, nem por 
isso merece o nome de assassino de profissa.o. · 
N:10 se faz cargo de responder pelo facto pra
ticado pelo Sr. ex-presidente de Minas, de resis
tencia á relaçAo da côl'tP., pois que elle tem 
bastantes conhecimentos da materia e bastante 
eloquencia para responder a essa arguiçúo ; mas 
adverte que disto na.o se segue que o presidente 
da Parahyba obrasse bem .... 

O SR, MouRA MAGALHÃES: -Obrou mal. 
O SR. CoELHO BAs1·0s : - Como o Sr. Moura 

Magalhães concede que obrou mal... 
O SR. MouRA MAGALHÃES : -Se é que o pra

ticou. 
O SR. CoELHO BASTOS vê-se embaraçado .neste 

continuado estado de duvida, tanto mais, quanto 
o· Sr. Moura Magalhães hontem approvou 
o syslerna de scepticismo que hoje parece 
adoptar. · 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Sou dis
cípulo. 

O Sa. CoELHO . BASTOS antes o considera 
mestre, não 'só quanto ao scepticismo, como em 
outras materfas ; tal é o conceito que fórma do 
Sr. Moura Magalhães. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES : - Nada de ironia. 
O Sa. CoELHO BAsros quando assim falia não 

emprega ironia, mas exprime &. convicçã<;, em 
que está de que o Sr. Moura Magalhães é uma 
das illustrações do Brazil. 

O Sa. MouRA MAGALHÃ~s :-Gontinúe, · con
tinúe. 

o SR. COELHO BASTOS :-E como concedeu 
que o facto é rnáo, nada mais dirá a este res
peito, rogando ao tachygrapho que haja de con
signar. nas suas· notas que, quando o orador 
tt·atou da revogação do habeas-corpus, o Sr. 

Moura Magalhães declarou que o fücto era máo. 
Respondendo ao Sr. Veiga Pessoa, qlle dissera 

que o Sr. Chacon era a pessoa mais apta para 
exercer os em pregos da provincia ... 

O SR. VEIGA PEssoA :-Na.o disse lal. 
UM SR. DEPUTADO :-Disse. 
O Sa. CoELHO BASTOS diz que como ha quem 

ouvisse, declara que, sen1 se ir procu1·ar nas 
pessoas do seu partido, havia no outro, a quem 
pertence o Sr. Veiga Pessoa, cidadão mais habi
litado para. exercer o emprego de presidente. 
Havia, por exemplo, o Sr. Francisco de Assis 
Pet·dL·a Rocha Junior, que igualmente bacharel, 
tem mais idade do aue o Sr. Chacon. tem 
pratica do serviço,_poi; que já foi juiz de ~lir~Ú~ 
por muitos annos, tem mais merilo e capaci
dade, e estava por consequencia nas eircnm
stancias de presidit" a prov1ncia com mais mo
deraç!lo e prudencia do que o Sr. Chacon. 

Conclue fazendo reparo na pouca conside
ração com qne o St". Veiga Pessoa se pronun
ciára a respeito da assembléa provincial, com
posta de pessoas todas mui dignas de sus
tentar-se na representação da província; e 
accres;centando que n!lo fizesse reticencias que 
podião ser desfavoraveis, e que não erno dignas 
de um representante pela Parahyba. 

MUITAS VozEs :-Votos, votos, votos. 
O SR. MoNTEzu:r.rA :-Fiquem tranquillos, que 

eu nunca cedo a palavra. _ 

O SR. NAvARno pede que se conte o numero 
de ol'adores que têm fallado, e, no caso de estar 
completo o do regimento, requer o encerra
mento da discuss!lo. 

O SR. PRESIDENTE declara que não está com
pleto. 

MUITAS Vozm; :-Votos, votos, votos. 

o Sr. Montezuma. :-Para socegar o espirita 
dos nobres deputados que querem votar declaro 
que pedi a palavra para offerecer uma ~menda. 
A razão que tenho para fazer esta emenda é a 
continuação dos principias que emitti quando 
offereci á camara uma emenda ao art. 2° da lei 
en.:i discussão, principias em que conveio o Sr. 
ministro da guerra. Talvez aqllella minha 
emenda não fosse approvada por confusão na 
votação. Não posso votar pelo.artigo da maneira 
.por que se acha; e o modo por que os Srs. 
deputados se· têm. explicado a respeito da mi
teria ainda mais me confirma na minha opinião. 
A emenda do Sr. Moura Magalhães não póde 
satisfazer de maneira alguma, porque não con
templa toda a força fixada; como melhor se 
verá comparando-se o art. 3º com a emenda 
desse digno Sr. deputado. 

A emenda contempla apenas um corpo de 
artilharia, cavallaria ·e oito companhias de caça
.dores de montanha, e por isso fica de fóra um 
batalha.o de artilharia e uma companhia de 
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cavallaria; para preencher este vacuo 6 que 
entendo que é indispensavel approvar-se a 
minha emenda, a favor da qual tenho neces
sidade absoluta de offerecer á camara o mesmo 
principio que me servio de base á emenda offe
recida ao 2º artigo. 

Lê a seguinte emenda : 
« As forças fóra da linha acima designadas 

constaráõ: 
« 1<\ De um corpo de artilharia, e de um 

batalha.o da mesma arma. 
,, 2". De um esquadrão de cavallaria, '.:: mais 

uma companhia da mesma arma. 
« 3º. De oito companhias de caçadores de 

montanha. 
« Todas estas forças serão distribuídas pellls 

provincias, conforme o govemo entender. » 

O SR. CoELHO :-A seg11nda parte da sua 
emenda nl.lo é necessal'ia ; é da constituição. 

O SR. MoNTEZUMA :- Perdôe-me o nobre de· 
putauo : á vista do modo porque estno redigidos 
os artigos que forão approvados, é indispensavel 
dar esta autorisaça.o ao governo. 

Sr. presidente, já que pedi a palavra para 
sustentar a minha emenda, tomarei á camarn 
4 a 6 minutos, na.o mais ; e Deus permitta que 
a velociuade com que eu fallat·, me habilite 
para satisfazer a esta condiça.o, e parn ir de 
accordo com a sofreguidii.o que observo na 
camara. Uns Srs. deputados estão fora àc seus 
lugares, outros se levantão, e noto uma especie 
de desmoronamento na camara. 

Não posso àeixar de fazer uma interpellação 
ao S1·. ministro. S. Ex. me tem feito a honra 
de responder a todas as interpellações feitas por 
mim na casa sobre o objecto da discussão ; mas 
houve um ponto essencial sobre que S. Ex. 
não disse uma só palavra, e que aliás eu julgava 
que era essencial.- Verdade é que eu podia 
guardar-me para a terceira discussflo; mas não 
sei se succederá este anno o que tem occorr1do 
em oub'os annos. e é que ordinariamente nas 
terceira~ discus5ões os Srs. ministt·os não vêm, 
têm mais que fazer. O topico foi o seguinte: eu 
pedi a S. Ex:. que tivesse em consideração o 
relatorio de seu antecessor, no qual se annun
ciava como mui breve o termo da guerra do 
sul. Neste relatorio, depois de se .mostrar o 
estado das forças da legalidade e da rebclliao, 
diz o Sr. ex-ministro da guerra:- E' evidente 
que a duração da guerra não póde ser longa, e 
que o triumpho da constituição e do throno não 
está distante;- e mais abaixo diz o seguinte : 
(Lê a parle do relatorio em que o Sr. ex-mi
nistro diz que se considera feliz em poder asse
_verar que· os heneficos effeitos dás providencias 
dadas pela administração de 19 de Setembro de 
dia a dia se farão sentir de modo a convencer a 
naçAo inteira de que a p~ssada administração 
nllo poup,ou esforços para fazer triumphar o 
governo legal e abater a rebeldia.) 

Ora, as pt·imeiras palavras qne acabei de citar 
mostra.o, e não sei se até cet-to ponto provllo, 
que a rebeldia está acabada. Mas nl'lo poderá o 
nobre ex-ministro ver-se em contradicçno com 
estas palavras? N1to poderá a naçllo duvidar da 
exaclidM das opiniões do Sr. ex-ministro da 
guerra comparando-as com os topicos <l.o rela7 

torio? O St'. ex-ministro já se contradisse no 
seu ultimo discmrso, quando,. referindo-se ao 
termo da guerra, disse (formaes palavras):-. 
Daqui a dous annos é natural que a guerra, 
esteja acabada.-:- Eis j:í tendo a guerra de durar 
dous annos, e isto nri.o com certeza; o que está 
em conlradicção corn os topicos do relatorio. A 
opinií'!O a este respeito emittida pelo S!'. mi
nistro da guerra o põe na necessidade de por 
isso mesmo desenvolver mais este lopico, e 
expôr com franqueza o estarlo da rebellino e da 
legalidade na provincia do Rio G1·ande do Sul. 
Comparan1lo o 1·elatorio com a opiniAo do Sr. 
ministro, rne parece que na.o será diflicil con
vencer a camarn e a naçllo inteira de que ns 
circumstuncias em que o 1·elatürio diz que se 
ach!lo os negocios naquella provincia, na.o dl\O 

exaclas, e que o Sr. rnini8tro olhou com olhos 
demasiadamente beneficos! com uma lente pro
priamente ministerial, tendo por fim a suslen
laçno, defesa, eiogio, ovação á administrn<;l!.o a 

que teve a honra de µei tencer. Eu esperava 
mesmo q11e1 na fdlta do Sr. ex-ministro da 
guerrn, o Sr. ex-ministro da marinha tomasse 
a seu cargo o desenvolver e elucidar este topico 
com a eloquencia que ordinariamente abrilhanta 
os seus discursos ; mas na.o tendo acontecido 
assim, não tem outro remedio senão deplorar 
o não se ter assim praticado, e appellar para a 
bondade do Sr. ministro da guerra, a quem 
rogo que não torne isto como impertinencia, 
como projecto de importunat· o gove.·no, mas 
como em beneficio da administração actual. Eu 
_disse no topico do meu discurso, que proferi, 
por occai-;ião de se discutir o voto de graças, 
que pedia aos tachygraphos que escrevessem 
axactamentea minha opini~o para fazei· senfü ao 
throno que era indispensavel que a adminislraçno 
actual fizesse um relatorio fiel do estado da 
nação, na.o só da força de terra, não só da força 
de mar, não só da força da legalidade, mas lam
bem das circumstancias da rebellião ; não só do 
estado das t·endas publicas, mas igualmente de 
sua fiscalisação, a1·recadaçao e distribuição. Ora, 
creio que n.isto estou apoiando o governo, e 

. apoianào com todas as minhas forças. E' meu 
elemento; convença-se . a administração, con
vença-se o Brazil todo de que não é quasi pos
sivel que um homem entre para a administração, 
e saia delfa sem se tornar ministerial ; por 
systema e por habito tenho absoluta necessidade 
de defender os netos da administraç!lo, e mesmo 
muitas de suas opiniões. Nao ouvimos nós pro
·posições desta natureza emittidas pelos Srs. ex
ministros do gabinete Ql;l 1~ de Setembro? 
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E ainda mesmo nessa occasião nãO veio - o 
verdor dos annos dar uma força exlraordi
naria a essa · proposiça.o modificada e allerada 
desses homens de estado? Sem duvida al
guma. Portanto, de novo rogo ao Sr. ministro 
da guerra que tenha a bondade de informar a 
camara ácerca disto com toda o minuciosidade 
que puder. 

Tambem rogo a S. Ex. que diga duas palavras 
a respeito da sorte do conde do Rio Pardo. S. 
Ex. sabe que me penalisou muito o modo por 
que o governo. se comportou para com aquelle 
antigo general, que, t~ndó occupado lugares 
eminentes no paiz, sem nodoa e sem crime, fiel 
ao governo nessa crise extraorainaria do 7 de 
Abril ( apoiados )... . . 

O SR. D. JosÉ: - Apoiadissimo, Portou-se 
dignissimamente ; live a gloria de ser. tes
temunha, 

O Sn. MoNTEZUlllA: - .... tomou no Rio Grande 
do Sul a posiç!lo que lhe convinha. Arredou
se da scena polilica, e eslava cuidando de 
sua mulher e de seus filhos, e de seus bens, 
quando é arrancado do seio da stia familia e de 
suas propriedades, e posto na capital do irnperio 
a dispender talvez o que nrio linha, sem que a 
naçãO pudesse saber porque i e o que é mais 
extraordinario, sem que aqui nesta cumara, 
asylo dos perseguidos, se levantasse uma voz em 
beneticio daquelle general do exercito brazileil'o ! 
E' preciso, S-r. presidente, que o nobre ministro 
da guerra tome em consideraçãQ este objecto. O 
silenc_io da camara não foi de certo porque 
abandonasse a sorte de um antigo servidor do 
estado, nem porque lfosprezas:Se os direitos dos 
cidadãos br:iiileiros ; mas ella quiz condes
cender com esse acto de uma administração, que 
posto arbitraria no juízo de muitos, e no meu 
igualmente, todavia dizia respeito a uma classe 
de cidadãos, da qual a constituição exige uma 
obedieucia maior do que das outras classes de 
cidadãos. Acamara não quiz atropellar a marcha 
do governo, nem levantar difficuldades á admi
nistraça.o ; não quiz que · contra a opposição 
a~nda novo clamor :se levantasse de que patro
cmavamos os rebeldes, e empeciamos os actos 
da administração ; na.o que o nobre conde pu
desse de modo algum ser considerado rebelde ; 
mas .porque aquil!o que se figurava necessario 
á administração passada póde não ser encarado 
do mesmo modo pela administração actual. Ha 
jà um anno que foi praticado ... 

O Sa. ToRRES : .- Está enganado ; veio em 
Janeiro deste anno. 

O SR. MoNTEZUMA : -Agradeço ao nobre de
putado a correcçllo que fez relativamente á 
época em que foi praticado o acto arbitrario com 
o conde do Rio Pardo ; e peço ao Sr. ministro 
da guerra que haja de elucidar a camara sobre 
este !->bjecto, que me parece WPit9 digno de sua 
consideração: 

E pois que fallei ácerca deste general, tam
bem fallarei a respeito de todos quantos esti
verem na mesma posição, porque a sorte de uns 
não é menos digna de consideração do que a de 
outros. 

Rogo ao Sr. ministro· que interprete as 
minhas reflexões como filhas do desejo de 
desempenhar uma missa.o de que me encar
regou a nação quando me nomeou seu re
presentante, e que não as tome em outro sentido, 
nem como acto de hostilidade á administração 
actual. 

Eu tinha outras observações a fazer sobre o 
discurso proferido hontem pelo meu nobre e 
il lustrado collega pela provincia da Bahia; mas 
como proinetli não fallar mais do que quatro a 
seis ·minutos, termino aqui. Lembrarei sómente 
ao meu digno collega duas proposiçOes : a pri
meira, que n!lo se mortifique com a existencia 
de jornaes nn província da Bahia, pal'a deduzir 
dahi a existencia do espirita de rebelliM, con
flagraçno e conspiração. O nobre e digno r.ol
lega sabe que em tempos de eleições, ou quando 
ellas se approximno, cada um qller emitlir a 
sua opini!lo, e crear um partido, um nucleo, para 
que a eleiçllo se faça no seu sentido ... 

UMA Voz :-Alli é que estli o mal. 
O SR. MoNTSZÚMA :-0 que, longe de ser um 

mal, é um grande beneficio feito á naçao, por 
que é por esta fórma que as opiniões se apura.o, 
e se faz melho1· escolha. 

QL1anto a esse infeliz individuo de quem elle 
fallou, lembl'arei ao nobre deputado o dito; não 
de um demagogo, não de um revolucionario, 
não mesmo ·cte um jurisconsulto da época em 
que vivemos, mas do jurisconsulto Paulo: di~ 
elle-Humanre rat-ioni8 est favere miserioribus. 
-Basta a posição em que elle se acha ; não a 
vamos tornar peior. Elle está condemnado á 

·morte; tem, t'legundo me consta, intentado re
cursos de nullidade nos tribunaes, depois o 
poder moderador decidirá se tem ou nao lugar 
a applicação da pena. Não tornemos peior a 
condiçllo deste infefo:: Hunianre rationis est 
f avere rniseriorib1.is. 

MUITAS VozEs :-Votos, votos, votos. 
O Sa. PaEsIDENTE :-Nno ha casa. 
Fica a discussão àdiada, e levanta-~e a sessao 

ás duas horas e um quarto. 
A ordem do di_a é a mesma. 
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Se~~â.o em 13 de Julho 

PTIR!-lnF.Nf!IA nn ~TL ARATJ.TO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Pareceres de com
missão.- Ordem do dia. -Questão do Dr. 
Guen·a. Di.scurso do Sr. Rodrigues Torres. 
-Fi:cação das forças de terra, niscur.~os dos 
Srs. Marinho, ministro da guer1'a, Mollra 
Magalhães, Rodrigues To1TP-S e Montezmna. 

A's 10 horas da rnanhn faz-se a chamada, e 
Jnn-" rr11a '"" rt>llt">l> n11n1<.>rn lcicr,; 1 ,1,:, i;::,._, donn. 
J.Vt,V '1'-'V ..;,v LV'--Cl..lV A..IUJ.-1-..1,._, .. >..J ....... c,u.1 '-"'V ,.._,LU• -vi-.r\,A, 

tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecf>dente. 

Falt:ln com ~ansa narticinada os Srs. Caiueiro. - ------- -- -- -------- 4-------,-- ----- -- ------ .----...,---- - -, 

Belleza, Ferreira de Castro, Lüiz Carlos, Se
basti~o do Rego, Calmon, Silva Pontes, Aute
liano, Bustamante, Mendes dos Santos, Alci
biades, Pinto CoeÍho e Carneiro de C,un.pos ; e 
sem ella os Srs. Souza Franco e Francisco do 
Rego. 

EXPEDIBNTE 

O SR. l" SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo o officio do ministru da justiça, que, em 
resposta ao officio desta camara de 6 do cor
rente, expondo que tendo passado para a ~ecre
toria u sen cargo, C;omo chancellaria do imperio, 
ci transito de lodos os diplomas e provisões 
~ixpedidas pelos lribunaes, que antes da lei de 
4 de Dezembro de 1830 transitavão na extincta 
chancellaria-mór, e havendo os ol'ficiaes da 
mesma secretaria de estado requerido a per
cepç:io dos emolumentos que pagavão as parles, 
visto acharem-se elles onerados do trabalho que 
alli era feito, o governo, conformando-se com o 
pare·cer do procurador da corôa, houve por bem 
annufr a esta pretenção, e desde 1833 tem-se 
percebido na referida secretaria de estado o 
mesmo emolumento a que pelo transito na 
extinct!l chancellaria erão sujeitas as provisões 
para pagamento do meio soldo ás viuvas e filhos 
dos mililare8.-· A quem fez a requisiç!lo. 

Vão a imprimil', e depois á commissão das 
assemb!éas provinciaes, os actos legislativos da 
assembléa provincial de Santa Calharina, pro.: 
mulgados na sessão do corrente anno. 

Vai á commiss!lo do orçamento o mappa de
monstrativo da substituição e assignatura do 
papel~ nioeda. · 

Lê-se e approva-se o seguinte parecer da com-
níissâo do orçamento da fazenda : . 

. « Lomenço Fallá, o' principal sorveteiro desta 
capital, pede á esta augusta camara, que para 
anima1·-se a introducção do gelo, se houvesse 
de isentar do pagamento dos direitos de im
portação, attendendo-se ás grandes difficuldades 
e perdas que se soffre nesta 1nercadoria, e ás 
vantagens que a medicina· tem tirado do seu 
uso. A commissa.o do orçamento da fazenda é 
de p~recer que nn.o tem lugar a pretençll.o do 
supplicante. · 

<e Paço da camara dos deputado~, 9 tle folho 
de 1839. - Manoel do Na-~cimento Castro e 
Silva.~ .Joaquirn J?tanciseo Vian,.na. ii 

Sao mais lidos . ires outros pareceres da . 
mesma commissão, e silo os que se seguem : 

A. • - 1 • ~ n , 

<( A. comm1ssao ae orçamento aa tazenaa, 
para poder interpôr sen parecer, sobre a isenção 
do pagamento do sello das loterias, que pede o 
provedor e mesa da santa casa de misericordia 
de Porto Alegre, precisa que o governo informe, 
se essas lotel'Ías são concedidas em virtude da 
lei geral ou provincial, por is3o que a represen
taçào o nfio menciona. 

<< Paço da ca mara dos deputados, 9 de Julho 
de 1839. - 1llanoel do Naseúnento Ga.st1·0 e 
Silva. -Joaquim Francisco Vianna. >> 

E' approvado. 
ft i\ _,...,~,n~tt~ YYi1ln;fl;n..:i1 rl~ u;l1., (hn~o n;,l""rl.a"~ 
"" .,.,._ VlA.1..&..IU.I.\A- 1..1.J.\.4&.&,\Vlt'U.1 '-'e\ 'li ti 10. \_1.LVJ\;, '-'lUU'-4.Vj' 

de Santos, projectando a edíficaç~o de uma 
cadêa, conforme as idéas de perfeiç1\o ora re
conhecidas, e sendo iniciado como melhor, o 
local em que se acha o edificio do trem da Praça, 
pede se lhe conceda o mesmo edificio que se 
acha bastantemente arruind.do. A commissa.o do 
orçamente da fazenda, para poder dar seu parecer 
precisa. de informações do governo. 

(< Paço da camara dos deputados, 9 de Julho 
de 1839. -· Manoel do Na1Jcimento Castro e 
Silva. -Joaq1iim Francisco Vianna. >> 

O Sr. Henriques de Rezende observa que a 
commissa.o, pedindo essas informações, pa
rece querer dar um deferimento ao ohjeclo que 
julga o Ol'ador compelil" ás assembléas pro
vinciaes, e por isso vota contra o requerimento. 
Se acaso fosse a assembléa proviucial a que 
fizesse essa representação, enta.o poderia.o ter 
lugar as informações que se pedem. 

O Sr. Andrada Machado declara que a ca
mara municipal da cidade de Santos, tendo de 
edificar uma cadêa, achou que o lugar mais 
apropriado para esse fim era uma dessas casas 
do trem; e corno a alienação dos bens nacionaes 
nl'l.o pertence sena.o ao poder legislativo, a elle 
devia dirigir-se a camarn municipal, pois que 
nllo tem nada este negocio com a assembléa 
provincial, a qual não podia por modo nenhum 
dispôr de . um objecto que pertencia á nação. 
Observa que a commissão pede informações ao 
governo, para ver de que natureza é este 
proprio nacional, e pois sendo justa essa exi• 
gencia, vota por ·eua . 

Julgado discutido o requerimento é appro
v-ado. 

. cc Acamara municipal da villa da Campanh1.1. 
-aa provincia de Minas Geraes, requer a esta 
augusta camara que se applique em beneficio 
da casa de caridade da mesma villa a 311 parte 
do rendimento do sub:;;idio voluntario· alli em 
deposito, antes du separação da rend~ pro• 
vincial da geral. A cornmissão do orçamento . 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:17 - PÃ¡gina 2 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i76 SI!;SSÁO ÉM 13 DE JULHO OE Hsàn 
para poder interpô1· seu varecer, precisa de in
·rormaçRo do governo. 

<e Paço da camara elos deputados, 9 de Julho 
de J 839. - .:Manoel do Nascimento Cast1·0 e 
8-ilva.-Joa<J'tn°m }ran<.:isco Via-miá. » 

E' apprnvado, hem como o seguinte: 
« Tendo sido removido da comarca da villa 

do Penedo pura uma comarca que n:io existia 
o bacharel Firmino Ânlonio de Souza, requeiro 
que vão á cornmíssa.o de conslituiçllo lodos os 
officios do governo, e mais . documentos a este 
respeito, para que a referida cc,mrnissão dê o 
seu parecer ácerca deste facto do governo. 

<< Rio, 13 de Julho de 1839.-Daritas. » 

O Sr. Rego Iv!onteiro pede a palavra pela 
ordem e manda á mésa o segninte requeri
menlo: 

cc Requeiro que seja rerneliida ao senado a 
representaçno da assembléa legislativa de Per• 
nambuco sob1·e a inte1'pl'etaçao elo aclo addi· 
cional.. .. " 

Entra em díscussno. 
O Sr. Alvares Machado oppce-se ao l'cqueri

mento do honrado membro, nao ihe parecendo 
justo que a camara envie ao senado uin docu
mento que por elle nao é pedido; e ainda um 
documento a qne a maioria da êasa nno havia 
attendido. Se acaso se livPsse votado no sentido 
da representaçl'l.o da assem biéa provincial de 
Pernarubuco, !alvez fosse desculpavel que essa 
representação acompanhasse o acto dirigido 
ao senado. Emquanto, pois, nao ouvir razões 
poderosas que o convença.o, votará contra e 
requerimento cio illustre deputado de Pernam
buco (o Sr. Rego Monteiro). Diz que essa 
rep1'.esenlaçllo tem andado por mãos de todos, 
sua. maleria é clara, todos os illuslres sena
doreL; têrn lid(l e têm visto essa representaçno, 
·é pois escusado mandal-a ao senado. A pro· 
vincia de Pernambuco já fez o seu devei·. 

O SR. l° SECRETARIO pede a palav1·a pela 
ordem·· para ler um officio. dei Sr. ministro 
do imperio, em que · participa que, exigindo 
a camara dos Srs. s!:lnadores ~ma copia. da 
representação da assembléa legi.;lativa da pro
vinda àe Pernambuco, sobre a interpretação 
do acto addiciônali solicita desta camara a 
l'eferida representação, original ou · por copia 
authentica, afiai de pod.er satisfazer á indicada 
exigencia.~ Satisfaça-se. · 
· O Sr. Rego Monteiro, obtendo a palavra 
pela ordem, diz que, em vista da declaração 
que acaba de fazer o Sr. lº secretario, pede 
licença para retirar o seu rec1uerimento. 

Consultada a camara, permitte que o illustre 
deputado retire o seu requerimento.-

O SR. PEIXOTO DE ALENCAR, foliando pela 
ordem, obserrn ao Sr. presidente que são quasi 
11 horas e não vê os tachygraphos na casa. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Estão dous .... 
O ·SR. PEIXOTO DE ALENCAR lembra que pôde · 

haver na hora dos l'equel'imenlos objeclos 
muito importantes, cuja discussao -deva appa
recer, e por isso pede ao Sr. presidente que 
altcrida a este objecto, e faça dai· execução ao 
contracto. 

O SR. NAVARRO pergunta qual· é o objecto 
que está em discussão. 

O SR. PRESIDENTE responde que nenhum. 
Lê-se e approva-se o seguinte: 
« A com missão do banco, tomando· em con

sideração o requerímenlo approvado nesta ca
rnara o anno · passado, e informado pelo go
verno pe]a repartição da fazenda, ácerca de 
serem recolhidas no thesouro publico ª" quan
tias existentes nos cofres do extincto banco, 
provenientes de acções e dividendos do mesmo 
hanco, até hoje nao reclamados pelos seus 
respectivos proprietarios, nem seus· herdeiros, 
é de pai-ecet· que nenhuma duvida póde existir 
sobre a obrigação em que está a commissão 
liquidadora daqudle extinclo estabelecimento, 
de fazer a referida remoçllo para os cofres pu
blicas daquellas quantias, nno só á vista da 
1egis1ação em vjgo1· sobre os bens ·dos ausentes, 
e convenções de 3 de Abril de 1835 entre o 
goven10 e a adrninistraçl!.o do banco, como 
porque nM lia nenhum artigo dos esêalutos do 
rnesrno que se lhe opponha ; portanto é a com
missll.o de parecer qu~ assim se faça constar ao 
governo. 

ct Paço da camara dos deputa.dos, 13 de 
Julho de 1839.-.Montezuma. - Via1Ína. )) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. Julga-se objecto de deliberaçao e vai a im
primir o seguinte projeclo : · _ 

« A assem bléa geral legislativa decreta : 
cc Artigo l.º Nenhuma província ora existente, 

e qne para o futuro possa existir, terá na repre
sentaç~o nacional menos de dous deputados. 

cc Art. -2.º Fica.o revogadas todas as leis e dis· 
posições em contrario. . 

e( Paço da camara dos deputados, 13 de Julho 
de 1839.-· Marcellino Pinto Ribeiro Ditarte. ,i 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer sobre 
o Dr. Guerra. · 

O Sr. Torres ~-Sr. presidente, é com re
pugnancia que {lntro na presente discussão ; 
com repugnancia, ·porque nào :;ou jurisconsulto ; 
com repugnancia, porque na.o quero tomar 
o tempo que a camara tem de empregar em 
discutir variados objectos de grande impor
lancia para o paiz ; tnas como membro da 
administração de 19 de Setembro, que os il-
1ush·es deputados que têm combatido o· pa-

.. recer da commissM têm quel'ido convencer 
de haver conimellido um aclo illegal, não tenho 
remedia senão dizer nutis iligllma cousa a 
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respdlo do objeclo que se discute. Na pri
meiru vez que tive n honra de fülla1· nn 
nrnlcl'iu niio tratei senrio ele du explicní,'Oes 
do neto em1au1·ndo, sem e11trar na discnssllo 
r1ue se havin suscitado, a saber se um bacharel 
que pela primeira vez é nomeado juh~ de 
direito deve ser considerado magísll·ado desde 
o momento que tira a. sua carta e a faz 
transitar pela chance1!aria, ou se sómente é 
considerado magistrado desde que toma posse 
e presta juramento. Nào entrei na qucsUlo 
senã.o para ju~ti~qar o governo da increpação 
de haver destJtmdo o Sr. Guen-a, e por isso 
pratjcado um aclo illegal. Limitei-me a isso, 
porque como na.o via no decr~to do ex-ministro 
da Justiça cousa aiguma que autorisasse tal 
arguiça.o, entendi que as explicações que dei 
erno snfficienfes pnra o justificai-. Todavia, 
como o illustre deputado pela Bahia, que ainda 
}10ntem follou, continuou a insistir na mesma 
opini!l.o, e a taxa•· o acto pelo qual foi conser
vado o Sr. Franco em a cidade de Belém 
como illegal, e da mesma fórma insistia na 
opinia.o de que o bacharel nomeado juiz de 
direito é magistrado desde que tira carta e 
faz transitar pela chanceUaria, força é que eu, 
apezar de nao ser jurisconsuUo, diga duas pa· 
faviaS a este respeito. 

Sr. presidente, tenho dado toda a attenção 
maior que é possível aos illuslres deputados 
que têm querido sustentar que o bacharel deve 

,ser considerado magistrado desde que tira 
carta· e ,a faz transitar pela chancellaria; mas 
não me lend0, sido oossivel convimccr-rne de 
que a cousa é assi~, e rn'uito menos con-

, vencer-me de que o governo praticasse uma 
, illegalidade, o.inda mesmo que tivesse deixado 

de considerar o Sr. Agostinho Moreira Guerra 
como magii:;trado. Digo que não me pude con
vencer disto, porque os nobres deputados nr10 
citárão leí alguma em que baseassem sna 
opinião : porquanto um ou oull·o artigo da 
legislação patria a que recorrê1·llo não prova 
a asserçrto por elles enunciada : tenho visto 
tamberµ quererem apadrinhar a sua opiniãO 
com a de um ou outro publicista, d_e um 
ou outro jurisconsulto que ciiárã.o, opiniões 

. que me parece não terem nada com a questão 
que ventilámos. 

Ora, para que os nobres deputados pu
dessem provar que o governo praticou uiµ 

·.acto illegal, era necessario que demonstrassem 
que violou elle um arligo de lei expressa, o 
que de maneira nenhuma fizerão. 

Ora, en digo que se não provou a illegali
dade do acto do governo, e passo a exa
minar, para demonstrar esta minha proposição, 
os argum~ntos dos nob1·es deputados que com
batem o parecer do commissão. Com effeito, 
quaes forão as lr:is posi~ivas que citárão ? Re
cordo-me sórnerite de duas ; o decreto de 18 
de Outubro de 1818, cuja doutrina é · que o 

f()llfO J l 

bacliarcl que fôr nomeado e não tomar posse 
dentro de 6 mezes perderá o lugar. Mas real
mente o argumento foi tno fraco á vista do 
raeiacinio do meu nobi·e collcga pela pro
víncia do Rio de Janeiro (o St·, Bllrreto 
!~edroso), que os Srs, depu!ados que se ser
vu·no delle recuárilo, nssevcrnndo que esse de
creto estava revogado pela conslituiçã.o .... 

O SR. MoNTEZUMA : - Nao. 
O SR. TORRES: - O nobre deputado diz 

que nllo, pois então eu repito o argurnento 
do Sr. Barreto Pedroso, e digo que se esse 
decreto não está revogado, delle se collige 
que o bacharel nomeado não póde ser con
siderado magistmdo senno depois de ter to
mado posse, porque pela constituiçao na.o 
podem os magistrados perder os seus empregos 
sen~o P?r sentença. ; . e po.ra que n:io esteja 
a d1spos1ção do decreta em coutrndicção com a 
constituiçrw, é necessario que o bachare1 no
m-ea?o juiz. de direito nilo seja considerado 
magistrado antes de ter tornado posse do seu 
lugar. Ora, eu concordo. nesta parte com o 
nobre deputado da Babia o Sr. Montezuma; 
que estou persuadido que não está revogado 
o decreto de 1818, pol'que por elle se têm 
dirigido os governos que se têm succedido; 
recordo-me mesmo que no tempo do meu 
minislerio requereu um bacharel o lugar de 
j__uiz de dire~to_ do Sr. Dantas, porque o Sr. 
Dantas não tml:Ja tomado posse delle ; mandou
se ouvir o procurador da corôa, e ~ste foi de 
opinião que nM podia ser dado o lugar, visto 
que não tinhão decorrido os ô mezes depois 
de despachado o Sr. Dantas. Não cito aqui 
a opinino do procurador da cocôa 1;omo auto
ridade que forme lei expressa, mas sim como 
a de um magistrado muito ve1·sado na nossa. 
legislação. 

Outro argumento foi citado pelo nchre de
putado de Pernambuco, e tenho agora o des
prazer de dizer que não raciocinou elle nessa 
occasião com a força de raciocinio que cos
tuma; que esqueceu-se do rigor logico com 
que sabe sustentar suas opiniões. 

Citou esse illustre deputado o art. 188 do 
codigo criminal, e raciocinou assim : este 
artigo faz parle do capitulo que se inscreve 
- prevaricação e abuso de autoridade ou in
fluencia do em prego. O art. 138 diz entrar 
a exerce~ as funcções do emprego .1sem ter 
prestado Juramento perante a competente auto
ridade, ou a caução ou fiança que a foi exigir 
-penas, etc. Ora, se um individuo é punido 
por um . acto que pratica como empregado 
publico, ·segue-se que a lei mesma o cons.i
dera empregado publico. Eis o raciocínio do 
nobre deputado em toda a sua força, e o nobr~ 
deputado o pi:oclamou fortissimo, Entendo, 
porém, que esse raciocinio nada prova, por
que prova de mais, prova demasiado. Peço-lhe 

23 
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17d SESSAO EM 13 DE JULHO DE 1889 

que lêa o art. 137, anterior ao 138, que 
diz: Arrogar-se, e effectivarnente exeL·cer sem 
direito, ou motivo iegitimo, quaiquer emprego 
ou funcçi\o publica, pen::is, etc. Logo, se al
guma cousa se póde concluir do argumento 
ào nobre depnlado, é força tambem conciuir 
que os · cidadãos que se ·arrogarem as funcções 
de juizes fic!io sendo, ipso facto, magistrados, 
porque· a lei tem classificado seu crime de
baixo da rubrica de crimes dos empregados 
publicas. Segundo essa doutrina, um cidadão 
que nu11ca foi juiz de direito, um esfrangeiro 
mesmo tira-se 11m dia dos seus cuidados, 
arvora-se em jui,, de direito, e deve em vir
tude deste artigo, ser considerado magis
trado. 

O SR. PEssoA DE Mr,:uo faz signal que nl!.o 
O SR. TORRES :-E' eonsequcncia necessaria 

de seu argumento, ao menos segundo minha 
logica. Argumento ainda com o art. 140, que 
dii -Continuar a exel'Cel' funcçCle1, do emprego 
ou commissões, depois de irnbeL' ol'licialrnente q11e 
fOra suspenso, derniltidu, l'eniovido ou substi
luido legalmente. - Seg11ndo o t·aciocinio do 
nobre d0putado de Pemarnb,ico esse individuo 
que continuou a exercer n<.:lus de-sua jurisdicçno, 
embora legalmente dem illido, como está espe
cificado seu crime deh,lixo desta n1brica, con
titrna, ip-~o facto, a ser considerado como em
pregado. 

Tenho, Sr. presidente, cabalmente demons
trado quanto são fracos os l'aciocinios apre
sentados na easa, provando que as doutrinas 
dos senhores que se oppoem ao pat·ecer da 
commissllo nno sa.o consignadas em leis po
sitivas, e por consequencia, na.o se póde com 
justiça taxar de illegal o. acto praticado pelo 
governo, porque illegal é só aquillo que é con
trario ás leis positivas. 

Vamos agora ás opiniões dos jurisconsultos 
e argumentos deduzid.os da natureza do poder 
judiciarió, argumentos em que insistia o nobre 
deputado da Bahia o Sr. Montezuma. Eu 
concebo muito bem a doutrina dos publicistas 
que considera.o .a inamovibilidade ou a per
petuidade dos magistrados como requisitos 
necessarios para sua independencia; mas n qne 
tem isto com a questão vel'tente? Concedo que o 
magistrado para ser independente deva ser ina
movive1, e que só quando imperiosas circumstan
cias o reclamão, deva ser removido. A nossa 
constituição consagra essa doutrina, e se e!la 
autorisa as remoções é· um_ sacrificio que 
faz ás circumstancia:s do paiz, e só quando 
a utilidade publica o exigir. Ora, a utili- · 
dade. publica não é o capricho de um mi
nistro. 

Mas o que tem isto com a questão que 
·se ventila, isto é, se deve um bacharel, no
meàdo juiz de direito ser considerado magis
tmdo, nesta ou naquel\a circumslancia, em· tal 

ou tal tempo ? Esta theoria qne o nobre depu -
tado desenvolveu com tanto poder, tanta con
vicçlio e tanta eioquencia (mas que taivez des
mentissem um pouco seus netos como ministro) 
q11e tem de commum com a questão de que nos 
occupamos? A perpetuidade dos juízes é outra 
circumstancia necessaria para que possno os 
magistrados serem independentes. Mas a per
p~tuidade não tem nada con1 a questno de que 
tratamos. 

Entretanto, se os illustres deputados que 
argumentáeão contra o parecer, entendem que 
a opinião de um ou uulro publicista, de um 
ou oulro jurisconsulto poderá servir de regra, 
eu creio que me será licito citar a pratica 
de uma nação que póde dar lições de po
lilica, que essa citação deve ter alguma força e 
deve servir lambem para a discussão. Como 
creio que os nob1·es deputados que cilárao 
algumas opiniões, não recusaráõ lambem aceitar 
n pratica ele nações civilisadas, creio que não 
dr.ixaráõ de admittir a autoridade dessa naçao 
para nos guiar na questão. A obra de que trnto 
é o diccionario de direito publico e adminis· 
trnlivo, publicado por Magnitot Le Rat e De
la mare, advogados do tdl:,unal de cassaçl.lo de 
Pariz (lê) : cc Juramento dos funccionarios : -
Os funccionarios publicas na ordem adminis
trativa e judiciaria uão têm esse caracter senão 
depois de haverem prestado juramento ; e pois 
todos os actos feitos anteriormente serião 
nullos, e sujeitaria.o o funccionario ás penas do 
artigo 196 do codigo penal ; esta formalidade 
do juramento exigida de todo o funccionario 
publico antes de entrar tlm exercicio é um prin
cipio muito antigo em França ; esse juramento 
é a principal ceremonia da recepção, e elle 
só dá ao official a ordem, o grúo, o ca
racter de seu officio, e lhe commur_lica emfim o 
poder publico. 

1< Considera-se esta prestaçrm do juramento, 
diz o 3UlOL' em outro- lugar, urna especie de 
posse solemne em que o poder publico 
acaba de formar o r:aracter do homem pu
blico. >> 

Se pois (continua o orador), a pratica de 
uma nação civilisada, e tão entendida em 
ri1aterias representativas tem dado tanta im
portancia á ceremonia do juramento, que antes 
delle o individuo nomeado não póde ser con
siderado empregado publico, creio.que sem ab
surdo póde admittir-se o parecer da Ce>![lmissa.o· 
que não considet·a o bacharel nomeado.co~o 
magistrado senão depoi$ do juramento e ·posse. 
Eu· penso, Sr. presidente, que estou autorisado 
a tirar as mesmas consequencias que tirou a 
com missão. 

Tenho provado que não ha lei alguma po- · 
sitiva de que se possa colligir que um bacharel 
que pela primeira vez foi nomeado juiz de 
direito torne-se logo magistrado, e por conse
quencia creio qne é grande injnstiça a emenda 
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SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1839 179 
do ilJustre deputado de Pernambuco, contra a 
qua] hei de votar. 

O orador passa ao depois a mostrar que não 
quiz, na primeira vez que fa11ou, accusar o 
ministerio que precedeu o de 19 de Setembro ; 
poderia fazêl-o, porque o aclo da remoção 
do bacharel Souza F1ranco era inteiramente 
injustificavcl, nenhuma razão àe utilidade pu
blica o reclamava ; e foi para desfazer esse 
acto, para conservar o Sr. ;Franco no seu 
lugar do Pará, que o ministerio de 19 
de Setembro -teve de revogar a nomeação do 
Sr. Guerra. 

Se pela constituição, continúa o orador, essas 
remoções se não podem fazer senAo quando a 
necessidade publica o exigir, como justifica o_ Sr. 
ex-ministro da justiça a remoção de que trato ? 
Quaes fora.o as 11ecessidades publicas qUf~ o·obri
garão a remover o Sr. Bernardo de Souzn Franco, 
do Pará pa1·a o Rio Grande? Nas circumstancias 
em que ainda esluvn o Puni, no estado de con· 
fü:1g1·açao, parece que tleviu o govemo consenar 
alli um magisll'l\do prolio, inlclligenle e sisudo, 
e que estivesse de acctm"lo e harmonia com 11 
p1·imeirn aulo1·idadc dn pl'Ovincin. Eu cl'oio que 

1illo estes os 1•equisitos ucccssnrios pal'n um ma· 
gisl1·ado que tem ele scl'Via- cm umn provincia 
como u do Pnrá ; e pergunhll'ei: lmviu esse mu, 
gisl1•ado praticado netos que mostrassem, nem 
levemente, que nllo Linhu as cit·cumslo.ncius 
csscnciacs 1>111·11 exercer o emprego que ti11l1a 
na provincin em que eslava, e em uma comarca 
tão · meJindl'osn como a de Belem ? Não era 
inte11igenle ? Eu appeUo pa1·a a camara, jul
guemos por cxpericncia se este cidadão tem a 
necessal'ia intelligencia. O Sr, Franco passou 
sempre por homem de honra e de pl'obidade 
(a.poíadoa), circumspeclo e inlelligente; nunca 
esteve em desaccordo com a pl'imeira autori
dade da provincia ; ao contrario havia entre 
el1es a maior harmonia: e por que razã.O o 
Sr. ex-ministro o removeu para uma comarca 
em que el1e declarou que não podia servir? Era 
para o obrigar a demittir-sc ? Parece que sim. 
E pergunto mais : é isso permitlido e conforme 
á indole do systema representativo e a natureza 
do poder iudiciario ? Isto é o que está deter
minado na nossa constituição e nas nossas 
leis? Não. · 

Que o nobre deputado ex-ministro da justiça 
praticou um acto contrario á constituiçao, ás 
Jeis, á indole do systema 1·epresentativo e á na-. 
tureza · do poder judiciaria,· não ·ha duvida ; 
logo deve responder muito categoricamente 
perante esta camara, e dar às raxões que teve 
para praticar semelhante acto. Eu hoje não me 

-limito ·a conservar a posição que tomei da pri
meira vez que fallei, tenho de mandar uma 
e.menda, e espero que o nobre deputado de 
Pernambuco (o Sr. Nunes Machado) a apoie. 
_Na.o advogo a minlrn causa, nem a dos juizes 
de direito, advogo a causa da constituição, ad· 

vogo um principio indispensavel para manter o 
systema representativo que juramos, afim de 
que a remoção-dos· magistrados não fique ao 
arbitrio do go,·erno. 

A minha emenda é : « Se passar a emenda 
do Sr. Nunes Machado, accrescente-se no fim. 
do parecer da commissão as seguintes palavras 
-e é tarnbem illegal a remoção do Sr. Dr. 
Bernardo de Souza Franco da comarca de 
Belém, na provincia do Pará, para a de Porto
Alegre na província do ~io Grandt: do Sul. » 

O SR. MoNTEZUMA :-Oh ! 
O SR. ToRRES : - Pois a nobre deputado 

tem direito de djzel' que eu commetti um acto 
illegal, e eu não tenho o de mandar uma 
emenda neste sentido, e em addito.mento 
mesm.o ao que fez antro Sr. deputado pela 
Bahia ! Se se manda uma emenda censurando 
a administraçl\o de 19 de Setembro, tenho di
reito de mnndnr outra censurando o que fez a 
que a autccedcu, e isto quando, como tenho 
mo!ltrado, n adrninistrnçllo de 19 de Setembro 
nllo violou lei nlguma, nem a conslituiçno. · 

St·. p1•esidenlc, o nobre deputado pela Bahia 
n qncm cu me referi ultimamenle asseverou 
c1ue eu mesmo havia confessado que o 
Sr. Guerra tinha direito a sei· nomeado para 
outra comarca, e que se eu reconhecia 
isto, por que razao (me perguntou) não no
meou o gabinete tlc 19 de Setembro o 
S1·. Guc1·ra para o lugar de juiz de direito 
1le Porto-Ategre, no Rio Grande do Sul? 
Primeiramente direi ao nobre deputado que 
nl\o confessei que o Sr. Guerra tinha direito 
a ser juiz de direito, ou que o era jã ; · puz 
esta 4ueslão de parle, lra.tei de mostrar que do 
acto do ex-ministro da justiça se nàO podia 
concluir que elle houvesse til-ado o direito de · 
magistrado ao Sr. Guerra ; e não quiz entrar 
na questão de saber se o magistrado o é da 
época em que tira . a carta, ou da do jura
mento, etc. ; fiz observações apenas para mostrar 
á camara que se não infringia · a lei ; mas 
quando mesmo tivesse eu .reconhecido esse 
principio, e tivesse asseverado que o Sr. Guerra 
era ou devera ser considérado magistrádo desde 
o momento em que tirou a carta, ainda assim 
não acho fundamento nenhum para a pergunta 
que me fez o nobre deputado. 

Demonstrei, ~r. presidente, que o Sr. ex.
ministr9 da justiça não tinha tido razôes para 
remover o Sr. Franco para o Rio Grande, e 
eu digo que, ainda quando tivesse :motivo ·para 
fazet· esta remoção, nAo o dev~ra ter feito. O 
nobre deputado, quando praticou este acto, 
fazia parte de uma administração que de facto 
já não existia ( digo até de um governo) ; pra· 
ticou-o a 16 do Setembro de 1837, e a admi
nistração, a 19 do mesmo mez, tinha desap
parecido de direito; é pois muito de presumir 
que a 16 estivesse o gabinete de facto dis-
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180 SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1839 • 

solvido; como pois o nobre deputado que dei
xava de ficar responsavel pela tranquillidade do 
Pará, e que devê1·a deixar aos seus successores 
o cuidado de tomarem as medidas convenientes 

. para manter a ordem naquella província, pra
ticou este aclo ? l Aqui peço desculpa ao nobre 
deputado para dizer-lhe que foi sómente o de
sejo de ·accommodar o Sr. Guerra o que o fez 
praticar" essa contradança de juizes de direito ; 
era o desejo de accommodar o Sr. Guerra, cujo 
merecimento e capacidade para occupar o em
prego eu uiio quero disputar. Por que razão 
pois não o nomeou o nobre ex-minish-o para 
a comarca de Podo Alegre? De certo foi por 
que ou este bacharel não qniz ir para o Rio 
Grande, ou o Sr. ex-ministro não julgou isso 
conveniente ao serviço publico, J}orque do con
trado não se exporia o nobre ex-ministro a 
violar a constiluiç9.o e as leis só piu·a accom
modar o cicladAo que queria proteger. 

Oa·a, se o nobre deputado entendeu que não 
podia nome~u· o Sr. Guerra para o Rio Grande, 
ê que por isso era necessario re1nover o Sr. 
Franco; devja suppôr que o governo que )he 
succedeu teve a mesma razao para não dnr 
ao Sr. Guerra a comarca de Porto Alegre. Não 
póde pois o nobre deputado perp;untar a rail\o 
porque a adminisl1'8Çâo de 19 de Setembro 
deixou de nomear o Sr. Guerra para o Rio 
Grand~, porque eu lhe responderei. que forão 
as mesmas que teve o nobre deputado para 
nãO o nomear para aquella provincia, e que o 
obrigárao para accommodat· o seu afilhado, a 
violar a constituiç{io e as leis. 

Devo dar algumas explicações sobre factos e 
arguições feitas nesta casa á administra_ç~o de 
19 de Setembro ácerca ào Sr. Dr. Araujo 
Franco. Não posso hoje fallar officialmente, 
porque não me posso rec:ordar de uma cousa 
remota e passada n 'uma secretaria á cuja ·testa 
eu não estava; mas exponho o que me lembra 
e aquillo de que . fui ha pouco informado. O 
Sr. Araujo Franco pedia ser removido do Rio 
Grande, onde se achava exercendo o emprego 
de juiz de direito ; o ministro ·da justiça de 
então, o Sr. Montezuma, removeu a este. ba
charel para uma das éomarcas das · Alagõas ; 
veio elle ao Rio de Janeiro, pedio uma licença 
de seis· mezes para ir buscat a sua familia ao 
Rio Grande, o governo concedeu-lh'a, e no em
tanto a assembléa provincial das Alagôas, enten
dendo o acto addicional como outras provin
cias o têm entendido, fez uma lei· conside
rando vago o lugar do Sr. Araujo Franco, e 
autorjsando) ou mesmo determinando ao pre
sidente da provincia que provesse este lugar. 
O pt·esidente, hem ou ma1, sanccionou-a, den
lhe execução, e nomeou outro bacharel, fi
cando. o Sr. Araujo Franco sem o seu lugar; 
mas attenda-se que o governo mesmo não 
podia saber destas circumstancias . que lhe 
na.o tinha.o sido · communicadas~ nern tinha re· 

cebido a lei provincial, é creio que o Sr. Franco 
nao enviou á secretaria· a certidao da sua posse, 
porque nt\o é este o costume~ o Sr. Arnujo Franco 
recorreu ao . ministro da justiça, não _pedindo 
o lugar de juiz de direito, mas o de desem
bargador; o ministro parece que insistio muitas 
vezes com elle para aceitar o lugar de juiz de 
direito de alguma comarca, e eJ1e o recusou, 
querendo entrar em uma das relações do im.
pcrio. Que culpa tem o governo que o Sr. 
Araujo Franco não quizesse aceitar o_ que se 
lhe dava? Estava obrigado a fazêl·o desem
bargador ? Parece que depois pretendeu o Sr. 
Araujo Franco Um lugar de juiz de direito, 
mas então na.o o havia vago. Tenho dado as 
explicações necessarias sobre este negocio. 

Não responderei a outros topicos em que o 
nobre dep11tado. taxou a administraçllo do 19 
de Setembro de collaboradores de periodicos, 
ele. ; a proposições desta. natureza não coslumo 
eu responder, porque se a ellns desse conside
ração, talvez pudesse fazer ao nobre deputado 
as mesmus recriminações. Se só porque uma 
ou oult·a pessoa se lembrn de diier que eu 
tive parte em um periodico devo ser reputado 
collnbora<lol' delle, enlElO o nobre deputado póde 
incorrer talvez na mesma censura. 

Quanto á. proposição que o nob1·e deputado 
1.wan\·.ou de qne o eí(.-minislro da justiça se 
negou constantemente á audiencia pedida pelo 
Sr. Guerra, acho-a pouco provavel, porque não 
duvido que o ministro se recusasse a fallar 
uma ou outra vez em sua casa ; mas elle dava 
audiencia na secretaria; sen~o duas vezes, · ao 
menos uma por secnana ; e como se poderia. 
elle negar se o Sr. Guerra ahi . o_ procurasse ? 
1 ~,~ e' -a1·s ~ue ~1-.Nl1rd~ ' L~lV Ul '4 · cU/.:) V : 

Tenho-me, Sr. presidente, explicado, tenho 
defendido o acto que se quer taxar de illcgal : 
fui lambem obrigado a fazer algumas censuras 
ao nobre deputado ex-ministro da justiça do 
gabinet~ anterior á admioistraçã.o de 19 de 
Setembro. Não tive desejo de o accusar, e para 
s:ervir-nie de suas eloquentes palavras, desejaria 
passar uma esponja sobre os actos por que o 
censuro, se como representante do Brazil não 
tivesse de vigiar na ·guarda da constituição e 
das leis, afim de evitar que_os seus stlccessore$ 
pratiquem actos semelhantes a respeHo de uma 
instituiçllo como é a judiciaria. Deixo agora 
aos nobres depntados que são jurisconsultos o 
advogareril a sua causa. Tenho, quaríto em mim 
cabe, feito o meu dever.· ·_ · 

O SR. ToRRES offei-ece mais a seguinte emenda 
que é appiada : 

,, Se passar a emenda ào Sr. Nunes Ma
chado, accrescente-se· ao parecer da commissão 
as seguintes palaVl'as- E que é tambem Hlegal 
a remoção do Dr. Bernardo de Souza Franco, 
da comarca de Belém na provincia do Pará, 
para a de Po1·to Alegre, na- provincia ~o 
Rio Grande qo Sul.~.Rodri;7ues 'forres. ~ 
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A discussão fica adiada. Ainda têm a pa
lavra sobre esta questão os Srs. Moura Maga
lhaes, Alencar, Cimeiro Lello, Bandeira -de 
Mello, Castro e Silva, Casaà(.l, Gomes Ribeiro, 
Penna, Visgueiro, Clemente Pereira, Pacheco 
e Carneiro da Cunha. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

E' introdm:ido S. Ex. o Sr. ministro da guerra, 
. e continua a discussã.o do art. 3º, da proposta 
do governo que fixa a forca de terra oara o anno 
finãnceiro de 1840 a 1841, com ás emendas· 
apoiadas na sessão antecedente, e mais a do 
Sr. Montezuma offerecida na sessão ante
cedente. 

MutTAS V ozE~ : - Votos, votos, votos. 

O Sr. Marinho ; - Nao cedo da palavra, 
tenho dado exemplos de 1:eder sempre da pa
lavra, porém agora nao posso ceder. 

Sr. presidente, eu falia rei com franqueza, 
não pedi a palavra para fallar sobre a proposta 
do Sr. ministro ; mas para esclarecei· uma pro
posiçàO emiltida na casa por um nobre de
putado pela Bahia, proposiçao que envolvia 
uma censura, e censura injusta a um meu 
nobre amigo que n!lo se achava na sala. Nesta 
circumstancia julgo que seria desaíroso se 
agora cedesse da palavra. 

Direi unicamente duas palavras sobre o ar
tigo em dis~ussâo para me accommodar aos 
estylos da casa. Voto contra o artigo, nl\o sei se 
existe alguma emenda que o supprima .... 

O SR. PRESIDENTE: - NM, senhor. 
O ·SR. MARINHO : -Pois então eu a mandarei. 

Entendo, Sr. presidente, que a dish'ibu1çao, o 
emprego e organisação da força deve ser objecto 
de particular incumhencia do governo : e se 
eu assim entendo em these, esta doutrina é 
tanto mais applicavel ao caso presente ; quanto 
a proposta do governo foi essencialmente al
terada na sua base. Pedirei a suppressl\o do 
artigo porque quero deixar o governo inteira
menle desembaraçado para dar á força a· orga
nisaçao que lhe parecer mais con,Yeniente, e 
distribuil-a conforme pedirem as necessidades 
publicas. . 
· Farei1 ~a presença do Sr. ministro uma re
flexa.o, e vem a ser, que me persuado que· as 
duas companhias para a minha província, nao 
é- força que possa substituir á exlincta divisão 
do Rio Doce : aquella divisão tinha pm· prin, 
eipal. incumhencia, velar e defender a pro
priedade de muitos cidadãos de Lodo o serlãQ 
do Rio Pardo, Minas Novas, etc., propriedades 
qtte não -muitas vezes têm sido accop191-ettidas 
por algumas trihus selvagens. Já tive occàsião de 
apresentar á casa uma desgraça acontecida 
ainda o anno passado, em consequencia dessas 
tribus, desgraça que nAO_posso deixar de atlri
bqir~ aiqda o repito, ao desleixo, 4 incuria? ao 

nenhum cuidado do actual presidente de Minas 
Gera e~. Estou pois convencido, que duas com -
panhias de montanha n11.o serão sufficienles 
pal·a. desempenhar o ser'iÍÇO necessario, e in
dispensavel na minha província. Se passar a 
minha emenda, snpprimindo o artigo, peço ao 
Sr. ministro que tome em consideraç~o estas 
rninhas reflexões. 

Depois de ter assim manifestado o seu voto 
sobre a materia em discussilo, o orador passa 
a responder ao Sr. Moura Magalhães : declara 
que·, como se tem fallado. em política do ínsti neto 
e do sceptismo, se oppuzera sempre á política. 
das transacções, e adoptára a qlle seguia o 
gabineie de 12 de Oulubrn, por ibe parecer 
ser a conlinuaçl'to da política adoptada e se
guida. depois da revolução de 7 de Abril, po-1·,· 1··· , , ' •. , . .J ~hrna que se úmgw. a sus"Ler1Lar as rnstitmções uo 
paiz, a conservar urna restl'icta economia, a 
pl'Ocurac· bons agentes da autoridade, política, 
finalmente, que tinha por .base suslentar a 
manULençno da monarchía com:tiluciono.1. En
tende q11e foi uma desgrnça pnra o pniz, 
que deixasse de continuar esll\ política. Quanto 
á politíca que se chamou do sceplicismo, o 
orndor diz que nD.o sabe pot· que fulalidade se 
condemna aqui l lo qne todos seguem ; a po· 
li tica do scepticis mo nuncn foi l&o seguida como 
pela adminislraçno de 19 de Setembro; porqul! 
se essa politica, como se disse, consistia em. no.o 
dernittir os agentes da autoridade, sómente por 
accusações infundndas, em nt\o julg,w precipi
tadamente· dos actos desses agentes, o ga
binete de 19 de Setembro foi nao só sceptico, 
como pii-l'onico. E nem deixa de set· sceptica 
a adual admi nistraçao, porque tendo-se ela-

. mudo contea actos de diversos presidentes, 
na camara e fóra <lella, o governo diz que 
convém formar um juízo ; que convém nào 
obrar precipitadamente ; duvida pofa dos factos 
que se têm apresentado, está no scepticismo. 

O nobre deputado, continua o oradol', fel. 
uma grave cenmra a um dos meus nobres 
amigos ; o nob1·e deputado está mal informado 
dos factOs occorridos na minqa provincia, e nl\o 

_ sei por que fatalid_ade aconteceu que. o nobre 
deputado em uma digressão da provincia da 
Parahyba désse um pulo tão grande além das 
serras e dos sertões, e cahisse na minha pro
virrcia de Minas para apre::ientar · um ·facto, 
quando elle na sua provincia da Bahia acharia 
exemplos pat·a justificar, se justificação merece, 
o acto do vice-presidente da Parahyba. Eu vou 
explicar este facto, apesar de já ter sido expli
cado nesta casa. 

Em 1833 lodos .sabem que houve nma se
dição em Minas ; tirou-se uma devassa, e 
alguns dos compromettidos forão pronunciados · 

.. e presos ; mas póucos mezes erão passados 
. quando se apresentou urn habeaa-corpus da 
relação da cô~te, chamando para aqui urri," do~ 
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182 SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1839 
compromettidos. Não entro na analyse do que 
fez a relação ; é um tribunal, é poder ttlo in
dependente como qualquer do estado ; não digo 
uma palavra sobre a justiça ou injustiça desse 
acto, se se desviou alguma cousa . do que a 
lei tem determinado ; respeito a rblaçAo, res
peito cada um dos seus. membros. Chegado o 
habea8•COrpus, eu estava em minha casa (era 
então juiz de paz) quando ouvi um grande ba
rulho pelas rnas ; sahi ímmediatamente, e achei 
grupos de homens já armados, a guarda da 
cadêa com bayonetas ca.fadas; fui indagar qual 
era. a causa, e disserão-me que havendo-se sol
'tado um dos compromettidos em virtude de 
habeas-corpus, o o,nicial que commanda va o 
batalhAo de permanentes, moço fogoso, e talvez 
imprudente, mandou, por sua propria autori
dade, prender o carcereiro, cercar a casa do 
4omem que havia sido solto. Mas antes, notc
se, tendo a reJaçAo mandado uma ordem de 
li.abea8·Co1·p'lta, o oµvidor não ihe deu cum
primento, rcprcsenloL1 ao governo geral, e o 
governo calou-se ; a relaça.o manda segunda 
ordem de kaheas-empus, dÍl'ectamente dirigida 
ao carcereh-o, o carcereil'O solta o preso, de· 
vendo-se encaminhar com elle, na conformidade 
da mesma ordem, ao lugar onde estava o tri
bunal que lhe passou o liabeas-corpits ; mas 
solto o homem elle Yeio para a sua easa. A ci• 
dade estava em verdadeira conflagraçao ; era. 
entãõ preside~te o Sr. José de Araujo Ri
beiro. Fui á casa desse preso, eu lhe tinha 
amizade, com a di:fferença de que emquanlo 
esteve preso fomos sempre amigos, e assim 
que deixou a prisão não quiz mais ser meu 
amigo; fui te1• com elle e disse-lhe: - Você 
está solto, e ha um meio de aproveitar-se 
do ºbeneficio do habeas-corpus, mude-se de casa, 
tenha os seus animaes promptos, e á noite saia 
com o carcereiro. · 

Para effeituar esta mudança eu fiz recolher a 
tropa a quarteis, disse ao povo que estivesse 
tranquillo, porque a ordem não se cumpriria; 
o que eu queria era ganhar tempo. Fui a pa· · 
lacio, entendi-me com o presidente, disse-lhe · 
o que havia feito, e elle approvou o meu pro
cedimento. _Mas o homem imprudente julgou 
que devia ficar em sua casà, e foi preciso que o 
Sr. Dr, ·Serqueira o mandasse recolher á prisão, 
e no dia seguinte o fizemos sabir muito cedo : 
foi só desta s01·te .que se cumpria. o kabeas
"º'f'P'tl.8 ; tanta disposiçno havia para obéd~cer l 
O presidente representou ao governo, fazendo 
ver que a continuaça.o de semelhantes ordens 
traria sem duvida desordens á provincia ; o que 
fez a relaça.o ? Nao· concedeu uma. ordem de 
habeaB-corpv.s, concedeu duas .•. · 

O Sa. MouaA MAGALHÃES : - Estava no seu 
direito. 

O SR. MAll.lNHO : -:-- Não disputo ; mas talvez 
se ~ossq ~nostrar que não estava, .• 

O SR. MounA MAGALHÃES : - Pois' bem, 
mostre. 

O Sa. MARINHO : -Mostrarei que não estava, 
que transgredio a lei, que concorreu dfrecta· 
mente para anarchisar à província.~. Mas .conti
nuemos .. Concedeu dous habeas-corpus; era 
ainda presidente. o Sr. Araujo Ribeiro. Apenas 
constou que tinhn.o chegado dous habeas-corpus, 
a cidade se pôz em movimento espantoso, a ua
ma1·a municipal vio-se na necessidade de reunir· 
se em sessa.o permanente ; rennio,se o con
selho do governo, e o unico meio de tran
quillisar a cidade foi deliberar o presidente em 
conselho . que não se cumprissem aquellas 
ordens de habeas-corpiis, e nesta conformidade 

· ofliciou ás autoridades da provincia. Foi o Sr. 
José de Araujo Ribeiro que uão quiz que 
se· cumprissem estas duas ordens de habeas
corp·ua. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES ; -Então o facto é 
verdadeiro. 

O SR. MARINHO :-Mas nao praticado r>ela 
pessoa a quem o nobre dcputad~ se referia. Se 
o nobre deputado soubesse quem era o pre
sidente, não lembraria esle facto. Foi pois o 
faclo praticado pelo Sr. José de Araujo Ri
beh·o. Nova representaçao veic no governo 
geral, mas novo habeas-co,·pus foi concedido 
para a pL·ovincia de Minas; e foi neste 8º ha.
beatNJ01p1.ll! que_ se achava na presidencia o 
Sr. Limpo de Abreu. Nova commoção appa
reccndo, este presidente apenas deliberou que 
ss cumprisse aquella resolução que o com1elho 
do governo havia tomado sob a presidencia do 
Sr. José de ·Araujo Ribeiro. Eis, pojs, como foj 
o facto a respeito de ha.beaB-eorpv,8. 

Accusa-se a esse ex-presidente (o Sr. Limpo) 
por ter dito em. um offieio que a :relaçno era um 
tribunal anarchico. Ora, en não duvido que 
esta expressa.o seja um pouco dura ; mas na.o· 
tinha esse nobre ex-presidente bastante funda-. 
mento para se exprimir asim, quando via 
que o governo geral tinha por esta razão 

· suspendido e mandado responsabilisar alguns 
desembargadores ? Parecia que, referindo-se 
aos actos do governo geral, esse nobre ex~ 
preside.nte não merece tão graves censuras. 
Entretanto, Sr. presirieDte, o que n_oto é que 
tem-s9 amnistiado a quem proclamou á guarda 
nacional que assnssinasse os comprometlidos, 
que se tem amnistiado a quem· propagou os 
principi~s mais anarchicos, mais subversivos da 
ordem; mas ao Il(~bre ex-presidente de Minas
nem urna só expressão de amnistia f E' na ver
dade isto para admirar. 

O orador passa a observar que a relação do 
districto não estava em seu direito quando 
concedeu habeo.s-oorpus. Declara que nào veio 
preparado pat'a esta questão, e entra nella 
unicamente por ter sido provocado. Faz ver 
que nenhum fundamento tinha a relação para 
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conceder habeas-co,pm depois que novos pro· 
cessos se havião instaurado pela autoridade 
competente, 

. Disse o orador que o nobre deputado podia 
encontrar na sua provincia facto que justifi
casse o procedimento do vice-p1·esidente da 
Parahyba. Acamara da vilh de Maragogipe se 
oppôz ao cumprimento de um diploma dado 
pelo governo geral ao commandante superior 
das ~uardas nacionaes: por ventura na opinião 
do nobre deputado será menos crime oppôr-se 
uma autoridade ao cumprimento de uma no• 
roeação do poder executivo, do que no de uma 
ordem do poder judiciaria ? O orador está in· 
formado de que o presi~ente da província foi 
o proprio que com mãO occnlta fomentou e sus
tentou esse procedimento da camara de Mara· 
gogipe: não é pois só. na provincia de Minas 
que alguma opposição apparece. Demais1 sabe· 
se -que o codígo tem consignado que certas 
ordens podem deixar de ser cumpridas quando 
dellas resulta inconveniente. 

O orador faz ainda muitas outras conside
rações em resposü1. a proposições emittidas na 
casa, a.e; quaes nào fora.o por nós bem O\.lVidas, 
e conclue assim o seu discurso : 

Bem que os nobres deputados que pedirão 
a palavra venhão com a questão para a qual 
não estou preparado, como as occasiões são 
muitas, e a ra1.ã.o e ju~tiça tslejlio do meu lado, 
em outra occasião responder-lhes-hei. Di~ci 
sómenle aos nobres deputados que isto de irem 
procurar nas outras proYincias certos casos para 
estigma ti sarem e e$quecerem -se daquelles que 
se passão nas suas, nao me parece muito 
justo. 

Lembrem-se os nobres deputados que a pro
~incia de Minas· contém quasi o quinto da 
representação nacional, que quaesquer que sejAo. 
nossas desavenças politicas, quaesquet' que 

·seja.o nossas antipathias pessoaes, quando se 
tratar de uma questão verdadeiramente mi
neira., que não offenda os interesses do imperio, 
dessa cadeira de V. Ex., Sr. ,presidente, até o 
lugar onde se assenta o indíviduo que tem a 
honra de fallar agora, o menos instruido · dos 
deputa.dos, o menos importante dos membros 
da casa, um só pensamento, uma só caqêa se 
ha de formar. ·seguiremos a maxima do grande 
homem, que é-que no ·interior da familia e 
que se .deve lavar a roupa suja :~ então nos 
lembraremos que somos mineit-os. 

O Sr. Conde ele Lages (rnin.istro da guerra): 
- Senhores, sou·· da opinião do nobre · depu
tado quanto ao detalhe particular destá força. 
E 1 certo que na provincia de Minas póde · 
talvez torna.:-se necessatia mais aliuma força 
dó que aquella que ·a lei tem aqui disposto ; 
porque alli eni escala maior tem-se incetado 
a catechese que deve ser auxiliada conveniente
mente. Além disto7 nós sabemos que emprehen-

dedores ha q11e querem fazer a navegação do 
Rio Doce; necessita-se p()is allí de maior policià. 
Se portanto, a camara em sua sabedoria 
quizer adoptar a emenda que deixa ao govP.rno 
o detalhe desta força, muito estimarei. Devo 
dizer ao nobre deputad~ que muito sinto que 
alguma idéa menos favoravel nutz·a a respeito 
do actual gabinete que aprecia as suas sym
pathias .. Rogo ao nobre deputado qne se lembre 
da expressão do gabinete - elle respeita as 
opiniões e os orgaos dellas._..; O nobre depu
tado ha de convir cornmigo qne essas opiniaes, 
es~es orglos esta.o de diversos lados : e se 
o gabinete respeita to~as, como será possivel 
que de repente julgue a justiça, julgue a 
razão exclusivamente de um lado? Ainda peço 
tempo. e o nobre deputado ha dt1 convir que 
é esta' a vereda mais prudP.nte, mais dis
creta que o governo deve seguir. O nobre 
deputado ha de estar certo que lemos sido 
aqui testemunhas de opinioes ben1 desencon
tradas a respeito de funccionarios publicos ; 
e quererá o nobre deputado que o governo 
n\un instantP, no moment.o tome por cel'la 
qualquer das opiniões? Eston persuadido que 
não, que, lembrando-se da prudencia admi· 
nic;trativa, elle na.o <1uererá que o governo, 
npezar de ter sido testemunha, ou, digo m~lhor, 
por isso mesmo que tem sido testemunha 
do combate das opiniões, vá ainda assim 
sem crilerio encostar-se a alguma dessas opi· 
niões. 

Cabe-me agora ·satisfazer, do modo por que · 
m~ fõr possivel, ao nobre deputado pela Bahia, 
quando, á vista de algumas expressões do 

· meu digno antecessor, julgou pouco coessen~ 
cíal a idéa do actual gabinete de desejar uma 
força maior capaz de concluir um effeito que o
men antecessor julgou approximado. · 

Estou persuadido que as expressões do meu 
nobre antecessor sn.o expt·essões de patriota ; 
elle daria desenvolvimento ãs suas idéas, se 
o luga~· fosse proprio ; mas o nobre deputado 
ha de · co~vfr commigo que o I1:1gar nD.o era 
proprio para desenvolver _essas idéas, q,ue 
.devem ser as do homem de estado político . 
e militar. Membro do actual gabinete, ... e .. in• _-· · 
terpellado parit manifestar q11aes sao · OS·; prin·· 
cipios politicos e militares do mesmr:,,:gabi.ri~tet 
e applicadas as expressões.palrfo~ic_~.~~q~ .·~1?,
torio do meu digno .antccessor,.~r*/n.~~~~rio 
que eu.fome algum tempo á cam·at~i:7··:·.-:" 

Senl1ores, na ,gnerra ha prinçipibs . :fixos 
(quanto as cousas .humanas· pqdêm ,ádmittir) 
por onde se possa annunciar· o fim. da .~uerra, 
da contenda : a quéda de uma· praça impor
tante que cobre uma província onde está 
estabelecida a linha de operações, linb.a de 
operações· que vai prender-se á capital do ,es
tado, · aos olhos do militar indica a proxi
midade. do desfec~o .da lota ; pois que,· sendo 
ameaçada essa linha de operações, e com ella 
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184 SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1839 

a capital, centro dos recursos, o partido ven
cido cuida pelos arranjos diplomaticos retirat·-se 
da luta que mal póde sustentar pela::; armas; 
póde dar-se outras eventualidades, donde se 
teve este conhecimento: o general mais es
perto, dispondo de tropas mais aguerridas. 
tomou os mais vantajosos pontos estratcgicos) vai 

· obrar concentricamente, entretanto que seu 
aàversario, menos esperto, ou com tropas menos 
aguerridas, tem de operar excenlricamente, 
vê-se na triste circn mstancía de oppôr sempre 
força en1 n1enor numero, força-que pela des~ 
harmonia de suas manobras está sempre no 
perigo de ser batida; então neste caso póde-se 
arrnunciar tilmbem a proximidade da paz ou da 
derrota de um dos partidos. Isto, póde-se dizer, 
sllo princípios geraes de guena systematica; 
mas n'uma cmerra civil ordinariamente se não 
~egu~m p~in~ipios estrategicos ; a guerra é mais 
levada por paixões que por princípios; ella 
acaba ou com as continuadas derrotas em suas 
rnassas1 ou com a adopçrt0 dos principios dos 
Monks em os seus chefes, mas emquanto não 
apparecem aquellas derrotas ou aquelles pri·n
cipios, não é licito indicar qual a proximidade 
do fim da guerra por qualquer outra eventua
lidade. 

Meu nobre antecessot' disse ·que os rebeldes 
estão nús. Mas, senhores, em que estado eslava 
o exercito da Italia quando Napolea.o Lornou o 
commando? Nú e descalço, descalço qlle é 
mais alguma cousa, porque assim não se póde 
marchar ; ruas o que aconteceu? N apole~o 
seguio o trifüo de Hanniba1, despenhou-se do 
monte S. Bernardo sobre as planícies da Lom
bardia, bateu o general Melas que se julgava 
seguro por aquel1e lado, abria o caminho para 
o throno, ganlrnndo a batalha de Marengo, ú é 
de crer, senhor€s, que seus soldados fora.o 
depois calçados e ve.stidos. 

Mas diz-se: esUlo indisciplinados os rebeldes, 
desmoralisados. Senhores, em que estado se 
achava a França e seu chamado ·exercito na 
in vasrio do duque de Brunswick? Póde-se dar 
um estado mais anarchico? Póde-se dar um 
estado mais lastimoso? Mas o que aconteceu ? 
Uma centelha electrica sa espalhou, e o povo 
francez fez uma defeza digna de uma naçao; 
o exercito francez ganhou a vicloria sobre exer
cilos discipHnados. E bafejados ainda pela 
sombra do grande Frederico, exemplos ainda 
nos aponta a hisloria ! A Hespanha e P~rlugal 
estavão em completa dissolução ; o mouard1a 
de uma desi;as nações· a havia abandonado, o 
de outra havia· abdicado ; as tropas achàvão
se desmoralisadas ; · mas o que aconteceu ? 
Aquelle~ povos fizerno proqigios de valor, de
fendendo-se contra forças muito superiores, e 
daJli partia a primeira centelha que pulverisou 
depois o grande capitão do !:ieculo~ Portanto, se 
· a historia . aconsd!ia que nno póde o funccio
nario publico desculpar-se com eventualidades ; 

se nno baslãO as vozes do patriotismo, màs são 
necessarias as regras de polilica e da arte mi
litar, corno é possível que o gabinete deixe de 
pedir a força que julga indíspensavel? Demais, . 
senhores, o que se observa em particular ? Têm 
havido da parte dos rebeides successivas der
rolas? Não apparecem elles na villa da Laguna 
ameaçando-a? Felizmente aconteceu que o go· 
vemo iinha tomado medidas, de sorte que, 
quando apparecêrno de um lado as forças re· 
beldes, apparecêrão de 0lllro as do governo. Se 
acaso, a pretexto de qne as forças rebeldes 
esta.o desmoralisadas, núas, na.o fossem soe-

. corros do Rio de J;rneíro e Bahia, o que acon
f Pr-Pri::i.? QnP !'.l vilb rh L!'.lgnn::1 P.~t::i.ri!'.l SPm 

defensores. 

Portanto, unindo minhas vozes ás patrioticas 
vozes de 1neu · ill ustre antecessoi, desejo o 
mesmo que e]le destja. ; mas, obrnndo eu como 
adrninistrador,'corno militar, n~o posso deixar 
de parle o que a ex.periencia me ensina, o que 
a arte, a sciencia aconselhno. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Coelho: 

e< As forças fóra da linha constarúõ do se· 
guinte: 

"Um corpo e um batalhão de artilharia, um 
esquadrno e uma companhia de · cavallaria, oito 
companhias de caçadores de montanha. ,i 

O Sr. Moura Magalhães vota pela emenda 
do Sr. Coelho, porque ella tende a desprender 
o governo de qualquer embaraço em que se 
poderia achar, se pas!';asse o artigo tal qual. 

Levantei-me, continua o oradm·, para res
ponder a tres Srs. deputados, ao Sr. deputado 
pela Parahyba, ao Sr. deputado pela Bahia, e 
finalmente ao Sr. deputado por Minas. Come~ 
çat·ei pelo honra.do deputado pela Parahyba (o 
Sr. Coelho Bastos), o qual de alguma maneira 
me censurou por eu ter lomado parte em uma 
tliscuss~o que dizia respeito á Parahyba, quando 
elle havia censmado o presidente daquella pro
vincia querendo inculcar que, pelo facto ·da 
defesa que fiz deste cidadão, eu mostrava sym
palhia por qualquer partido. ·Eu entendo o 
contrario, eu creio que se, na posição que por 
ora occupo, eu deixasse passar a proposição 
que o nobi-e deputado emittio sem dizer uma 
unica palavra, de alguma maneira o meu silen
eio se podia considerar como assentimento, 
como approvaça.o de semelhante proposiçao. O 
nobre deputado sabe que tenho amiza~e ao Sr. 
Dr. Trajano, e não do tempo em que fui para a 
Parahyba :· elle foi meu discipu)o, e isto é bas
tante para lhe ter amizade, para levantar aqui 
a voz em defesa delle. Se o nobre· deputado 
tem· direito, e direito incontestavel de (:ensurar, 
-eu tambem lenho direito, e direito incontestavel 
de defender. Portanto, com isto nli.o cuide. o 
honrado deputado que eu me mostro ·symi; 
pathico por qualquer pa1·tido; sou o primeiro 
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a proclamar a tolerancia de1les ; a minha divisa 
é -· lolerancia e verdade - na.o tenho outra. 
Ouanto aos factos aoresenlados. elles lêm ~ido. 
s~e não deslruidos, p~lo menos 'attenuados, e-~ 
camara ajuizai-á n9.o só da importancia, corno 
da veracidade dos mesmos factos. 

Passarei ao meu honrado collega (o Sr. Monte-
2.uma), o qual hontern de a)guma maneira me 
censurou por en ter dito que as prov1ncias neces
sitav:i.o sempre te1; alguma força de linha, que al
guns syrnptomas apparecino na Bahia, que me 

· :nM erllo m aito agrada veis, como era a multipli
. ciàaàe àe jornaes ; que um delies, àisse eu, era 
escriplo por Sabino. O nobre deputado recom
mendou-me que me não aterrasse com jornaes, 
que isto era por- causa das eleições ; o nobre de
putado ·leve a bondade de citar-me uma passa
gem do jurisconsulto Paulo, ná qual se diz que 
não é licito angmentar a de~graça do miseravel. 
Sr. presidente, esta censura é de a]gurna ma
neira forte ; quando fallei aqui neste homem 
na.o foi porque quizesse aug_menlar sua des
graça ; esse homem pertence á lei-, e uni· 
camentc~ á lei. Eu fallei nesse homem, por 
que a gente incauta da Bahia tem razno 
de temer, quando. vê que um homem em 
situaçrw tal ainda pega na penna para es-

. crever, e para escrever de uma maneira vio
lenta. 

Se o· nobre Mputado, que tem sobejo ta
lento, que t~m_ illustraça.o bastante, na.o faz caso 
disto, nem todos esl:to nas mesmas circumstan
cias; muitos cidadãos pacificas que se·levM mais 
d~s idéas sensíveis do que das abstractas podem 
temer, e temer com razão. O que dirM a isto? 
Ou que elle está tranquíllo com· a sua inno
cencia1 ou que conta com novas protecções. 
Como o nobre deputado citou a passagem do 
jurisconsulto Paulo, eu peço licença para citar a 
autoridade de Cícero : - ,r Sed nos vert juris 
germanmque Justitire solida1n, et expre8sam, effi· 
giem nullam, tenernus, umbra et irnaginibus 
v.tim.ur. i1 

Sr. presidente, se o castigo na.o acompanha 
o deliclo, nós podemos dizer com o juriscon
sulto romano : - No nosso paiz nã.o ha senão 
uma sombra de justiça, não ha senão a 

·imagem vã. ' ' ' ' -
Direi ao nobre depulado. que, antes de re

bentar a revolta de 7 de Novemh1·0, um chu
veiro de jornaes, apparecendo na capital da pro
vincia, foi como precursor da desordem ;- por 
corseqúencia, a appariçãO por • urna maneira 
prodigiosa de jornaes naquella provincia, quando 
elles inteiramenle se desmandllo, não é um bom 

. Rymptoma .. Não. temo pel~ tranquillidade da 

. provincia ; eu : citei. unicamente u1n facto, e 

. um facto qu~ me qá direito . a levantar a voz. 
nesta casa, e chamar. a· attenção do governo 

.. sob1·e aquella provincia, para que não a deixe 
desproyida, nem de forç~ de terra, nem àe 'força 
de.ma~ · · · 

rm10 u 

Eu peço ao honrado deputado que quando 
quizer contrariar, refutar, pulverisar meus ar
uumentos. lenha a bondade de os não torcer. 
O nobre deputado ~em uma facundia extraor
dinaria, espantosa, tem uma illustraça.o muito 
conhecida,-póde refutar de uma maneira victo
riosa os meus argumentos ;,- mas quero que os 
n[o refute invertendo. Nao serei eu, Sr. 
presidente, o que levante a voz para pedir 
o castigo de qualquer culpado; a lei que 
o puna, o tribunal perante o qual tem de 
responder, que lhe fulmine a pena me~e
ciàa. 

Pâssando ao honrado 9eputado por Minas 
(o Sr. Marinho), o·orador diz que muito folgou 
de lhe ouvir que o facto citado é verdadeiro ; 
e accrescenta que não quii lançar o estigma 
sobre pessoa alguma. Nno entrará nas circum
stanciaS se a relação concedeu ou nn.o muito 
bem o habeas-corpuB : o que assêvera ó que 
ella estava no seu direito, e que n~o podem as 
autoridades secundaría:3 examinar, recalcitrar as 
decisões desse tribunal de ·justiça, desta ma
neira n!lu temos independencia do poder judi
ciaria. 

Nao sei (continua o orador) para que veio 
o honrado deputado com a theoria explicativa 
<lo instincto, do scepticismo, das transacções, 
etc. Se o honrado deputado tem direito, que 
lhe n!io-..~isputo, de . esligmatisar a theoria das 
transacções, entendida como o nobre deputado 
quer, eu lambem tenho direito de estígmatisar 
a lpeoria do scepticismo da maneira por que 
tem sido entendida .... 

O SR. MAmNHo :-Tem. 
O Sn. MovRA MAGALHÃES :-Logo1 porque se 

doeu o nobre deputado por eu fallar na theoria. 
do scepticismo ? 

Mas disse o honrado deputado que eu tinha 
dado um pulo da Parahyba para Minas, e 
que eu devia primeiro parar na Bahia. Sr. 
presidente: esses pulos tenho eu aprendido com 
o Sr. l\fontezuma (risa.das), que se atira do 
Pará sobre Porto-Alegre ; por consequencia 
tenho mestre para dar esses pulos : logo, 
não se me de,ve estranhar que saltasse da 
Parahyba e fosse procurar um facto na pro-
vincia de Minas. · · 

Citou o nobre deputado o ·racto da cama~a 
de Maragogipe, de não querer dar cumpri• 
mel'lto ao diploma de um comm:andante su
perior,. e disse que. o presidente da pt·ovincia 
é que· manejou occultamente este negocio, 
Igno1·0 que o presidente da província ma-

. nejasse . occultamente este. negocio : d~mais, 
o facto que o nobre deputado apl·esenta, se 
é verdadeiro, nflo tem paridade nenhllma com 

. o facto do liabeq.8-corpv.s. . . · · 
· · Nilo nego que o· nobre deputado de Minas 
tenha o seu. provincialismo ; eu lambem tenho 
o ··m_eu pela provi~cil\ da Bahia: e assim 

24' 
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186 SE!SSÃO EM 13 DE JULHO DE 1839 . 

como O nob1·e deputado disse que, riuando se 
tratar dos interesses da provincia de Minas, tanto 
na cadeirà do Sr. presidente, como no .banco do 
nobre deputado, haverá uma voz unisona ; assim 
tambem, quando se tratar dos interesses da 
Bahia, nós os . representantes_ daquella · pro
víncia, nos havemõs de ligar e combinar (feliz
mente estamos todos em harmonia e ligados) 

, para defender, na.o só interesses da Bahia, como 
fazem os outros senhores a respeito de suas 
respectivas provincias, mas de todo o Brazil. 

O nobre deputado qúiz inculcar que a pro
vincia de Minas representa um terço da po
pulação : parece que a estatística do nobre de
putado na.o é muito exacta. Se se fize:ise uma 
estatislica ex~cta e verdadeira, ver-se-ia que a 
provincia de Minas não tem populaça.o para 
dar 20 deputados, quando as oub·as dão 18 e 
14. E perguntarei quaes sa.o os rendimentos e 
os contingentes valiosos <1ue vno da .provincia de 
Minas para as oulms provincias ? Quaes são 
os contingentes valiosos que a província de Minas 
manda p~ra o Rio Grande do Sul ? Qunl é o 
rendimento corn que a provincia de Minas entra 
para a caixa geral ? · 

O Sa. PENNA E ALGUNS SENHORES : - Entra, 
entra : um quarto do rendimento ·da alfandega 
do Rio de Janeiro é pago pela provincia de 
Minas. (Apoiados.) 

O Sa. MARINHO : - Peço a palavra para res
ponder. 

O Sa. Mou1u, MAGALHÃES : --. Eu vrjo q1:1e a 
guerra do sul cahe toda sobre as provincias do 
norte (apoia.dos), que tem mandad·o a maior 
quantidade de tropas para o Rio Grande do Sul. 
(.Apoiados.) Eu na.o entraria nestas explicações, 
se o honrado deputado não tivesse querido in
culcar que a provincia de Minas é um tutú. 
( .Ri8adas.) · 

O Sr.· Conde de Lages (ministro da guerra) : 
- Esqueceu~me dar úma expJi_cação que o 
nobre deputaao (o Sr. Montez11ma) deseja, a 

, respeito do conde do Rio Pardo. Este general· 
foi mandado virá côrte p~ra dar explicações 
sóbre correspondencias havidas entre elle e o 
ex-presidente do Rio Grande do Sul ; estas ex
plic~ções esta.o dadas : e o gabinete fará sempre 
jui;;tiça· á honradez deste general. em occasia.o 
opportuna. 

MUITAS VozES : - Volos, votos, votos. 
· Lê-se e é apoiada u~a emenda do Sr. Ma

rinho, suppressivn do art. 3.1' . - . 

· O Sr. _Marinho : - Responderei em quatro 
palavras. Pdme~rameole, não apresentei o ar
gumento a que elle se referio ; eu disse qne a 
representaçao da provincia de Minas constituía 

. quasi um quinto da representação da . casa : 
. parece-me que o nobre deputado na.o póde 
contestar esta minha proposição. Devo dizer 
que, na comparaçao (ia população da · ·provincia 

de Minas com as outras provincias do imperio, 
não ha tanta exageração como o nobre depu 
tado tmpp6z. 

o Sa. !vlouaA MAGALHÃES : - Eu tenho os 
mappas. 

O Sa. MARINHO : - O nobre deputudo nAo 
estará mais bem informado do que eu, que 
acabo de vel' os ultimos mappas mandados fazer 
na minha provincia. 

O Sa. MouaA _MAGALHÃES : - Os livros por 
ahi anclão ; todos nós os lemos e compramos. 

O Sa. MARINHO : - Nos ultimos n1appas que 
eu vi a populaça.o· chega u 6~0 1nil habitantes, 
faltando ainda 100 districtos de paz. 

O SR. 1\fouRA. MA.GALHÃES : - A provincia de 
Minas tem menos população do que ::i. provincia 
da Bahia. · · 

MUITOS SENHORES : - Está enganado. 
· O Sa. MARINHO : - Quanto ao contingente 

com que a prQvincia de ;Minas entra para 
a caixa geml, o nobre deputado foi a]guma 
cousa injusto. A minha província entra com 
os dh-eitos do ouro, que na.o são tão pouca 
cousa. Além disto, quanto pem;a o nobre de
putado que se, arl'ecada na alfandega do 
Rio de Janeiro de fazendas que são con
sumidas na província dd Minas Geraes P 
( .Apoiados. ) Posso dizer qÚe _um quarto das 
rendas da alfandega do Rio de·Janeiro são pagas 
pela provincia de Minas. Quanto ao contingente 
de força, o que sei é que na minha provincia ha 
1·ecrutamento, e que della têm vindo forças para 
aqui. Além di:;to, na prov:ineia de Minas não se 
fazem certas despezas que se fazem nas outras 
províncias. E;µ desejava que o nobre deputado, 
que Tanto se emprega em ler os documentos da 
minha provincia, quizesse examinar quanto 
gastou a caixa geral para suffocar a rebellião que 
alli appareceu ; eolM veria que se abl'io alli uma 
sabscripça.o, para a qual concorrera.o particu
lares, e que com · o produc:to della. se fez toda a 
despeza e ainda sobrou dinheiro ; então veria 
que nem um só dos milita:res que concorrera.o 
com seus serviços para a pacificação da p1·ovincia 
-requereu premio algum por este serviço, como 
ainda outi·o dia declarou o Sr. ministro da guerra. 
No momento em que S. Ex. fez esta declaração, 
eu senti o maior prazer, e muito me gloriei de 
ser mineiro. Nem um requerimento desses oJ;fi· 
ciaes appareceu· ainda na secretaria, ppsto que 

· a lei autorise o govemo . para premiar os ser
viços relevantes prestados para o restabeleci
mento da ordem ! -Honrá, honra á minha pro
vincia (apoiados) ! honra a tão nobres officiaes 1 . 
cujos serviços na.o pôsso deixar de rogar ao Sr. 
ministro da guerra que tome na devida conside-
ração. · . 

Não sei se o nobre deputado disse que eu 
· ·aeclarára que a administração acf Qal nao tinha 
minhas sympathias ; se o ·disse, está enganado. 
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SESSÃO EM. 13 DE JULHO DE 1839 187 
Eu disse que não tinha razões para sustentar a 
administração, mas que não lhe fazia opposiça.o; 
porque . antepunha o interesse geral a um pe
queno interesse, como seja a remoça.o de um ou 
outro empregado. 

Já que pedi a palaVl'a, ainda vou responder 
ao nobre deputado a respeito do habeaJJ-corptts. 
Eu disse que a l'elaçl!o na.o estava no seu direito 
quando deu liabea3-cm·pus aos revoltosos de 
Minas. Fundo esta minha opinião no art, 142 do 
tit. 6° do codigo cl'imina1, que trata do liabeaB
corpus. (L~ o artigo.) 

ALGUNS SENHORES : - Está enganado. 
0.Sa. MARINH:o: -·Estou acostumado a en

tender o portuguez pelo que elle ~iz ; sei que a 
jurisprudencia tem modo proprio de se exprimir, 
mas nlJ.o creio que possa fazer do branco preto ; 
e determinando o codigo que nn.o póde obter 
fiança o criminoso cuja pena maxima é de 12 
annos de prisão, e sendo esta a pena max.ima 
dos cnyolvidos em uma sedição, claro fica que 
não podiao ter /1,a,beas-corpus. 

Concluirei dizendo que julgo que a minha 
emenda deve ser approvacla ; e que a pro
vincia de Minas na.o é tão insignificante como 
~~ . . 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-· Eu não disse isto ; 
é muito importante. 

O Sa. MARINHO : - Mas disse que devia ser 
reduzida a sua deputação .... 

O SR. MouRA. l\JAGALHÃES : - Que se devia 
igualar ao menos com as outras. 

MUITAS_ VozEs: -Votos, votos, votos. 
O Sr. 'l'orres : - Nao quero fazer o elogio da 

minha provincia ; vou fallal" sobre cousa muito 
differente. Creio que me será permittido dar al
gumas explicações sob1·e ·duas proposições do 
nobre ministro da guerra, que não me parecêrão 
tnuito exactas. 

Tinha-me o nobre deputado asseverado nesta 
casa que havia muitos homens estropeados nas 
forças que hoje existem no Rio Grande do Sul. 
O nobre· ministro <;la-guerra, respondendo a es~e 
illustre deputado, disse que não duvidava -
porque, tendo havido na Bahia um recrutamento 
em massa, e lendo . estes recrutas sido man-. 
dados para o Rio Grande do Sul, natural era 
que muitos homens fossem incapazes de pegar 
em armas. 

Ora, não mo pareceu_ inteiramente exacta 
esta proposição de S. Ex. Primeiramente nãO 

·· sei se posso· asseverar que na Bahia houvesse 
recrutamento em massa ; não sei bem qual 
é o sentido desta· phrase ; creio mesmo que 
não é technica. na arte militar, porque tendo 
cónsulta_do sobre isto a um digno general, 
elle me asseverou que a palavra não é technica 
da profissão. Creio que por estas palavras se 
quiz indicar a prisão pa_ra o serviço militar 

de pessoas que_ podem pegar em armas sem 
distincça.o, e sein attenção ás. circumstancias 
particulares : neste sentido me parece que bouve 
recrutamento em massa na Bahia. Creio que, 
quando o exe1•cito sitiante entrou na cidade, as 
autoridades fü:~rllo prender a quantos homens 
huvião pegado em armas a favor dos rebeldes, 
e de entre elles escolhêrão a todos aquelles 
que entendião poder entrar no serviç0 militar, 
e os remettêrno para esta côrte. Se porém 
o nobre ministro da guerra bem se informar, 
conhecerá que todos estes homens não forão 
mandados para o sul, mas que nesta côrte 
se fez selecção dos que estava.o em circum· 
stancias de servir no exercito, armárãoMse, 
fardárão-se, e tiverão mesmo a instrucção que 
foi possivel dar-lhes no pequeno espaço de 

· tempo que aqui se conservár110. Não emburM 
c~t·ão para o Rio Grande do Sul e Santa 
Calhat·ina senão depois de terem passado por 
uma revista de inspecção a que procedeu o 
commandante das armas. Não se póde dizer 
portanto que os recrutas da Bahia farão man · 
dados para o Rio Grande do Sul em massa, 
e que daqui nàsce haver no exerdto muitos 
ho1nens incapazes e estropiados. 

Devo ainda outra explicaçilo á camara. O 
nobre ministro da guerra asse~urou que tinha 
reformadll o decreto de meu illustre- collega 
ex-ministro da guerra, que deu nova organi
saço á academia militar na parte que diz res
peito aos mi!it.ares que frequenta.o aquella aca
demia, porque por aquelle decreto tinhão 
dfreito a post9 de accesso todos os que tinha.o 
certos estudos, e S. Ex. entendia que nãO de.-

·viarnos crear lugares para fazer officiaes, mas 
sómente promover quando a necessidade do 
serviço o exigir. 

O SR. MnnsTRO DA GUERRA faz signal ne
gativo. 

O SR. ToRRES : - Parece-me que V. Ex. -
o tinha dito ; mas se o não disse, re
tracto-m e. 

O Sa. COELHO : - Fui eu que o disse. 
O SR. TORRES: - A'·vista da declaração do 

. nobre deputado pela provincia de Santa Ca
tharinat vou respondei·-lhe. O decreto que re-

. formou a academia militar é anterior áqaelle 
que estabeleceu o quadro do exercito : é uma 
consequencja necessaria do estabelecimento do 
quadro que se não promovão os ofliciaes que 
têm os estudos exigidos pelos estatutos senão 
a· par e passo que elles possa.o entrar no rês-
pectivo quadro. · 

Devo tambem uma explicação ~o nobre de
putado da Bahia, ,que hontem exigio de mim 
alguma~ informãções sobre o relatorio do -
meu digno collega o Sr. ex-ministro da guerra. 

Comquanto de~eje de .todo o meu coraç110 
satisfazer a tc:idas) as perguntas que ~e fez o 
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188 SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1839 

nobre deputado, confesso que não estou muito 
]1abilitado nesta pa;:·te para isso : o nobre de
putado sabe que, quando o meu digno collega 
chegou a esta cidade de volta do Rio• Grande 
do Sul, eu já não linha a honra de fazer 
parte do gabinete, e portanto nao podia ter 
visto todos os documentos em que elle se 
fundou para ·escrever o relalorio que apre
sentou a esta camara, e não podia tambem 
ter discutido as razoes em-que elle se fundava 
para escrever o re)atorio ; porque, como sabe 
o Sr. deputado (ao menos no te.mpo de meu 
ministerio), . os relatorios erão apresentados em 
conselho, e discutidas us proposições ql:le po
diao dizer respeito. á politfoa geral e a prin
cipias pelos quaes nos deviamos tornar solidarias 
na. fórma da nossa doutrina. · • .. 

Posso dizer comtudo que, como faço a mais 
alta idéa do bom senso e da capàcidade in
tellectual do Sr. ex.-ministro da guerra, que 
no meu conceito é urn dos homens mais 
hont·ados, um dos caractéres mais elevados e 
mais nobres que têm dirigido os destinos do 

, nosso paiz, estou persuadido de gue elle na.o seria 
capaz de (pt·incipalrnente peránte esta augusta 
camara) avançar -proposições de que não esteja 

· convencido, ou ao menos muito persuadido. Mas 
do relatol'io do ineu dign0 collega o Sr. ex-mi
nisko da guerra se collige por ventura que 
elle entende que a camara não deve dàr ao 
governo todos os meios que sejão necessarios, 
não já para occorrer ás necessidades da guerra, 
mas · a quaesquet· eventualida~es que possão oc
correr ? Nao : pelo contrario, (t Sr. Sebastião 
do Rego Barros neste mesmo relatorio in vaca 
o patriotismo da camara para que apoie o go
verno, para que lhe dê os meios de_. poder 
· desempenhar . a alta missão de chamar ao 
gremío do Brazil a provincia do Rio Grande 
do Sul. 

• Disse-se tambem que o meu digno collega o 
Sr. ex-ministro da guerra havia cahido em 
contradicçno; porque, tendo asseverado no seu · 
relatorio que .o fim da luta no Rio Grande · do 
Sul não estava distante, disse ha poucos dias 
que.era··provavel que dentro de 2 ~umos na.o ca
recessemos já de forç_a para ti pacificaçao do 
Rio Grande do Sal. Orà, que inconsequencia, 
que contradicção envolvem estas palavras.? O 
Sr. ex-ministro da guert·a referia-se a 2 annos, 
porque se tratava de fixar força que. devia ser 
empregada daqui a: dous annos. Mas suppo·_ 
nhamos. que o. Sr. ex.-minist~o da gu~rra pen- J 

sava que,daqm a dous annos póde . estar aca
bada a luta :· se ella póde· estp.r acabada daqui 
a 6 mezes, muito mais daqui a 2 annos. Não 
sei pois em que consiste a coa.tradicção, a · na.o 
haver- empenho em se aebar' contradicção nos 
ministros que compuzerão · o gabinete de 19 
de Setembro da parte de alguns Srs. deput~dos, 
que não sei porque têm tanto susto deste mi
nisterio, que até perseguem as .propl'ias ~ofu-

. bras ; e tudo quanto é desse ministerio os 
aterra e incommoda. De ordinario núd cOLn
batemos com violeneia aquelles que tememos ; 
de ordinario não combatemos a homens de 
quem não receiamos mal algum. Se os nobres 
deputados têm mostrado essa constancia em 
atacat· lodos os actos e palavras d11 11dminis
traç10 de Setembro, me parece que é porque 
algum receio lêtn dessa administração; aliás a 
lerin.o abandonado. · 

Fallou-se em outro acto praticado pela ad
ministra9110 de 19 de Setembro, que nao devo 
tamhem deixar sem alguma explicação. Gritou 
honlem aqui o nob1·e_ deputado pela província 
da Bahia, e estigrµatisou com todo o calor de 
que é capaz a administração· de 19 de Setembro, 
porque mandou vir para a côrle a um general 
que se achava no Rio Grande do Sul. O nobre 
ministro da guerra deu hoje algumas explicações 

· a este. respeito, mas me pare~e que n~o satis
fizt:rão : ao menos nn:o me satisfizerao comple
mente. S. Ex. disse que fará justiça á honradez 
desse genel'al. Ora, parece poder-se concluir 
de algama sorte destas palavras que alguma 
injustiça se tenha feito ao Sr. conde do Rio 
Pardo. l\f as, pergunto eu, que injustiça ·ha em 
que o governo geral conserve na côrte mn offi
cial-general P Por ventura podem os officiaes 
generaes sahir da côrte quando bem lhes parecer, 
e ir para as provincias sem lict:nça do governo 
geral ? Onde é o quartel-general dos 'officiaes ? 
E' aqui no Rio de Janeiro que está o quartel
general, e onde devem residir e estar á dis
posição e· ordem do governo, para os empregar 
segundo julgar co11veniente. _Se ci governo con
cede lieei:iça a um ou outro official para ir a tal 
ou ~al provincia, faz um favor, e na.o um actó 
de justiça. -

O nobre ministro da guerra póde fazer ao 
conde do Rio Pardo o favor de o mandar para 
o Rio Grande do Sul, mas. é favor, e não acto 
de justiça, ou do dever de Sr. ministro. Na.o 
sei mesmo se é nu1ito conveniente quê_ se con
servem no Rio Grande do Sul, no estado. em 
que se acha aquella provincia, muitos offi• 
ciaes generaes sem estarém devidament~ em
pregados. Era esta uma questão que talvez me
recesse - a -pena de ser ventilada nêsta casa; 
mas ea não me encarrego dest~ tarefa, e. não 
tive em vista senão justificar um· acto da ad-:
ministração de 19 de Setembro . que aqui foi 
censurad~. · 

Termino o meu discurso declarando que me 
· é indifferente que passe uma ou· outra emenda, 
e que esto11 resolvido a votar e9ntra todas eUas. 

O Sr. OonAe de La.ges (ministro da· gütr1·a) : 
- Póde-se chamar t·ecrutamento em massa 
aquelle fJUe não é feito comas ex.cepçoes estabe
lecidas na lei, sem -que essa explicação se possa 

-· levar ao ponto de se dizer que se recrutá a popu
Ja~ãQ Jodij ; chan~arei recrutarµento ea). mas~a 
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áquelle que não· é feito com as excep9<Ses da lei. 
Na Bahia, em consequencia das circumstancías 
em que se achou a provincia, o recrntamento 
foi feito d~ste modo, sem esmerilhar os que 
estavãO ou nãô nas circumstancias . da lei para 
serem recrutados-; creio que .até a assembléa 
provincial interveio nessa deliberação. 

Estou que a escolha foi feita na côrte dos re
crutas para o Rio Grande; mas bem se vê que 
a inspecçlo não se podia bem fazer sem conhe
cimentos locaes, e sem informações da Bahia. 
Podia.o alguns apresentar-se em estado soffdvel 
de marchar, e entretanto em um clima tão 
differente, em eonsequencia dos trabalhos e 
privações da guert·a, e por qualquer indisposição 
que tivessem, tornar-se no estado em que se 
diz que eslão alguns> sem que da parte do 
governo h·ouvesse o menor descuido a este 
respeito. . · 

Quanto á organfaação da escola militar, creio 
que o nobre deputado está satisfeito. Eu con
servaria a respectiva disposição do decreto da 
reforma da academia como um incentivo por 
amor da sciencia, se ·não fosse necessario sllbor
dinar as promoções ás vagas que houvet·ão ·no 
exercito, segundo o quadro. · -

O nobre deputado pela provincia do Rio de 
Janeiro parece que nao gostou que eu dissesse_ 
em termos geraes, que opportunamente faria 
justiça ao conde do Rio Pardo, pois julga. que 
esta minha res-posta envolve a idéa ele in
justiça anterior. Eu creio . que não. Dernafo, 
quando se applica justiça, sabemos se é agradavel 
ou desagradavel ao individuo a quem se ap
plica ? Não póde applicar-se justiça, e ser ella 
agradavel ou desagradavel ao individuo ? O 
governo reserva para occasião opportuna o 
fazer justiça a este general : já se vê que é 
quando ch~ar a occasião~ Quanto ao mais, 
é doutrina ·corrente . que os officiaes generaes 
na.o podem sahir da córle sem licença -~o 
governo. _· 

O Sr. Kontezuma: - Sr. president~, o dis
curso do nobre deputado pela provincia do Rio.. 
de Janeiro póde dividir-se em tres partes, se
gundo pude colligir : a l" foi em referencia a 
algumas proposições de nobre ministro da 
guerra, e ahi referio uma proposição que não 
me recordo haver proferido na. casa : a 2n. 
parte foi sobre o modo porque ·o nobre de
putado o Sr. ex-ministro da marinha- enca
·rava o acto praticado pela ad'ministraçAÓ de 
19 de Setembró com o general o Sr. conde 
do Rio Pardo ; e a 3" parte referindo-se ~ 
algumas proposições emittidas .por mim nesta 
casa. ~ 

Eu não me . recordo, como disse que, hou
vesse pedido ao illustre deputado explicações 
sobre o relatorio a~resentado pelo· Sr. ex
ministro da guerra. Eu pedi explicaç0.;!S ao Sr. 
µiinistro da guerra sobre o mq~o ~e c9mbinar a 

sua opiniâo com a opinião emittida no relatorio 
apresentado pelo Sr. ex-ministro da guerra ; 
achei contradiça.o entre as proposições contidas 

. no relatodo, e as apresentadas pelo Sr. minisfro 
da guerra no seu ulti tnl) discm·so, e Jhe pedi ex
plicações. O Sr. ministro da guerra nos disse, 
pouco rnais ou menos, que não encarava o es
tado do Rio Grande do Sul pela mesma fórma 
porque o havia encarado o Sr. ex-ministro ; e 
eu, para emittir o meu volo ácerca da fixa9ão de 
forças, pedi ao Sr. m inislro explicações sobre 
este ohjecto, e deste modo quiz dar mais .. força, 
mais estabilidade á administração actual, contra 
a qual nao desejo fazer o menor acto de hosti
lidade. 

Estas explicações forão. hoje dadas na casa, e 
(\eclaro que me satisfizerão completamente, o Sr. 
ministro da guerra provou que o nob1·e deputado 
pela provincia de Pernambuco, ex-ministro da 
guerra, tinha profel'ido o que consta do seu 
relatorio mais como veL·dadeiro pa_triota, dese
joso de ver acabada aquella calamidade publica, 
do que como homem de estado ; eu direi mais : 
como homem de estado,. o nobre. ex-ministro 
da guerra se explicou no seu ultimo discurso. 
E11 peço ao nobL·e deputado pela· província do 
Rio de Janeiro, que haja de me explicar como 
póde entender não proximo o acabamento da 
rebellia.o no Rio Grande do Sul, -á vista das pa
lavras do relatorio que vou ler: 
. cc Nestas circumstancias pois, senhores, e 

atténta a calamitosa e desgraçadissima situação 
em que se achão os bandos rebeldes, indisci
plinados, nús, discordes e desmoralisados, 
corno tudo se acha revelado em communi• 
caçcles que lhes têm sido interceptadas, al
gumas das quaes têm sido publicadas nas foJhas 
da capital, é evidente que a duraça.o da guerra 
na.a póde ser longa, e que o triumpho da consti
tuição e do throno nM está distante. » 

O Sr. ministre;> da guerra hoje referio factos 
que provão inconcussamente que das cii'cum
stancias lembradas pelo Sr. ex-ministro da 
guerra não se póde deduzir a consequencia que 
elle tirou. no seu relatorio. Mas ainda lembrarei 

· aos,_senhores deputados algumas palavras do 
relatorio, -q'1Je -!t~_pdmem a opiniao da proxima 
conclusllo da guerra.--~ · 

Di.z mai~ o relatorm-:- · «--.E,.§.!!-lisfeito pela 
minha parte de haver posto em acç!iêf"toàos __ ~ 
meios que houvestes por bem confiar me, eu' ... · 
me considero feliz d·e poder assevet".ar-vos que 
os .effeitos beueficos de taes providencias se 
farão sentir em ordem a convencer a naça.q in
teira de que a administraçao a que pertenci, e 
que desde hoje deixa de contar no poder o 
membro, q_ue nestas circumstancias tem a honra 
de se dirigir a vós, um só expediente não 
poupou dentro da esphera das suas attrihuiçOes 
para legar aos seus successores o imperio unido, 
o throno respeit~do,· a constituição e~ecutada1 e 
a repeldia abatida. p · · 
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100 SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1839 

Diz nimfa o relnlorio om outro lugnr: cc E a 
nao 1mr o npproximaçtlo do {nvet•no, que sPgn
ramente deverá cmpccm· o prog1·esso dus opc= 
raçôes, muito provnveJ svdt& r1uo vm pCluco 
tempo uma favoravel e importnnte mndnnçn RO 
fizesse sentir na situação poli li•~a o m Ili!,, 1• dn 
provinda de que se trata, o que alias podc1·d. 
ainda succeder a despeito das circumstancius 
indicadas. )1 . 

Como pois póde o nobre deputado deduzir 
destas palavras outro coroHario que não seja 
que a guerra está a termil,ar? E se este 
coroliario é exacto, como não reconhecer 
que ha contradicção entre as palavras do rela
torio e as expressões·· que hontem citei do dis
curso do nobre ex-ministro da guerra, em que 
elle declara que é muito natu:ral que a guerra 90 
Rio Grãnde do Su! ainda dure dous annos? 

Tambem não é exaêto o que disse o Sr. ex.· 
ministro da marinha quando, defendendo o seu 
collega ex-ministro da guerra, affirmou que eu 
não queria votar pela lei de fixaça.o de forças. 

nesta occasião que a respeito da administração 
actual aconteça " mesmo que aconteceu á admi
nisll'açilo de 19 de Setembt·o : quero qne tenha 
tudo, e mais mesmo do que pede, para que a 
responsabilidade que deve cahir sobre o go
""l'll" c••i!l corn fundarnont(\ •e Nue ~..-. nf<o ., .,, ..., u .. p, ••• ..... a,u...... v 1 "-i ;;:,v IJâ 

nllegue que o corpo legislativo na.o deu forçus 
sul'flcientes; mas que, dando estas forças, possa 
a assembléa gemi dizer, se ellas fo1·a.o ou n!lo 
bem empregadas, como infelizmente somos 
obrigados a declarar a respeito da adrniuistraça.o 

, de 19 de Setembro, que nada fez, apezar dos 
extraordinarios recursos de força, arbitrio e 
dinheiro, postos á sua disposição, recursos 
ai~da nào concedidos a governo algum de nosso 
pa1z. _ 

Passando a -outro topico do discurso do 
nobre deputado, 1Jão posso deilrnr de deplorar 
que o nobre ex-ministro da marinha ainda ne· 
cessHasse de fr consultar alguem para poder 
bem perceber a phrase ou expressa.o- recru
tamento em massa.-Eu concebo, sem ser mi~ 
litar, que recrntamento em massa é recruta
mento sem -discrirnínaçào, e é o_ que houve 
realmente na Bahia. O nobre ministro da 
guet'l'a satisfez á camara completamente nesta 
parte. · 

Pelo que respeita ao conde do Rio Pardo, 

Eu tenho constantemente votado para que se 
dêm forças· ao governo ; o que tenho feito é 
pedir expiicações para poder dar o meu voto 
com conhecimento de causa; mas nunca · 
neguei força. Conheço a posiçao do Brazil e do 
Rio Grande do Sul, e _posto me tenha apartado 
nos .1ileus discursos das opiniões daquelles 
senhores que encar110 o Brazil em conflagração 
perenne; e em revolução continuada, nem por 
i:iso tenho deixado de reconhecer a necessidade 
de empregar força para manter a paz publica; 
na.o toda a força que se possa querer, mas 

.. eu quizera nesta occasião ter presentes os 
officios, nn.o só do ex-presidente daquella pro~ 
víncia, como do governo, relati\7os a esse rligno 
e valente general : eu então mostraria ao Sr. 
ex-ministro da rnat·inha que o chamamento 
deste general, longe de ter sido uin acto que 
possa ser comparado com outros a respeito de 
generaes, foi verdadeiramente acintoso, e para 
satisfazer ao orgulho pueril do ex-presidente do 
Rio Grande do Sul. O nobre ex-ministro da 
marinha quiz desculpar esse abuso de autori-

_ aquella que julgo necessaria ; porque se dermos 
muita força, estou·que se nllo realisará (talvez 
se na.o tenha · ainda realisado toda a força 
votada) (apoiados); e porque receio que, arbi
trando nós uma gl'ande força, nos vejamos obri
gados a votar por medidas financeiras em 
absoluta ruina do- paiz. (Apoiados.) Aproveito -
esta occasillo para recommenda1· ao tachy
grapho que tome esta minha expressllo para 
qne ella chegue ao lhrono, e para que o Sr. 
ministro da fazenda demonstre exactamente o .. 
estado do thesouro, e nos diga qual é. (! "érd~
àeiro estado da . ?ivida. J>~!}~;:ufi~ ;p~areça 
n:sta casa o que J~ ap~~ieceu no anno passado, 
d 1?:;Tn92-~ill;{~~;;;It;do que a divida era·uma, 

N·: -~ ·o-Sr. ex-ri1inistro da fazenda que· a divida 
era outra : ao· mesmo tempo_ que ,o resultado 
desta fingida opposição foi ser o Sr. deputado 
do Rio de Janeiro nomeado para contadór,'do 
thesouro ... 

O Sn. PRESIDENTE:- O Sr. deputado está 
fóra da ordem ; rogo-lhe que se limite ao objecto 

- em discussllo. 
O SR. MoNTEZUMA : -Sr. presidente; aproveito 

esta occasiã.o para declarar que estou prompto 
para votar mais força, se o Sr. ministro da 
gn_ena declarar que é indispensavel. Quero 

dade com regras geraes; mas note.o Sr. ex-mi
nistro que o goverilo é tambem responsavel 
todas as vezes que abusa do poder discricio
nario que lhe- ·e cõniiã"Jõ":· -S-e ·n;uvé""ou nao 
!lbuso QSss~ poder discdcionario, eu appello para 
-â corisciencia do nobre ex-ministro da marinha. 

Sr óresidente. se acaso fosse util. eu en
trari~ iio exame ·de todo este negocio", e talvez 
tomasse algum tempo·á camara com um reque
rimento em occasião competente, pedindo ao 
governo Jodos os officios relativos a este acto 
da administração. 

O S~. ToRREs :- E' util, eu .acho que é. · 
O SR. Mo~TEzu11A :- Mas eu recuo, porque 

julgo de necessidade na.o entrar no exame de 
actos desta natureza todas as vezes que elles se 
referem a militares: reconheço a necessidade 
da subordinação, sei que as leis militares s:lo 
rigorosãs, e estou que devem sel-o para que a 
força militar desempenhe o fim para que é 
creada no estado, e não desejo que se abuse das 
minhas palavras. 
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Este genernl vivia tranquillo na província do 

Rio Grande do Sul; nenhum acto de hostili
dade havia sido praticado por elle. Tendo des
empenhado importantíssimos empregos no 
paiz, tendo sido elevado a urna posição emi
nente no estado, tinha entenàiào que o retiro 
era a posição que mais lhe convinha. E' deste 
re_tirn que e~le foi arranc~do par~ vir residir no 
Rw de JaneHo: os motivos, nrnguem os co
nhece melhor do que o nobre ex-ministro da 
madnha, pela solidariedade do gabinete de 
19 de Seternbro. Eu desejo que o nobre ex-mi
nistro da marinha quando o julgar opportuno, 
declare c1ue nil.o forão nunca deshonrosos a 
esse valente e velho general brazileiro o seu 
comportamento polilico e seu comportamento 
militar. Não é só Ill'Slu época que o digno ge· 
neral merece elogios do paiz; já os tem mere· 
reciclo em outras épocas igualrnénle impol'lanles. 

Terminarei esta parte do meu discurso, dizendo 
que aceito completamente a resposta dada pelo 
Sr. ministro da guerra relativa ao conde do Rio 
Pardo, e que confio que o governo de 13 
de Abril lhe fará justiça, jnstiça que no meu 
conceito individual no.o foi feita a este digno e 
valente general. 

Creio que tenho satisfeito ao nobre e digno 
deputado pela· provincia do Rio de Janeiro. 
Falta-me sómente, pelo que diz respeito ao seu 
discurso1 declarar que nenhum susto, nenhum 
medo eu teria de tornar a veL' a admiuistt·açllo 
de Hl de Setembro empolgar de novo o poder, 
se acaso eu attendesse sórnente aos meus inte
resses individuaes. Respeito a cada um de seus 
membros, tenho na maior consideração as suas 
luzes, que sempre produzirão em mim' o effeito 
que dev~ produzir o talento extraordinario que 
reconheço no todo dessa administração ; mas, 
Sr. presidente, ella foi tao damnosa ao paiz, 
que l'eceio pela minha parte que ella torne 
a resurgir. No entretanto não quero com 
estas minhas palavras tolher a vontade irres
ponsavel. 

Pelo que respeita á minha emenda, tenho a 
declarar que é tal qual a do nobre depu
tado pela provincia de Santa Cathal'ina, fal
tando sómente á emenJa do nobre deputado 
a autorisação para o gpverno distribuir as 
forças pelas _provincias como entender. Por
tanto, se o nol:irn deputado quizesse incluil' 

. ha sua emenda o 2º período da minha, eu a 
1;etiral'ia. 

MUITAS VozES :- Votos1 votos, volos. 
Os SRs. REZENDE, CARNEIRO DA CuNHA e. 

. Vt:IGA PEsso.A cedem da palavra para :votar. 
O SR. BARRETO PE»aoso declara que na.o 

cede. 
I 

~ica portanto-a materia adiada. · 
O SR. 1 u SECRETARIO dá contà de um officio 

dó Sr. ministL·o da . fazenda, pedindo dia e 

hora para apresentar uma proposta ; é-lhe 
designado o dia 15 do corrente pelo me10 
dia. · 

Levanla~se a sessa.o ás duas horas e meia. 
A ordem do dia é a mesma. 

----a:i.-.---
Sessão em lo de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJ0 VIANNA 

SuMMARio.- Expediente. - Reqiterimentos. À 
caniara 1,ntnicipal dct côde. - Ordem do 
dia. - Negocio do Dr. Guen·a. Di8CUrso 
do Sr. 1.liow·a JYlagalhãC?5. - Fi:i;açêto de 
J orças de term. 

A's 10 horns da manhã foz-se a chamada, 
e logo que se reune numet·o legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessao, lê-se e approva·se a acta 
da unlecedenle. 

Faltão corn causa · participada os Srs. Ca
jueiro, Sebasti~o do Rego, Calmon, Aureliano, 
Bustamante, ..(\.lcibiades, Pinto Coelho e Fer
reira de Castro ; e sem ella os Srs. Soi.1za 
Franco, Re·go Barros, Souza Martins e Gomes 
Ribeiro. 

EXPEDIENTE'1 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
fazendo mença.o de uma representaçao da _as
sembléa legislativa do provincia do Espirito
Santo, relativamente _á lei de 12 de Agosto de 
1834, que é reme\tida á commissa.o de consti
tituíça:o. 

Vai á commiss:i.o de instrucçào publica o re
querimento de PorGrio Ferreira Velloso. 

Vaiá mesa o requel'imento de Joaquim José 
Gomes da Silva, e á. commissa.o do orçamento 
o requerimento de Antonio Francisco Coelho e 
Jacintho Vieira Couto. . 

Remette-se á commissao de pensões e or~ 
denados o. requerirri'ento de Domingos Ferreira 
Galvao. 

Lêm-se os seguintes pareceres, que ?>ão appro-
vados: . 
. Da commissilo do orçamento da fazenda: 

,e As assembléas legislativas provinciaes de 
Minas Geraes e Matto Grosso solicita.o : a pd -
meira, que esta augusta camal'a hàja, em 
conformidade do acto addicitmal, de extremar 
os predios geraes e provinciaes ; e a segunda 

. que_ fiquem pertencendo á província as fazendas 
de gado vaccum e cavallat·, estabelecic.l_as nos 
lugares da Caissara, Miranda e Casalvasco, 
afim de serem convertidas e~ fazendas nor
maes. 

« A commissão do orçamento da íazenda 
é de parecer, que estas L'epresentações sejão de
volvidas á commissa.o especial encarregada de 
apresentar o projecto de lei sobre essa divisão 
de predios geraes e provinciaes. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:17 - PÃ¡gina 2 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 18$9 

<( Paço da camara dos deputados, 8 de Julho 
de 1839. -- Manoel do Ncrncimento Castro e 
Silva.-Joaqil-im, Francisco Yianna. )) 

D~s commissões de marinha e guerra e de 
pensões e ordenados: 

<( As cornrnissões á que foi presente o re
querimento d_e João Rangel de Azeredo Cou
tinho, 1 e- escripturario do_ arsenàl' a·e guerra, 
que pede melhoramento da reforma ou aposen
tadoria, que Jhe fôra concedída pelo governo, 
em decreto de 21 de Novembro de 1833, assim 
corno, que se lhe declare a graduação que lhe 
compete, sl\0 de parecer, que a respeito se peça 
esclarecimentos ao governo. 

<< Paço ela assembléa, 13 de Julho de 1839.-· 
O. de n1endonça. - Lfma e Silva. - Ro-
;,,..,.,:nn,no TI'n()'tt'l'*no _ r,.,~()')J)f;,.,.;., r1N r!r)l')'"Jlltr - M 
'\.o\11 f,y.\,llc;,Q ..Ll.,./1 I VQ• \,./IAII lt,LJl[JI V 1.4'1..U 1,,J'-"'fflt.l.V• .._,_._. 

Mão ouvira referir-se officio algum que dis· -
sesse respeito à esse objecto, por isso, extra
nha.ndo a demora qne tem havido na remessa 
dessas informações, declara que vê-se na penosa 

-- . !'.\ __ , _] ...] ________ t!',_ - • 

necessmaae ae uar creaao ao que onv1ra oc-
correra em sess1lo publica da camara municipal, 
dizendo o seu presidente : - Que a mell1or res
p~sta que se podeiÜl dará camara dos Srs. depu
tados era não dar resposta alguma. 

Ignacio Cavalcanti de Lacerda. - Gomes da 
.Fonseca. » 

O Sr. Montezuma pede a palavra pela 
ordem para oITerncer os seguintes requerimentos, 
que lê : 

« Requeiro se peça ao governo declare á ca
m ara a quanto montarão, nos annos financeiros 
de 1837 a 1838 e 38 a 39, os 1mpostos pagos 
pelas casas de commercio estrangc,;ras estabe· 
lecídas nesta côrte, tSpecificadas as impor
lancias de cada um dos semestres destes 
annos financeirns ; e bem· assim 8. importancia 
de tae~ impostos pagos já no corrente anno fi
nanceiro. 

Nota que este presidente da camarJl mu
pici pal já em outras occasiões tem dito cousas 
bem dignas de . serio reparo. Quando um 
illustre deputado pelo Rio de Janeil'O, o Sr. 
Joaquim Francisco Vianna; requereu que se 
inserisse um artigo na lei do orçamento relativo 
ás contas · da camara, nessa occasi!ío esse pre
sidente exprimia cousas bem desagradaveis. 
n1l.o s_ó reiativamente a esse illustre -deputadÓ 
do Rio de Janeit·1), mas á camara em ·geral. 

• ( Apoiados. ) Deseja que as autoridades não 
ponbao em duvida que d.evem satisfazer ao que 
fôr requisitado pela assembléa geral: é pois 
desta fórma qne respeito se mostra ás insti
tuições do paiz ? (Apoiados.) Termina dizendo 
qne müilo sentirá que taes informações sejllo 
retardadas, e que o presidente da camara mu
nicipal ouse dizer que a melhor resposta era 
n1l.o dar nenhuma. (Apoiados.) 

« Paço da camara dos deputados, 15 de Julho 
de 1839. -Montezuma. )) 

<< Requeiro se peça ao governo que, exigindo 
da camara municipal desta côrle as competentes 
informações, declare se está em vigor o § 2u do 
tit. 6º, secção 2" das posturas publicadas em 11 
de Setembro de 1838, paragrapho que já fazia 
pai-te das posturas publicadas em Outubro âe 
1830, informando o governo tudo que tem oc
corrido a er:;te rcspeító. No caso de eslar em 
vigor o referido paragrapho, declare· igualmente 
o numero das licenças dadas este anno, em 
virtude da excepçao feita no mesmo paragrapho, 
especificando-se as nações a que pertencem os 
individuas que as obtivera.o, ou se n1!0 se tem 
concedido taes licenças por se não haverem re
querido, caso em que se deve declarar lambem 
5e as multas impostas ·aos infractores das pos
turas têm ·sido ver'ificaqas: 

« Paço da camara dos deputados, 15 de Julho 
de 1839. - Montezuma » . 

Coµlinua õ orador,' dizendo que este ultimo 
reqüerimento é de alguma_ imporlancia, e terá 
occ~sião de desen•;olver o seu objecto quando 
vierem a~ informações que pede. Sómente ó 
que desejará é· que a camarà municipal nao re· · 
tarde estas informações. Nesta occasia.o pergunta. 

. se com effeito já vierão as que se pedirão na 
,·casa ácerca dos objectos · re]~tivos ã .mesma ca

, mara municipa~ desta ct>rte ; e como ftinda 

O Sr. Henriques de Rezende pede a palavra 
por esta occasião, para lembrar ao Sr. presi
dente a necessidade de dar para ordem do dia, 
em v~z de negocios .de privado interesse, entre 
outras cousas o parecer de contas da camara 
municipal desta cidade, apresentado o anno 
passado, pela commissão respectiva : diz isto 
para nll.o ficarem todos os annos as contas 
apresentadas á caea, e porque lhe éonsta que 
a camara municipal tem levado .a mal que ~ 
commíssao propuzesse a diminuiçn.o do orde-

. nado do seu secretario. 

O Sr. Carneiro Leão declara qu~ não deve 
passar a p,~oposiçao que acab·a de emittír · o Sr. 
deputado. Aponta1á factos de que acamara mu
nicipal desta côrte tem convenientemente, e 
~m conformidade da· lei, enviado as suas contas; 

· e por onde póde o nobre deputado deduzir que 
a camara não que1· enviar as sttas contas ? Ella 
as tem remeUido para aqui. Nota que lhe foi 
imposta a obrigação de enviar a ·es;ta camara 
o seu orçamento para ser discutido·;· porém 
lembra .que nós já estamoij no mez de Julho, 
e ainda não temos as. bases principae.s pa,ra 
tratarm9s do orç~mento geral, quanto mais do 

. munfoipal. Emquanto, porém, á remessa de 
e1:>ntas, não ba nenhuma razão para se· fallar, 
porque ellas têm sido compelentementa remét
tidas ; . e se acaso ellas se não têm tomado, a 
cu]pa não é da camara municipal, e sim desta 
carnar-a, que o não tem feito por sua propria 11e-
g~igencia. . 

O Sr. Go!lleS de Ca.mpos, querendo· fallar 
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SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1839 193 

sobre o materia, e sendo advertido pelo Sr, 
mesidenle aue RÓ o ooderia fazer ácerca do 1-------- -- ,- - - l 

requerimento em discuss:io, rleelara que em oc
casião propria. mostrará com a legislaçrw que o 
que fez a commissrt0 é conlrn a lei. 

O Sr. :Barreto Pedroso pronuncia-se contra 
as censuras que se têm feito ao presidenle da 
c~mara rnunidoaL Nota aue o Sr. deoutado 
q-;·;· f;llo~ sob1~e ~st; ~-bje~i; nuo -;pres;ntasse 
documentos por onde provasse esse facto que 
allegou ; e lhe rogar·, assim como aos mais 
Srs.-deputados, que quando queirão fazer cen
suras de tal natureia apresentem provas. Fazer
se uma censura ao presidente da C;.\mara mu
nicipal do Rio de .faneiro, cidadll.o que gosa 
da estima publica sem se apresentarem provas, 
nllo é de ju!,,liça. Quando pois lacs ce11s111·as ap· 
parecerem, conv(,111 que eiins se ap!'ese11tern com 
l'uclos que as compwvem. 

O Sr. Montezuma pede a palavra para ex· 
plicar1 e diz que se refet·c no que cfo:sc ás pa· 

· lavras que ouvira pl'ol'el'Ír o presidente do ca
mara municipal cm sessào pnblica da mesma 
camara: conta o facto, dizendo que appareceu 
aqui um requerimento pedindo informações 
á camara, cujo re4uerirnento, sendo '}nviado ao 
governo, fôra remettido á camara municipal 
para responder. Na occasino em que foi pre
sente á camara municipal na.o se achava o pre
sidente; e o verearlor que occupava cntUo 
este luga1· ponderou que ficnsse adiado. Em 
outra sess~o, achando-se presente o presidente, 
tomou-se em consideraçn.o o requerímento, e 
o mesmo presidente disse qne, se a cumara 
quizesse seguit· a sua opinião, a melhot· res· 
posta era nao dar resposta alguma. Bem se 
vê que dislo que disse o presidente em sessão 
.publica não é possi vel tirar-se um docu
mento para se poder apresentar. Se, porém, 
esse presidente nllo proferio taes palavras! elle 
orador dá a si proprio os parabens, porque não 
quer que tal aconteça no seu paiz. O que é 
certo é que a camara ainda alé hoje não tem 
respondido, nem mandou satisfazer ao que ha 
mais de um mez se lhe pedio. Assevera que até 
sexta-feira passada ainda nada resolvêrn para 
~e começar a dar execução á ordem desta 
camara, e, sendo isto assim, póde dizer que 
ba alguma probabilidade no que se lhe re
ferio. 
. O Sr; Andrada, ·Machado (pela ordem) de

clara que tudo isto que se tem dito é es
tranho ·ao requerimento. Mostrou-se que a 
camara muuicipal não faz caso das nossas 
ordens, façamos·nós sentirá camara municipal 
o que deve fazer. (Apoiados.) 

O· Sr. Vaz Vieira. cuida que· não será fóra. 
da ordem e inopportuno dar alguns escla
recimentos em defesa . da· camara municipal 
desta côrle pelo que respeita á solução dos 
quesitos ou informações que della forã.o exigirtas 

'fOJ\10 ll 

em uma das sessões passadns, porqu~ foi 
lambem cruando fundamentou o reuucl'i111enlo 
em discus~ão que o nobre deputado pela - B;hia 
fez inct·epações a essa carnara nrnnicipal. 
(A~oiado.~.) Está autorisad·o para pensar que 
à carnara -do Rio de ,Janeiro não tem ainda 
p0dido enviar as informações ordenadas por 
complicadas, e por difficuldade de prompta 
satisfaç~o, porque alé um dos vereadores ha 
poncos dias consultou a elle orador sobre o 
meio de se podet· bem cumprir a deliberação 
desta camara. 

O Sa. MoNTEílUlllA :-Não se seg11e ..... 

O SR. VAz V11mu, : - Ao· menos o facto 
m osLra diligencia a desejos de cu rn pri t' aqnel las 
ordens. A cama1·a til u n ici pal do Hio de ,Ja. 
nciro nunca trn.tou com menos consideraçO.o 
as exigencias <lo col'po legislativo e do go
verno. (A pofodoN,) E emqnanto o nobre depu
tado nrto apresentar um exemplo em conlrado, 
ao menos que nao seja urna accusaçào vaga 
corno essa, de que confessou nllo te1· conhe
cimento proprio, ha de permiltir-lhe que não 
acredite que essa ca rnarn pretenda µroeras· 
tinat· e illudir as informações que <.lella se 
solicitárào. 

O SR. MoNTEZUMA assevera que ainda na.o 
deliberou até sexta-feira passada. 

Julga-se discutida a ma teria, e o reqneri
mento é posto a votos e approvado. 

E' igualmente approvado o outro requeri
mento do mesmo SL". Montezuma. 

Annuncia-se achar-se na sala immediata o 
Sr. ministro da fazenda, que é recebido com 
as formalidades do estylo, e tomando lugar 
á direita do Se. presidentt\ lê a seguinte 
proposta do governo sobre a organisaça.o do 
thesouro e das thesourarias provinciaes: 

cr Augustos e dignissimos Srg. representantes 
da nação. 

<< A experiéncia. de oito annos, põe fóra de 
duvida os inconvenientes da lei de 4 de Outubro 
de 1831 pelo que respeita i organisação do thc
souro e das thesourarias pl'Ovincia.es ; e afim de 
collocar a administração da fazenda. do ímperio 
no pé de regularidade, que convém (ao menos 
como ensaio ) 1 de ordem do regente, em nome 
do imperador, eu venho apresentar-vos a se
guinte proposta : 

11 Art. 1º. O tribunal do· thesouro publico 
nacional será composto de quatro membros, 
além do presidente, a saber : o inspector-geral, 
·o contador-geral, o procurador-fiscal, que será 
sempre o mesmo que fõr procurador da corôa, 
soberania e fazenda nacional, e um ajudante do 
procurador-fiscal. 

« Art. 2º. O ajudante do procurador-fisca], 
que será eleito d'entt·e os bacbareis formados, 
que se acharem emprega.dos na magistratura, 
vencerá o ordenado an,;,.ual de 2:400$1 e com, 
pete-lhe : 

·,-~ ... -- . 
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« 1~. Substituir o procurador-fiscal nos seus 
impedimentos. 

« 2º. Des~mpenha1· o que o procurador-fiscal 
Jhe encarregar do que pertence ,'is suas at
tribuições marcadas na lei de 4 de Outubro de 
1831, art. 20 § 2''. 

cc Art. 3º. A aclual contadoria de revisão 
tomará a denominação de contadoria geral~ ·e 
será dividida em h'es secções, dirigida cada 
uma pelo seu chefe, com subordinaçao imme
diala ao contador. Estas secções serão :T', de 
escripturação ; 2\ de tomadas de contas ; 3", 
de balanços, informações e outros trabalhos. 
Os chefes das secções tera.o o ordenado de 
2:400$000. 

« As funcções que competia.o. ao official
maior, cujo lugar fica abolíd·o, passaráõ em cada 
secça.o para o seu respectivo chefe. 

cc Art. 4°. O numero total dos ofliciaes da 
contadoria, não comprehendidos os tres chefes 
das secções, não poderá excedei• u s~sscmta, 
dos quaes 12 serão pl'imeit·os escripturnrios 
com o vencimento de 1:600$; 18 segundos com 
o de 1:200$ ; 18 terceiros com o de 800$ ; e 12 
praticantes vencendo 400$, podendo ser estes 
admiltidos na idade do 18 nnnos, mas sem 
contarem an liguidade nest., classe. 

,e Art. Õº. Os chefes dus secções serllo sempre 
escolhidos na classe t.los fH'imcit·os escriplu
ral'ios e dos inspeclares das lhesoural'ias, com 
attençllo ao merito respectivo; e fora.o as vezes 
do inspector geral e do con tadOt\ na ordem da 
antiguidade, sendo suhsliluidos pelos escripta
rarios que o contador houver de designar. 

« Art. 6°. O thesom·eiro-geral terá 3:000$ 
de ordenado, e mais 600$ para quebras ; e será 
auxiliado por dous fieis com o vencimento de 
1:200$000. 

te Art. 7º. A thcsoura1·ia de ordenados será 
convertida em uma pagadoria organisada do 
modo que mais coovE>niente fôr ; ficando ao 
governo o arbitrio de fixar os vencimentos dos 
respectivos funccionarios, alé definitiva appro
vação do corpo legislativo. 

cc Art. 8º. Todos os pagamentos serão effe. 
ctuados dentro do mtmicipio, pela thesouraria 
geral directamente á pagadoria do thesouro, e 
as da marinha e da gnerra, sobre folhas pro
cessadas nas respectivas repartições, ou sobre 
contas apresentadas, pelo que respeita ás des
pezas do material. 

« Art. 9". Ficão subsistindo as thesourarias 
da Bahia, Pernambuco, Maranhão, S. Pedro, 
Minas Geraes e S. Paulo, com as modifica
ç0es que o governo julgar convenientes, pelo 
que reiipeita ao numero dos empregados, e aos 
respectivos vencimentos. . 

« A attdboiça.o de nomear e· demittir os 
empregados destas thesourarias pertencerá ao 
imperador. . · · 

« Art. 10. As· demais thesourarias serão ex
tinctas ·passando os respectivos funccionarios a 

fazer parte de- administrações d~ nova Mrnià, 
abrangendo estas tambem o serviço das alfan
degas ou recebedorias respectivas, se assim se 
julgar couveniente ; e pelo que respeita ~spe
cialmente á lhesoUt·aria da proviucia do Rio de 
Janeiro, passaráõ os seus empregados a ter exer
cicio em outras ~stações de fazendas. 

« O numero e vencimento dos empregados 
destas novas administrações serão fixados pelo 
governo até approvação definitiva do corpo le
gislativo. 

cc At·t. 11. A contadoria getal escripturará a 
receita e despeia effeituada em todo o imperio, 
abrindo conta especial para cada ministerío, 
pelo que respeita á despeza. Do mesmo modo 
tomará annualtnente as contas de todas ns re
parli~:ões fiscacs, pelo modo que especificado 
fô1• em um regultllllento especial. 

cc A1·t. 12. 'rodas as questões ou duvidas, 
que se suscitarem por parte dos collectores ou 
dos collectn<los, Oll dos exaclores, ou. contri
buintes, ou sejno relativas ao direito e modo de 
lunçnt• e cobrai· as contribuiçaes e obrigação 
de a. salisfaze1·, ou sejão relativas á quota das 
mesmas contribuições, serão decididas em pri
mefrll. instuncia pelos chefes das estações. sub
altemas da fazenda que tiverem lugar, com 
recurso para o t1-ib11nal do thesouro, quando a 
impot·tancia detlas exceder á quantia de 100$. 
Da mesma sorte se decidiráõ as causas de 
contrabando ou extravio de direitos, tendo 
havido a effectiva ,apprehensão dos generos e 
mercadorias extraviadas. 

cc Art. 18. O lribunal do thesouro exercerá 
definitivamente em ultima instancia a sua ju
risdicção administrativa no conhecimento e 
decisão de quaesquer questões á.cerca da exe
cução das leis e regulamentos fiscaes, na arre
cadação, dislribuição e contabilidade das rendas 
publicas. 

<e Art. 14. As disposições do · art. 90 da lei 
de 4 de Outubro de 1831 são extensivas a lodas 
as sentenças que forem preferidas pelos juizes 
territoriaes contra a fazenda nacional, qualquer 
que seja a natureza da causa. . 

« Art. 15. Nas execuções que se promoverem 
contra os devedores da fazenda nacional por 
quantias liquidas, demonstradas por contas cor
rentes, certidões authenticas dos livros dos 
lançamentos, ou escriptos e assignados, usados 
nas repartições fiscaes, se observará, quanto 
fôr passivei, a fórma de processo estabelecida 
na lei de 22 de, Dezembro de 1761, título 8º, 
na.o se admiltindo aos executados outra de
feza, que não ·consista na apresentação-de qui
tações ou pagas. 

« Art. 16 .. Fica revogado o art. 48 da lei de 
4 de Outubro de 1881. 

cc Rio de ,/ aneiro, 15 de Julho de 1839. -
· Oandido Baptista .de Oliveira. >> 

. Finda a leitura o Sr. presidente declara que, 
a camara tomará em consideração a proposta 
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do governo1 e o ministro é despedido com as 
mesmas formalidades. 

A proposta vai ás commissões de fazenda 
1ª e 34 • 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão sobre a questão do 
Dr. Guerra. 

O SR. NUNES MACHADO offerece a seguinte 
sub-emenda, que é apoiada : 

« Depois da palavra - illegal- accrescenle· 
se -emquanlo importa a · restituição do ma
gistrado nomeado Agostinho Moreira Guerra.
Nunes Machado. ii 

Entra conjunctamenle em discussr10. 

O Sr. Moura Magalhães :-Sr. presidente, 
eu cederia de bom grado da pahlvra, se os 
mais senhores que a têm a cedessem ignnl
mente para se votai·. 

O Sa. CLEMENTE PER~IBA :-Não posso ceder. 

O SR. MouRA MAGALHÃES declara que n 

questão tem-se sobremaneira prolongado, to
davia, como se t..ata de eslahe1eccr principias 
q?Je devem regular as attribuições do poder 
judiciario, reputa-se de grande imporlancia, 
e por conseqnencia não acha fó1·a de pro
posito . dar ainda algumas explicaçõei':i. Desde 
já declara que vota contra o parecer da com
missão. Vota contra todas as emendas que 

·se acbão. sobre a mesa, e passa a dar as razões 
ern que se funda. Nl.\o descobre illegalidade 
da parte do governo quanto â conservaçã.o do 
Sr. Fran~o nn comarca de Belém : porque o 
governo com esse procedimento reparou uma 
illegalida(\e, uma injustiça praticada, pelo go
verno anterior ao de 19 de Setembro. (Az;oia
dos.) Observa, porém, que o governo que mandou 
conservar o Sr. Franco, e não deu destino ao 
Sr. Guerra, praticou uma injustiça que cumpria 
reparar, visto que este bacharel já tinha sido 
nomeado juiz de direito. 

Examinando as razões apresentadas no pa- .. 
reccr da commissão, (que lê) delle deduz que 
o governo obrou bem. Nota que o Sr. Guerra 
foi despachado em 14 de Setembro de 1837. 
O governo de 19 de Sétembro, por um decreto 
de 23 de Outubro, manda conservar o Sr. Franco 
quando não tinha decorrido os 6 mezes de es
pera facultados pela lei de 1818, para dentro 
delles se etfectuar a posse : aceitando pois o 
argumento deduzido dessa lei, o Sr. Guerra 
ainda estava no prazo em que. podia tomar 
posse, e dentro desse prazo cassar-lhe a no
meação é evidente injustiça. Não nega ao go~ 
verno a faculdade de remover um bacharel 
nomeado juiz de direito ainda dentro dos 6 
mezes em que póde effectuar sua posse: mas 
o que quer é que outro destino lhe seja dado. O 
Sr. Guerra tinha pois direito a um lugar, na.o 
ao. de juiz de direito da comarca de Belém, 

porque esse pertencia ao Sr. Franco, e porque 
nenhumu utilidade publica reclamava sua re
moção. Senhores, exclama o orador, esta uti
lidade publica, tantas vezes invocada, é na 
verdade uma incognita que os ministros a re• 

.solvem por differentes equações (apoia.dos), e 
seria. bem conveniente que se eliminasse essa 
expressã.o vaga ou se fixasse seu sentido. Se
nhores, ai dos destinos dos cidadãos, ai da 
sorte da liberdade, se por ventura os magis
trados tiverem de temer os resentimentos do 
governo l 

Lembra que citou-se a autoridade de Meyer 
para moslrar a necessidade de serem as magís
tn,dos inamoviveis. Poderia igualmente citar-se 
a de um jurisconsulto francez .... que parece que 
escL·evia em França para o Brazil. Perguntava 
esse jurisconsulto como se póde considerar 
inamovivel um magistrado qne o govm·no póde 
arrancar de Pm·is> mandar pnm Ajaccio na 
Corsega, a prclexlo de utilidade publica? Que 
consideraçn.o mel'ece um magistrado ambulante, 
que anda de cidade em cidade, de lugar em 
lugar, e que ao dar cada sentença teme sua 
remoçi\.o? E' neccssario .não confundir a utili
Jidade publica com um mero capl'icho. 

Lembra que é necessario dar esta garantia 
aos magistrados para que não esteja.o depen
dentes do aceno <fo governo. 

Passando depois a provar que, pelo simples 
facto da nomeaçãO de juiz de direito, um ba
charel torna-se magistrado, declara que na.o re
corre aos a1·gumentos deduzidos do codigo penal, 
nem de doações, nem do direito hereditario , 
na nossa legislação acha prova sobej~. O asM · 
sento da supplicaça.o, de 80 de Janeiro de 171!9, 
diz qne todas as mercês se considera.o essen
cialmente perfeitas pelo facto de concessão de 
graças, ainda que para seu complemento seja 
necessaria posse. Ora, ninguem póde negar 
que, quando o governo escolhe Pedro ou Paulo, 
faz-lhe mercê; com~ pois, á vista do assento 
que citou, dizer-se que a posse é uma condição 
sine qtta non para constituir um magistrado. 
. Entra bem no espirito · da legislação de 1818, 
-quando diz que o bacharel nomeado se apre· 
sente a tomar posse dentro do prazo marcado ; 
entende qt1e a lei previa que o bacharel podia 
praticar abusos, e disse que, tendo decorrido os 
6 meze~ da nomeação, entender-se-ia ter taci
tamente renunciado o lugar. E desta previM 
deacia mesmo da lei se vê que o bacharel 
dentro dos 6 mezes é magistrado. Mas se 
passar este parecer da maneira que está, não 
se vai pôr em duvida a sorte dos magistrados? 

Deçlara que não quer que o governo jogue a 
péla com os os juízes de direito (apoiados), 
e nisso está não só seu direito, ·como tambem 
cumpre seu dever de deputado, defendendo uma. 
classe respeitavel, e de summa importancia 
na sociedade. Nota que o governo, a respeito 
dos magistrados, tem feito o que lhe parece já. 
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de ]onga data ; e alé consagrou-se como prin
cipio, depois d$ publicação do codigo do pro
cesso, que os Juízes de fóra, ouvidores, etc., n::í.o 
erão juir.es de direito. Este principio foi con
sa!!rado. aoezar das instwccões do Sr. Honorio 
H~r~et~ ;· e no emtanto os juízes de fóra, os 
ouvidores erao tanlo juizes de direito como o 
é ellc orador, e todavia ficárão muitos f61a da 
carreira da magistrattJra. 

Passando a memorar o que se tem praticado 
com o Sr. Roso, declara que esse senhor foi 
nomeado chefe de policia para o Pará, e acom
panhou o ma1·echal Manoel Jorge; ahi esteve 
bastante tempo, soffreil do moles lias e ptivaçôes; 
teve ao depois de entregar. o lugar a outro 
bacharel ; então o governo o nomeou juiz de 
direito da Parna.hyba ~ como não pudesse fazer 
effeêiiva essa nomea.ç~o, nomeou,o para Pa
ranagu á : o Sr. Roso retira· se para o Maranhao, 
e segue no paquete para o·Rio de Janeiro para 
tirar a sua carta ; dizem-lhe na secretada que 
não se lhe póde passar sem novas ordens : re
querendo então este senhor, recebeu uma por
taria, aviso, ou o que quer que seja, decla
rando-lhe que já não tinlia lugar, e elle por 
ahi anda. 

Passando a rectificar algumas. circumstancias 
do discurso do Sr. Torres ácerca do Sr. Araujo 
Franco, observa que havia este senhor sido 
mudado para as Alagôas, e que mandára tomar 
posse . por procurador, qtJerendo ao depois partir 
para as Alagôas ; disserão-lhe que o ni\o fi. 
zesse, e assim demorou-se elle até que appa
receu a lei provincial das Alagôas pela qual foi 
empossado em sua comarca outro bacharel : 
eHe dirigia-se ao governo pedindo o i.ugar de 
de$embargador ou de juiz de direito ; entre
lan lo não se )he deu destino, como cumpria. 

O orador combate a idéa emittida na casa de 
ser o poder judíciario ramificação do podet· exe
cutivo : e termina declarando que o governo 
deve saber o que se tem dito nesta casa, vendo 
que a camara reprova o parecer da commissão ; 
deve reconhecer que o acto foi injusto, deve re
parar essa injustiça, dando destino ao Sr-. doutor. 
Guerra. 

Não advoga a causa de Pedro ou Paulo, 
advoga· a causa rle uma classe importante. Não 
quer servir para o jogo da péla, ne.m snppõe 
que seus dignos collegas o quererão. Conc]ue 
pois votando contra o parecer e contra as 
emendas offerecidas. 

A rnateda fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Depois de introduzido o Sr. ministro da guerra 
com as. forma1i_dades do esty1o, conlinua. a 
discussão da lei de fixação de forças. 

O Sr. Eeiend.e declara que é obrigado o Sr. 
ministro da guerra a ter uma força fóra da 
linha, a que nAo chamará senão ordenanças, 

. . 

porque não é nem g11at·da municipal, nem 
ni!~innsi.l : /4 11nm rnilir.i:.t ml.7'. gP.11.f'.ri'.!1., r> pnr i<::-:o 
entendia ser mais propria das assem blbas pro
víncfaes a sua creação, e por estarem ellas mais 
ao facto das necesstda<les locaes, e auando ti
vessem de pertence!' ao governo gera( quereria 
que ficassem a cargo do rninisterio da justiça. 

Passando a fallar agora contra a organisação 
que se quer dar ao ex.ercito, parece-lhe que a 
força de cavallaría e artilharia é impropria para 
ser empregada no P,wá ; porque quasi todo o 
serviço é feito em canôas e embarcações, e foi 
assim que se debe1lárão os rebeldes : para que 
pois esta cavallaria e artilharia como força fóra 
àa linha ? A força que se àeve empregar contra 
os índios selvagens é essa a que chamllo pe
destres, caçadores de montanha, que é a unica 
apropriada para esse sm·viço. E' seu voto que, 
a dar-se esta força. fóra du linha ao ministro da 
guerra, se deiKe ú discl'iç11.o do governo a sua 
organisação. As mesmas razões que ha a res
peito do Pará milita.o ácerca de Malto-GL'Osso ; 
vota pois contra este artigo, e até porque vai 
augmentar despezas inutilmente, dando gra· 
tificações a estes corpos, além das que se d110 
ao exercito ; até o al't. 4" o obriga a votar contra 

· o 3", porque vai habilitar o corpo de ligeiros 
a tet· grati ficaçues. · 

Por esla occasião fallará sobre a academia 
militar; disse-se que, sendo o decreto que orga
nisou o exercito posterior ao que deu nova 
reforma á academia, o que está disposto nos 
seus estatutos, vem a cahir en1 virtude rlelle. 
Se assirn é, acha o orador que ha uma 
falta de promessa, pois que promette-se ao 
alumno que terá accesso quando tiver certo 
numero de annos, e no emtanlo não se lhe 
pó<le dar esse acce~so á vista do ultimo decreto, 
porque lhes reduz as vantagens aos postos que 
estiverem vagos ; por outra parte, se assim não 
fôr, ficamos com um grande numero de officiaes 
avulsos, logo que se preencha o quadro do 
exercito. 

Por esta occasião quízera saber do Sr. mi: . 
nish'o se tem dado meios soldos a todos os 
militares que fizerilo a guerra de Panellas ; tem 
notado na administração incoherencia e injus
tiç,1, o que não lhe parece favoravel ao paiz. 
Um official, por exemplo, conta sua antiguidade 
da data da proposta, e ao outro não se faz o 
mesmo ; uns têm soldo, e outros não ; sabe por 
documento (que lê) que militares que estiverão 
nesta guerra têm ficado privados de vantagens, 
recompensas, etc., e no emtanto tambern aili . 
se perdêL·ão vidas, houve patriotícos sacrificios ; 
os premios têm sido dados a quem nenhum ser
viço fez.-Quanto a diier-se que a lei das pro
mcições era de círcumstancias1 acha o orador que 
se assim é, . cumpre derogal-a pa:ra que o go
verno não fique dispondo dena·perpetuamente. 

· Tem-se dito que sua 'derogação desmoralisaria 
o exercito, faria ~ue nen~urn ruilitar se pres~ . 
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SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1839 

lasse com goslo ao serviço uma vez que se lhe 
não acene com postos e gratificações ; acha o 
oraàor que o miiitar àeve estar certo qlle àeve 
marchar, esperando consideração de seus ser
viços, mas não pelo incentivo de gratificações 
ou postos de accesso. Por este modo aehar-se
ha o Brnzíl dentro em pouco na obrigação de 
fazer o que já se fez em 1830, isto é, suspender 
as promoções. 

Desejava que o Sr. ministro lhe explicasse 
· se o governo está disposto a conceder vantagens 

a todos os offici:1i:i,:: {Jllf' !'IP.rvir~o P.n1 P:rnella~, 
e se os pretende premiar com a lei que o au
torísou a dar postos a quem fizesse serviços re
levimles. 

O Sr. Conde de Lages (min·isfro da. guerra) 
responde ao nobre deputado que o governo não 
fl<:t!Í !l11tori,;::icln ~ nngmpnfnr n 1111mPro ,b nffi. 

cialidade, seja qual fôr o motivo, uma vez pre
enchido o quadro do exercito, e o governo ha 
de procurar todos os meios de conciliar a pro
messa que fez com o espirita da lei. 

Emquanto ao pagamento ae soldo aos offi
ciaes que servirão na guerra de Panellas, 
informa que têm sido pagos ; alguns haverá 
que nao tenhao sido, e u razão é porque, 
tendo marchado forças de diversas provincias, 
são precisas i nformaçõcs para serem pagos, 
pois um simples requerimento não habilita para 
isso. Sobre o ,outro objecto, -declara que tem 
elle merecido a consideração do governo, e 
que ·breve será submettida á approvação 
do corpo legislativo urna pt'oposta a seu res
peito. 

O Sr. Rezencle não deseja que exista des
igualdade a respeito da gratificaça.o de que 
tem fallado. Offerece á consideração do Sr. 
ministro os serviços prestados por officiaes, 
quer do exercito, mi)icias ou guardas na
cionaes, quer· de commissão que servirao na 
guerra de Panellas, os quaes estão nas cir
cumslancias <le serem remunerados com o pri
meíro posto de accesso, conforme a lei que para 
isso autorisou o governo. lnterpella o Sr. mi
nistro sobre o modo por que encara esta força 
fóra de linha (que na opinião do orador deve 
ser considerada pi·ovincial). Se o governo se 
julga autorisado a movêl-a como lhe parecet· 
· conveniente, pede v orador que sua província 
nno fique esquecida na distribuição, pois que as 
villas de Cabrobó, Boa-Vista, etc., bem neces
sitao de tarforça. Vota contra o artigo, 

O Sr. Conde.de Lages (minisfro da yueri·a) 
respon_de que, se passarem algumas das emendas 
ao artigo,· o governo julgar-se-ha com poder dis
cricionario para fazer o detalhe particular desta 
força ; mas que nunca se ba de o mesmo go
verno afastar do primeiro pensamento do corpo 
legislativo quanto á direcção desta força ; por 
exemplo, não ha de tirar as divisões· do Rio 
:Poce p;1ra empresal-;is fJn outra província, 

Não parece a S. Ex. questão de grande monta 
o estar esta força debaixo da direeção do mi
nistro da gue1·ra Otl àa ju;;liça, comlanto que 
tenha a applicação que a lei lhe deu. 

Quanto a gt'atific._1ção do art. 4º, S. Ex. diz 
que não julga que este arligo tenha applicação 
á força. fóra de linl1a; esta força, pelo seu exer~ 
cicio habitual, ní'io tem direito a esla gratifi
cação, excepto en1 serv!ço extraordinario. 

Se a organisação da forv1.\ fóra de linha ficar 
á disposição do governo, este poderá crear uma 
companhia ou <luas de montanha em lugar do 
cotpo de cavallaria e at"tilharia, conforme as 
localidades exigirem. S. Ex. nota, de passagem, 
que no Pcteá ha. localidades Que demandl\o 
éavallaría, corno, por exemplo, a villa de 
Joélnnes; não é, po1-tanto, esta arma lão desne
eessaria no Pará como cuidão alguns Sl's. depu -
tados. · 

O Sr. Carneiro da Cunha. julga que o t·ecru
mento não tem :;ido fe[to corn igualdade, por 
que só recahe na u1tima classe. Vê-se um 
homem com quatro e seis filhos nno querer dar 
nem um para defender a sua mesma proprie
dade ... 

O Sn. PRESIDENTE :-A respeito de recmta
mento h,1 um artigo especial onde o nobre de· 
pntado póde fallar a este respeito, que é o art. 
2º additívo, que trata da maneira de se com
pletar a força. 

O SR. CARNEmo DA CUNHA: - Como tinha 
pedido a p;~lavra, era subt·e este objecto que 
queria chamar a attenção rlo governo, Sobre o 
que disse o meu collega pela Parahyba, eu 
deixo ao senso e .:;abedoria da carnara dar o 
devido peso á:; accusações que elle fez ao vice-

. presidente, bem como ao que eu disse em defesa 
desse mesmo empregado. Deixo igualmente ao 
arbitr·io e prudencia <lo governo este negocio de 
presídentes de província. 

A' vista das explicações do Sr. ministro, voto 
contra o artigo. 

MUITAS Vozi::s :-Votos, votos. 

O Sr. Veiga Pessoa vota pela emenda do Sr. 
Coelho, não só por ser mais simples, como por 
deixar mais liberdade ao governo na appli
ca.çao desta forç~, e nas alterações que o mesmo 
governo julgar con v-eniente fazer na sua orgá
nisaçl:l.o. 

Declara ter pedido a· palavra espeçialmente 
para responder ao Sr. Coelho Bastos, do qual 
diz que lhe attribuira cousas que elle orador· 
não disse. Ohs.erva que a sua opposição nunca 
é a pessoas:, mas sim aos procédimentos extra-. 
]egaes que tendem a desmoralisat·. a pal'te 
menoa sensata da população. . 

An[os de entrar na resposta ao Sr. Coelho 
Bastos, o orador apresenta algumas conside
rações sobre um partido que existe na Para.• 
hyba dirigido pelo celebre republico, o qual 
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198 SESSÃO EM lõ DE JULHO DE 1839 • 
redige a1li uma folha, não de uma opposição 
justa e regrada, mas com o intuito de atassa1har 
a todos que não são da sua opinino : esse 
mesmo cidadão o· Sr. Dr. Henriques elogiado 
pelo Sr. Coelho Bastos não seria poupado na 
folha de Antonio Burges da Fonseca ; verdade 
é que a parte sensata da provinda, a maioria 
della, repelle (louvores lhe sejao dados) seme
lhante partido. 

Para provar que males tem causado á pro
vincia este partido, o orador lembra que, antes 
da existencia delle, as eleições era.o feitas com 
toda a lega1idade e em paz; esse partido, porém, 
composto de home,1s ralados do desejo de do
minar a província, começou por influir nas 
eleições de uma maneira immoral, augmen
tando extraordinariamente o ·numero de elei
tores, apparecendo, por exemplo,. a freguezia 
da capital que dava 21 eleitores dando 50, fa
zendo assim elevar o numero de fogos dessa 
freguezia de 2,092 a 5,000; excluindo desses 
mesmos eleitores os melhores cidada.os, como 
o inspeclor da thesouraria, o da alfandega, o 
juiz de direito, o secretario, etc .... 

O SR. PRESIDENTE :-Eu peço ao Sr. deputado 
que deixe este nf;)gocio da Paruhyba, e se cir· 
cumscreva ao objecto em discussão. 

O Sn. VEIGA PEssoA :- Deixarei, e apenas 
refutarei a enfiada de cousas que o meu nobre 
collega pôz em minha boca. 

O orador, continuando, nega que tivesse dito 
que se tinha creado um chuveiro de instrn
ctores : o que fez foi censurar a nomeação de 
inelructores da guarda nacional sem terem as 
necessarias qualidades, sem terem instrucção 
militar, com prejuízo da fazendà publica, corq. 
cujo dinheiro se vinha dest'arte a pagar os 
serviços feitos a um partido. Para provar esta 
sua proposição trouxe o exemplo do Sr. Vel
loso, bom mestre de francez, mas que nada 
entende de lactica militar; trouxe o exemplo 
de outro instructor que foi despachado sem o 
saber, sem assistir a exame. 

Nega igualmente que ffiesse injustiça a 
outros senhores do seu ]ado, reconhecêndo 
as boas qualidades do Sr. Dr. Trajano ; o 
que disse nesta occasião foi que, se o :·sr. 
Dr. Trajano, sendo juiz de direito, tendo uma 
carta de bncharel, sendo deputado, e tendo 
sipa duas vezes eleito vice-presidente ( e da 
primeira vez. em primeiro lugar) rr:-ão era 
apto para o emprego de vice-presidente, outro 
que não está nestas cil-cumstancias menos 
aptidão teria: 

Quando fez o parallelo entre.·o Sr. Dr. Tra
jano e o Sr. Hemiques, foi por este senhor 
vir em segundo lngar na lista; e então apenas 
disse que · se acaso o governo foi buscar · o 
Sr. Dr. Trajano que vinha em terceiro lugar, 
talvez fosse por ter vindo . o anno passado 
á camar;i, · e assim conhecêl-o mais. Entre-

tanto, se o governo escolhesse o Sr. Dr. Hen· 
riques, muito estimaria, por ter por este 
senhor muita predilecção, e conhecer a sua 
capacidade. . 

A'cerca da qualificaçao da guarda nacional 
em que tambem tocou o Sr. Coelho Bastos, 
sustenta a opinião que emittira; isto é, que 
ahi só quiz que fossem qualificados aquelles 
que tivessem uma industria 011 emprego, e 
não aquelles que ganhassem 100$, hoje em 
uma parte e amanhã n'outra, que não offe
recessern uma garantia, tendo um estabele
cimento fixo, ou por emprego, ou por pro· 
priedades. 

Confessa que realmente foi inexacto quando 
disse que na villa do Conde havia uma só 
companhia de guardas nacionaes. Mas, con~ 
cedendo ainda que tinha tres companhias, é 
de mais ; porquanto, dando apenas tres ou 
qnatro eleitores, não póde ler esse numero 
de companhias, á vista da freguezia de Taipú, 
rica e populosa, que, dando 20 eleitores, tem 
apenas 4 companhias. 

O orador diz qlte, quando íallo.u na má 
escolha de depútados pl'Ovinciaes, não se. re· 
feria a todos, porque até muitos delles são -
seus parentes e amigos, mas unicamente fal
tava de alguns que são perfeitas nullidades, 
como seja um que, sendo mestre de escola-, 
e no regulamento de sua aula entre muitas 
cousas para ver vem esta : « Todo o filho
familias que, estando debaixo do patrio poder, 
faltar um .dia de escola, soffrerá a pena moral 
de· levar nma duzia de bolos. )) (Risadas.) Não 
se teme desses homens, nem de!les quer o voto. 

Sobre o habeas.corpus o que diss~ foi que 
talvez fosse algum, como o que apontou,· dado 
por crime de estellionato. O que lhe consta, é 
que o Sr. Dr. Trajano suspendeu a execuçao do 
habeas-corpus e nada mais. · 

Sustenta a proposiç~o de que a camara da 
capital já se achou por mais de Utl)a vez -
em opposiçno com a autoridade. Cita o facto 
occorrido com o Sr. Lobo, cuja correspon
denda official veio· á camara dos Srs. depu
ta.dos. Outro facto ú que tres ou · quatro dias 
depois da chegada do Sr. Dr. Moura, no dia 
determinado para a apuraçllo das eleições pro· 
vinciaes, houve quem propuzesse na camara 
qu~, como o Sr. Dr. Moura tinha de voltar 
para a assembléa geral, existin.do na assem
biéa provincial uma facça.o, era natural que 
esta fizesse a lista dos vice-presidentes, e 
então indicava o ··proponente que se pedisse 
ao governo - um novo presidente. Ainda outro 
facto para provar a sua proposiçno é que, 
excluindo soberanamente a camara da capital 

· quatro collegios, nem uma palavra a este 
respeito dirigia ao presidente ; e para que 
este soubesse do que se linha passado, foi 
pr:ecis·o officiar á. catµara para que lhe com· 
municasse o que tinha havido das· eleições. 
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SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1830 199 

Finalmente, quanto ao que disse o nobrn 
deputado a quem responde sobre transacções 
com as pessoas desse partido que elle orador 
estigmatisa, responde que emquanto essas pes
soas nrto se reformarem a respeito de seus 
p_rocedimentos, não poderà com ellas nenhuma 
transacçllo fazer. 

MUITAS VozES :-Votos, votos. 

O SR. CoELHO BASTOS :- -E' para responder ... 

MurTAS VozES :-Votos, votos. 

O Sa. PRESIDENTE :-Peço ao illustre depu
tado que se deixe desse negocio da Parahyba; 
elle não está ern discussão, e vem complicar a 
da proposta. 

O SA. Co.ELHO BASTOS :-Duas palanas. E' só 
para notar que da oulril vei que foliei chamou
se-me ao ponto da discussl.'l.o : mas o meu nobre 
collega veio fallar sobre eleições, e se lhe 
deixou fallar. Como na casa ha uma 1·eprn
sentaça.o a este respeito e foi á commissao, 
aguardo a occasi~o em que ella s.e discutir para 
fallar a estE: respeito. (.Apoiados.) O nobre de
putado o Sr. Carneiro àa Cunha appeiiou para 
o juízo da caoa, eu quero dar provas de qne 
desejo tomai-o por norma nesta casa, quero 
seguír o seu generoso exemplo ; cedo ponto da 
palavra. 

_ O Sr. ~ndra,da Machado . pede ao Sr. presi
donte haja de na discusstlo chamar os Srs. de
putados ao ponto da questão. 

MmTAs VozEs :-Votos, votos. 

O Sr. Barreto Pedroso pede desculpa por não 
poder ceder da palavrn-; membro da relação do 
Rio de J11neiro; tribunal accusado de ter inde
vidamente concedido habeas-corpitS, é do seu 
dever defender a esse, e a si prnprio, porque 

_ votou para esse a concessão des~e habeas
corpus. 

Agradece ao nobre deputado por Minas o 
trazer esta materia á consideração da casa ; por 
que tal materia foi objecto de muita attenção pu
blica, e é um facto que talvez tenha de figurnr na 
historia do paiz, pois .que foi uma conseauencia 
da sedição de Minas, sedição que deu bâstantes 
incommodos a tnuitos cidadãos não só daquella 
provincia, como mesmo a outros, a magistrados 
que erão membros da relaça.o. Devo dizer á 
camara1 continua o orador, que a aposentadoria 
que fui forçado a aceitar pl'Oveio de· satisfazer, 
segundo a minha opinião~ ao meu dev2r. Entendo 
que o empt·egado publico não tem só regalias, 
na.o tem só direitos a desfructar, tem tambem 
incómmodos, principalmente os d·a classe da. 
magistratura ; occasiões ha ·em que o magis
trado tem de sacrificar sua popularidade, tem 
de arrostar o governo para preencher seu dever, 
pera ser a salva-guarda da liberdade. · 

O orador, continuando, lembra que uma se
dição que appareceu em ·Minas e foi suffocada, 

mas que desgraçadamente o principio de mode·
raçM, agora ta.o apregoado na casa, e com que se 
quer exclusivamente abater a- rebellião armada 
uo sul, não prevaleceu em Minas depois de suffo
cada a rebe!lião ; pelo contrario, procurou-se por 
todos os meios aggravat· a sorte àos implicados ; 
fizera.o-se processos em que se não guardárão as 
formulas prescriptas nas leis, e recorrendo os 
presos á relação, esta concedeu ltabws-co1·pus. · 

Para provar que a relaça.o estava em seu 
direito quanuo fez esta concessão, o orador 
recorre aos artigos do coàigo, e mostra que os 
p1·ocessos de alguns· cidadãos a quem se con
cedeu habea8-corpus erão evidentemente nullos, 
porquanto, por uma cet"tidao que foi presente 
ao tribunal provou-se que tinha sido publicado 
em Minas o coàigo do processo que subslituio 
as justiças anteeiormente estabelecidas pelos 
juii.:es de direito, e que abolio as devassas ; 
entretanto, depois de publicado o codigo, depois 
de divididas as comarcas, depois de designados 
os magislrauos para ellas, appat·eceu a sedição, 
e depois da sediçao chama-se um ouvidor para . 
tirar urna devassa: eis-aaui portanto urna nul
lidade manifesta, ~a crêaçào de um. magis
trndo extincto pela leí. Mas ainda quando esta 
nomeaçilo fosse legal, ainda quando o codigo 
não estivesse publicado, essa devassa era nulla, 
porque, pela legislaça.o antiga, nllo se podia 
tirar devassa senao em casos especialmente 
marcados na lei,. e fói·a destes, só naqueUes 
casos em que por um decreto se mandasse, pre
cedendo consulta, e nt\.O se achando na legis
lação que a sediça.o fosse caso de àevassa, nem 
se tendo dado a cfrcuro.stancia da consulta que 
autorisasse a devassa, era manifesto que o 
ouviàor, quanào legalmente existisse, na.o podia 
tirar a devassa. 

Era g~ande, diz o orador, a vontade que havia 
naquelle tempo de que os pronunciados sof4 

· fressem as penas, e que não encontrnssem al
livio nem na legislação, nem _nas autoridades. 
Quando esses processos apparecêrão na relação, 
baslanl~s insinuações houve; eu mesmo as tive, 
fui muit::.s vezes ameaçado, muitas vezes se me 
disse que me preparasse para outra relação; mas 
meu primeiro dever foi sustentar a lei. Não fui 
illudido quando se nie disse que outro destino 
me estava. preparado por n!lo annuir a essà.s 
insinuações ; de facto, dahi ha pouco tempo fui 
removido para a relação do Maranha.o. 

Tenho àemonstrado que a relaçao não só 
exerceu um direito, como cumprio com um 
dever, concedendo esses habeas-corpus. Devo, 
como· disse, agradecer ao nobre deputado por 
Minas que ine deu esta occasiao, defendendo 
outro nobre deputado que de lá mandou dizer 
que a relação do Rio de Janeiro era o tribunal 
mais anarchico do imperio; m1:1s que, che
gando ao Rio de Janeiro, confessou que a re• 
!ação do Rio de Janeiro tinha sido a salva· 
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200 SESSÃO EM 15 D.E JULHO DE 1839 

guarda das liberdades publicas. O que não 
posso perdoar a este illustre deputado é que, 
tendo depois subido ao ministerioJ não pro
curasse fazer justiça áque1Jes que.· tinhão sof
fritlo tanta injustiça por ter cumpridQ o seu 
dever. Não fallo por mim, Sr. presidente, não · 
tenho grande interesse, nem grande desejo de 
servir na magistratura ; porém alguns collegas 
meus ainda soffrem em consequencia deste 
procedimento ; e era muito de esperar que o 
nobre deputado, tendo conhecido,_ que os ma
gistrados havião sido independentes, havião ar
rostado o governo, lhes fiiess(' justiça, nllo os 
deixasse ainda fóra da posição que perdêrão 
pela sua independencia de caracter. 

Mu1TAS VozEs : - Votos, votos. 

O Sr. Carneiro Leão julga que o que se tem 
feito é divagar da questão, e pede ao Sr •. 
presidente que o conte no numero dos que de
f'endem o artigo. 

Tendo um S1·. deputado, continúa o orador, 
accusado a administração passada à respeito 
do conde do Rio Pai-do, desejo apoiar esta 
censura, uão por ter CMJservado o conde do 
Rio Pardo na côrte, e nã.o permitlir que vol
tasse para. o Rio Grande do Sul, mas porque 
a passada administração não observou para com 
_aquelle general as disposições da lei de sus
pensão de garantia~, que diz (/t a lei na 
parte respectiva). Ora, se é verdade que este 
general foi chamado pelo presidente da pro
víncia para tomar conta . do commando de 
uma brigada, e se é verdade que elle se re
cusou a isso1 allegando que linha sido mi· 
nistro de estado e ajudante d~ campo do im
perador, e po1· isso ainda que fosse brigadeiro 
não devêra com mandar· uma brigada sob um 
officia1 que em oulro tempo havia sido seu 
subordinado ; é evidente que este general foi 
altamente de encontro a este artigo especial da 
legjshição feito para aqoella provincia, exigido 
pelas circumstancias em qu~ se acha a mesma 
província ; e que a administração passada é 
digna de censura, porque se colilentou com 
chamar este general para 11 côrte do Rio de 
Janeiro, e na.o o fez entrar em conselho de 
guerra, animando assim a insubordinação e 
indisciplina de um modo tanto mais peri
goso, quanto maior é· a alta graduação deste 
official. 

· E' o que tenho a dizer a este respeito, e 
com isso julgo que tenho ~alisfeito ao Sr. 
deputado. 

MúrrAS VozEs :-Votos, vc.tos. 

O Sr. Oliveira:- Nno cedo a palavra, por
. que já a . cedi Qa discussão do · arl. 2º, e 

porque, · fallando poucas vezes, pouco tempo 
tam bem occupo .a attençao da ·camara. 

Serei breve, porque. não quero demorar a 
díscussao, e porque nD.'o quero auxiliar a op-

posição surda, e, a meu ver, pouco leal que .se 
· faz á administração actual, prolongando-se· as 
discussões de modo que apenas nos restão 
dous quintos da sessãO, e só passárão o voto 
de graças e a redacção da iliterpretaçã'o do 
acto addicional, não se havendo feito mais 
cousa alguma. 

Voto pelo artigo precisamente pela dispo
sição em que elle mais tem sido censurado, 
islo · é, por distribuir a força fóra da linha em 
determinados pontos do imperio : deste modo 
haverá mais difficuldade em o governo abusar 
do empreço da força; e haverá 1-.1. vantagem 
de mais economia, e mais facilidade de fazer 
chegar a força onde o seu emprego é ne
cessario, com menos cansaço. Em todos os 
governos constitucionaes a fQrça armada é posta 
inteiramente á disposição do govemo ; mas· 
a instituição das guardas nacionaes parece mi -
norar os inconveaientes que podem resultar 
desta disposição, porque a guarda nacional pela 
sua organisação, e pelos elementos ·de que .é 
composta, é essencialmente amiga da ordem, 
e conservadora das instituições do paiz : no 
Brazil, porém, o'guarda nacional não tem che· 
gado a um ponto tal, que se possa esperar 
della que satisfaça a esta necessidade ou' conve
niencia politica. Julga sufficientes estas palavras 
sem mais desenvolvirnento para dai· os motivos 
que me decidem a votar pelo artigo em dis
cussão. 

Farei agora breve observação ácerca rla minha 
província. Sobre o vice-presidente da Parahyba 
do . Norte tem-se suscitado e susttnlado uma 
discussao com mais calor do que, no meu 
entender, o caso me1·ece. Eu não desejo figurar 
nesta discnssao, principalmente porque ella se 
resente das opiniões dos dous partidos que se 
obsenão na minha provincia, a nenhum dos 

."quaes eu pertenço: o meu partido é de toda a 
provincia da Parahyba, todos os meus compro· 
vincianos, aos quaes amo extremamente. Eu 
~reio que a minha provinda '3eria mais feliz se 
o Sr. Dr. Moura se tivesse aJli conservado, 
pedindo o .governo a necessaria licença á ca
mara dos Srs. deputados. O Sr. Dr. Moura 
poderia promover melhor a sua felicidade, e 
satisfazer melhor as necessidades da pt·oviucia. 
Mas não sei porque fatalidade a aLlministração 
só no tempo das eleições tem interesses em que 
os predi<lentes estejão á testa . das provincias ! 
C1·eio que para o anno que vem, em que tem 
de proceder-se ás eleições, a provincia d!i Para
hyba não terá a i,ouca fortuna de estar privada 
de seu p1·esidente. • . • 

Estou resolvido a não respon·der á algumas 
proposições emitlidas pelo Sr. deputado, presi· 
dente. da minha provinda; mas não· posso 
deixar de tpcar em uma que - diz respeito ao 
brio e dignidacle de meus comprovinçianos. Disse 
o nobre deputado que à_ .Parahyba é essencial
mente pacifica e amiga da o~dem : até ªClui 
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Concordo com etle, e se nada accrescentasse, 
nada teria a responder ; mas accrescentou eBe : 
- Quando todas as provincias eslavno em 
agitação, a Parahyba. se conservou em socego. 
-:eel'rnitta-me que Jhe responda que não goslo 
que se diga que a minha provinda se distinguio 
de todas as outras por s~u espirito de mnnsi.dno; 
e a respeito de ser essencfaJrnente amiga da 
ordem, direi que lambem é amiga da liberdade, 
como attestão factos hisloricos, que igualmente 
aUesUlo esta segunda proposição que - se a 
minha província é essencialmente pacifica, não 
o é a ponto tal que não se .possa agitar quando 
se tratar da sua homa, do sacrifi~io da_ sua 
dignidade. 

0 Sr. Andrad.a Macha.do :-Devo fazer uma 
. pequena observação ao que disse o nobre depu
tado o Sr. Carneiro Leão. 

O general conde do· Rio Pardo vivia esque
cido, e nunca foi chamado.; mas depois que 
se melteu a censurar o comportamento do ex
presidente Elzeario, da cuja, conducta não 
gostou, em cartas que lhe dirigia, e algumas 
das quaes creio que forno publicadas, cahio 
em desagrado do governo, que, como para o 
machucar, mandou que se apresentasse para 
ser empregado ; advirta-se .que até então x;_ãQ
tinha sido chamado para cousa alguma, · até 
então nunca se fe:i: caso delle; e só depois 
de~sas cartas é que o governo mandou que 
se apresentasse para o empregar no que bem 
füe parecesse. Creio1 portanto, que o a1·tigo da 
Jei aqui apresentado foi mal applica.do. · 

Sei que um militar deve ser eminentemente 
sujeito, obed~enle e subordinado (apoiados) ; 
mas sei lambem que ha cousas a que ninguem 
deve sujeitar-se; isto é, á queda da honra1 

e mingua do credito. Ora, o conde do Rio 
· Pardo, que tem exercido grandes funcções no 
estado, não póde ser mandado como l:iC manda 
um cabo de esquadra. ~upponhamos que o 
presidente o mandasse occupar em um~ cous~ 
ab:iixo de sua dignidade (pois que mandou que 
se apr~sentasse pa·ra o occupar no que bem 

-lhe parecesse), se é certo o que se diz, que o 
presidente se exprimio de semelhante maneira, 
m'uito desculpavel é o general. · Eis o que 
queria dizer, pol'que não gosto de vêr tocar 
em ausentes, que aqui se não podem de· 
fender. 

o· Sr. 'Rodrigues Torres :-O Sr. deputado 
acaba de dizei· que não gostá de \'êr tocar em 
quem está ausente ; . seria pol'ém bom que o 
nobi-e deputado igualmente nno gostasse de 
ouvir atacar a ?dministração passada, porque, 
quando se apresenta.o factos nesta casa, que 
podem de qualquer inodo servir para censurar 
a a_dministração, justo é que os membros que 
forão dessa _administração se defenda.o (apoia-· 
doa), embora pa:ra sua defesa seja n~cessario _ 
por qualquer maneira censurar - a ~lgueµ1 que 1 

T0?.10 11. 

nãu tem cumprido com os seus devei·es. Por
t.anlo, se ha alguma c·ulpa em se ter dito 
uma ou outra cousa que possa ser desairosa a 

. esse general, nno se deve aUrihuir àquelles 
que se defenderão: mas á.quelles que iniciárão, 
que tomárão primeiramente parte nesta questão1 

e que qaizerão censurar o governo por nm acto 
praticado dentro dos limites de suas altribuições. 
(Apoiados.) Quando dei e:xplicações sobre o 
facto, não quiz entrar na ·exposição da con
~ucta e· comportamento deste general ; não 
apresentei particularidade!? sobre o negocio ; li
mitei-me a provar que o acto de chamar o 
conde do Rio Pardo pata a côrte não era acto 
injusto, ou que na.o coubesse nas altribuições do 
governo. 

Os nobres deputados que censurárão o go
verno_ nlio podiao saber quaes erão as suas 
vistns quando chamou o conde do Rio Pardo 
para a côrte: o governo podia fazel-o, quaes
quer que füssen1 as suas vistas ; podia até 
para isso ter motivos muito honrosos para este 
general. Como pois se taxou de illegal o proce
dimento do governo só por ter chamado para 
a côrte aquelle general? · 

Entendi que devia desculpar a adminis
tração passada das censuras que a este respeito 
lhe forão feitas, e não creio que este compor
tamento meu, ou de q'ualtjuer Sr. deputado· 
que está ao facto do negocio, possa ser taxado 
d~ imprudente, ou como lendo por fim lànçar 
o desar. sobre o comportamento desse general. 
Se alguma cousa ha de imprnd ente ·neste ne
gocio, recahe sobre quem primeiramente delle 
tratou. (Apoiados.) · 

Julgada R materia discutida, não é appro
vado o artigo, nem a emenda suppressiva, mas 
sim a emenda do Sr. Montezuma. 

O SR. PRESIDENTE declara comprehendidas na 
votação ha"ida as emendas dQ Sr. Coelho e do 

_ Sr. l\loura Magalhães. 
Entra em di$cussa.o o tll'l. 4" : 
« O governo fica autorisado para conceder 

uma g1·atificação correspondente á lerça parte 
dp soldo, além dos mais vencimentos, aos mi
litares que servirem aclivamente em qualquer 
ponto do imperio onde a ordem publica fôr al
terada, ou que forem encarregados de commis
sões importantes. » 

O Sa. PRESiDEN'rE recommenda aos Srs. de
putados q1Je se contenhão sempre nos limites da 
maleria em discussão. 

O Sr. iezend.e acha muito vaga a primeira 
parte do artigo, e não concorda na segLmda 
parte, quanto ás commissões importantes em 
que falla o mesmo artigo, que nesta parte con~ 
sidera como um meio de o governo favorecer a 
algum ofücial de sua affeição, mandando-lhe 
abonar gralifici;\ções addicionaes, ele. Não póde 
co·acordar lambem em. que, alé'm das gratifi
cações de com mando e addiciotml, se abone_ a 

26 
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da terça parte do soldo ; acha que isto des
moralisa o exercito, e que os officiaes enten
deráõ que têm direito a não marc.har quando 
lhes nM seja abonada esta gratificação tla terça 
parte, ainda quando se lhes aug-:-nente o soldo .. 
Quer que . o exercilo tenl1a vencimentos fixoS 
e · permanentes, e que marche para onde fôr 
mandado. 

Deseja que na votaçãü o artigo seja di
vidido em duas partes, porque, quando passe a 
primeira que lhe parece tão vaga 1 e deixat· 
tanto arbítrio ao governo, entende que a se: 
gunda parte não póde passar. 

Julga-se a matcl'ia discn tida. 

O SR. ÜTTONI requer que se ponha o artigo a 
votos po1· partes. · 

O artigo é approvado até as palavras-onde 
a ordem publica fôr alterada, - O testo do ar
tigo é rejeitado. 

Entrão em discussão os seguintes artigos ad
ditivos da commissão : 

« O mesmo governo poderá mandar abonar 
ás praças dos corpos do exercito qne1 podendo 
obter baixa por terem completado o seu 
tempo de serviço, quizerem continuar a 
servir, uma gratificação igual ao soldo de 
primeira praça, emquanto forem praças de 
pret. 

r< Para se completarem as forças fixadas 
no artigo 1 ",_ continua.o em vigor as dispo
sições da carta de lei de 29 <le Agosto de 
1837. )) 

E' lida e apoiada a seguinte emenda da com
missllO de marinha e guerra : 

« A gratificação addicional dos cirurgiões 
do exercito será . de hoje em diante de 40$ 
mensal. 

<< Os mesmos cirurgiões s~o eomprehen
didos nas disposições em vigor do alvará de 
16 de Dezembro de 1790, e da carta de lei de 
6 de Novembro de 1827. " 

E' apoiado o seguinte : 
r< Substitua-se o primeirn. &.rtigo additivo da 

commi:ssã.o pelo seguinte : 
« O tempo de serviço marcado d'ora em 

diante para os individuos que se apresen
tarem voluntariamente ás. fileiras será de oito 
annos. 

« Os soldados recrutados serão de 12 annos. 
- cc.Nenhuma gratificação se dara aos soldados 

voluntarios pela sua primeira praça· e primeiro 
tempo de serviço. 

« Os soldados, tanto voluntarias co~o re
crutados, qtte acabare~1 o seu teri1po e qui
zerem continuar a servir, sendo de boa 
conducta, serão adm ittidos, e venceráõ, por 
mais oito annos, mais meio-soldo de sua pri
meira praça, emquanto forem . praças de pret, 
ficando-lhes livre deixarem o SE:rviço durante 
estes oito !mnos,. quando lhes convier. · 

<e Tc,das as praças de pret qQe, tendo cem-

pletado os oito annos do segundo tempo, qui
zerem . continuar no serviço, terão de grati
ficaç:10 mnís um soldo inteiro de sua primeira 
praça, com as mesmas condições dadas no 
paragrapho antecedente, e não serão cle~pe
didas. das- fileiras serr1 o requerer, ou o n1e~ 
recerern por crime ou má conducta ; e o 
governo dará destino a estas praças, ainda 
quando chegnem a. r;;P.r i ni~::ipazP.!s d~ n rn ,:;erviço 
activo. 

cc Não se contará. como tempo de serviço 
o passado em hospitaes, sem ser por feridas 
ndquíl'idas em ucçaô de combate, o· tempo de 
licença, nem o <le prisão por sentença.-8oa1·es 
de Andréa. » 

E' apoiado o seguinte : 

" Em lugar de oito annos voluntarias, 
diga-se-quatco annos-e em lugãr de doze 
os l'ecrutados, diga-se~oito annos._;__Carneiro 
da Ou11lta. >1 

E' apoiado o seguinte al'tigo addilivo : 
(( O govemo [foa autorisado a de~ignar a 

graduaç!lo e vencimentos que deveráõ ter os 
velel'inul'ios dos co1·pos do exercito, emqnanto 
se nào estabelecer a ordenança militar.-Lima 
e Sib.xt. » 

. O Sr, Eodrigues Torres (pela ordem,)! -
Quel'O pedir uma informação ao Sr. ministl'O 
da guenu, pum mandar talvez um artigo 
aduitivo, segundo fôr a opinião de S. Ex. 

A coin missno apresentou para a discussao 
o seu parecer sobre a proposta do governo, 
na i n lelligencin de que se da vão os 13 mil 
homens pedidos pelo mesmo governo ; mas 
a camul'U passou a dar 16 mil homens para 
circumstancias exlraordinarias, autorisando o 
governo pat'.\ elevat· a. força até este numero 
no anno finnnceirn de 1840 a 1841. Ora, 
se a camara entendeu dever dar ao governo 
esta aulodsnçâo para o futuro annu finan
ceiro, parece que por mais forte razão deve 
conceder ao governo faculdade de elevar a 
força n este numero desde já : porque, se ha 
vantagem em autorisar o governo para isso 
no pt·oximo futuro anno financeiro, muito· 
mais agora. Se pois não p,1ssou a decla1·açã.o 
de se conceder esta auto1·isação de~de . já, 
espero pela declaração do Sr. ministro para 
apresentn1· a minha emenda. 

O Sn. COELHO : - O que passou f~i desde-já. 

o SR, TORRES : - Rogo ao Sr. p].'esidente 
que lenha.a bondade de mandar examinar se o · 
que passou levou esta clausula. 

O SR. ANDRADA MACHA~O : - · Se não levou, 
póde contar com meu voto. 

o Sa. PRESIDENTE, depois de examinar! de
clara que passou com a r.lausula-dei:;de já. . 

O SR, ToRREs :- Bem, ehlão não tenho expli· 
cação a pedir, nem emenda a fazer; mas se não 
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SESSÃO EM J.5 DE JULHO DE 1839 203 
tivesse passado, eu pretendia mandar emenda, 
se o Sr. minislo concordasse ne]Ja. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Nunes 
Machado aos artigos additívos do Sr. Andréa : 

1c ·Em lugar de oito annos pRra os volnntarios, 
d_iga- se-seis annos: 

,,-. Em lugar de doze para os recrutados, diga" 
se-dez annos. n 

O Sr. Bezende julga que talvez seja neces
sario imprimir os artigos additivos, porque 
lhe parece impossivel conservar na idéa todas 
as suas disposições ; entretanto, emittirá a sua 
opinino contra o da commissno. . 

1T' ) ' • d • 1 ' l T jfüla tenciona o examinar a 1eg1s ação ae 
1837,· mas esqueceu-se, e tendo-a procurado 
na casa, não a encontrou. Queria examinat·· 
a legislaçao, porque, havendo-se aulorisado o 
governo para elevar a força a lô mil hornens1 

e observando o orador que a força decretada 
no anno passado não t€:lm sido completada, 
e que, excl~ida a guarda nacional, existe 
pouco rnais de metade, crê que o governo 
se achará em grande embaraço para com· 
pletar a força decretada no artigo 2°, se esta 
Jei não tiver relação com a lei que auto
risou o recrutamento na iuarda nacional. E' 
de opinião de que deve subsistir esta autori
saçno, porque entende que na guarda] nacional 
estão pessoas que alli não devião estar ; e por 
que a lei das guardas nacionaes alou as mãos 
do govel'no a respeito do preenchimento da 
forç,a de Jinha, tendo o facto prõvado que no 

. Brazil (honra lhe seja feita l ) não ha tantos 
vadios como se dizia. Está persuadido de que, 
se se não tirarem da guarda nacional os que 
uella não devem estar, o governo nunca po
derá preençher a força ; lern bra-se, porén1, de 
que no anno- passado o governo, querendo 
obter o destncamento de quatro mil guardas 
nacionaes, parece que acenou aos guardas na
cionaes com a esperança ou a promessa · de 
que nella não se faria recrutamento, e pa.r este 
meio teve alguma facilidade de effectuar aquelle 
destacamento. Não sabe até que ponto chegou 
o compromettimento do governo ; mas ob
serva que esta promessa está ern contm
dicção com o . artigo additivo, que manda 
executar a lei de 19 de Agosto de 1837. 
Deseja, portanto, qu~ este artigo seja bem 
discutido. 

No anno passado se apres.entár~o tantas ex
cepções, que equiv:.iliao a -uma inhibição de re
crutar dentro da guarda nacional; isentando-se, 
por exemplo, os estudantes da. academia de ma
rinha, ·que • erão em grande numero, matri
culando-se nelJa até caixeiros. E já. q.ue tocou 
nesta materia, .não póde deixar de notar a con
tradicção que observa no· procedimento do mi- . 
nisterio pas~do a· este respeito, estabelecendo a 
ac~demia de marinha em uma ilha, por assim 
diier1 difficultando ~ssizn fio freqilencia de~ia 

escola, emquanlo franqueou as portas á aca
demia militar. Na.o sabe se o Sr. ex-ministro 
quiz restringir os alumnos da academia de ma
rinha, mas inclina-se a pensar assim, mesmo 
á vista da idéa apresentada no anno passado de 
se autorisar o governo para marcar até o nu
mero dos alumnos. 

O SR.· OrToNr :- Apoiado ; passou na l~i. 
O SR. HEZENDE, desconhecendo · até eerto 

ponto que a força de marinha é a unica 
defeza propria para as costas do Brazii, por
que hoje as fortalezas a bombardeamentos não 
resistem, na.o deseja porém, que se entenda 
que, foliando assim, quet' fazer opposição aos 
alunmos da academia militar. 

O Sr. Marinho deseja saber se é adtnissivel 
um requerlt11ê11io que deseja offerecet· para que 
fiquem adjados, excepto os da commissao, os 
at·tigos additivos que se ach1lo sobre a mesa, 
para serem discutidos qnando se tratar da or
denança do exe!'cito. O moli vo prin.ci!Jal por 
que quer offel"ecer o seu 1·equerimento é o 
ardente desejo que tem de se não demorar a 
apresentaçílo dos mais Srs. ministros na camara. 
dos Si·s. deputados, com os quaes o orador 
muito deseja entend~r~se. 

Offerece o seu requerimento neste sentido, 
que é apoiado : 

« Requeiro o adiamento dos adtl.itivos nara 
quando - se discutir a ordenança do e~er
cito, excepto os additivos da commissão .. -
.blarinho. " 

O Sr. Alencar nno terá duvida de votar 
pelo adiamento, se a sua approvaça.o não fôr 
motivo para retardar a lei : deseja ser esclare
cido a este respeito. 

O SR. PRESIDENTE responde que a lei ha de 
ir para o senado conforme passar. 

O SR. ALENCAR- :-Sem os artigos additivos ? 
O SR. PRESIDENTE :-Sim, senhor. 
O Sr. Carvalho de :Menaonça vota pelo 

adiamento, porque entende que não póde caber 
etri uma lei annua o marcar o tempo que 
devem servil' as praças de pret, mas sim 
na ordenança militai·, ou em lei parti
cular. 

O Sr. Lima, e Silva oppõe-se ao adiamento 
dos artigos additivos, porque erítre elles ha 
a1guns que nada têm com. a ordenança do 
exercito,. como, por exemplo, o ~rtigo additivo 
offerecido pelo Sr. Andréa, o qual se não 
passar nãv haverá a quem recrutar. Igual
mente necer;sarios, e não dependentes da or
denança militar, acha os artigos additivos que 
lralão dos veterina1·ioH e dos cirnrgiões-móres, 
que se devem decidit· já. · 

O Sr. Nunes Macha.do está um pouco resol
vido a. votar conlrn o adiamento ,.proposto, 
porque acha muito impol'l&llt{; e essencial a 
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materia do artigo additivo, que trata do tempo 
qt1e devem servir as praças. de pret, porque 
o nosso exercito se resente do pouco tempo 
que os soldados são obrigados a servir, donde 
l'esulta obterem a sua baixa justamente quando 
têm adquirido a necessaria instrucção . para 
bem d.esempenharem o serviço, porq~e é 
impossível EJUe úm soldado de cavallar1a ou 
artilhar.ia possa bem servir antes de quatro 
annds, que_ é justamente o tempo marcado para 
elles se conservarem na praça. 

O Sr. Conde de Lages (minisl'l·o da gue1·ra), · 
sem entrar na questão do adiamento, pondera 
·as vantagens que resullaráõ de se pagar nl· 
guma gratiíicaçAo aos cirurgiões para chamar· 
ao sel'Viço dó exercito facultativos babeis, que 
\10je es\lo de\\e arredados, porque. acblo maior 
inlet·esse em servir aos particula1·es. 

Quanto aos annos que deve servir uma 
praça de pret, S. Ex. concorda inteiramente 
com a opinião e emenda do Sr. Nunes Ma
chado, pois nio ct·ê que o tempo de 8 a 10 

· annos é razoavel, porque, quando um cidadão, 
que entrou para o serviço na idade de 18 
a 20 annos, obtém a ~ua baixa, está em 
circumstancias de se emp1·egar em qualquer 
serviço util. Crê qne o tempo marcado par_a 

- o serviç& da-s ·prllças de pret · deve estar em 
relaça.o á massa da população, que entre nós 
ainda na.o é muito grande. 

O Sr. Henriques de Bezende não te_m press.a 
nenhuma ern que se approve o artigo add1-
tivo que trata dos veterinarios, _ não só por
que forão mand.ados engajar_ sem que para 
isso se desse ao governo dinheiro, como- por-

. que, tendo-se passado até agora sem elles, 
remediar-nos-hemos por ora com o que ha. 

E' approvado .... o a~famento proposto pelo 
Sr. Marinho. . · . 

EntrãO em discussão os artigos additivos · da 
commissllO. . . 

O Sr. Andra.da :Macha.do pronuncia-se contra 
a disposição da lei de· 28 de A~osto de 1837, 
ua parte em que permilte que qu.alqu~r ci
dadão se possa livrar do serviço de primeira 
linha dando 400$. Comprehe:nde que um 
bomem possa dar outro por si, mas nllo que 
por dinheiro se livre de pagar um tributo 
que, bem como os -outros, deve recahi.r. sobre 
todos. 

O Sr. Coelho Bastos deseja que o Sr. mi
nistro da guena lhe explique pol' que raza.o
eslá -o destacamento da guarda nacional de 
sua provincia sujeito ao regulamento de tropa 
de linha, quando na Parabyba não ha, feliz. 
mente1 guerra civil. · · 

O Sa. CONDE nE LAGES {ministro da guf?/1'ra) 
respo,nde que isto deve nascer de algum.as e9~i
vocaçõ~s, eorque a lei é clara, e sómente. s0Je1ta . 
a guarda nacional ao regulamento de tropa· de 

linha nas pl'ovincias 0tllie estivcL' d1.mlarada a 
rebellião. 

O SR. CoEt..Bo BAST(}S responc\e qnc o r a elo 
. existe e consta de um impresso, que foi pre· 
sente a um· membro da comn:iissão de marinha 
e guerra, que duvidou da sua existencia. Requer 
a S. Ex. que· dê as providencias necessal'ias, 
estando prompto para offerecer para este fim 
uma emenda, se fôr preciso. · 

O Sr. Montezuma, visto rauar-se ein guarda 
nacional, offeL·ece á .considel'ação do Sr. mi• 
nistro da guerra, ou do Sr. ministro da justiça, 
o grande incommodo que têm os guardas 
nacionRes na côrte1 em consequencia de durar 

. dous mezes o destacamento que fazem, -q11e 
razoavel seria que durasse sómente um mez, 
para que os pobres lavradores se não vejno obri
gados a estar longe de suas casas por tão longo 

· espaço de tempo. 

O Sr. 'l'orres responde que seria conveniente 
que a guarda nacional ficasse isentà deste ser
viço, com o qual muito soffre a classe agrícola e 
industriosa da provincia do Rio de Janeiro; 
mas que a continuar-se no systema . de desta
camentos da guarda n~cional, ditncilimo, senão 
impossive), será remover, superai· o inconve
niente ponderado pelo Sr. Montezurna. Está 
persuadido de que se o Sr. Montezuma tivesse 
sido presidente da província do Rio de Janeiro, 
e Uvesse visto a diffi.cu\dade que ha de fazer 
reunir os destacamentos, concordaria· em que 
não póde ter lugar a medida de os fazer durar 
por um mez sómente. Mas com isto não quer 
dizer que uma tal medida se não tome ; mas 
quer desculpar o governo se acaso se achar na 
impossibilidade de .a levar a eft'eito. 

A discussão fica adiada. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e meia. A 
ordem do dia é a mesma que _vinha para hoje. 

Sessão em 16. de Julho 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

Sm.1MA.R10. - Expediente . - Offieio sobre a 
emissão de bilhetes dó thesouro.- Ordem do 
dia.-Revogação da nomeação do Dr; Guerrà. 
Discurso do Sr. A.lenoa,·,; va,·ias· anedi)ctas. 
Di.seurso do Sr. Da11ta.a ; 08 sacerdótes e .os 
,nagist-rados. Discureo do Sr. Bandeira dB 
.Mello.-Fi:ca9ão dàs forças de terra. Dis· 
cursos dos Srs. Pe11.na1 WJ,inístro da guen•a, 
Lima e Silva, Alvares Machado, Ooellio · 
Bastos, Montezuma ·e À.ndra(ia Maol1,ado, 
Oonclu.são da disou.3sã.o da proposta. JTota9ão. 

A's dez horas da manhã faz.se · a chamada, 
e· logo que se reune ·:numero legal Ae Srs. de
putados, abre-se a sessão, lê-se~ âpprova·se,.a 
acta da ·antecedente. . · · 
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SESSÃO EM 16 Dl~ JULHO DE 1830 205 

Falln.o com causa participada os Srs. Ca
jueiro, Ferreira de Castl'O, Sebastia.o do Rego, 
Calmon, Cintra, Visgueiro, Aureliano, Freitas, 
Bustamante, Alcibiades, Pinto Coelho, Santos 
AzeveJo e Carneiro de Campos ; e sem clla 
os S1·s. Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, que é o seguinte : 

<< Illm. e Exm. Sr.- Satisfazendo á resolução 
da camara dos Srs. deputados, que V. Ex. me 
communicou em aviso de 11 do corrente, a 
respeito dn quantia em bilhetes do thesouro que 
foi contradada no pt·esente mez; tenho de 
expôr a V. Ex., para levar ao conhecimento da 
mesma camara, q11e pelo at·t. 18 da lei de 11 
de Outubro de 1887 está o lhesouro publico 
nacional autorisado para fazer em cada mez 
uma emissno de bilhetes que não exceda á 
metade da despeza orçada ; e sendo esta orçada 
na quantia de 2,204:32.5$5õ0 para o corrente 
mez, ordenou-se a emissa.o de mil contos, a 
qual está evidentemente· dentro dos limites da · 
sobredita au Lorisaçao. 

cc Quanto á relação entre tal emissão, e a 
receita ordinaria pedida na mencionada requi
siça.o, apenas se póde informar com a parte 
mais impol'tanleda receita do mez, arrecarlaàa e 
disponivel no municipiot a qual acha-se orçada 
na importancia de 738:021$001. 
. cc Cumpre não dissimular que o orçamento 
das despezas do corrente mez é notavelmente 
avultado, em razão do resto do supprimento 
feito á caixa da amortisaçno poi· conta dos pa
gamentos do semestre findo, na importancia 
de 284:948$; e tambem da remessa para o 
Rio Grande da quantia de 150:000$ em papel-
moeda. . · 

« Áquelle supprimento extraordi~ario feito 
á caixa da amortisaçrto provém da errada pra
tica seguida até o presente de n!lo preencher
se men~almente a consignação devida á dita 
caixa, o que já deu occasia.o a um augmento 
de 200- contos de .. réis nas despezas do mez 
findo ; irregularidade está que · eu -ti·atarei de 
remed;ar d'ora em diante. 

cc Pelo· que · respeita á remessa directa .. de 
fundos para o Rio Grande em papel- moeda, 
tomei \lsla deliberaçao para acabar com os 
saques r_uinosos daqueJla provincia sobre o the
souro. 

« Deos guarde a V. Ex. Paç1J, em 15 de Julho 
àe 1889.-Candido Baptista de O?iveira.-Sr. 
D. José de Assis ],\fascarenhas. ,,-A quem fez 
a r~uisiç!lo. 

Do ministro 'do imperio, enviando uma copia 
do decreto de 2 do corrente, pelo qual o regente, 
enr nome do imperador _houve por. bem fazer 
met·cê a Joaquim Antonio ·de Almeida Seixa~ 

da pensão annual de 240$.-A' commis.~ão de 
pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro,· satisfazendo ao que 
lhe foi rnquisitado por esta carnara, partici
pando que a aula do commercio do primeiro 
anno é actualmente frequentada por 47 alumnos, 
e a <lo segundo por 22.-A quem fez a re
quisição. 

O Si'. deputado Santos Azevedo participa que 
pot· iucommodo nllO póde comparecer hoje.
Fica a camara inteirada. 

Vai á 3" ·commissão de fazenda o reque
rimento da commiss!J.o da praça do com
met·cio desta côrte, impetrando da augusta 
assemb!éa legislativa a graça de uma proro~ 
gaça.o por cspat;o sul'ficiente para que se possno 
trocar as notas legaes de 50$000 do novo 
paµrão. 

Lê-se e fica adiado por se pediL· a palav1·a, 
o segninte parecer da gu commisst\O de fa. 
zenda : 

« Francisco Pinto de Souza, negociante e 
p1·oprietal'io na cidade :cte Porto Alegrn, pro
vincia do Rio Grtmde do Sul, allega em seu 
requerimento jnnto, que em virtude de con
vite geral feito pelo pl'esidente da provinci:l, 
para que os negociantes levassem seus ge
neeos e fazendas aos pontos guarnecidos, 
afim de serem ºexpostos n venda, fez elle sup
plicante conduzir para o Rio Pardo as fa
zendas constantes de um balanço, que junta, 
no valor de 10:233$108, que chegando naquelle 
ponto seu socio com as ditas fazendas, co
nheceu o perigo, em que se achava em conse
quencia da juncçaó, que fazião os rebeldes por 
aquellas paragens, e quiz logo retirar-se, n1as 
que este passo lhe fôra vedado pelo comman
dante daqt1e1le ponto : e que dest'arte obrigado 
pela força permaneceu em o supt·a-dito ponto, 
até uue sendo derrotadas as forc;as legaes, foi 
a vilia do Rio Pat·do invadida e ·roubada pelos 
rebeldes, soffrendo·o snpplicante o prejuizo da 
mencionada quantia. Firmado nesta exposição, 
julgou-se o supplicante com direito de haver da 
fazenda publica este se1í preju izo .. A 3ª com
missão de fazenda- lastimando, corno todo o 
brazileiro amigo do seu paiz lastima, as des
graças que pezil.o sobre nossos frmnos do Rio 
Grande do Sul, e fazendo volos para que cessem 
os tdstes effeitos àas · dissensões civís com a 
pacificàçM _tlaquella trto interessante parle <lo 
_imperio, entende qué o supplicante e quaesquer 
outros que se achem em identicas circum-. 
sta ncias, sa.o dignos de toda compati vel con • 
templaçn.o do col'po legislativo, quando por 
ventura se offereçilo occasiões para isto, mas 
desconhece o ~ireito perfeito, que julga o 
supplicante assistir-lhe, para reclamJr da fa-, 
zenda publica este seu. prejuízo por factos, de 
que ella nll.o é responsavel, por perdas e 
daronos, prov<.::Íiientes da guerra interna, que 
dilacera aqueH~ paiz q,1e1 - ardina.riamente 
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206 SESSÃO EM lõ DE JULHO DE 1839 
, affecla não só os particulares, como a fazenda 

publica ; que aclualmente soffre pelo mesmo 
motivo prejuízos, e faz· granàes sacrificios para 
acudir ás urgencias da guerra, accresreudo que 
injustiça seria attender ao supplicante, sem que 
igual favor se estendesse á todos quantos na
quella provincia parlicipao dos mesmos males. 
Nem obsta o convite que diz o supplic:rnte 
ter sido feito pelo·· presidente da província, 
pois · que o convite não é obrigatorio, e 
quando fosse, devêra o supplicante demandar 

· dos causadores do damno a sua indemni
sação, segundo lhe faculta o codigo penal 
no capitulo que se inscreve - Da satisfnção -
muito mais quando do documento, que offe
receu, consta simplesmente qne o presidenle 
deu licença para que os ne.gociantes que qui
zes:;em, pudessem levar suas fazendas aos pontos 
guarnecidos, e uma vez que o supplicnnlc qufa 
usar desta licença, sujeitou-se ao risco, que 
ficou correndo por sua conta, embora. depois 
lhe fosse vedada a sahidn pelo commandnute do 
ponlo, qne o h~o faria se nno toma&sc esta pro
hibiçno, como conveniente, e talvez indispen· 
savel naquellas circumstancias. 

« Isto posto, é claro que ao supplitan le no.o 
assiste direito ao que pedc1 e· quando muito 
poderia para o futuro gmmr do favor prove• 
niente de qualquer medida giral, que por 
equidade possa o corpo legislativo adaptar 
para attenuar os ma]es que soffrem os ha
bitantes daquella provincia ; e por isso é de· 
parecer que se indefira a pretençao do sup· 
plicante. 

<e Paço da camara dos deputados, 13 de 
Julho de 1839. - J. J. Pacheco. - Amaral. 
-Souza Martins. n 

PRIMEIRA PARTE.DA ORDEM DO DIA" 

Revogaçã_o_ da nomeação do Sr. Guerra .. 
O Sr. Peixoto de Alencar:- Como rnuitos 

Srs. deputados têm tomado parte na discussno 
desta questno, e ella se tem tornado impor
tantê, eu tambem quero dizer alguma cousa 
a respeito. Creio, porém, que não agradarei a 
dous lados da casa,. isto é, áquelles Srs. depu· 
lados que têm fallado pró e contra; porque eu 
parto de um principio muito diffe1·enle. Os se· 
nhore1; que defenàem o parecer da iiiustre com
missno lírmuo-se eni · que o juiz de direito $im
plesmenl.e nomeado nno adqüire a perpetuidade 
antes da posse ~ jurámênto: os que, porém, · 
·combatem o parecer dizem que a nomeação 
é muito snt'ficienle para adquirir o direito 
da perpetuidade. Mas eu firmo-me no prin
cipio de que o .governo central, depois da 
publicação do acto a<ldiciohal, não podia 
mais nomear os juizes de direito ; e se os 
não podia nomear, claro está que lambem os 
não podia remover. Este é o principio que sigo 
nesta quest~o. Antes1 porémi de .entt·~-~ · en1 

maleria, · devo dizer que persuado-me que 
ninguem duvidará de minha adhesão pela 
adminislraça.o de 12 de Outubro ; na minha 
província, ou nesta casa, eu me tenho apre
sentado ~empre franco, sempre leal a essa ad
ministração ; mas nem por isso segue-se que, 
em um ou ouko caso, eu 11110 discordo de sua 
opinião e dos seus principios1 como acontece 
no caso vertente. 

Portanto, persuado-me àe que o Sr. Franco 
não perdeu o direito que tinha ao seu lugar 
de juiz de direito da capital do Pará ; e se a 
illustre adminístraçtio de 19 de Setembro ti
vesse desfeito esse acto com a declaração que a 
remoçi.l.o tinha sido incompetente por falta de 
autorisaçàO do governo que o removeu, eu. sem 
duvida votaria pelo p:ll'ecer da illustre com
missão ; porém, a_ adrninistraçrto de 19 de Se
tembro não fez isso i ella reintegrou o Sr. 
Franco, mas não· reconheceu a íncompe!encia 
elo governo que o removeu, e sim por acto de 
uma nova nomeação) e pm· um outeo motivo de 
conveniC'ncia publica que entendeu, de sorte 
que mostrou que o governo tinlia atlrib11i
ções que nego, embora tenha já aqui passado 
a inlerpretaçn.o do acto addicional neste sen
tido. 

Üt'a, Sr. pt>esidente, além desta convicçM 
em que estou, accr•:isce mais a meu favor a 
opinião do nobre ex-minislL·o da ju:;liça, quando 
vice-presidente àa provincia de Minas Geraes, 
em uma quest/l.o quasi se1nel hanle a esta. Eu 
vou ler o officio que enU\o o nobrn ex-ministro 
da justiça dii'igio ao governo imperial â este 
respeito, e ainda que elle já correu impresso em 
algumas folhas publicas, eu recornmendo ao 
Sr. tachygrapho que tome com exactid[o as 
suas palavras, porque muito sympathiso com 
ellas, e quero sempre ter a meu favor a 
opinião da primeira capacidade do paiz, como 
se diz. . . 

<< Illm .. e Exm. Sr . ..:.._Tenho a honra de levar 
ao conhecimento de V. Ex., para que se digne 
fazel-o constar á regenci:.. em nome do impe· 
rador, que havendo o bacharel Quintiliano José 
da Silva 1·equerido demissrto do cargo de juiz 
de direito da comarca de Paracatú, como se 
participou a V. Ex. em 23 ·de Ii'evereiro pro
ximo passado ; e considerando eu que meu 
antecessor fez tal participação ao governo im
perial pela nnica razM de lhe constar que este 
duvidára da competencia dos presidentes das 
provincias parti. nomearem . e demillitem os 
juizes de direito, sem que todAvia deixasse de 
ponderar mui franca e respeitosamente, que tal 
attribuição não podia ser mais exerciàa peio 
mesmo governo imperial em vista dos §§ 
7º e 11 da carta de lei de 12 de Agosto de 
1834 ; e julgando-me além di!:1to aniorisado 
pela lei n. 3 da assemhléa provincial legislativa . 
desta pt·ovincfa (da qual tenh.o a honra de en
viar ~ V, E;<. .. o etemplar incluso) ; re~ol vi 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:18 - PÃ¡gina 4 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM i6 DE JULHO DE 18~~9 207 
em data de 8 do corrente concedeL· a demissão 
pedida, e nomear paL·a aquelle lllgal' de juii 
de dh-eilo o bacharel José Jorge da Silva, 
que deverá entrar quanto antes em exer
cicio. 

« Deus gua·rde a V. Ex. - Ouro Preto, pa
lacio do governo, em 10 de Abril de 1835. 
-· Illm. e Exm. Sr. ministro da justiça. -
O vice-pt·esidente, Bernardo Pe1·ei-ra de Vas
concello,'!. " 

· A' vista disto quem jámais duvidará que o 
governo imperial não podia nomear os Juizes 
de direito ? Portanto, creio que a remoção do 
Sr. Franco não· foi legal, apesar. de conhecer 
que o nobre ministro que o removeu ·não o 
faria sem algum motivo que julgou conveniente 
e justo. 

Ha no parecer da illustre commissão uma 
. idéa em que eu concordo, que vem a ser 

nn.o adquirirem os juízes de dit·eito a perpe
tuidade anles de tomarem possE-, e que por 
isso, tendo só a nomeação do governo, póde 
esta ser cassada pelo mesmo governo, pois 
eu entendo que é só depois da posse que 
elles adquirem todos 08 direitos da· magis
tratu·ra. Q nobre deputado por Pernambuco (o 
Sr. Urbano), combatendo esta idéa da illustre 
commissão, confessou, todavia,· que os juizes 
de dfreito só conta.vão sua antiguidade, e · 
perccbião seus ordenados depois da posse, 
e de entrarem no exercicio dos seus lu
gares. Ora, se os juízes de dire1to só ad
quirem depois da posse antiguidade, e per- · 
cebem seus ordenados, que são as maiores 
vantagens a que aspfrão na carreira da ma
gistralura, claro está que é só então que elles 
sa.o considerados verdadeiros magistrados. A 
este respeito eu trarei urn argumento de com
paração, para o que peço licença aos Srs. 
magistradoE=, pois conheço que el1e na.o tem 
a sublimidade devida á classe da magistratura ; 
mas como o acho um · pouco semelhante, 
sempre o apresentarei. 

·um padre que quer ser parocho faz con
curso, na conformidade das leis canonicas, é 
proposto pelo bispo, o presidente da p1·ovincia 
o apresenta na igreja a que elle fez opposição; 
mas elle não . adquire o direito de perpetui· 
dade-senão depois quE:: é collado pelo bispo; e 
antes de ser collado, se o presidente cassar~ 
lhe a apresen~ção, nao será de certo pal"ocho ; 
e ainda mesmo depois de estar collado, é 
preciso que faça a protestação de fé para 
poder fazer seus os fructos do. beneficio. E' ver
dade que a isto poderâ dizer o nobre depa
tado pela provincia das Alagôas (o Sr. Dant~s) 

. que isto é argumento de sachristia. 
· Ainda mais outro argumento.do mesmo ge

nero. Um p1·etendente ao sàcerdocio habilita-se 
tam bem canonicamente : ffra . inquiri~Ao de 
genere et ,noJ'ibus, e recébe as primeiras ordén~; 
isto é, as menores : desde. então goza dos ·pr1-

vilegios do · tôro ecclesiastico, e tanto assim, 
que em theologia é t·econhecido o principio d~ 
que aquclle que põe mão;; violentas em um 
minorisla fica excommungaLlo : emfim cha
ma1nos a estes padres, cleriços in mino1·ibu.fj, 
porém, elles podem deixar de seguir a carreira 
ecclesiaslica, podem mesmo <.:asar-se. 

Da mesma sorte, Sr. presidente, considero 
eu a um juiz de dit·eito simplet>mente no
meado pelo governo: a nomeação póde-lhe ser 
ainda cassada, porque não tomou posse, não 
adquirio ainda o·dir~ito da antiguit.lade ; de s~rte 
que'aosjuizes de direito simplesmente nomeados 
poderemos chamar juizc:s de direito in. mino· 
?"ihus. A' vista pois do que lenho dito, voto 
contra o parecer da commissa.o. 

Pol' esla occasia.o nota o orador o modo 
por que o Sr. Dantas repellio o argumento do 
nobre deputado de Pernambuco (o Sr. Re1.ende) 
quando este perguntou se a nomeação de juiz 
de ,direito dava ao bacharel um caracter im
presso na alma como fazem as ordens sacras ; 
não . v& cul que essas palavras pudessem of
fender ao nobre deputado, pois que netn o 
Sr. Rezende teve em vislas fazer a apologia 
da .classe saceL·dotal, nem atacou a ninguem, 

. nem fez allusão algu·ma; mas o nobre deputado 
o Sr. Dantas iichou nesta expressão idéa tão 
ridicula, que a tratou de a1-gumento de sa~ 
christia. Não sabe o orador o que o nobre 
deputado entende por at·gumentos de sachristia. 
Faz muito boa idéa de sua religiosidade e boa 
fé, ·e por isso pel·suade-se que essas palavras 
com que se exprimia ácerca desse pdncipio 
sagrado de nossa religião escapárão~lhe oo 
calor. do discurso ; como porém vê que as 
palavras proferidas na casa va.o causar muitas 
vezes sensações desagradaveis, cumpre-lhe dizer 
alguma cousa a seu respeito. 

O Sa. DANTAS : -: Peço a 'palavra para res
ponder. 

O SR. PEixoTo DE ALENCAR, conio o nobre 
deputado pede a palavra, deixa de faltar sobre 
este ·ponto, pois espera que dará elle as neces-
sarias eKplicações. · 

Lemh1·a que o mesmo nobre deputado, fa
zendo menção dos abusos que as diversas 
classes de cidadãos. praticav)io, desceu á clas!:!e 
sacerdotal, e contou que havião sace1·dotes que 
vendiao frasquin_hos com leite de Nossa Se· 
nhora e que ex<;ommungavão formigas, etc. 

O orador reconhece que ha dous perigoli ex
tremos, o alheismo e a superstição : os homens, 
geralmente fallando, não. se dao ao trabalho de 
investigar a verdade, e por isso alguns~ temendo 
cahir no atheisrno~ lanção-se na superstição·: 
outros, receiando a superstição, lanção-se nos 
braçôs do alheismo.-Nâo defelide esses erros 
da ignorancia, o que reprova e lamenta é · que 
haja padrts tllo desgr_açados que andem exconi

. mungando formigas, padres ainda mais des-
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208 SESSÃO EM 16 DE. JULHO DE 1839 
graçadós · que· andem a vender liquiclo·s brancos 
por leite de Nossa Senhora, quando devia.o 
pregar os plincipios da slJ. 1·e1igillo ; mas é 
tambem para lamentar que haja homens que 
de tudo duvidllo, que se co_nsiderão desabu
sados, e rejeita.o as verdades de nossa santa re
ligião. Couta que um sujeito de .bastanle il
lustraçao e_ conhecimentos, conversando com 
elle sobre materias religiosas, disse-ll1e : -Ora, 
meu padre, voeê não é povo, na.o· acredita em 
abusos.-Pergnntando-lhe eJle quaes erãa os 
abusos em que acreditava.-Entao, disse elle, 
voc·ê crê que unra mulher cóncebe~sc e parisse, 
fica11do virgem, antes e depois do parto.-Ora, 
realmente, exclama o orador, eu me admirei 
que houvesse homens que. a titulo de abusos 
desconliecessem os mysterios fundamentaes de 
nosaa 1·eHgiAo. Declara que muito teme que a 
Ululo de supel'SliçAo nll.o se atac1uem principios 
tão sag1·ados. Não atlribue· ao nob1·e deputado 
taes sentimentos; são exemplos que traz assim 
como elle trouxe ; como porém citou factos, 
acha justo dizer-lhe, que não é só. 11n classe 
sacerdotal que se enconlt-M abusos, lambem 
os ha ua magistratura, como elle mesmo re
conheceu. Para provar as prevaricaçOes da ma-
gistratura cita o seguintes factos : · 

Un1 sujeito possuia uma escra'la, esta matou
se, o dono, lastimando a perda que tivera, tcdavia 
enterrou-a com os suffragios religiosos do cos
tume. Eis que vem um magislt·atio, lira devassa 
EJ o homem para se não achar compromettido, 
apezar do prejuizo que. tivera, teve .de gastar 
200$000. · · 

Appareceu no centro de Pernambuco uma 
rebelliao : depois de suffocada chegou um ma
gistrado, procedeu a uma devassa, ~ de ·cada 
um dos compromettido$ cobrou 800 e- tantos 
mil réis·. · · . 

Um pai barbaro e tyranno mandou malar · 
seu filho ás 9 horas do dia. publicamente. Veio 
uru magistrado, procedeu á devassa: e em con
clusno o réo não sahío criminoso : o facto era 
patet1te, ningllem deJJe d1njdava, e a eJJe orador 
foi dirigido um bilhete que assim dizia : - Sr. 
padre; como foi Deus servido qµe sempre man-. 
dasse matar aquel1e infeliz filho,. e deva dar se
pultura, rogou-lhe compareça pàra esse fim, ele. 

O orador foi assistir a essa barbára e horrorosa 
sceria, e quando chegou, o pai não só na sua 
presença, mas á. vista de muita$ pessoas, narrou 
como o havia màndado matar. 

O_ Sà. PRESID~NTE lembra ao Sr; deputàdo 
que_ ~e limite ·a.o objecto da discussão. 

O Sa. ALENCAR : -Já sei que sou infeliz com 
V. Ex. : eu não sou orado['. ; sou naturalmente 
acanhado, e V. Ex., chamando-me sempre á 
ordem, impede-me que. me -desenvolva ; ranto 
mais que creio que estou na ordem, :citando 
factos em resposta a outros.que aqui farão re-
-~tidos~ V. Ex. não chamôo. á ordem o Sr. 

Dantas, não tem chamado á ordem a outros ... , 
mas emfim, tenho muito gosto em obedecer a 
V. Ex. O orador concJue declarando que esse 
assassino ficou impnne, mas que lhe custou 
1:500$000 : 'pede pois que na.o se lance a 
odiosidade sobre a cfasse sacerdotal ; em todas 
as class~s.ha mais ou menos abusos; passe-se 
uma esponja sobre esses erros e fraquezas, não 
appareça na casa o espírito tle cJasse, cure-se 
sómente dos de.stinos do Brazil. 

O Sr. Dantas :- Sr. presidente, antes de 
responder ao iHusfre deputado que me precéden, 
desejára primeh·o que elle, debt\ixo de· palavra 
de honra, e com loda a franqueza, declarasse 
nesta casa se fui eu a pessoa com'quem elle teve 
a conversação a respeito da virgindade de 
Nossa Senhora, porque na verdade nunca de
sejarei que se ponha em duvida o meu catho
licismo. 

O Sa. ALENCAR : - Na.o, nao foi com o Sr. 
deputado. 

O Sa. DANTAS : - Pois bem, estou lranquillo. 
Sr. presidente, vou responder 110 nobre depu
tado. Na sessao passada emitti algumas pa
lavras que, na.o sendo beai c11tendidas pelo 
nobre deputado, lêtn causado llma bulha no seu 
entendimento. Tratava-se desta mesma queslâo1 

e o illuslre deputado por Pernambuco, querendo 
mofar no principio de vitalicidade, trouxe, 
a tbeol'ia dos sacramentos; respondi ao íllustre 
deputado, dizendo-lhe que em questões Ulo 
helerogeneas, não vinha.a ao ca.so argumentos de 
theologia moral; porém, em vez de usar das 
palavras !heologia moral, usei insensivelmente 
das palavras - argumentos de saebristia -; eis 
pois o motivo de tanta bulha, e acredito que, se 
não esli vesse no ~eoulo 19, esta ria hoje nas 
paredesc da inquisiça.o. .- . 

Apro\leÍto a occasião para responder ao nob1·e 
~eputado · 1.ior Pernambuco (o Sr. Rezende) 
que, deixando de me pedir explicações sobre 
outras palavras que aqui emitti, usou de uma 
correspondencia, meio pouco decoroso â sua 
pessoa. Disse eu nessa mesma occasião que 
divulgav~ uµi fél nas palavras do íllustre depu-

. tado quando se tratava de certas cousas.~. Não 
quiz dizer com isso que e1le é inimigo de nossas 
instituiçoes, porque na verdade ainda não pude 
formar um juizo ácerca da poliliea do illustre 
deputado por J::>ernambuco, · nias_ qaiz dizer que 
quando se trôtava destas .cousas deseohria uma 
intolerancia no illustl·e deputado;- e na verdade 

' foi intolerante quando, levantando-se depois do 
Sr. Andrada Machado, disse que receí~va fallar 
nesta materia, porque temia o colosso que se ia 
levantar, o qne não importava menos do que 
prevenir a casa e impôr sil~ncio aos magis
trados. D~~se o Hlustre deputado nessa corres• 
pond~ncia, que estimava não te.relll os taçby-

: graphos· tqmado a sua resposta, porq~e. eoQf P.· · 
. ha .qué .se- dizem nesl~ c:asa, ~ «;file· muito 

. ' . 
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convóm nno serem publicadns; sinto que nno 
viessem im1uessas laes cousus ; mas l'espon
dcrei a uma que ouvi. Disse o illustre deputado 
que na.o linha suas vestPs tintas de sangue. Não 
sei se .allude isso a mim e aos mais Juizes de 
direito, 011 se á magi~lratura antiga; quanto a 
mim dírei que, durante seis annos de magis
tratura, só dei uina sentença de morte ; e neste 
caso, não fiz mais do que subscrever 9 decisão 
do jury, e que neste caso eslAo todos os juizes 
de direito. Se porém o iBustre deputado falia 
com a magistratura antiga, não desconheço os 
seus excessos ; · mas então permitta que lhe 
diga uma cousa , não nos remontemos a cousas 
passadas, porque se revolvermos a chronica dos 
padres e dos magistrados, eu nào sei qual apre
sentará mais excessos, e contra quem sahfrá o 
calculo. Todas as classes têm abusado. O povo 
o que nao tem feito ? Nno que1:o ir buscar 
exemplos em paizes estrangeiros ; vou ao Ceará, 
patria do illustre deputado que me precedeu ; 
a11i o povo fuzilou um homem sem serilença. 
Os reis) os papas, os magistrados, todos têm 
comh1ettido excessos; emfim; direi ao illu~tre 
deputado que não sei quem tenha commettido 
mais estr·agos, se a espada da magistratura, ou 
os raios do Vaticano. 

o· Sr. :Bandeira de Mello : - Sr. presidente, 
eu me proponho a combater o parecer da com
missãb, conlra o qual tenho de votar; mas 
antes permitta a camara que eu observe que 
não sou magistrad~, e que só o espirito de 
jústiça, e não o de classe me suggere as razões 
qüe terei n honra de apresenfar, e nas qnaes 
se bas~a o meu voto. E, certo, Sr. presidente, 

· que já pertenci a esta classe, e tenho por ell~ 
muilá sympathia, · talvez porque a minha 

· posiça.o t3 emprego me approxima muito áquell:s 
que pertencem a essa classe; mas, Sr. presi
dente, vendo eu que eJla, longe de sei· esse 
colosso éomo aqui se qufa figu,·ar: vendo que 
ella, longe do ser um poder independente como 
quer a constituição, era, pelo contrario, mnitas 
vezes o ludibrio de um ministro caprichoso 
(apuiados), e não offe,;ecia aquellas garantias 
que tanto são de mister, para que o magistrado 
sinta e reconheça a importancia e sublimidade 
de suas funcções, Hve 4e deixar essa classe, 
mas desejando que ella preencha seus altos 
destinos, e possa satisfazer cabalmente Q.S neces
sidades publicas· que a rec]amao; é por isso, 
Si:. presidente, que cu vou impugnar o parecer 
que está .,m discussao,declarando tjne julgo que 
a magistratura deve ser um poder, .e um· poder 
independente ,como quer a conslituição .. 

Sr. presi'1ente/ este parecer faz dependente 
·da posse a qualidade de magistrado, e daqui 
conclue-se que antes da posse se nao dá a per
petuidade· inherente· á,_ magi~tralura, ~eg~l'!do as 

· ·idéas da nobre corumissn.o. Este prmc1p10 es-. 
tabelecido pela commissao, peço licença para · 

TOMO 11 

tlizer-lhe, me parece arbilrnrlo1 ilJega) e peri
goso. Parece-me at·bitral'Ío, Sr. presidente, por 
que assim como o parecer julgar essencial ao 
cal'actct de magistrado . a posse, um ministro 
poderia vir e dize1· que não bastava 11 posse, mas 
mister para isso o exercicio, porque nem sempre 
o exercício está annexo á posse, · e assim 
destituir magistrados já empossados, mas sern 
exercido. Outro poderia vir e dizer que não 
bastava o exercício, mas convinha que a cartá 
estivesse registrada no supremo tribunal, e assim 
demiltir magistrados com exercicio, mas sem 
matricula, pois que esta póde ser posterior ao 
exercicio, allegando que magislt·ado é sómenle 
aquelle que está inscripto no livro dos magis
trados. A' vista pois destes arbilrios que se 
poderião apresentar, parece, Sr. presidente, que 
a commissa.o escolheu aquelle que era suf!i
cienle para salvar o ucto do ex-mi11islro da 
justiça, que desconheceu a perpetuidade dos 
magistrados ; mas eu temo muito que este ar
bitl'io da nobre commissno nffo possu set· eslen · 
<lido além da posse, além mesmo do exercício, 
conforme a bulla das circumstancias, e os in
teresses do momento e dos pai-tidos, lembrado 
do que diz um escriptor, ·e vem n ser· :-Que a 
distincçã.o dos h.omens, das opiniões e dos par
tidos têm coristituido dous codigos, dous direitos 
e duas justiças. 

Agora, Sr. presidente, passarei a demonstrar 
em como o principio do parecer é illegal. 
Sr. presidente, a constituição diz que compete 
ao poder executivo nomear mngíslrados. Daqui 
se segue que a qualidade de magistrado procede 
da simples nomeação, poi-que a não ser assim 
perguntarei o que fez o · poder executivo por 
esta nomeação ?·Que entida~e produzia elle? A 
constituição me diz que é um magistrado no
meado. Nomear · ,nagistrados, diz a consti
tuição; logo, da simples nomeaça.o resulta o 
magistrado, pois eu não entendo o que é um 
individuo nomeado magistrado, sem ser magis-· 
trado: isto me parece envolver contradicçao 
nos termos, e assim como ha magistrado com 
posse, com exercicio; co1~1 matricula, assim 
lambem ha magistrado simplesmente nomeado, 
mas por ser magistrado simplesmente nomeado. 
não se segue que não seja aquil1o que as 
propl'ias palavras esUto-indicando. 

Se, pois, Sr. presidente, da simples no
meaçno resulta o caracter de magistrado, re· 
sulta lambem que como todo o magistrado de 
que se trata seja pet·petuo, não se faz precisa a 
posse para que elle sej;\ considerado tal. Ainda 
tenho outra razão que me obriga a impugnar o 
parecet· dà commissão, e é deduzida da natu· 
reza da posse ; porquanto, Sr. P.residente, a 
posse suppõe um. direito, e direito independente 
da mes~a posse: quando· eu tenho. <iireito a 
posse de uma cousa, é porque já sou della pro
prietario, e a minha propriedade, o meu direito 
póde subsistir indepe~dente da posse. Se pois, . 

27 
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Sr. presidente, o bacharel nomeado póde tomar 
·posse de m:tgistrado, é porque elle já é magis
trado, porque, como di!:iSC: a posse pre.suppõe o 
direito, o dirdto precede sempre á posse, é em 
virtude de termos já direito á cousa que se 
segue a posse della. (.A..poi:dos.) Portanto direi 
que o bacharel nomeado tem direito á posse, 
porque já é magist1·0.do, e que não é pela posse 
que se torna tal, porquanto o contmrio seria 
dizer que o direito result~. Ja posse, e não a 
posse do dit·eito, que o direito existe por amor 
da po1:, ::, e não a posse vor amor do direito. 

Agora, dh-ei minha opinião a respeito da lei 
que dá aos bachareis· nomeados 6 mezes para 
tomarem posse dos lugcires para que forão des
pachados, pena destes se reputarem vagos. Eu 
entP-ndo, Sr. presidente, que desta resolllçno re
sulta um direito aos bc1.chareis despachados, qual 
o <lc terem elles 6 mezes para toma1·em posse. 
Se pois1 elles têm este direito, como se não 
póde negar, segue-se que o governo nll.o póde 
ter um tlh-eíto contradictorio, um direito an-
11ullado1· desse oulro direilo concedido aos des
pachados. (Apoiados.) Portanto, cmquanto eu 
11no vir estabelecida e dumonstrada a doulriua 
ou politica dos direitos contr..1dictorios1 conside• 
l'arei sernpre o governo sem o clit-eilo de de
millir um magistl·ado, allegando a falta de 
pOl:l:Se.-Mas, SI'. presidente, se diz, primeiro, 
que este decreto suppõe que a perpetuidade se 
nao dá antes du posse, porque.o non-ieado póde 
cahit· em commisso de perda do lugar. Mas se 
este argumento procede, direi que o magis
trado nunca é perpetuo, porqne póde com
metter um crime, e ser em consequencia 
de:nittido. Se diz em segundo lugar que elle 
já não está em vigor, porque dá ao go
verno o direito de julgar vago o lugar, 
se a posse não é tomada dentro dos 6 mezes, .· 
e assim demittir o magistrado, que não tem 

· tomado essa posse, no entretanto que a consti
. tuição diz que elle só poderá perdei· o luga1· 
por sentença. - Mas quem não vê, Sr. presi
dente, que, contendo esse dec1·eto differentes 
disposi.;ões a respeito, podem umas estar em 
vigol' e outras não. Reconheço que, á vista dá 
constituição, já boje não compete ao poder 

· executivo julgar o magistrado que não toma 
posse, é mister uma sentença : e que im
po:;sibilidade ha nisso ? Está pois nesta parte 

: o decreto· revogado, e daqui nã.o. se póde con_-
. ·cluir a sua inteira revogaçao. -1\fas se diz

o · crime de não tomat· · posse na.o se encontra· 
no codigo criminal, e fóra delle não ha crimes 
reconhecidos por leis antel'iores. - Mas isto 
não é exacto t apoiados ), porque o mesmo 
codigo criminal reconhece como Cl·imínosas no 
art .. 310 as· acções ou omissões ne!le não 
declaradas, e que não são puramente crimi
nosas, mas que pelo regimento das autoridades 
se acha a ellas imposta alguma 1nulta ou outra 
•pena. 

Resta-me1 Sr. presidente, provar que o })l'ill

cipio eslabclecído no parecer é perigoso. E' pe. 
1·igoso1 St-. presidente, pdmeiro, pot·que torna o 
governo pouco acautelado nestas nomeações que 
são da muita importancia, e a que de'lc pro
ceder com toda a circumspecção ; pois, sa
bendo clle que tem (l mezes pal'a l'evogar 
o seu acto, não sente tão fortemente a ne
cessidade de meditar, como quando reconheça 
que o seu acto se torna irl'evogavel, porque 
então é natural que procu1·e nílo ter de ar
repender~se, tratando de acertar quanto lhe 
seja possi vel. E' ainda perigoso, Sr. presidente, 
por outra mzão, porque estabelece um pre~ 
cedente que póde offerecer serias contestações 
a respeito da escolha tlos senadores. Poder
se-ha) dizer que, emquanto o senador esco
llúdo na.o torna posse, póde o imperador 
revogar a sua escolha, e escolher outro, o 
q11e me parece que na.o se póde sem perigo 
e inconvenientes sustentar, porque seria o 
mesmo que dar ao imperador duas escolhae, 
o que julgo nã.o ser permittido pela consti
tuição. 

A' vista pois · do que lenho dito, enlendo, 
St·. p1·esidente, que o governo que despacha 
um segundo individuo pat·a um ruesmo luga1· 
de magisll'ntura commette uma verdadeira burla, 
póde ser comparado .áquelle que vende a 
mesma cousa a duas difiet·entes pesso,\s ; eu
tendo qne a posse nno se faz necessaria senllo 
para conta1·-se a antiguidade, para o exercicio e 
percepção do ordenado, e muito principal
mente para que o magistrado seja reconhecido 
como tal pelas pessoas a quem tem de àd
minístrat· justiça, mas nunca pelo governo que 
~a.o póde deixat• d~ reconhecer a sua propria" 
obra. -

Sr. presidente, um nobre deputado por Per
nambuco disse que a antiguidade é a idade do 
magistrado, e como a antiguidade nasce da 
posse, concluio elle que lambem da posse nasce 
o magisli;ado; mas o nobre deputado na.o ad
vertia que póde haver um magistrado, por 
assim dizer, sem antiguidade, posto tenha 
servido muitos annos ( apoiados ), pol'que se 
elle nno fizel.' a sua matricula no . supremo 

· tribunal, será sempre o mais moderno de todos,_ 
e na.o -lhe serll.o conta.dos· os airnos de serviço 
para os accessos na sua carreira, pois esta é 
a pena que tem, cm confo~mid~de da lei do 
mesmo supremo tribunal, aquelle que tiver tal 
descuido. 

Responderei agora, Sr. presidente, â um il
lustre deputado pelo Rio de Janeil'o, que disse 
que o bachat"el Guerra. · não fôra demittido, 
mas que o governo aguardava occasi:io · de 
E:mpregal-o convenientemente-; mas eu· direi, 
Sr. pt·esidente, que o governo não póde tirar 
um magistrado do seu lugar, prival-o do 
exercicio e agua,rda_r oc~asião de · empregai-o 
convenientemente, pois isto - importa uma sus-
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per1sM1 para o que é preciso que tenha com- que nllo fossem da commissão adia.das, e que 

melfüfo crime, e seja em (}Onsequencia. posto só ~s.. della fossem Mn~[<leradas como tlrtigos 

em processo, priva o m11gistrado do seu ordeirndo, ad<l1l1vo~, a emenda de que se frafa era. só do 
e sem a certeza do ordenado nã.o póde haver nobre deputado e nã<J da commissao . a ca-
'lerdadeira indeptmdenda. Mas, Sr. presidente, tJ."\ara, pois) a adiou; querer agora eonsíderal-a 

ha m11a·razão mais forte do que todas est~s1 e, é como àa comnússão1 é tom:)r uma deliberação 
que a constituiçno dii: -O magistrado póde ser por sotprez3.. 
removido de um para outro lugar.- Logo, é o· Sr. Andra.da Machado nno admitte tt idéa 
pr~cisQ que se liaja previarfiente disposto um de sorpreza, nem suppõe qne sejno capazes 

outro lugar para que se possa effeituar a i·~~ della seus coHegas, '.!. mf,nO$ ª"' eomniissões da 
mcçao i aHits nno se dá a remoção de que !rata casa1 em quem tem plena confiança. 
a consfüuiçãOt mas uma verdadeira suspensM. 
rA · ,:1 -.. O SR. Mol'rrE1..UMA :-Tambew eu. 
t.. poiav,os. J 

Nao partilho, Sr. ptesidenlei o recéio que O SP,. Ar-inRADA MACIM.DO :-Se é impossivet 
tem um iHu&tre deputado pot S. Paulo a res~ dar-se sorpreza1 como querer que um descuido 
peito ,cl0s inl3onvenientes e ahnscs a que póde de mom~nto vá prejudicar essa emenda? Se ha 
dar lugar a fa.culdude dada ao pod~r ~x1c0uti~o dnvfrJa consuHe-sc a casa. 

de remo'{Cr os magistrndos, um~ vei que haja Conrnllndn n cnmnrn, deddc que seja consi-
tt ici que reconrnwndn n cot1stHuiço.o àcercu deruda como tlinendn da commissao o artigo de 
do ü.mi.po e Ht<xio p<1rque os mngistrndof\ po<l<>01 {JU'1 15~ lrnto. 
sot· l'emo-villos, Se o rcecio de abusos 'pudcsi--;e 
ser 811 mcfo11lc ptll'll se julgn r ÍllCOllVOll}Cl1lo t•s!n O Sr. rer:reira Penns. :- Antes de fallar 
fücnh¼mlc irns mnos elo puder üNCcmtivo1 entnn s<1lm.i os urti{;os addfü'los qn(?. ;;Q nchao em 
convlrh dl.'&lÍhtH·o !lo locllis nii outrns, porque disc\1sslio1 forni mn2 breves reflexões sobre o 
tumi.Jem lodos dlna sno siucc•vtiveis de abusos, emprego da força decreltlda, esperando qne 
convidn pl'incipa!mentc ll('gar-lhe n nfüibni<;t'lo V. Ex. o consinta, ·não t:rnto porque lenha a 
do dichmw l.\ gn1:nn; no enl!·elanlo, Sr. pre- mcn favo,· exemplos de mnitos oulros ora· 

skhmle, :-iV nao pódc conlest{lr que militas vezes ~!ore_s que têm tratado de maleriãs estranha~ 
n. ulitidade publica exige que um magistrado ª. discussu~, como mesm? porque pr~cmare1 
seja 1·em0Yído de uma para outra comarca, e I emg1r-me a ordem py1:;scnpta no reg1me?to, 
a l<!t de qu€.·fano1 ~ a rc~ponsabíHdtiàe mtnis-, ')fio !rntando de materrns qu~ não tenh:10 1m
terial offorece algum correctivo nos abusos inhe- mediata relação com os artigo% que se achão 

re~tes ~~~odas __ fs fac~~~ª~~~ huma~nas. --• l sobre a mesa . 
.:,e d1:st1~ nqm, Sr. p1es1m::nfo1 \.lue ... aes da Eu votei, Sr. presidente; pela emenda que 

posse se nM dá a qualidade de juiz de. di- ) autorison o (!;O'llemo a ~te>lar a. fot'Ça de pd~ 
1·eito, porque se o despachado praticar) ant.es , mt'!ira linha desde já a 1,.,,000 praças, qum.do 

dessa posse, ac!os de jurisdicção, estes actos ' entenda. que ~s çfrctm\sfanda~ do vaiz se 
s~o nullos. Se este modo tle raciocinar fossé tornM ainda n1ai~ c-r-fücas que ll.S -'actuaes. 

exaeto, então deveriamos ~onduir que nil.o é Este meu voto foi djctado por umB. !'ar.ão mui 
m~gistrado o magistrado suspenso (apoiados), :orte ..jue ní\o é desconhecjda pelos illustres 
e nem quando está fóra da comarca, porque em membros àe:i:ta casa.; esta l','.l.1,ão ê o , stado 

qua!qu~r di!s{es casos são nullos os actos de em que nói:> sab~n'.WS se a1:;h:a a província 
judsdicçM que praticar ; mas quem dirá que do Rio Grande. Bnn sei que entre os meios 

por isso não é m~gistrado? · ( aqui .indicado~ po.ra ac.Jbar com aquella ca~ 

Em resultado, pois, do que tenho ~:xpen· lamidade n'ào tem sido esquecido o da mow 
dido> julgo-me autorisado a votar contrn a <leração ; entende.nd<J alguma$ pessoas que ella 
parecer; · · será ·muito efficaz par-a conseguirmQs e!::if.e 

A materfa fica adiada pela hora. grande fim. . 
. 1 :Ma~ eu, comquanto reconheça. qu~ a mo· 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

S. Ex. o Sr. minislro da guerra ê introduzido 
com .as fornrniidades do est,ylo> e continúa a dis
cussão d a fixaçãO de forças de terra. 
.. O Sr. Lima, e Silva. (pela ordem.) dedara. que 
um artigo 1:1ue hontem appareceu na mesa; 
sobre os veterinarios do e~ereito1 ;:issígnado por 
elle, ê da eommissão : em lugar de o mandar 
para seus membros o as~igcwrem, por engano o 
mandou á, me~a. 

\ deraqão é sempre 1weíerivel ao rigor,-mórmenh: 
1 em uma guerra tivil, digo com muito des-
1 prazer que não tenho esperanças de que este • 
1 meio !mrta os ~ffü~{<>% que nós todos desejamos, 

no estadOJl que as cousas têm chegado. Se nos 
r€mootamos á origem d:). rehelliao do Rio 
Grande do Sul, conhecemos que ella não foi 
provocada por esses ados de violencia, tenor ou 
oppressão, que, quando praticaàos por governos 
mal intencionados, jV$tíficRo a resisteru:ia, justi• 
fk-M o procedimento daqu~1les que se poem á 

O Sr. Montezuma :-Na occasia.o em que a 
pamara votou que finassem todas !-\S emepdãs . 

testa de movimentos populares..- E:ssa pro-vineia 
eta ~nt~o suave~ente re\;ida, cofilo todilS a!$ 
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~12 SESSÃO EM 16 D.E JULHO DE 1889 

outras, pela constituiçtl.o do impcrio ; ninguem 
suspeitava que o governo imperial tentasse na
quella época opprimir os povos; e ainda que 
a10'umas queixas pudessem apparecer contra 
at autoridades locaes, não era isso moli vo 
sufficiente para tíio perfidamente se lançar mão 
das at·mas, mórmente quando se sabia que 
eslava já nomeado um cidadao estranho aos 
partidos! e disti~cto pela · sua_ prod_e?cia, para 
substituir o presidente que foi sed1c10samente 
deposto ... 

O SR. PRESIDENTE :-Eu tenho de iembrae 
ao nobre deputado a necessidade de cingir-se á 
materia em discuss&o. • 

O SR. FERRErnA PENNA : -Sou prompto em 

obedecer .a V. Ex.; mas quero provat· a neces· 
sidade de votarmos medidas mais efficazes a 
respeito do recrutamento, e é este um dos 
objectos dos artigos em _ discussão : V. Ex. 
decidirá se eston ou nno na ordem. 

Todos nós sabemos, Sr. presidente, que me
didas conciliatorias forno tomadas até hoje 
pol' diversos presidentes, principiando pelo 
Sr. José de Araujo llibeiro, Clljfl prudencin 
e . moderaçr10, cujo tino adminislmtivo nno 
podem Sl;!l' desconhecidos pelos set1s pf\ldcios: 
o mesmo pl'esidente Elzenl'io, n quem aliás 
se imputa.o• diversas falias já ndministrnlivas, 
já militares, nn.à consta que lenha sido cl'imi· 
nado por não usar da rnodernçno cm quues
quer circumstancias em que ella pudesse ser 
ulil ; pelo contrario, ouso dizer que esle ci
dada.o, por demasiadamente prudente, na.o era 
o mais pl'opl'io para dar certos golpes, que, 
parecendo arriscados, produzem muitas vezes 
bons effeilos. E' este o conceito que fo1·mo 
desse presidente; elle não se distinguia por 
violencia ele caracter, e as divershs peças of. 
ficínes de sua administração, que eu pude 
ver, parecia·rne que iao de accordo com a 
proclamação que o governo publicou em Ou
tubro de 1837, em que se dizia que o go
verno impe1-ial não pretendia tomar víogaoças, 
mas que esgotariR os meios conciliatorios antes 
de recorrer á força. 

Tambem se disse em certo tempo que o 
rigor, que os excessos para com os rebeldes 
da Bahia fazião com que os dó .Rio Grande 
se tornassem mais affoitos na estrada do crime ; 
porque assim perdião a esperança da conci· 
liação, de clemencia da parte do . governo 
imperial. Ct·eio que este _mesmo p1·etexto tem 
desapparecido, porque nós sabemos qual é o 
estado da Bahia : á grande irritação succedeu 
muita clemencia ; os réos absolvidos passarão 
a absolver seus complices, de sorte que já 
apparecem novos receios pela tranquillidade 
da provincia. .. . . 

O SR. MoNTEZUMA : - Tranquillise-se, não· 
existe tal receio. 

O SR. FERREIRA PENNA :- Eu , ouvi a um Sr. 

depntlldo pela Bahia, eu li os jornaes daque11a 
provincia; e el!es têm m.anifestado estes re· 
ceias, que, todavia, não sei se silo bem fundados. 

O Sa. MoNTEZUMA :- A tranq11illidade da 
Bahia está entregue á classe industri osa. tran-
quillise-se o nob'i-e deputado. · 

O SR. FERREmA PENNA :-Orn, Sr. presídente, 
se é exacto o que venho de dizer: se o tempo de
corrido deíõde Setembro de 1835 até hoje tem 
sido mais que sufficiente para que os reb_eldes do 
Rio Grande cahissem em si e se aoroveitassem 
da~ boas disposições da clemencia· do governo 
imperial; se anters elles se mosti·ao rnais arro· 
gantes e. obstinados no crime ; qual deverá ser 
o procedimento do governo ? Quaes serão as 
medidas de rigor que nào devem continuar ? 
Qual será o limite dessa moderaç1lo qne tanto 
se recommenda? Deveremos nós entrar em 
ajustes com os rebeldes, pactuar coni elles ? 
Deveráõ as tropas legalistas cruzar os braços, 
ou rebater com tiros de polvora secca as des• 
etngus que lhes fiierem os batalhões de es · 
cravos que os rebelde.; lêm armado? Nn.o tendo 
eu ouvido ainda bem definit· e explicai• esse 
syslemn de modernçno, e votando pelas 16,000 
praças, c1·eio ter cumpl'ido um devei', creio ter 
habilitado o governo para pacificar o Rio 
Grande. E tanto mais me convenço de que 
·cumpro um dever, quanto considero que f!em 
por isso fica o governo inhibido de usar da 
clemencia para com aquelles que della se 
q11izerem ntilisar, vin_do reunir-se ás fileiras da 
legalidade. 

Resta·me porém uma grande duvida, que é 
sobre o modo de preencher esta força de 
16,000 homens. Sobre isto desejava ouvir a 
opini!lo do nobre ministro da guerra, isto é, -
se S. Ex. entende que as leis actuaes são effi
cazes para se conseguir o recrutamento, mór
ment'e nas províncias centraes, se com ellas 
póde-se recrutar desde já tanta gente que 
possa preencher a força de 16,000 praçàs. 
Não duvido que nas províncias maritimas . seja 
muito mais facil o recrutamento; mas nas 
centraes, como na de Minas, tenho ohsenado 
pessoalmente os grandes obstaculos qu~ a. elle 
se oppoem : a extensão do territorio, a falta de 
cadêas, a falta de forças para conclu~_ir os re· 
crulas, tudo isto faz com que as despezas · se 
tornem excessivas, e as· diligencias deJDasiada
monte morosas. A província de Minas, não 
ohstante ter urna grande população, não ob
stante desejar cu_mprir as ordens do governo 
imperial a respeito do recrutamento, não tem 
poclido prestar. um contingente igual ·ao de 
outras provineias menos populosas. 

· Tambem lembrarei a S. Ex .. que, na minha., 
opinião, o. melhor meio de se fazer o recl'Uta~ 
menta em Minas não é .certamente. aquelle até 
agora seguido: muitàs vezes marcha.o os _re· 
cmtas acorrentados, porque, a nao .ser assun, 
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SESSÃO EM 16 DE JULHO DE 1839 213 
fugirião immediatamente. E' na verdade mnito 
triste que se vejão carregados de ferros homens 
que se destioão a tomar a frl.l·da e as armas 
para defender o estado : porém a mais fot·çosa 
das necessidades obriga a lançal' mão deste 
meio. Seria melhor que para lá se mandasse o · 
casco de um corpo de primeira linha para alli 
ser preenchido: o governo de 19 de Setembro 
fez isto em parte, mandando crear em ]\finas 
dous esquadrões ; mas não vierllo bem orga
nisados e disciplinados por falta de tempo, de 
armamento, e de outros aprestas. 

Outro ponto sobre que desejo ouvir a opi
nião do Sr. ministro é o engajamento de es
trangeiros. Hoje 1i um aviso do Sr. ministro 
autorisando o commanàante das armas tia 
côrte para engajar estrangeiros; mas não sei se 
S. Ex. quer que esta medida continue só por 
agora, ou se por mais tempo. Pedindô no Sr. 
ministro que se digne declarar a sua opin iilo 
a este respeito, desejaria lambem ser informado 
do uso que desta autorisação fez a adminis· 
tração de 19 de Setembro. Eu votei por csb\ 
medida ; não faltárão nesta casa argumentos de 
terror e de odiosidade contra essa autol'isaçno; 
um dos nossos melhores cinada.os, um dos nossos 
mais distinctos collegas, levantando a s11a voz 
respeitavel, alé figurou que a posteridade in
dicaria com horror o tumulo daquelles depu
tados que assim votassem. Mas eu, tendo ern 
consideração outras razões, conhecendo a dilli
culdade do recrutamento, o vexame que nossa 
população estava soffrendo ; capacitando-me 
sobretudo de que o governo tinha muitos 
meios para fazer com que a força estrangeira 
fosse sim efficaz contra os rebeldes, mas im
potente contra a populaçao pacifica, sustentei 
essa àisposição, e até confesso que uma das 
razões que mais fortificarão o meu voto foi um 
argumento que ouvi a outro nobre deputado por 
S. Paulo. O nobre deputado esgoiou toàas as 
razoes que podião apresentar contra a medida; 
mas, citando-se-lhe exemplos de_ muitas nações 
estrangeiras que engajárão semelhantes tropas, 
como a França, a Inglaterra, Portugal e Hes
panha, chegou o nobre deputado a sustentar que 
o::. exempos de Portugal e Hespanha não pro
cedião, que ao contrario provavão que os es
trangeiros só servillo para apoiar o despotismo ; · 
que mais usurpadot· era D. Pedro, · ou a 
rainha D. Maria II, que D. Miguel, que mais 
usurpador era o governo da rainha D. Izabel · 
II, que D. Carlos. Quando ouvi o nobre de
putado proferir esta proposição, convenci-me 
ainda mais de que devia votar a favor da 
força. . . . ·· 

Sr. presidente, não só este voto que dei a 
respeito de forças estrangeiras, como o que dei 
a respeito de outras medidas que se -dizião fa
voraveis ao governo de então, foi para mim 
motivõ de algum dissabor, porque me vi em di, 
vergenciacom a opposiçllo de 1838, em cujo 

seio contava pfltricios a quem me ligavã.o re
lações de amizade, com cujas pessoas me syrnpa-

. thisava, homens cn:n que estava acostumado a 
viver; affligia-me sobremaneira quando se dizia 
que este ou aquelle voto dr..do por mim con· 
tl'ibuia pat·a que se sustenla$se um go_verno 
que só queria terrnr e oppresslio ; eu mesmo 
cheguei n duvidar e a desconfiar de minha 
prnp1·ia opinião, não sabendo por que fatv_
lidade me havia tornado corcunda sem o· 
pensar ; hoje, porém, tenho a conso]açao de 
observar, pela mesma conducta da illustre 
opposiçllo de 1838, que nós estamos de ac
cordo .... 

O Sa. ÜTrONt : - N ao aooiado. ' " 

O SR. FERREmA Pt::NNA : -.... que ella nno 
quer cousa diversa do que cu enlno queria : e 
n.té estou pe1·sw1.dido que o ininistm-io de 19 de 
Setemb1·0 nl\o durou tnnto tempo quanto po
tlet·ia l111ra1·, pot· sm• dumnsiadamenle p,ula
mentur. (Apoiado11 fraaico.~.) Apenas empossado 
esse ministorio. dil'igio ús pt·ovincias uma cir
cular 011 cspecio de pl'og1·u111ma polilico ; logo 
que o Sr. ex-rninistt·o du l'azenda not·esentou-se 
na camara, fez lllll longo e pomposo discurso, 
manifestando quaeR erllo os principias que 
devino reger a nova administraçllo ; o nobre 
ex.-minislro da Justiça demorava-se h0ras e 
hot·as sobre qualquer ponto em que se tocava 1 

e provocava assim grande opposíção do lado 
contrario. Ora, um ministcrio que se não re
cus:iva á discuss!lo, que era elle mesmo que 
mats a desafiava, e tanto, que dos longos dis
cm·sos do nobre ex-ministro àa jusiiça aínàa fi. 
cárllo muitos themas que todos os dias são 
aproveitados nesta casa. . 

O SR. PRESIDENTE : - O nobre deputado 
deve cingir-se á materia ; isto já foi ta.o deba
tido, e dará lugar a tantas divagações. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - A uma dis
cussão de tres semanas pelo menos. 

O SR. FERRErRA PENNA : -- Não sei como 
hei de fazer um discurso sem desviar,me 
de certa norma que alguns nobres deputados 
querem pt'escrever-me : eu juli I que tudo 
o que tenho dito se encaminha a nm 
ponto .... 

O Sa. MoNTEZUMA :-Peço a palavra. 
O SR. ANDRADA MACHADO :-Tambem peço a 

palavra. 

O SR. MARINHO :-Peço à palavra. 
o Sa. FERREIR/\ PENNA :-Mas, Sr. presidente, 

con10 ia dizendo, o ministerio de 19 de Se
tembro não- durou tanto tempo como podia 
durar, porque provocou discussões violentas, 
porque era demasiadamente parlamentar, por 
que entrava em todas &s discussões, e o nobre 
ex-1r.inistro da justiça gastava horas e horas 
na exposição de seus principios pofüicosr apre-
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SESS...:iO EM 16 DE JULHO DE 1839 . 
sentando-nos aqui quanta theoria se tem ensi
nado na Europa e na America. Sabe finalmente 
o ministerio de 19 de Setembro ; e o que faz 
o ministerio de 1a de Abril? Não julgou ne
cessario programma algum politico: talvez pro
cedesse bem .... 

O SR. PRESIDENTE :-Peço ao nobre deputado 
que se cinja á materia, entre na orden1. (.lJ1.uitos 
apoiados.) 

O SR. FERREIRA PENNA :-Resumirei quanto 
é possivel o meu discurso. E conduziu-se o 
ministerio de maneira, que a mesma falia do 
throno chego_u a ser attribuida ao ministerio 
passado ! Tal foi a consequencia da conducta 
do mínisterio actual, desde o àia 13 de Abril· 
até 3 de Maio ! Comparecendo na camara o 
nobre ministro da guerra, a opposição apressou
se em interpellal-o, e uma das primeiras in
terpe1lações que lhe forao dirigidas foi .... Mas 
primeiro devo notar que, na sessão do anno 
passado, quando um meu estimavel patricio e 
collega, por Minas, offereceu umn emenda sub· 
stítutiva ao voto de graças, exigindo-se delle 
e da opposiçao que formulasse os seus prin· 
cipios, que apresentasse o seu programma, 
disse o nobre deputado que era ociosa essa 
exigencia, porque a simples mudança do mi
nisterio era bastante para fazer conhecer de 
que lado ficavM alguns homens, de que )ado 
outros, e quaes os principias que cada partido 
devia sustentar, etc., etc. · 

Apenas se apresenta o nobre minisb'o da 
guerra, a opposiç:io lhe dirige diversas inter
pellações, e uma dellas foi a respeito da de
missão do gabinete de 19 de Setembro. A este 
respeito já tinha sido iuterpellado o nobre ex
ministro- da marinha, que teve a imprudencia 
de dar uma resposta um tanto parlamentar, di
zendo-que a demissão podia ser occasionada 
por occurrencias entre o ruinisterio e a vontade 
irresponsavel; que esta explicação só podia 
ler lugar quando se achasse na casa um mi
nistro da corôa. Esta resposta do Sr. Torres 
daria lugar a uma interessante discussão, logo 
que se achasse na casa algum ministro da 
corôa. Apresenia-se o Sr. ministro da guerra, 
que, ínterpellado a este respeito, disse que o
lívreme-nt~-da constituição tinha muita força ; 
e a oppos1ção, como se nunca tivesse Hdo este 
artigo da constituição, ficou muito satisfeita. 
(Apoiadoe.) O Sr. Torres era obrigado a entrar 
n 1 l 1· ,. S · · •• uma .onga exp,icaçao: mas o. r. 1m· 
nistro da guerra soube assim evital-a. Diversas 
outras interpeJlações apresentou a opposição .... 

O Sá. PBESIDENTE : - Eu rogo ainda ao 
nobre deputado qDc entre na materia. 0-fuiios 
apoiados.) . . 

O Sn . .NAVARRO :-Está no seu direito. 
O Sn. FERREIRA PENNA :-Eu tenho a dizer a 

V. Ex. que, se µ)e impõe silencio nes,ta occa-

sino, vejo-me compromettido, porque podem
se tirar rle minhas palavras illações muito con
trarias ás que tenho em vista; V. Ex. ha de 
se lembrar que nas discussões de outros ar· 
tigos muitas divagações houve. 

A il!ustre opposiçãO de 1838 impôz ao aciual 
gove1·no, como condição do seu apoio, a !"eti
rada da lei de promoções militares, um dos 
mais graves pontos de divergencfa. entre um 
lado da camara e a administraçao de 19 de Se
tembro. 

O nobre ministro da guerra respondeu. que 
nada havia mais perigoso que a execuçãO desta 
lei, mas que nada tambem havia ruais pa· 
triotico; e portanto, S. Ex. com milita nru· . 
dencia, com muito boas razões continuo..-u a 
sustentar a lei reclamada pela administração. 
de 19 de Setembro ; e a opposição diz que 
continua a prestar o seu apoio -ao · governo, e 
que lhe faça opposição quem quizer .... 

O SR. ÜT1'0NI :-Não apoiado. 
O SR. FERRJ::lRA PENNA :-Não me refiro a 

todos os nobres membros da opposição, mas 
áquelles que assim o têm declarado. 

O mesmo aconteceu a respeito da lei qne 
st1jeita os guardas nacionue.s aos regulamentos 
mílitar.es. Na.o votei por essa lei, porque a achei 
excessivamente forte, mas observarei que a 
opposiça.o jmp11gnou-a como barbara, violenta e 
Í!~1politica. In.terpellado o Sr. ministro para que 
dissesse a opinião do governo a respeito desta 
lei, S. Ex.. em poucas palavras respondeu-que 
a guarda nacionaJ, concorrendo com o exe!'cito, 
estando debaixo da mesma voz, não podia estar 
sujeita a diversas penas. E com isto a opposição 
pareceu ficar satisfeita. (.Apoiados.) 

O Sa. ÁNDRADA MAcHAoo : - Eu nao fiquei 
satisfeito. 

O SR. FERREIRA PENNA :-Vamos á nomeacao 
dos empregados. Um meu illustre collega. por 
Mi~as havia decl~rado que a administração 
teria o seu apoio se depuzesse alg11 os empre
gados, e noU1eadamente certos empregados de 
Minas. Em um dos seus ultímos discursos 
censurando o governo, disse que elle não me
tP.cia o seu apoio, porque não attendia ás di-. 
versas observações que fazião aqui os Srs. de
putados a respeito da conservação· de certos 
empregados; e citou o presidente de Minas, àe 
Santa Catharina, etc. O nobre ministro fez 
algumas observações, e disse-que o governo 
nao podia ser precipitado na demissãO dos em
pregados ; e o que havia de responder o nobre 
deputado ?-Que nem por isso podia negar o 
seu apoio ao governo, . que isto era um in
teresse ~ecundario, que elle attendia sobre-. 
tudo ao estado etn que fiõe · achava a pro
víncia do Rio Grande, que portanto_ não 
queria embaraçar o governo em sua tr.archa ... 

O SR.· MARINHO: Ha de se lhe res, 
ponder !.~. · · 
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stssAo EM 16 OE JULHO DE 1839 215 

Ô SR. FERREIRA PENNA :-Estimard muito. 
Mas o nobre deputado esqueceu-se de que 
tinha declarado qne por tal motivo não dava 
o seu apoio ao governo, e que fôra um dos 
pontos capitaes de accusação no voto sepa
rado do nobre deputado po1· S. Paulo a 
nomeação _de máos empregados, votv que foi 
sustentado pela nobro opposição. 

A razão porque o nob1·e deputado não hos-
. tilisa o ministerio é o estado do Rio Grande 
do Sul. Mas perguntarni eu-no tempo da 
administração de 19 de Setembro não se 
dava esta circumstancià? Não_ tinha essa 
administt·ação a seu cargo a pacific.Içllo do 
Rio Grande? 

Portanto,- Sr. presidente, tendo eu mostrado 
que a opposição presta o seu apoio ao mi
nistcrio actual, ainda que ellc continue a 
sustentar as mesmas medidas reclamadas 
pelo ministerio de 19 de Setembro, posso 
dizer que estou muito de accordo com os meus 
amigos, com os mells collegas por Minas ... 

O SR. ÜTTONI :-Não apoiado, protesto contra 
o accordo. 

O SR. FERREIRA PENNA :- ... o que creio é 
que até aqui na.o se tem combalido tanto pot· 
principias como por pessoas (apoiados), e o 
facto prova. O ministerio actual quer as 
mesmas cousas que quiz a administração de 
19 de Setembro ; entretanto, a ilJustre oppo· 
sição sustenta o ministerio actual e accusava 
a administração de 19 de Setembro, que 
reclamava as mesinas medidas. 

Não lenho em vista censurar a conducta do 
ministerio actual ; se elle entende que a con
ducta que tem seguido é a mfi is propria para 
conseguir os grandes fins a que nos pr-opomos, 
longe de a censurar, dar:Jhe-hei muitos lou
vores. Tambem não quiz censurar a oppo
sição ; fiz estas obset·vações só para mostrar 
que não . se tem combatido tanto principios, 
como pessoas. (Apoiados.) 

O Sa. PRESIDENTE :-0 nob1·e deputado -fallou 
pró ou contra os a1·tigos? 

O Sa. FERREIRA PENNA :-Depois da, expli
cação do nobre minislro é que poderei dizer a 
minha opiniao. 

O -Sr.· Conde d.e Lages (rninistr,, da guerra) : 
- As instrucções de 1822, que r<->gula.o o re
CL·utamento, talvez possão ser taxadas de de
masiadamente amplas ; mas, emfim, parece-me 
que não é occasião de estarmos fazendo analyse 
muito rigorosa dessas instrucções, porque o 
·nosso objecto na.o é esse. Emquanto ao re-
crutaménto etrectivo, o cor"po legislativo tem 
dado pL·ovidencias, tem até fulminado penas 
sobre aquelles que não fazem bem a sua obri• 
gação a tal respeito. Os inconvenientes que 
o nobre deputado apresenta esu10 na qualidade, 
na configuração dos terrenos, dos rnattos, etc. ; 
mas o nobre deputado ha de convir commigo, 
que, além desses inconvenientes, ha outro, -
o patrocínio das autoridades locaes, que não 
seguem bem a vereda da. reelida.o no exercicio 
de suas funcções : é por isso que hoje ha 
uma pena fulminada, que não sei se se tem 
applicado. 

A respeito de eslrangch·os, o ministerio actual 
aproveita a concessão do corpo legislativo, vai 
engajando os que se apresentão, e cujo serviço 
póde aprov~ita1·. Se a camara consente, direi 
francamente minha opinião a respeito. Con
venho em que vantagens podem vir ao exer
cito em ter dous ou lres corpos estrangeiros, 
mandados vir da Europa, entendendo-se sempre 
que se deve escolher nas nações onde melhor 
escolha se póde fazer ; estes corpos, a que 
chamarei - corpos modelos -, serviráõ ptlra 
exemplo de disciplina; porque mesmo e~ 
disciplina ha progresso ; ha de se con\·ir em 
que todos os dias se está aperfeiçoando a 
disciplina pal'ticular dos· corpos, sua ec,moniia, 
suas manobras. Por . este lado julgo conve
nientes estes corpos ; e mesmo na eventuali
dade de uma guerra estrangeira, elles se po
derião applicar com vantagens. Mas ha uma 
difficuldade quanto ao engajamento : nenhum 
homem se quer engajar para o Brazil por um 
espaço menor que o de 5 a _ 6 annos. O go~ 
vemo já teria talvez aproveitado a concessão 
do corpo legislativo para entrar em ajustes ; 
mas o governo· vê que esta concessãO passou 
em uma lei amma, e receia entrar em ajustes 
po1· tempo além da lei;- Touas as duvidas se 
resol verião se, marcando o numero de enga· 
jados, tambem se marcasse o tempo maximo 
do engajarnentQ ; então com effeilo haveria 
vantagens des~es dous ou lres corpos modelos. 

_ Tendo já decla1·ado minha opinião a res
peito do recrutamento, aproveito a occasia.o 
para fazei· outra pequena obser-vaçllo a S. Ex. 
o S1·. ministro da guerra. Peço a S. Ex. o 
que já lhe pedio um nobre deputado por 
Minas-que na organisação das companhias 
dos caçadores de montanha. consulte, ql1anto 
fôr possível, as nece~sidades daquelJa província; 
que na sua organisação attenda principal
mente ao destino especial que tem essa força. 
S. Ex. sabe melhor do. que eu, que esta não 
é uma força de primeira linha, sa.o soldados 
que têm um serviço inteiramente diverso, pois 
que se_ destirião a proteger as colonias; a na
vegaçao do Rio Doce, etc., e da nova orga· 
nisação, disciplina e providencias do governo 
depende_ intei_ra1?}ente o bom desempenho destes 
serviços. . ·· · · 

. Ainda que não continuasse a obi·igação de ter 
esses corpos debaixo de al'mas, vantagens vfrilo 
delles ; porque, continuando a· prestação, 
muitos bons colonos se poderia ter. A nao 
haver. a declaraça.o que menóionei, o governo 
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vai engajando os ·estrangeiros que estilo no paiz ; 
com isto augmenla a força, e aJlivia a popu-
lação do recrutamento. . 

O Sr. Lima e Silva : - O arligo additivo 
que mandou a commissão de marinha e guerra 
é a mesrua medida que passou o anno passado i 
este arUgo additivo tem po1· fim fazer com que 
os soldados, ou voluntarias, ou rec1Ütados, que 
têm acabado seu tempo de serviço, continuem 
a servir, dando-se-lhes como gratificaçno uma 
c1uantia igual ao soldo da primeira praça. Esta 
medida me parece muito conveniente, á vista 
da falta qu·e temos de população. A opinião mais 
geral sobre a população livre do Brazil é que 
ella anda por 3 milhões : a opinia.o·-que têm 
as pessoas instruidas sobre a força armada de 
cada paiz é que se deve calcL1lar na l'aza.o de 
200 pessoas livf'es por cada soldado : admit-

. lindo eu estes dous pdncipios, estabeleço a 
seguinte proporção : - 200 : 1 : : 3,000,000: 
X, e X é 15~000, e concluo que o exercito do 
Brazil, regularmente montado em circum
stancias ordinarias, segundo sua poplllação, não 
deve exceder de 15,000 homens. Das 200 pes
soas livres, eu considero metade homens, 
metade mulheres ; dos 100 homens separo 
um terço para crianças, ecclesiasticos e 
empregados publicos1 separo outro terço para 
velhos, doentes, e pessoas isentas do re· 
crutamento, segundo as instrucções de 10 
de· Julho de 1822 ; ora, resta um terço, 
isto é, 33 homens pat'a cada soldado ; e esta 
parle da _população reservada para o s.erviço 
militar é para obrar no tempo-de paz ou de 
guerra, substituir aos soldados que desertão, nos 
que adoecem, _aos que se tornão in~apazes de 
continuar a se1·vir, aos que commeltem crimes, 
pelos quaes sno sentenciados a pena maior que 
á de dous annos de pris~o, que, segundo as leis, 
sAo excluídos dos corpos, etc. · Ora,. o quadro 
eft'ectivo do exercito era de muito pouca força ; 

· os corpos de linha, companhias de artifices e 
corpos fóra de linha, montão a 11,127. praças ; 

·· mas fez-se nova organisaçãO -ao exercito, pela 
qual se augmenlou . este nu-mero; além· disto, 

· pela lei que ora discutimos, cóhcede-se ao go· 
vemo ter 16,000 praças de pret de 11' linha, 
e 2,000 f61·a da linha, isto é, 18,000 praças de 
p1·et, além dos officiaes e riutrâs ·praças : vê-se, 

· portani,p, que ha uma. differença ela· antiga or
ganisação para a moderna de mais de 7,000 
praças. Ora, devemos ter em consideração 
tambem que a força antiga nunca foi completa, 
sempre regulou pela terça 'parte, e que, pelas 
circumstancias em que nos achamos, é · co-

. nhecida · a necessidade de pôr o exercito em 
seu estado completo. Calculnndo,se tudo isto, 

· vê-s~ que .o que é de população··disponivel para 
· supp~ir o exercito · não chegará. daqui a pouco 
tempo. · Nós h~vemo~ de chegar ~- époc_a· de«· 

· nao· termos a quem· recrutar,.é preciso que to
memos uma medida para o futuro. Uma das 

medidas, a meu vêr, que pôde· augmentar as 
praças de volunlarios e recrutados, foi a que 
propôz hontem o nobre general o Sr. Andréa, 
n'um artigo addilivo. Eu sirito que este artigo 
não fosse discutido, eu quereria mostmr a con
veniencia desta medida ; quereria comparal-a 
com differenles outras medidas que têm 
apparecido de dous seculos para cá, desde que 
houve primeira linha; quereria comparal·a com 
o decreto de 2 de Janeiro de 1692 ; mas não 
fallarei nesta materia, porque não está em dis
cussão, guardo.:me para quando se tratar da 
organisação do exercito. Seria pára desejar que 
o nobre depqtado à.presentasse a sua idéa em 
um projecto de resolução ; porque me parece 
que a camara havia adoptar esta medidaJ e se 
hontem não quiz tomar conhecimento della; 
foi, na minha opinião, por lhe parecer im -
proprio que objeclo dt tal magnitude passasse 
em uma lei annua. · 

O orador, cón~inuando, faz ver que com 
um dos artigos additivos offerecidos pela com• 
missão, o governo póde completar a força do 
exercito ;· com o out-ro poder ter cirurgiões 
vcterinal'ios necessarios no exercito. E p01·
que é esta uma creação nova, deixou a com
missão ao governo autorisaçAo de marcar os 
vencimentos e g1aduaçllo dos veterinarios 
emquanto não se discute a ordenação do 
exercito. 

Quanto á emenda a respeito de cirurgiões 
militares, faz ver que, pelo alvará de 16 de 
Dezembro de 1790 e ]eis que tratão de re-
formas, é conhecido o direito que têm os 
cirurgiões á sua reforma: e que toda a du
vida a este respeito nasce de se dizei· em uma 
das camaras qlle os cirurgiões militares nao 
devião ser reformados, porque não erão offi
ciaes combatentes i mas elle orador deseja 

· perguntar a quem emittio esta opinião, qual 
· é a lei que determina que os· officiaes não 
, comhatentes não devão ser reformados. Mostra 

a necessidade de ·se tomar uma medida em 
beneficio desta classe de empregados lãa uteis ; 
cita o exemplo do cirurgião-mór Manoel Joa
quim de Menezes, que yivendo em abastança, 
chamado pa1·a o exercite ·do st1l na guerra 
Cisplatina, depois de te1· prestado serviços 
por alguns -annos, se vê ho,ie-."(com uma 
molestia de olhos adquirida no serviço) e sua. 
familia· reduzidos ao mesquinho soldo de sua 

·_ patente. 

· Lê-se, é é. apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Coelho Bastos ; · ' 

. « :A gu_arda D;lcio.nal destacad~ só será su
. :jeita ·_ao regulamento . de primeira linha : nas 
. provincias_- onde etreclivamepfo ·por mefo das 

armas se pretenda transtornar. a ordem estabe-
lecida.:pelas .leis. » . : ./.:: :.'.:. 

. o Sr. Aivares Machado- votaria ·pela ~ménaa 
que institue cirurgiões velerinarios;se houvesse 
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uma escola onde se ensinasse essa arte; como, 
porém, nl:lo existe este estabelecimento, pa
rece-lhe ex.temporaneo incumbir ao governo o 
marcar gmduações a empregos que nfio ha 
quem exerça. 

Declara ter pedido a palaVl'a especialmente 
para requerer que a comarca de Coriliba seja 
alliviada do recrutamento por espaço de um 
anno. Fundamentando o seu requerimento, 
lembra que a pro\lincià de S. Paulo nunca 
se recusou ao imposto de sangue, antes se 
póde· dizer que a guerra da Cisplatina foi 
quasi feita á custa do sangue paulista e rio
grandense; que a população da provincia muito 
se tem resentido não só com o recrutamento, 

· mas com a emigração, consequencia do reci-uta
rnento. Rec01·da que ainda ba pouco se mandou 
naquella provincia completar um esquadrão 
de cavallal'ia, e um corpo de caçadot·es com 
deslino para o sul ; entretanto, · apesar de 
todas estas razõt:s, nllo pede que toda a pro· 
vincia seja dispensada do recrutamento, mas 
unicamente a comarca de Coritiba, · uma das 
mais importantes da provincia, que muito 
tem concorrido para a guerra do Rio Grande : 
füz este pedido em consequencia do deplo
ravel estado em que aquella coma1·ca se acha. 
Faz ver que os povos daque)la comarr..a vivem 
da criação do gado-vacc11m e cavallar, ramo 
de industria que quasi cessou com a peste 
do carrapato: que o outro ramo de industda 
daq11el1es povos, a exportação da herva-mate, 
grande quebra soffreu com o bloqueio de 
Buenos-Ayres ; que finalment~ sobre tudo isto 
veio o flageHo das bexigas que dizimou a popu
lação, chegando ~ ponto de um juiz de orphãos 
recolher só n 'um lugar 60 crianças sem pais, 
nem meios ; e que além desses males lodos, 
o abandono das roças em ·consequencia_ do 
recrutamento tem posto os corilibanos no mais 
miseravcl estado. A' vista· do que acaba de 
expôr, que tambern vem relatado n'uma re
presentação da assembléa provincial, e porque 
a_ c~nstiluição consagra os. soccorros ·publicos 
( os quaes se têm decretado para o Cea1·á e 
S. Catharina), está persuadido que o seu re
querimento obterá approvação ; muito mais 
quando a comarca de Coritiba, confinando 
com o Rio Grande, necessita ter uma popu
lação que se opponha aos rebeldes. 

0 orador pede licença para responder a 
alguns topicós do discurso do Sr. Ferreira 
· Pen na. Observa que nada responderia a este. 
senhor sobre a· política da rno~eração (que 

. pela casa foi adoptada na resposta. á falla 
do. throno) se por ventura não visse unia es-

. pecie de desejo, uma Je11dericia a pôr a velhu 
oppC'lsição a braços cem a administração. Pede 
a estes senhores que se lembrem que a· velha 
o"pposição, quando guerreou a passada admi
nistração, o fez por si, não chamou o soe~ · 
corro de. ninguem, começou: a gnerreal-a logõ· 

'{0110 IJ 

que appareceu na camaJ"a o ~k ex-ministro 
da fazenda. 

Sr. presidente, continua o orador, a mode
ração que a velha opposição professa nno con
siste na politica qt1e o honrado membro aqui 
apresentou. Na.o queremos que se faça sobre 
os rebeldes fogo de polvora secca, como disse o 
honrado mem_bro; nós o qu~ queremos é que 
não se lance mão de meios menos dignos por 
parle da legalidade, que não se fação deporla
ções em massa, que não se conserve em prisão 
sem culpa formada muitos cidadãos, que não se 
deixe morrer a oütros nos çarceres, como 
niorreu ess~ Francisco XaviF~r Ferreira ; em 
uma palavra, que a legalidade se.ia m·ais ge
nerosa do que os rebeldes têm sido para a le
galidade : os rebeldes têm soltado os of'ficiacs 
prisioneiros, quero que os legafo,tas n&o fiquem 
menos generosos.; que lenhao uma conducta 
ninda mais franca; quero que o exercito lega
lisla nl1o commetla urna só p1·ovocaça.o. 

O paiz sabe que n opposiça.o concede toda a 
força que o governo diz que é nccessuria para 
chamai· á. 01·dem o Rio Grande do Sul; mas 
o que nao concederá, seja qual fôr a adminis
traçn.01 é a admissão de estrangeiros (apoiados) ; 
mas o que não concederá, seja qual fôr a ad
ministração, são as leis excepcionues : isto não 
concede a opposição, seja qual fôr a adminis-
tração. . · 

Disse. o Sr. deputado que o mir~islerio de 
19 de Setembro tinha cabido, ou se tinha 
retirado por ser sümmamenle p::u·lamentar ; 
e para provar esta asserção, apl'esentou o mi
nisterio de 19 de Setembro provocando a dis · 
cussão, e o mesrno ministerio descendo frequen
temenle á arena, e discutindo longamente. 
Perdôe-me o illustre collega, e permitta que eu 
appelle da sua memoria. O ministerio de 19 de 

· Setembro nãO foi su·mmamente parlamentar. 
Foi durante esse ministerio que · se pôz a rolha 

· á"opposição. (Az1oiados.) Om,· como poderemos 
chamar summamente parlamentar um minis
terio que tanto influio para arrolhai• as bocas 
-dos deputados da opposição, ou que assim 
fugio da discussão ? (Apoiados.) Um minis
teriü que por este modo queria evitar o ser 
censurado? 

Tambem ha falta de memoria na segunda 
· .parte da asserção do nobre deputado, de. que a 

administração de 1~ de Setembro descia fre· 
quentemente á arena, e discc1_tia longamente na 
casa. Appello para a memoria da casa; ella 
lembrar-se•ha de que m nilas vezes a opposição 
desafiou aos ministros da adminislração de 19 
de Setembro pa1·a que àcscessem á arena e que· 
brassem comtioscô uma lança ; mas elles nãO 
descia.o, e desciao em seu lugaL· os homens que 
sustentava.o aqn~lla adminisll-açn.o. Nós muitas 
vezes dissemos · a estes senhores que nn.o fi
zessem a injuria á admioístrnçao de a supporem 
incapaz ~~ vencer ~ ~e1.1s _inimigos j que dei• 

28 
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· xassem a dianteira á administração. Mas, aper.ar 
disto, o ministerio nM descia, e se . alguma vez 
o Sr. ex-ministro da guerra tentou fallar, se a 
minha memoria me não engan_a, o seu collega 
o Sr. ex-ministro da justiça o não consenlio por 
vezes ( apoiados ) ; pedia a palavra com pretc-

. rencia, n!lo consentia que seu collega fallasse ; 
levantava-se, dizia quatrn palavras, e, ditas ellas, 
sentava-se. Não foi pois o ministerio de 19 de 
Setembro tão parlamentar como dizia o honrado 
membro; forão muito parlamentares, sim, o 
honrado membro e seus amigos, porque fallára.o, 
fallárão bastante e falláraô muito bem~ mas. o 
ministerio nno ; e não só fallárão entao, c01ilo 
ainda hoje falla.o por esse. ministerio. Eu poderia 
citai· bastantes exemplos, mas limitar-me-hei a 
apontar a interpretação do acto addicional, para 
discutir a qual o ministerio de 19 de Setembro 
nllo desceu á arena, sendo aliás o ex-ministro da 
justiça o autor de 11 ma grande parte do acto 
addicional ~ elle na.o desceu á arena para de
fender a sua obra : não desceu á arena paL'a dis
cutir a questão mais importante que se sus~itou 
nesta casa. 

O honrado membro, a que me reporto, 
fallou muito bem ácerca do programma po
litico apresentado pela administração de 19 de 
Setembro. 

O SR. ToRREs : - O ·sr. Hercttlano· censurou 
este programma. 

O SR. ÀLVAREs MACHADO: -Ah! se algum 
·dia eu fôr ministro, se o 81·a1.il cahir nessa 
(1-isadas), tomára en ser censurado como o meu 
nobre collega censura a administ~aça.o de 19 de 

·Setembro! (Apoiados.) Estimarei ser então ata
cado como o Sr. Herculano ataca a administração 
de 19 de Setembro ! Eu tenho visto nesta casa 
alguniu opposição, com a qual os Srs. ex
ministros não antipathisão, antes della gosta.o ; 
e não sei por que· sorte advers~ acontece que 
qualquer cousa cjue digamos logo doesta os· Srs. 
ex-ministros ! 

O SR. ToRRES : -Não, não. 

O SR. ALVARES MACHADO : ·- Mas eu pergun·
taria ao ineu illustre collega pela . provincia de 
Minas se a administt·açAo de 19 de Setembro 
cumprio o seu programma. 

O SR. ToRRES : - Exàctamente. 

O Sa. AJ.VARES MACHADO : - Eu creio que 
não : eu creio que o programma da admi
nistração de 19 de Set'EmbL·o é a. satyra a mais 
sanguinolenta de sua conducta. Eu supponho que 

' o mea digno colleg;:i, que não gostou do pro
gramma da admiµistraça.o de 19 de Setembro, 
a apoiou comtado, porque ella nllo cumpria o 
seu progràmma; porque se elle não gostou da 
pólitica inserida no programma da admini~tração · 
de 19 de Setembro, se essa adminislração cmn
prio o seu progràmma, nA~ devia ter o apoio do 
honrado 1~et11bt·o ; · mas elle .sempre d~u, e 

ainda dá, o seu apoio a essa administração, e a 
raza.o é porque ella. não cumpria o seu pro· 
gramma; o honrado membro perdoou as pa
lavras em altenção aos actos. 

Sr. presii.lente, . esta queslno da polilica dn 
m0deraçllo, esta questão da conducla da ad
m inistraçno de 19 de SetembL·o, esta questllo 
das respostas da administração aclual , cu 
creio que são questões inteiramente fóra da 
ordern.(Apo~ados.) Nós tratamos, devemos tratar" 
de impugnar, ou apoiar as emendas, ou artigos 
additivos que se achãq sobre a mesa, e não acar
retar para esta discussão. a política da adminis
tração. Eu fallei muito a respeito da politica da 
administração passada-; mas quando? Quando 
se discutia o voto de g1·aças, e a razão é porque a 
administração se tinha retirado antes da aber
tura da camara. Eu entendi que erão necessarias " 
aquellas · salvas no en.teri·o ·da administração : 
mas desde qée se votou a resposta ·á falia do 
throno, eu entendi que ir perscrutar mais a con
ducta da administração passada era discutir fóra 
da ordem ; hasta o que discutimos já a respeito . 
da administL-ação pnssada. 

Quanto á administração actual, declaro que 
darei ao governo a necessaria força para 
manter a integridade do imperio e a ordem 
publica; mas que negarei á administração 
actual ludo quanto neguei á administração pas
sada ; negai·ei tambem á administração actual 
todas as leis excepcionaes, · a entrada· de 
eslt-àngeiros, tudo ; porque não ha razão 
alguma particular que me faça dar á actúal 
administraçllo aquillo que neguei á admi
nistração passada. Muito respeito, muito estimo, 
tenho em muito conceito os membros da actual 
adminislraçãO; e tambeIIi a alguns dos membros 
da passada administraçãrJ consagro a mesma 
est_ima, o. mesmo conceito; e como já disse em 
outra occasião, eu não poria duvida em apoiar 
uma administração em que entrassem alguns 
dos membros da administração de 19 de Se
tembro, se por ventura não entrassem membros, 
cujos princípios ~onsistem em· não ter prin-
cipios. · 

Eu, pois, darei á administração actnal aqtiillo 
que dei á ad~inistração passada, e negarei 
lambem aquillo que neguei á. administração 
pass.ada. No eintanlo, póde aco.ntecer que eu · 
venha a ab1·àçar a administração actual, e a 
prestar-lhe completamente o meu apoio: e 
póde lambem ser que e11 me colloque na oppo
siça.o contra a administração actual ; mag depois 
que os factos me decidirem. ('Apoiados.) 

O SR. NAVARRO :-Depois da transacção. 
O SR'. ALVARES MACHADO:-. Voto por ora a. 

favor dos artigos. ad9-icionaes, e contra a 
emenda .a respeito dos veterinarios ; e peço a .. 
V. Ex. que me mande papel para ·eu fazer um 

l ... arligo addilivo ª. favor da corna1·ca da Coritiba, 
esperando dos meus dignos collegas que hajão 

•de votar a favor de1la. · . 
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E' apoiada a seguinte sub-emenda á da com
missllo, ácerca dos cirurgiões militares: 

« E do decreto· de 6 de Junho de 1831.- . 
Coelho.» 

O Sr. Coelho Bastos cita o decreto e ins
trucções, em virtude dos quaes o presiàente da 
provincia da Parahyba determinou que o des
tacamento da guarda ·nacional fosse sujeito á 
disciplina da tropa de linha. Como já se fallou 
bastante a este respeito; limita-se a pedir que 
lhe seja permiltido o accrescentnr na sua emr.nda 
as palavras- desde já,- para que a disposição 
tenha e:ffeito logo que a lei fôr sanccionada. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Alvares 
Machado: 

cc Fica desde já a comarca da Coritiba dispen· 
sada do recrutamento para 10. linha pelo tempo 
de um anno .. » 

O Sr. Moura. Magalhães informa que, tendo 
o destacamento da guarda nacional na Parahyha, 
autorisado pela lei de 9 de Outubro de 1837,. 
tido lugar em Junho de 1888, a esta hora deve 
estar terminado. 

O Sr. Montezuma. :- Levanto-me para me 
oppôr ás emendas da illustre eommissno, e 
para apoiar a emenda do· meu digno collega 
pela provincia dt: S. Paulo. As rnzões c1ue 
tenho para me oppôr ás emendas da illustre 
commissão versllo, não sobre a sua utilidade, 
mas sobre a sua nM opportunidade; pois não 
considero proprio o tempo e a occasião para as 
approvar. . 

Concordarei com os membros da comm.issão, 
em que o exercito do Brazil deve tei· veteri
narios com o vencimento e gratificação que 
lhes compete : concordarei em que a grati
_ficação aos cirurgiões do· exercito seja de 40$ 
mensaes, ou mais ou menos,. mas não creio 
que o 1 ugar em que se prelendem inserir eslas 
emendas seja o lugar propt·io. Eu não desejo 
que a lei de fixaçi'l.O de fo1·ças de terra venha a 
ser um armazem, como se tem considerado a 
lei do orçamento, aonde cada um introduz utna 
emenda sobre um objecto, · aliás de. muito. 
grande magnitude; que deve sei· objecto de 
uma discussão especial. . 

· Concordo em que as emendas s110 uteis ao 
paiz, mas é preciso que sejão disculidas em uma 
lei que não seja aÍ:lnua. Na emenda que· trata 
dos veterinarios, a mesma commissão reco
nhece que a ordenança militar ha, de trata;r 
deste objecto, e que com effeil o deve tratar 
delle. Como pois vem a illustre commissão, 
rapidam~nte e sem mais discussão, isto é, sem 
aquelle socegp; sem aquelle remanso proprio 
de discussões desta natureza, fazer com que 
a camara adapte esta emenda ? Ponderarei á 
illustre commissão que a ordenança miJilar 
póde allel·ar as graduações e vencimentos desta 
classe do exercito·; e se assim é, porque motivo 
havemos de ir já estabelecer direitos, até· cet·fo 

ponto dignos de consideração, a respeito destes 
vencimentos e graduações? Agradará a esta 
classe do exercito ver diminuidas as suas gra
duações e vencimentos, quando a ordenança 
militar entender que taes graduações e ven
cimentos devão ser menores? Vamos, portanto, 
com a approvação destas emendas, estabelecer 
um precedente, pr~cedente qt.e póde muito 
bem cornprometter o voto do corpo legislativo. 

O Sa. LIMA E S1LVA : - Mas é necessario 
marcar estas graduações e vencimentos em
quanto não apparecer a ordenança militar. 

O SR. MoNTEZUMA. : - Eu . poderia já dizer 
que a l'esposta a este aparte foi dada pelo meu 
illustro collega de -S. Paulo, quando negou 
(e parece que não póde ser contestado com 
fnndamento) que actualmente existissem vete
rinurios no Brazil. Se pois o nosso exercito 
não lem veterinarios, se essa classe não existe 
no Brazil, para que tanta pressa? Na casa já 
se tem dito, e creio que o nobre ministro da 
guerra já tem annunciado, que a ordenança 
mil.itm: está quasi a apparecer; para que pois 
preJud1car o voto da camara? Porque na.o es
pel·ar pela ordenança militar? Que pressa é 
esta? . 

Eis, Sr. presidente, a razão que tenho para 
votar contra a emenda. Melhor fôra que· a 
camara tivesse sustentado a deliberação tomada 
hontem, de considerar esta emenda, como real
mente era, de um membro da casa, e não d.a 
commissn.o; e que não consentisse que ella'hoje 
fosse di~cutida, como na.o devia ser, pela vo
tação havida hontem i porque as assignatm·as 
nella postas pelos outros senhores da com
missão, posteriores á vot.aça.o de hontem, pa
rece que não podia dar 'a essa emenda um 
caracter que realmente não tinha· quando foi 

· apresentada na casa. Se nós assim tivessemas 
procedido, poder-se-ia ter dispensado esta dis
cussão, e as _contestações que naturalmente s_e 
hão de fazer ás obsel'Vações que acabo de offe~ 
recer á consideração da camara. 

As mesmas razões pelas quaes voto contra a 
emenda que trata dos -veterinarios, militão a 
respeito da outra emenda que trata d~ grati
ficação addicionâl aos cirurgiões do exercito. 
Mas permitta-me V. Ex. que, a respeito dos 
velerinarios, · eu ainda offereça uma razão que 

. os nobres membros da commissão tomaráõ em 
consideração quando responderem ás minhas 
observações, se assim o entenderem em sua 
sabedoria. Um nobre membro da commissn.o 
que sustentou a em'enda observou que nos 
exercitos da Europa, e mesmo nos Estados
Unidos, exiatem taes corpos. Eu rogo ao. nobre 

· deputado que, ácea·ca de taes objectos, pondere 
qne nem .sempre todas as cousas que têm lagar 
nos . outros paizes . podem . ser admittidas no 
nosso paiz. O · nobre membro Ja com missão, 

!!, como illustrado genera] que é, ha de reco-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:18 - PÃ¡gina 17 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 SESSÃO EM 16 DE JULHO D~ 18:39 

nhecer esta verdade em muitos pontos do ser-
viço militàr. . · . .· 

Continuando a. fallat· sobre a ·gratLficaÇão dos 
cfrm·r,iGes do exe1·cilo1 concordo com o que 
acabou de expender o nobre membro da corn
missão, que a so1·tc destes servidores do estado 
nao é a mais feliz, e nllo tôm todas as vantagens 
que devem perceber, e que,· por consequencia, 
devemos cuidar em melhoL·ar estas circmn
stancia8; concordo .ecn tudo isto, mas continua 
a prevalecer o argumento apresentado a. r~speito 
da outra emenda. Estou 1i1esrno persuadido de 
que o nobre deputado pelo Piauhy não ha du 
querer estabelece~ estas gratific~çOes em uma 
lei annaa, mas sim em uma lei perpetua, que 
assegure a sorte destes ,;ervidores da nação. 
Para que iremos nós inserir esta di~posiçã? 
nesta lei annuà? Para fazer 1i1ma excepçno a 
regra ·geral ? Para estarmos todos os di~s a trans
tornar as discussões, a confundil-as até certo 
ponto, arrcdandQ-nos do verdadeit-o pensamento 
que se discnte, que é a fixação de forças ? Para 
no fim de tudo ~ ca.mara queixar-se de que se 
introduzem na discussão objectos absolutamente 
estranhos? Deus permilta que nos decidamos a 
reconhecer victoriosas as admoestações _do Sr. 
presidente, para que as discussões se facilitem, 
porque, se continuarmos a seguir esta p_ratica, 
muito se difficultaráõ. Eu acho esta pratica até 
perigosa quando se trata de objectos financeiros. 
V. Ex., Sr. presidente, terá visto_, bem como a 
car.nara, com bastante pesar, o como se têm 
creado e revoga~o impostos na lei do orçamento; 
isto é uma anomalia, é um procedimento abso-. 
lutamente cc,nlrario aos interesse!:1 do paiz. 
(.Apoiados.) E porque. se faz isto? Porque se 
e!'-ltá no habito de introduzir nas outras leis 
objectos eslranhos. Desejo que isto acabe., e 
que não continue a introduzir-se nas leis esta 
confusão e irregularidade. 

Quanto á emenda do Sr. Coelho Bastos a 
respeito do destacamenlo da guarda nacional 11a 

sua provinc.ia, sinto não poder pela primeira 
vez votar pela sua emenda. 

O Sa. COELHO BASTOS (pela ordem.) :- Eu 
peço licença para retirar a min_ha emenda. 
· O Sa. MoNTEZUMA :-A' vista do que acabo 

de ouvir, não me resta senão render mil agra
decimentos ao nobre deputado, pela honra que 
me faz retiran·do .a sua emenda: agradeço-lhe 
sum mamente. Em occasião ópportuna contes
tarei victoriosamenle a opinião do Sr. ex-iui-

. nistro d~ m·arinha, que pareceu, sustentar que, 
a não dút·ar dous mezes o .• destacamento da 
guarda nacional na côrte, ~al destacl;lmento_ não 
p~derá have~--

Mu1TAs VoZES :-Votos, votos. 

·· · A camara, accedendo á rogativa do Sr. Coelho 
Bastos, lbe ··permitte retirar a sua emenda. · 

.Mu1TAs VozES :_. Valos, votos, 

O Sa. MARINHO cede a palavra paea votar. 

O Sr. And.racla Machado :-Como fui tt·azido 
aqui a campo na.o sei por que maneira, nllo me 
posso dispensar de fallar1 e. de dizel' muito cla
ramente á camara 1 e á nação, qual é a minha 
polilica. 

Um nobt·e deputado trouxe uma qu<;:slllo já 
venlilada em outa·n occasifto, e pareceu querei· 
inculcar que eu o fiz por desespero. Enganou
~e : o que me imp01•lã.o âs nações estrangeiras ? 
Basta-me impurtar-me com o Brazil ~ e a este 
respeito sou da opinião de Rousseau: creio que 
muita gente é cosmopolita para dispensar-se _de 
patriota, diz amar o mundo inteiro, que . nada 
lhe exigirá, para escapar de amar a patria, que 
póde exigir seus sacrificios. Na.o me impoi-tno as 
nações franceza, i ngleza, · portugueza, hespn~ 
nhola, senão qu!l.ndo dizen1 respeito ao Brazil .. 
O que en disse e su::itento, é que a usurpação 
não era de D. Miguel, mas de D. Pedro. Os 
direitos de D. Miguel se fundavão nas côrtes de 
Lisboa de 1640, que determinão que o segundo . 
filho seria rei de Portugal~ se o filho primoge
nito aceitasse a coeôa do Brazil, quando o 
Brazil se separasse. Os defensores dos direitos 
de D. Maria II, não podendo negar a autoridade 
das côrtes, recorrêrao a evasivas de que este 
caso se det·a com a abdicação de D. Pedro; 
quando aos imparciaes é claro que o caso se 
tinha verificado com o reconhecimento da sepa
raçao do Brazil feito por D. João VI; desde 
então, existindo a separação, era clara e expres
samente, pelo theor das côrtes, rei de Portugal 
D. Miguel, visto que D .. Pedro, filho mais velho, 
era imperador do Brazil. 

Pouco me importo com a Hespanha, mas en
tendo que o direito está da pa1·te de D. Carlos, e 
os hespanhóes o entendem commigo. Na sue
cessão do reino tinha sido admittida a lei salica 
por Filippe V, e isto em côrtes que forão convo
cada$ pa1a esse etl'eito: por esta lei tem D. Carlos 
innegavel direito á corôa. Verdade é que ella 
foi ·derogada por Fernando VII; mas um de
creto de Fernando VII não póde ter a força 
de uma lei feita em côrtes. 

· Na.o sei que desejo ha de confundir a admi
nistração presente com a passada, dizendo que 
uma é prima-irmã de outra, senão perfeita irmã. 
Se assim .é, declaro que retirar-lhe-hei o meu 
voto. Retirei o meu apoio á administração de 
19 de Setembro, porque entendi que ella seguia 
a política do disperdicio, · do desmazelo, do 

. abatimento á dignidade do BraziJ, do arbitrio, 
. do desprezo da constituição e das leis, e emfim 

do patronato descarado e da corru1>ção. Se a 
administração aclual pretende caminhar pela 

· mesma vereda, retiro-lhe o meu voto, clara-
mente o digo. . 

Pouco me importará que a administração 
de 19 de Setembro resU:rja, eu não a temo 
como individt10 i .hei qe ter meu ~qsto? porém, 
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porque julgo. que ha de ser precursora de ter• 
remoto, ou volcão no Brazil; e eu hei de fa:t.er
lhe guerra àe morte, porque estou persuadido 
de que aquella adminislt·ação não póde p1·0-
mover os interesses do paiz. Póde ser q11e eu 
me engane, mas sou franco, digo o que penso. 

Em honra da administração actual declaro 
que duvido que ella seja o mesmo que a ad mi
nistrnção de 19. de Setembro ; ao menos -vejo 
alguns actos em que se separa da política da 
administração passada. Por exemplo, a respeito 
do Rio Grande do Sul; a politica é mui diversa. 
Reconheço que a administração actual quer 
aproveitar alguma cousa do •poder -concedido 
á administração passada; infelizmente · é de 
todo o poder receber gostoso os legados, ainda 
perigosos, do poder passado ; uma das medidas 
que ella sustenta é a lei qne declara o Rio Grande 
em estado de guerra, lei que não adopto de 
modo algnm, e que estou pers;uaclido que ha 
de trazer terriveis consequencias, que é inutil, 
é inexequivel, e até perigosa, porque, do modo 
que a têm entendido os rebeldes, é urna decla
raç1\o de guerra de extermínio, que já deu lugat' 
ao celebre . decreto feito por Bento Gor1çal ves, 
e. que fez que não fossem soltos muitos de 
nossos officiaes que estavllo presos; se ulgnem· 
offerecesse urn projecto para revogar semelhante 
lei, eu me pronunciaria por sua revogação. 

Outr.a medida, que a administração actual 
sustenta, é a lei que manda remunerar serviços 
relevantes prestados a bem da ordem publica. 
Votei por esta lei, e não ouso agora negar a 
sua continuaç1to á administraçllo actual; porque 
nada ll nho por ora contra ella; se se tratasse 
de a estabelecer agora, declaro que opinaria 
com susto, e talvez me declarasse contra ella, 
porque, permitta-se-me esta sentença vulgar, -
gato escaldado até de agua fria tem medo, -
e muito me escaldou o comportamento da 
administração de 19 de Setembro, que com
metteu graves abusos, 1·emunerando serviços 
que não erão relevantes. Eis portanto um ponto 
que concedi á administraç11.o passada, e lambem 
concedo á aclual, porque não espero que ella 
seja encarnação da administraçao passada, e 
desde já declaro ao Sr. ministro que, se elle e 
seus companheiros me enganarem, não devem 
mais contar com o meu voto. Sou paulista 
velho e franco: o que é bom approvo, e o que 
é mão rejeito francamente. 

O que acabo de dizer é fóra da -ordem, mas 
força foi responder a uma proposição tambem 
fóra da ordem, e que não sei a que veio. 

Voto pelo 1º artigo additivo, que dá gratifi
cação ·de soldo dobrado ás praças_ de. pret, que; 
tendo acabado seu tempo, quizerem continuar 
a servir. Considero isto um meio de se con
servarem no exercito homens j{\ adestrados 
nas armas. 

Quanto ao recrutamento, voto por eHe : de
se.iaria tirar a condição de o recrt~tado poder · 
. T • 

livn-1.r-se do serviço pagando 400$; mas creio 
qne não será lugar proprio offerecer agora 
emenda a este respeito, po1· se não dever re
vogar em uma lei annna 11= disposiçao de uma 
lei perpetua. 

O SR. TORRES :- Está enganado ; esta dis
posição vem bunbem em lei annua. (Apresenta 
~ lei que o Sr. A ndt·adft .,_"'l,fachado e:mminft.) 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Bem: talvez 
offereça emenda. 

Inclino-me a votar tambem contra a emenda 
que trata dos velerinarios, e-igualmente contra 
a que trata dos cimrgiões, não porque os nllo 
considere com direito á gratificação, mas por 
não ser lugar propri0. Eu acho esta classe 
muito digna de consideração, e espet·o que em 
breve lhe faremos justiça ; eu a estimo muito, 
porque sou hoiiiem de letras, e essa classe é 
composta de lilteratos; demais, tenho arnigm; 
que soffrem pela falta da interpretação desta lei. 
Guardemol-a, porém, para occasill.o compelente 

Quanto á emenda que isenta a comarca da 
Coritiba do recrutamento por um anno, voto 
por ella. Ell assignei a representação da assem
biéa provincial, e sei que os males 3llegados 
s11o verídicos e inconleslaveis. Se não passar a 
emenda, a comarca ficará despovoada, ou ao 
menos n1l.o podet·á continuar a servir de ba
luarte, como até agora, contrà as pretenções e 
invasões dos rebeldes. 

MUITAS VozEs: - Votos, votos, votos. 
Cedem a palavra osSrs. Carneiro Leão, Torres 

e Carneiro da Cunha. 
Jnlgada a materia discutida, são approvados: 
1.0 -O artigo additivo impresso da commis~ão, 

que principia: - O mesmo governo poderá 
mandar, etc., etc. 

2. º Para se completarem as forças fixadas 
no art. lº, continuao em · vigor as dispo· 
sições da carta de lei de 29 de Âgosto de 
1837. 

3. º O artigo additi vo que trata da grati
ficação · addicional aos cirm·giões do exercito, 
e que os· manda comprehender -nas dispo
sições em vigor· do alvará de lG de Novembro 
àe 1790. 

4. 0 A emenda do Sr. Alvares Machado, isen
.. tando a comarca da Coritiba.. do recrutamento 

por um ann~. 
São rejeitadas a emenda do Sr. Coelho e o 

artigo additi vo que trata da graduação e venc,i
mentos dos veterinarios . 
. Julga-se concluida a segun_da discussão, e 

decide.se que o projecto passe para a ter
ceira. 

A ordem do dia é a mesraa, e mais a re
solução sobre J uca Ourives, e na 2" parte dis· 
cussao das forças de mar. 

Levanta-se · a sessa.o ás · duas horas e um 
quarto. 
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Beswilo e111 1'1' de .Julho 

PB.EStOE.NGIA DO Stt. A«Al!,10 \'!MINA 

SuMMARJo. - Expediente. - .Pa,-ecm· do com• 
missão.-Ordem do dia. - RC'Vogaçâo da no
meação do Dr. Guerra. niscurso do &. 
Carneiro Leão.-Fi.:ca~ão das for9as de ma,., 
DisC11,rso8 dos Srs. Ooellio, Rezende, Tones, 
Montezuma e ministro da' marinha. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero 11;-gal de Srs. de
putados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente .. 

Faltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Ferreira de Castro, Alcibfades, Aureliano, 
Freitas, Pinto Coelho, Cat·neiro de Campos, 
Luiz Carlos, Sebastião do Rego, Mello e Mattos, 
Bustamante, Pedreira, LoUl'enço José Ribeil'o e 
Pacheco; e sem ella os Srs. Souza Franco e 
Francisco do Rego. 

EX.PEDIENTE 

O S1t. 1° SECRETARIO dá conta do expediente, 
1endo um officio do Sr. ministro da fazenda, 
remeltendo o balanço geral da cai~a da innor
tisação do anno de 1888 e do 1º semestre do 
corrente anno, com observações do movimento 
dos fundos pnblicos1 e um quadro demons
trativo .das transacções deste estabelecimento 
desde a sua fundaça.o até ao fim do r~ferido 
anno de 1888. - A' primeira commissão de 
fazenda. · 

Vai á commissão de pensões e ordenados 
o requerimento de Alllonio de Sá Pereira do 
Lago. 
. Lê-se e approva~se um parecer da com

missAo do orçamento da fazenda, para que 
se remetta á com missão do. orçamento do · 
imperio a representação do administrador-geral 
do correio desta côrtc, pedindo a reforma 
do ar_t. 86 do regu}a·mento geral dos cor
reios, por entender que lhe compel~ o seu de-
ferimento. · · . 

Lê-se mais o seguinte parecer da mesma 
commissão : · 

cipa] para seu patrimonio, se achão devolutos ; e 
adia qlle conviria que a commissão esp_ecial 
sobre divisão de bem geraes- e provinciaes apre
senlusse o seu pa1·ecer para se saber o destino 
que se deve dnr nesses terrenos devolutos. Julga 
escusado cJUe se pl•ção taes informações, e por 
isso vota contra o l'E:querimento. 

O Sr. Montezuma (JJela ordern) crê que é 
um reque1·imento que se faz· pedindo escla
recimentos ao governo a respeito de proprios 
nacionaes. 

O SR. HENRIQUES DE REZENDE diz que são ter· 
rcnos da marinha! 

· O SR. lº SECRETARIO torna a ler o parecer da 
com missão. · 

O Sn. MoNTEZUMA não acha inconveniente em 
se approvar o requerimento da commissno. Le· 
vauta-se para declarar que vota por elle, porque 
essas informnçOes habilitar-áõ a camara para 
julgar do objecto que se pede. Pedira a palav.i.-a 
tambem para fazer a1gumas observações sobre os 

· t~abalhos da commissãO nomeada para conhecer 
dos proprios gemes e pr·ovinciaes. Pa·rece-lhe 
que a cornmissao não foi encarregada de fazer o 
tombo desses proprios, o que nflo julga possível 
fazer-se agora, nem ainda mes1irn durante muito 
tempo. A commissAo pois entendeQ, ao menos 
elle deputado membro della assim entende, ·que 
os seus trabalhos deve111 se reduzir a fixar as 
regras geraes que sirvãO pal'a distinguir os pro
prios nacionaes e provinciaes. Conclue declarando· 
que vota pelo requerimento. 

O Sr. Ca,rneirc da Cunha., depois de breves 
reflexões, termina votando pelo requerimento. 

J ulga~se discutida a materia, e posto a votos 
o requerimento da commissão, é approvado . 

.~ O Sr: Montezuma, obtendo a palavra pela 
ordem, declara que o ob_jecto de que vai ,fallar é 
de summa i[!]portancia, para que a camara lhe 
preste quatro minutos de attenção. Nunca 
deixará de fallar e . de elucidar a importan
tissima questão que vai- offerecer â consideração 
da camara. 

Declara que já o anno passado fü.era algumas 

« A camara municipal da cidade dQ Re
cife, expondo a deficiencia de suas rendas, _ 
para curar do asseio -e aformoseamento do- seu 
municipio, pede a esta augusta camara que 
lhe seja concedido, a titulo de patrimonio, 
os fóros dos terrenos de marinha do seu mu-· 
nicipio. . -. 

censuras ao Sr. ex-ministro da fazenda sobre o 
modo porqlle elle ha\'ia entendido o art. 18 da 
lei de· 11 de Outubro de 1837. Acontecendo 
fazer estas censuras logo no começo da sessão 
julgou S. Ex. o Sr. ex-ministro que não era oc
casiâo opporluna de respouder-lhe. Quando se 
tratou do voto de graças, fez novas considerações 
sobre o objecto, e nenhuma resposta obteve d~ 
S. Ex. Quando se discutia a lei do orçamento, 
a opposíção estava anolhada, e por con&equencia 
não fez observação alguma.a tal respeito. (Entra 

« A eommissa.o do. orçamento· da fazenda 
para poder interpôr o seu juizo precisa de in
formações do governo. 
· « Paço da camara dos deputados, 16 . de 
Julho de 1889. - M. · N. Oà8tro e Silva.-J. 
F. · Vianna. » · · 

O Sr. Henriques a.e Bezenae mostra que_ 
esses Jerrenos, cujos fóros pede a caUJara nmni-

· no salão o Sr. Oalmori.) Lisongêa-se muito o 
orrdor que o nobre e:K~minislro da· fazenda en

. trasse agora na·. camara, e declara que· quiz a 
Providepcia que por esta. fó1·ma elle: orador 

· fosse ault.iliado com os esclatecimentos de S. 
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Ex. em uma questão de tanto interesse para 
o paiz .. Fez este anno um requerimento, pe
dindo esciarecirnentos ao governo ó.cerca da 
quantia de bilhetes do thesouro, cuj::i. emissão 
se havia contractadó no pt·esente mez. S. Ex.· 
o Sr. ministro adual da fazenda respondeu 
en1 officio de 15 de Julho de 1839. Agora 
tem de fazer duas on tres observações ácerca do 
objecto. 

A primeira _questão é saber-se se ainda está 
em vigor o art. 18 da lei de 11 de Ou
tubro de 1837. Esta qnestão deve merecer 
toda a consideraçM desta camara. Parece-lhe 
que na lei do orçamento do anno p~ssado 
nllo se revalidou· esse artigo do orçamento 
anterior. 

Com effdlo, nesse orçamento expressamente 
se t·evalidll.o lodos os artigos Jo 01·çamento an
terior que nno disserem 'privativamente respeito 
á despeza e receita. Ora, o artigo de que trata, 
autorisando a erniss!lo de bilhetes do thesouro, 
diz respeito á reeeita e despeza, e pois não foi 
elle revalidado. 

Não póde pois o actual ministro da fazenda 
emillir bilhetes do tli~souro sem ser de novo au
torisado pelo corpo legislativo. A 2"' questão é ; 
quando mesmo ainda se admitta como subsis· 
tente esse art. 18, não auto risa elle a emissão 
como o ministro da fazenda a está fazendo. En
tende elle que está autorisado para augmentar 
as rendas nacionaes, · quando o genuino 
sentido do artigo não tem por fim r.rnlorisar o 
governo para contrahir por esse modo novos e 
continuas emprestimos. Tanto a lei nao au
torisou um augmento de renda, que marcou 
que os bilhetes só pudessem ser ernittidos com 
o praz;o de 3 mezcs. A lei sómente quiz au
torisar urna anlecipaçn.o da renda do mez, 
quando, comparada a despeza com a receita, 
se achasse ella necessaria. 

Silo estes os dous pontos importantissimos 
que ofürece- á consideraç1io da casa, impor
tantissimos por isso qne versa.o sobre renda 
nacional e propriedade rios cidadãos .. 

Pede ao Sr. presidente que, consultando .ª 
camara, haja de enviar o officio do actual mi
nistro da fazenda á com missão que julgar mais 
conveniente, para que dê um · parecer sobre 
estas duas importantes questões : l", se ainda 
está em vigor o artigo da lei a respeito : em 
segundo lugar, se, estando em v(gor, se deve 
entender da maneira por qne tero entendido. 

O SR. PRESIDENTE: - Vaiá commissão de 
fazenda. 

O Sr. Alvares Machado manda um reque
rimento, que declara ser contra o Exm. Sr. ex
ministro da fazenda, o Sr. Calmon, e pede ao 
Sr. pL·esidente que lhe dê o destino que lhe 
parecer. · · 

O requerimento vai á mesa; mas fi9a par3. s~r 
lido amanhã, por já ter passado a hora propr1a 
para esse assurnpto~ 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Revogaçlo da nomeaç:10 do Dr. Guerra. 

O Sr. Carneiro Leão principia declúando que 
n11o julga que devesse acamara occupar tanto 
iernpo, tantas sessões com o parecer que se está 
discutindo, e do qual> bem como de todas as 
emendas, não é possivel tirar uma conclus!ío 
que tenha força fora da casa. Que importa aos 
negocios publicos a decisão da legalidade ou 
illegalidade do decreto do governo que demittio 
o Sr. Guerrc1, se esta decisao não contiver um 
direito, uma declaraça.o de lei ? Confessa que 
se tivesse redigido o parecer nao concluiria da 
maneira oor aue se acha concebido: iulrraria .. ' - , .,-··o----
que o decreto era legal, mas nao pararia aqui : 
ti1aria uma conclusao, e esta seriu que ntío 
havia fogaL· a responsabilida.Je do ministro. 
Esta seria a sua conclus1io, porque na verdade 
emittir um parecer simplesmente declarando 
que é legal o decreto, é no seu entender es
cusado ; porque estes objectos não vllo á com -
missil.O para serem confirmados, vao porque se 
suppõe que envolvem responsabilidade, e trata
se de saber se no caso que envolvão quer a ca
mara tomar sobre si o direito de accusar o mi
·nislro, caso a questa.o envolva responsabi
lidade. 

Nota que nesta discussão cousas têm appa
recido dignas de reparo: apparecem combatendo 
o p~recer primeiramente todos aqueHes se
nhores da opposição que nunca julga.o qne o 
governo procedeu regularmente ; ern segundo 
lugar os Srs. juízes de direito, que entendem 

· que da decisa.o desta questão póúe . seguir-se 
uma jurisprudencia contraria á perpetuidade 
dos magistrados ; e esta sua susceptibilidade 
tanto tem sido explorada que o orador é um 
dos primeiros que pedio a palavra, só agora 
pôde fallar, e até o relator da com m issao não 
tem podido defender sua obra ; tal foi a mul
tidão dos Srs. depntados que pedirão a palavra ! 
Os oradores contra o parecer se têm seguido 
successivamente sem dar lugar a apresen
tarem-se razões em sentido contrario. Nào 
sabe pois a qual dos_ oradores · responderá,· 
até porque tantos dias tem-se prolongado a 
discussão, e lantas vezes tem sido interrompida, 
especialmente cabendo-lhe fallar no pequeno 
espaço que vai até á vinda do ministro da ma
rinha. 

· Antes de continuar, pede o orador ao Sr. 
Montezúma que lhe faça o. favor de conversar 
mais baixo. 

o SR,: MoNTÉZUMA: - Estou mudo. 
O Sa. CARNEIRO L&ão : - Receio que os 

senhores que· achn.o que o poder· executivo 
atacou a independencia do poder judiciario não 
tendão mai:s a prejudicar esse poder do que 

. a favorecêl-o, porque tem de provocar uma 
reacça.o · em sentido contrario, e tanto mais o 
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receia, quando vê que aquelles senhores que 
têm apoiado os aclos das assernbléas provinciaes 
contrario.s á essa independencia, e que des
tituem sem fórrn a de processo os jui7:es de 
direito, estão hoje concordes em censora!' o 
acto do governo, e em pl'Oclamar que a simples 
nomeação conslilue o magistrado. 

Entende que é necessaria a perpe!úidade dos 
magistrados para garantir a sua independencia 
nos julgamentos. Entende qlle é só' quando_ 
entra no exercício de suas funcções que púde 
incorrer no desagrado do poder, e é só então 
que a lei deve cereal-os dessa garantia. Como, 
pois, não se llle tem mostraria uma lei po
sitiva que dê ao juiz de direito, Ulo sómente 
nomeado, a plenitude dos direitos do magis
trado, deve-llie ser licito duvidar que assim 
seja, tanto mais que o numero de juizes de 
dil'eito entre nós está circumscriplo ao nu
mero de comarcas. Se a simples nomeação 
bastasse para não poder sei· desnomeado, 
haveria joizes de cpreito que não exercitassem 
sua jurisdicçao, o que é contrario á nossa 
jurisprudencia. Nno acha bom que os mi
nistros se acostumem a nomear e a desfazer 
suas nomeações : está persuadido ·que os go
vernos não morrem, que um mini;-;terio deve 
sustentar as nomeações de seus predecessores. 
O orador passa a fazer breve exposição do . 
estado de confusa.o em que se nchão as no· 
meações de juizes de direito, depois da pro
mulgação do acto addicional. Depois dessa 
promulgaça.o nllo houve declaração .alguma; 
se aos presidentes elas províncias, se ao go
verno geral pertencia a nomea~ão de juízes 
de direito. 

Tirar e·ssa attribuição ao governo era prival-o 
de um direito. que lhe confere a constituição; 
entretanto, faltava coragem agora para decidir 
(apoiados) ; recorreu-se a subtilezas (apoiados), 
e de subtilezas em subtilezas, achamo-nos no 
meio da confusão. (.Apoiados gero.e11.) Enten
dêrão os mínisterios que para umas provín
cias podião nomeai·, e forno nomeando rna-

_ gistrndos ; em outras e11ten<lê!'Ao que na.o, e 
os presidentes os forão nomeando: dava-se para 
regra , dessa differença o ha.ver ou não haver 
na provincia lei provincial qüe tegulasse o 
exercicio dessa attribuiçll.o ; mas a verdadeira 
regra 111!.o era essa, era a resistencia que a 
provincia podia oppôr ; nomeava o governo 

· geral j uizes de direi lo para as provincias pe
quenas, nas provincias grandes nomeavão-os os 
presidentes. (Apoiados geraes.) · 

O SH. ANDRADA M.AcHADO :-Isto tudo é uma 
pura verdade. 

O SR. · CARNEIRO LEÃO : - Accresceu que 
alguns presidentes não mandárfio para a se
cretaria da . justiça nem sequer a divisão das 
.comarcas feitas pelas assembléas provinciaes, 
de · modo que na secretaria da justiça hoje 

não se sabe quacs são os membros da ma· 
gisiratura, nem quanfas são as comarcas exis
tentes. Accresce qnc no fribunal de justiça ha 
grande falta de rC'gistro das cartas de juiz 
de direito, porque não reconhece este tri
bun~l corno magistrados senão aquelles que 
têm carla do poder executivo geral. Daqui 
veio que alguns bachareis requeria.o aos pre
sidentes <las provincias, e depois vinha.o ao 
poder geral pedir a confirmação de sua no
meação, e então r-egistravão suas cartas. 

A' vista deste estado de duvidas, não se 
deve estranhar que não só a administraçAo 
de 19 de Setembro não tivesse lugar para 
dar a um ou outro magistrado, como que 
a.; anteriores fizessem o mesmo. Tem-se fa1-
lado das nomeações dos Srs. Rozo e Franco: 
nota que foi o proprio Sr. deputado que fallou 
nesta maleria{o Sr. Montezurna), quem removeu 
o Sr. Rozo para urna comarca de Piauhy: 
é· verdade que posteriormente a esta remoça.o 
houve um outro decreto da adminiskação de 
19 de Setembro: daudo a esse magistrado 
outro lugar ;· mas ao depois verifü:ando essa 
administração que esse lugal' eslava provido, 
não quiz ser ella quem privasse o magis
trado do seu lugar, e pôz tudo no estado 
anterior; ha de pois o Sr. Monlezurna co
nhecer .que foi elle quem privou o Sr. Rozo 
do seu lugar ; poL·qne tanto vale não nomear 
um magistrado para lugar nenhum, como 
nomeal-o para um que está occ11pado ; com 
a differença que, pelos decretos do Sr. Mon
tezuma, aclrnvão-se destituidos magistrados 
que estavão em exercicio; e no caso da ad
m inislraçao de 19 de Se:tembro, não erão 
magistrados que estivessem em exercicio ; e 
não podia o poder executivo ter em vista 
fofluil' nos julgamentos feitos por esses ma
gistrados, por não terem entrado ainda em 
funcções. O orador nota que todos têm con-

. cordado em que a posse é necessaria, ao 
menos como complemento, embora alguns 
queirão dar· tanto poder ao · decreto da no
meação, que considerem secundaria esse acto 

· de posse. · 
Nota, porém, o orador que podem se fazer 

nomeações nullas por muitas causas, e por 
isso àe\·e ser só depeis de verificada a posse 
que deve achar-se revestido dessa perpelui
dade, garantia de sua independencia nos seus 
julgamentos : ernquanlo não tem elle entraào 
nestas funcções publicas, não acha que seja 
necessaria essa garantia. 

O orador declara que distingue o ma-
. gistrndo que está occupando um lugar e que 

é removido para outro do que é .nomeado 
novamente ; pois que a graça deste depende de 
muitas circurnstancias pcsteriores á nomeação, 
corno sejão a de não estar vago o lugar para que 
foi nomeado, a de nllo haverem lugares vagos 
no imper-io : pois o que se ha · de fazer nf;!slle 
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caso? Preterir os que já estão servindo, para 
encartar o novo nomeado, ou convidar as assem
biéas nrovinciaes a crearem comarcas para o 
accom·moda1· ? ... , · · 

O SR. PRESIDENTE lembra que está na casa 
o Sr. rn inislro da marinha. 

O SR. CARNEIRO LEÃO declara que tem pro
curado ser breve, e nM desejaria ficar com a 
palavra para amanha, afim de não prolongar a 
discuss11.o. 

O SR. Go:rirns DE CAMPOS quer mandar á mesa 
ti m requerimento de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE observa-lhe que na.o póde 
· interromper a quem está coril a palavra. 

. O SR. GoMss DE CAMPOS declara q11c lhe 
. parecia que o nobre deputado havia ucabudo ... 

O SR, CARNEJHO LEÃO acci ta o con vitc do 
Sr. presidente, e continuará amanha. 

Fica adiada a discussào. 

O Sr, Montezuma, (pela ordem) decla1·a que 
tinha reduzido a escl'iplo o que havia dito em 
seu requerimento, e pede ao Sr. presidente que 
o mande receber. 

Os requerimentos fü:ão sobre a mesa. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o SL·. ministro da marinha, entra 
em discussn.o o seguinte : 

(< Art. 1.0 Pa.ra 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 impcrio constaráõ das embarcações 
que o governo julgar necessarias, não devendo 
as suas tripolações exceder a tres mil praças 
d e · todas as classes. n · 

O Sr. Coelho entra de novo na questão do 
preceito constitucional-se· se devem sempre 
fixar as forças ordinarias e extraordinarias,
porque no .i.º artigo -da proposta nenhuma 
declaração se fazia a este respeito ; é urna copia 
fiel, que contém até as mesmas expressões que 
o artigo 1 º da lei que rege. Desejava que o Sr. 
ministro · declarasse para que circumstancias 
servirá esse artigo 1 º. Feita esta observaçao, 
lê o artigo 4º da proposta, e pergunta-se o 
governo julga esta medida tão precisa que to<los 
os annos se exija um artigo especial na lei da 
fixação da força que a confirme. 

Pensa que o armo passado teve o governo 
essa permissao permanente, e tanto que della 
usou 110 decreto de 31 de Janeiro de 1839, 
que transferio para bordo de uma náo a 
academia de marinha. Assim, pois, 01:1 a auto· 
risaçllo que se pede é àesnecessaria, ou o go
verno, marc;mdo nos estatutos o numero dos 
alumnos da academia, obrou sem direito. Esta 
explicação o orador a pede mais ao nobre ~epu
tado ex-min,isko da marinha do que a.o nobre 
ministro actual, pois que _no · tempo da admi_-

Tolllo 11 

nistraçao de 19 de Setembro é que se fez esta 
rn udança da acadetn ia. 

Passando a foliar do artigo 6º, nota que á vista 
da lei do anno passado não se dá gratificação 
igual áquella que se teria quando se completa 
o tempo do serviço, mas igual ao soldo da pri
meira praça. de pret ; e p!'omelte que quando 
se tratar deste artigo offerecerá uma emenda 
afim de evitar duvidas. 

No artigo 7° ha urna disposi(1ão que julga ser 
engano, quando truta de dar meio soldo aos 
officiaes m:winheil'os ; (t comrniss:'.\o remediou 
em parte : não aclw. todavia sufíicieute clareza, 

- e abstém-se po1· ora de mais a~nplas 01.J:;1:1 vaçües. 
Mandará todavia LI/l1i.\ emenda ao al'ligo l'', 
,·lucl·L'"'l1ll" r<llC '"" r"''I""' ,,111· nnll1',Lu, S"" 01·di-
Y\.r l .f.'-I. V\.l 1.,..;J.t.Vl-yH.;ilA ... "',.,_.._.t.llh,- u 

nul'ias, e upplicundo a disposíçno do urtigo 2º 
para os ca!:ios exlt·uonlinarios. 

O Sr. Henriques de Rezende nota que o Si'-
111inist1·0 pede 11esla lei ULlLOL'isaçllo para marcar 
o nmnero dos alumnos dn academia da marinha, 
e achu perniciosa essa nutorisação que se 
persuade ainda nunc!l foi confümada por lei. 

O SR. COELHO :-Sim1 na lei de fixação de 
forças navaes do anno passado. 

O SR. HENRIQUES DE REZENDE acha extraordi· 
nada essa lirnitaçào quando tanto se carece <le 
officiaes de rriarinha, que corno taes está o go
verno autorisado para considerar os pilotos 
mercantes. Ainda mais estranha essa limitação, 
quando nQta que a defesa unica das costas do 
imperio deve ser a· naval, pois qne as forta
lezas para bem pouco servem. Lem brn que 
antigamente o meio unico que se teve para 
repellir de Pernambuco os hollandezes foi 
mandar uma esquadra ao encontro das forças 

"qua es1"" n~<>11dnrão batArão·c::P nc:: n·~vios 
~ L\.-..::1 ~.I..J'-4 1.41. ' \.'-'&. ..,'-' ...,._, e;•• 

portuguezes e hollandezes, e estes bastante . 
maltratados foro.o cahir no cabo de S. Roque. 

Mostra quanto é necessario essa academia 
para nao estarmos sempre na precisão de 
officiaes estrangeiros. Para que pois impedir 
que a mocidade se vá instrnir ? . 

Desejaria lambem uma explicação sobre as 
bocas de fogo que lemos, se ha navios para 
accomrnodal-as. Como queir-a argumentar com 
as quantias consignadas para as despezas desta 
repartição, pede ao Sr. presidente que lhe 
mande trazer o orçamento. 

O SR. TORRES : - Ha · er,..ro typôgraphico. 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE : -:--Nesse caso 
emende- se ; pois não quero por erro typo
graphico votar por quantia maior do que se 
deve.· 

Observa que muito bem se queixa o Sr. 
ministro no seu relataria de que por má di~ 
recçào . venhão as embarcações a apodrecere~ 
assim que sabem do estaleiro : uma cot'veta 
construida em Santos; apenas chegada aqui foi 
condemnada. · Se isto é devido âs pessoas in -

29 
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cumhidas dos rnnstrucções · dos vasos, ~p~niilo 
f J; À º H º ri ~ ~ l ~ C ., --~,", ~ f .. ~ que em par\.e t;:; Uutnh,liuB.. pc,1u Ul: UlllJ.l~l\.lV1 

é de admirar que essas pessoas contrnuem em 
um emprego que tão mal desempenhão. 

O Sr. Torres: - Sr. presidentei começarei 
pela observação que fez o I_tObre deputado pela 
província de Santa Cathari~a, que me pa~·e~~ 
não ter muita razào em impugnar o art. 1 V 

tal qual se acha redigido; porque, ainda mes~o 
que elle se persuadisse de que é de rnurta 
necessidade que nesta lei se determine o nu
mero de praças que deve existir em caso 
ordinario e o numero de praças que deve 

' • ,-l' ' • ,l existir ern circurnstanc1as extraor1. .. dnat·1as, a1nu~ 
assim tue parece que e_sta divisão_ csl~ mui 
claramente feüri no artigo que d,~c:nlmws ; 
nnl'ílllP nPIIP dii • .:P rio fo'OV\!!'t!O 3,000 1,1nwus, 
l"'-·-i-- .. -··- -~ -- -

e se diz que o governo poderá elcvr._t' csla 
mesma a 4,000 p1·a1;;.,:-; qu~ndo us e1rcum
stancias exigirem. Pilrece pois que elarament.e 
es•:t feita a divisno tle fot·ça pnra caso ol'd1-
m.rio, e força para q uaesq uer occu rrcnci.as 
extraordinarias que possM lrn ver ; toJavrn, 
eu pedirei ao nobre depulado licença para 
di.ITerir de i:iua opinino, corno já o anno pas
sado fiz. Eu entendo que nós não temos 
absoluta necessidade, ou ausolula obrigaça.o <le 
cada anno marcar a força ot·dinaria e exlraor
diuaria · primeiramente porque algumas leis 
de fixaçao de força temos nós feito em que 
tal classificação se nllo faz, em que s~ não marca 
força senrto para o estado ordin~ri~. Se .º 
nobre deputado quer que a conslitmção seJa 
entendida conforme sua letra,· então forçoso é 
reconhecer que todos os annos . nós_ deve.mos 
marcai· força pai·a o estado ordrnar10 e força _ 
para o estado extraordinal'io, e_mbora nenhuma 
razno tenhamos para presumir que cu·cum
stancias exlraordinal'ias possilo occoner. Mas 
se o nobre deputado admit_te que podemos 
deixar em um anno dado de marcar força 
para o estado extraordinario, forçoso é tamb~m 
que o nobre deputa~o na.o en:tenda o artigo 
constitucional como· tem entendido outros Srs. 
deputados. E se é permittido marcar força uni· 
camente para · o estado ordinario, _se_m nos 
embaraçarmos com a força para o estado 
extraordinario, que nós mesmos não podemos 
presumir, tambem podemos mar~ar .ª força 
sómente para o estado ~~traordmar10 sem 
designarmos a força . que deve ter lugar em 
um estado ordinario, quando entendermos que 
dentro do anno, para o qual votamos a força, 
as circumstancias ordinarias não terão lugar, 
que continuaráO durante esse anno as mesmas 
circumstancias que nos levárao a decretar essa 
fQrça. 

. Mas eu creio mesmo qne, para que pudeõ· 
semos estabelecer um principio a este respeito, 
fôra necessario que fixassemos bem o que _é 
·força ordinaria, e o que é força extraordl-

naria de que falia a constituição. A consti
tuiçà~ não. diz que o corpo legi:'lativo fix.~ri 
annualrnente as forças para circmnstancias 
ordinarias e as forças que devem ter lugar 

' • . 1. 
PIYI Plr~11mc.f!ln~ias extraord1narias: a CODSi.1· t~·tçã:;·;;·~li~··~.:_:- marc~rá annualmente as forças 
ordinarias e cx:traordinarias.-Mas o que se 
entende [JOl' força extraordi~aria ? Nós n~o 
temos ainda legalmenle defimdo o 9ue seJa 
forca extraordinal'ia · eu podeda mmlo bem . ' entender, com[) têm entendido outras nações, 
que, alé.m das forças que e~igem as circun:i· 
stancias ordinarias de um pmz, é necessano 
haveL· nm como supplemento dessa força, afim 
de que se possa rnobilisar com_ facilidade 
us forc·as Ol'dinarias. Eu me explico: suppo
nlrnmo~ que nós reconhec?mos que é J!1d_is
punsavei pa1·:1 occot'l'Cr a lodas as necessidades 
do paiz que lenhamos uma força de 10,000 
liorncns no exet'cito; uma força de 10,000 
horneus pois é necessaria para guarnecer· os 
dill'el'enles pontos : mas é prin~ipio do qu.al se 
não póde duvida1·-que é muito conveme~te 
que uma força nunca perr:ianeça pot· r~mto 
tempo em um lugar delermn~udo, que. haJa. a 
maior mobilidade que fôr poss1vel, assun pois, 
se o Pará e::dge, por exemplo, uma força de 
3,000 homens, se Pernambuco _outra de 1,000 
homens tem o governo necessidade de con
servar 'nas duas províncias ?ons_tanle~ente 
4,000 homens. Mas as convenienc1as exigem 
que esta força de 3;000 homens que se acha no 
Pat·á, e a de 1,000 que se acha em Pernam
buco nno se conserve constantemente nesses 
luga;es ; será necessario pois mobilisal-a, 
Passar 1 000 homens do Pará para Pernam-

' p ' buco e os 1,000 de Pernambuco para o ara ; 
màs ~01110 fazer esta mobilisação, e.no mesmo 
tempo conservar constantemente 3,000 homens 
no Pará e 1,000 ern Pernambuco, se o governo 
não tiver uma força ou supplementar · ou ex
traordinal'ia? Se entendermos a força ex.traor· 
dinaria neste sentido, segue-se que não temos 
obrigaçilo de annuahriente decretar uma força 
para ~ircurnstan~ias ordinar}as,. e uma força 
para cnrcumstanc1as extràordmar,as. . 

Esta intelligencia que se póde dar á palavra 
;_extraordinaria-da constituição não é ab· 
surda: · lº, porque ha exemplos de. outras 
naÇ6es ; 2'\ porque me pttrece que seria uma 
intelligencia mais razoavel do que aquella que 
exige que o corpo legislativo_ marque c:mstan• 
temente uma força para circumstancias ex~ 
traordinarias ainda independentemente de ' . (•ualquer molivo que faça· suspeitar que as 
~ircumslancias ordinarias, que o estado de paz 
será alterado. J u1go pois que nem a consti
tuiçao tem sido sempre entendida do modo 
por que os nobres deputados a querem . en· 
tender, nem mesmo ainda se deu uma definição 
do que é força· extr~ordinaria.: por_ cons~
qúencia, não se podia taxar de anll-consh· 
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tucional uma proposta do governo marcando supprir as necessidades do quadro da marinha 
força para o estado ordinario, on sómente para é, supponhamos, de 100, e se matriculão 200 
o estado extraordinario. Mas, torno a dizer, a ou 300 alumnos na academia, não se segue 
respeito da proposta que se discute, nao póde inconveniente de o governo ser obrigado a 
haver duvida para aquelles Srs. deputados que despender muito maior quantia do qu~ aquella 
têm a este respeito uma opinião differente que é necessaria para satisfazer as necessidades 
daquella que professo ; porque nella claramente do serviço publico ? ..•• 

·se faz distincção de força para caso ordinario, · o SR. REzENDE : -E no exercito ? 
e força para caso extrardinario. Ora, o que 
eu digo a respeito da força de terra poss·o dizer O Sa. ToHREs : - Na.o tratamos aqui da 
a respeito da de mar ; porque se a mobilisaçllO força de terra, nem quando fiz esta proposta 
é conveniente e necessaria nas forças de terra, estava determinado o quadro ; mas eu, quando 
conveniente e necessaria é nas forças de mar. apresentei o projecto sobre o quadro da armada, 

O nobre deputado por Santa Calharinn fez devia let· em vista estas considerações; porque, 
algum reparo sobre a doutrina do art. 4°; 0 que necessidade tem o governo, por exemplo, 
illuslre deputado entendeu que esle artigo era de udniiltir 100 lliscipulos na academia, e se 
desnecessario, ou que se uno era desnecessario, vet· na necessidade de fazer 100 guardas-ma· 
entll.O uma disposiçao do decreto do governo, rinhas no fim do primeiro anno, quando nllo 
que transferia a academia da mnrinlia para necessita, de tanta gente para supprir as faltas 
bordo de um l'lavio de guei·ra, é pouco legal. que houver no quadro da armada? Me parece 
Eu direi ao illustre deputado que tambem que n razãO desta disposição é clara, é obvia, 
concordo com a sua opinino a respeito da assenta em principios de utilidade publica. 

desnecessidade do arl. 4°, não porque a dispo· Quanto á reflexão que o nobre deputado fez 
siçao desse artigo seja incon,,eniente, como a respeito do art. 6º, acho-a razoavel. Posto 
pareceu ao illustre deputado pela prnvincia que não fosse de opinião que passasse a 
de Pernambuco, mas porque, tendo o governo disposiçtto que o anno passado se insel'io nas 
aulorisaçAo para reformar a academia da ma- leis de fixação de força de ·mar e terra, to
rinha, estava, por consequencia1 alllorisado a davia, estabelecido este principio, é bom que 
tomar esta_ medida, isto é, na nova organisaçílo elle continue. ·Parece-me que semelhante dis-
que désse á academia podia estabelecer o prin- posição plssou na lei que fi:ita as forças i! 'J 

cipio de marcar, elle governo, lodos os annos,. terra; por consequencia tambem deve pas~ ir 
o maximo do numero de alumnos que se na que. fixa a força de mar·. As palavras -
devem matricular na academia. Ora, o governo gratificação igual ao mesmo soldo - podem 
transferindo a academia para bordo (\a náo ser entendidas de duas maneirás; e por con
Ped,·o 11, publicou um decreto, no qual esta sequencia, me parece que o nobre ministro 
disposição se acha estabelecida, e estabelecida nttn terá duvida ein aceitar uma emenda, em 
de uma maneira permanente, porque o governo qu:: se diga que o soldo sel'á d~ primeira 
estava autorisado, em virtude da lei, para fazer praça. Posso affirmar que na marinha, apezar 
esta reforma ou esta transferencia ; julgo que a da phrase do artigo ser um po1:1co ambigua, 
disposição deste artigo é desnecessaria. Dir-se-ha a intelligencia que sempre se deu foi aquella qne 
porém que ella appareceu o anno pas~ado na o nobre deputado teve em .vista, querendo 
lei que . se discutio. Mas o ·anno passado não mandar a emenda do modo porque passou na 
se tinha feito esta reforma, o governo não tinha força de terra. . . 
tomado esta providencia, e por. consequencia Darei· uma explicação a respeito d.o art. 7º. 
podia passar na lei que se·;discutia. · Diz e11e : -Os officiaes da armada, a,fübaria 

Direi agora ao nobre deputado por Pernam- de marinha,· capella, nautica, e os officiaes 
buco que não me parece conveniente a dispo- marinheiros perceberáõ quando embarcados em 
sição deste artigo, pelas mesmas razões que navios armados, o meio soldo que lhes marca 
expendi nesta casa, quando o anno passado a lei de 15 de Outubro de 1836.-Seme
tratámos de um semelhante artigo. Senhores, os lhante disposição passou na fixação ·de forças 
discipnlos. que se matriculão na academia da do anno passado, mas eu· rreio que houve 
marinha têm a praça de aspirantes, e no fim engano na redacçílo ; porque nesta casa tinha
do primeiro anno, aquelles que são approvados se proposto que os officiaes marinheiros ti
têm a praça de gua~das-marinhas : ora, se o vessem, quando embarcados em navfos de 
governo admittir todos aquelles que se quizerem· guerra, o meio . soldo dos seus respectivos 
malricui·rlr, claro é que o governo contrahe a postos. Ora, parece-me que quando se lraton 
obrigaça.o de lhes dar o posto de aspirant~s, e da redacção da 'lei, eonfundio-se os officiaes 
ó de guardas-marinhas quando approvados no marinheiros com outros officiaes a quem. se 
primeiro . anno. Ora, uno se póde dar o caso .. refere a lei de 15 de Outubro de 1886, que. 
que o num.era de approvados no primeiro anno destes officiaes não fazia menção. Esta dispo
exceda muito ás necessidades do serviço? Se sição poderá ser. -redigida desta maneira.: -
o numero de· guardas·m~rin4as Q.ecessario para Os officiae$ qa armada, artilharia de .tnarinha, 
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228 SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1839 

capella e nautica, continuaráõ a perceber o 
meio soldo que lhes dá a lei de 15 de Ou
tubro de 1836 : os officiaes marinheiros go
zarãõ de igual vantagem.-Se o nobre deputad1.l 

quizer tuandar uma emenda neste sentido, eu a 
admittirei : a commissão de marinha e guerra 
tencionava mandal-a. · 

Não poderei deixar de fazer algumas outras 
observações ãcerca do que disR o nobre de
putado por Pernambuco a respeito da artilharia, 
para a qual se pedio dinheiro no arsenal. 
Estou persuadido de que nobre deputudo,. ou 
não examinou bem este documento a que se 
referio, ou com effeito ha nelle a)g11m engano 
de copia .... 

O Sa. COELHO : - Ha engano. 
O Sa. TORRES : - Mas .não receie o nobre 

deputado que, ainda quando passl:.$se seme
lhante engano, fossemos com isto carregar 
com despeza enorme, porque a q1:1.antia que 
se pede nM é de certo para comprar 10 ou 
12,000 bocas de fogo, mas sim pura comprar 
algumas peças de artilharia, de que temos 
necessidade no nosso arsenal de marinha. Ver
dade é que o nobr~ deputado parece que disse 
que nós temos um trern naval excessivo. 
Sem duvida que temos um trem naval grande, 
muitissimo grande, muito niaior do que exigem 
as necessidades da nossa força naval ; mas o 
nobre deputado ha de convir corrimigo que nem 
todas as bocas de fogo de qualquer calibre e di
mensão sera.o proprias para todos os navios 
de qualquer dimensão que sejão. Supponha 
o nobre deputado que a mór parte da arti
lharfa que 'temos no arsenal só é propria para 
armar fragatas ou náos ; quererá o nobre de
putado qae não compremos mais artilharia para 
armar as nos::;as pequenas embarcações? 

Não entrarei na quesUio se os nossos navios de 
guerra têm precisão de serecn armados mais mili
tarmente, se a expressa.o me é permittida. O nobre 
deputado sabe que em todas as partes o serviço 
naval percebe melh9ta-mentos ; que · o arma
mento de uma náo, por exemplo, ha 30 annos 
a esta parte, nao é o que hoje se reputa:\mais 
conveniente; o nobre deputado sabe que entre 
as natões que têm feito progressos na marinha 
militar, entre aqucl!as que se podem considerar 
como modelos a.. este respeito, esta parte do ser
viço naval tem soffrido m<clificações e melhora
mentos consideraveis ; o nobre deputado · sabe, 
por exemplo, que em França hoje os navios de 
guerra desde a náo de 120 bocas de fogo até as 
corvetas de segunda ordem sa.o armadas corn 
artilharia que tem o mesmo calibre. As di
mensões deste calibre varião, as dimensões da 
arti1haria da primeira bateria não são as mesmas 
da segunda,, nero da da terceira bateria ; mas 
quanto ao calibre ~e bala ou de projectis, é o 
mesmo, não só na mesma embarcação, mas em 
todas as embarcaçcles, desde náo da prim~ira 

classe até corveta da segnnda classe. Não digo 
que isto seja já pratica seg11ida, qllt? todos os 
navios da França, da Inglaterra, Olt dos Ei;tados· 
Unidos estejM arma.dos desta maneira; mas o 
faeto é que se tem t.--slabelecido este principio, e 
procura-se fundir ;srtilharia propria para que 
todas as embarcaçoes sejão armadas do modo 
por que ex.pendi. Se o nobre ministro tomasse 
em consideração eslas idéas e nos pedisse di· 
nh'1iro para compra de artilharia tal, que nós 
p11dessemos admittir nos nossos navios de guerra 
um melhorau1ento que lhes dá mais Corça, que 
o~ torna mais proprios para o combate; eu, 
se as circ11mstancias do paiz o permitlissem, 
nlo teria duvida em votar os fundos necessarios. 
Mas nem disto se trata ; o que se trata é de 
comprar ·algumas bocas de fogo neeessarias para 
o armamento dt? pequenas embarcações que nos 
falULo absolutamente nos nossos arsenaes. 

Fallou-se em uma queixa que fez o Sr. 
ministro no seu re1atorio e que parece.me 
que tem sido feita em todos os relatorios. 
E' facto incontestavel que nos nossos arsenaes 
embarcações se têm construido de modo que 
dura.o menos tempo do que devêra.o durar : 
uma corveta se. conslrufo no arsenal de Santos, 
e sahida dos estaleiros veio para aqui e foi 
condem.nada. Estllu persuadido que isto provém 
de varias circumstancias ; provém · de não 
termos ainda os depositos necassarios para as 
madeiras d~ construcção naval, e de outras 
circumstancias. Não se póde -pGlrtanlo, aceusar 
coeµ grande justiça um ou outro ministro por
que tal embarcação foi construida e immediata- . 
mente condemnada. 

Senhores, a respeito de construcÇão nava}, 
é com effeito necessario ter muito cuidado; 
é por isso que não pude concordar muito 
com a opinião que foi emittida na camara 
o anno passado por um nobre deputado por 
S. Paulo, e qae ainda nesta ses1ão me aécusou 
de ter praticado um aclo de aeinte. O nobre 
deputado qu~ria que se conservasse em Santos 
um estaleit-o de construcção naval, e que alli 
houvesse por consequencia uma administraÇão. 
Oppuz-me a esta idéa, dizendo que nós de
viamos, o mais que fosse possivel, reduzir o 
numero de nossos estal~iros de construcção 
naval, porque quanto maior fo:Sse o numero 
de portos militares que fizessemos, tanto maior • 
seria a facilidade dos abusos. Todos esses 
portos estão a grande distancia da côrte ; 
não estão por consequencia debaixo das vistas 
e inspecçto immediata do governo : augmentar 
pois o numero desses estabelecin1entos é aug
rnentar tam.bem a difficuldttde da inspecçã.o, 
é aogm~ntar a ditliculdade da realisaçao da 
responsabilidade daqoelles que os dirigem. 
Além disto, o augmento consideravel do nu
mero desses estabelecimentos exige tambem 
augm.ento do numero de empregados que os 
dirija.o. Ora, como para dirigir esses estabe-
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lecimentos é preciso ter instrucçã.o con~eniente, 
é preciso ler conhecimentos praticas, entendo 
que quanto maior fôr o numero de taes 
estabelecimentos, tanto maior será a difficul~ 
dade de encontrar homens proprios para 
dirigil-os. 

Ainda outra cireumstancia. O nobre depu
tado que me fez esta censura_ sabe muito 
bem que é natural que o official que está 
á testa de um esblbelecimentó destt:..'S trate 
de fazer alguma cousa que appareça; assim 
o dit-ector destes arsenaes ha de fazer todos 
os esforços pa.ra ter um grande numero· de 
operarias para fazer construcçGes ; e isto póde 
trazer comsigo grandes inconveftientes. Além 
de que o nobre deputado que me censurou 
não advertio que o arsenal de Santos foi 
extincto por uma lei, e isto nao foi por mero 
capricho do governo: verdade é que quando 
se tratou de fabricar a corveta Santa- Oruz, 
me parece, foi esta col.'veta nrnndada para o 
arsenal de Santos ; mandarão-se os objectos 
que tinhn.o de servir para este fabrico,- man
darão-se mesmo alguns operarias. Mas depois 
que isto se fez, conheceu o governo que esta 
corveta não estava em estado de 'merecer fa
brico,· e deu ordem para que esse fabrico 
não fosse levado a effeito. Era pois conse
qaencia deste acto do governo mandar buscar 
os . objectos que para Santos tinhã.O sido man~ 
dados, e mesmo retirar os opernrios que para 

. lá tinhão ido. Quando entrei para o minis
terio, conheci que muitos dos objectos -que 
tinhão sido mandados para o fabrico da cor
veta existião em Santos sem nenhuma appli· 
cação; soube que a.lg1rns operariQs (escravos) 
que do arsenal da côrle tinhão sido man
dados para o de Santos, erào am empregados 
em remar no escaler do patrão-mór; pareceu· 
me pois que estes objectos não devião estar em 
Santos, que os operarios escravos da nação se
rião com mais vantagem do serviço publico em-
pregados µesta côrte como operarios. · . 

Sr. presidente, como nesta occasião me é 
permittido fazer algumas observações_ geraes 
sobre a lei que se discute, terei a honra de 
a presentar uma. humilde reflexão ·ao nobre 
ministro da marinha. O nobre ministro, mais 
que eu, conhece os inconvenientes que existem 
em dift'erentes arsenaes do imperio, e mór
mente·no do Rio de Janefro, pela falta de ope
rarios : o nobre ministro sabe que muitas vezes 
é forçoso apromptar um ou· outro navio com 
muita presteza, e que nessas occasiões faltão 
ordinariamente braços ; porque os_ operarios 
que costumão ir trabalhar no arsenal de ma
rinha, quando lhes parece, deixão n serviço do 
al'senal, e se empregao em obras particulares ; 
donde resulta que não só o serviço do arsenal 
-padece, mas muito principalmente em occasiões 
de urgencia v_ê-se o governo na impossibilidade 
de apromP.~ª'!.' çs na.vjos de que c~r~e, Parecia-

me pois que seria ~ uito vantajoso que nós 
adoptassemos nos nossos arsenaes de marinha 
o mesmo methodo que se tem segnido, ou que 
se tem ensaiado nos nrsenaes de guerra. Julgo 
muito conveniente que o governo trate lambem 
de organisaf nos nossos arsenaes navaes corpos 
de artifices; com isto não só se evitariâo muit.os 
inconvenientes, mas ainda a ma.o de obra po
deria vir · a ficar mnilo mais barata. Ntto en
trarei em grandes desenvolvimentos para 'jus
tificar esta minha idéa : isto já se acha esta
belecido nos arsenaes de guerra. Ainda farei 
urna ·consideração, e vem a ser, que se se repula 
o serviço a bordo dos navios de guerra como 
serviço militar, nâO vejo razlo pl\ra que não 
se considere como um serviço da mesma in
dole e que tem a mesma natureza o que é feilo 
pelos artifices do arsenal. Na Frnnça, onde não 
ha a mingua de operarias que se sente nos nossos 
arsenaes de marinha, os operarios dos arsenaes 
são organisados em corpos militares, para pres
tarem os serviços de que s&o · encarregados, e 
mesmo para. a defesa dos arsenaes. -

Pelo meu voto, pois, daria ao governo a 
faculdade de organisar alguns corpos de at·li
fice:;; em nossos diffcrentes arsenaes de ma
rinha : disso viria.o grandes vantagens. Nós sa
bemos quantos meninos ou mancebos desgra
çados existem nas cidades mais popnlosas do 
nosso imperio ; se esses mancebos achassem 
nos nossos arsenaes um lugar em que pudessem 
ser empregados, onde se lhes ensinasse n ler, es
crever e contar, e um oflicio, do qual pudessem 
tirar meios de subsislencia, claro é que apro
veitariamos muitos homens que1 entregues a si, 
são inuteis a si e á sociedade. 

Uma outra consideração queria eu fazer ao 
nobre ministro da marinha. Alguns nobres 
deputados têm por mais de uma vez expendido 
nesta casa sua opinião á.cerca da importancia 
da provínciá de _ Matlo-Gro~so, quanto convém 
que esta provincia seja defendid~_ pelo lado 

· naval, provincia cortada de rios, protincfa- in:iM 
porfantissima como fronteira, provincia onde 
não póde haver uma força miljtar que opere 
efficazrnente sem qne seja coadjuvada por uma 
força naval. Ora, posto isto, me parece que é de 
absoluta necessidade que se conserve naqnella 
provincia algu_ns vasos de guerra. Mas para a 
conservaçãq desta força sabéuí os nobres depu
U}dos quantos obstaculos ha a· vencer : pri
meiramente a .difficuldade de serem remetlidos 
para alli todos os objectos necessarios para 
construcção e armamento das embarcações ; 
em segundo lugar (quanto a mim ~ maior dif
ficuldade) a falta que ha de operarios, de indi
viçluos não só que gnarneção as embarcações, 
rnás muito principalmente que trabalhem no 
arsenal. Eu, quando estive no ministerio, fui 

. obrigado a mandar para aquella prcvincia 
. algnns operarias do Rio de _Janeiro, tanta é a 
falta que a_lli ha de operarios que se appliquem a 
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este trabalho. Ora, não seria muito conveniente 
que se organisass~ uma ou duas eompanltias, 
conforme as necessidades do serviço publico 
exigissem, de ope.rarios que fossem ao mesmo 
tempo artilheiros e marinheiros!> Nto julguem 
os nobres deputados que é uma accumulação 
de funcções absolutamente incompaüveis ; para 
o serviço a bordo dessas barcas, não é preciso 
ser grande marinheiro ; o serviço dessas barcas 
é feito á remos, é feito mesmo ã sirga em alguns 
lugares. 

Julgo, pois, que o governo deveria ser au
torisado para na proviucia de Matto-Grosso 
crear duas companhias de atlifices qne ser
vissem a bordo das barcas como marinheiros, 
e no arsenal como operarios. Se o nobre mi
nistro tiver a bondade de concordar commigo 
nestas reflexões, se meus mustres collegas nao 
apresentarem opposição á ellas, me animarei 
a mandar emenda neste sentido. 

O Sr. lienrlques de iezende ignora se os 
offic~aes encarregados de construcções que têm 
sido mal succedidas fórão ou não conservados 
nos empregos ; o que sabe é esse facto que 
citou da corveta construida etn Santos. Tam bem 
sabe que da Bahia se recambiárão madeiras 
encommendadas nas Alagôas, por serem im
proprias para construcção, e que o encarregado 
dessa remessa de madeiras ficou no seu em
prego ; e elle orador inclina-se a crer que não 
será responsabilisado, assim como não o forão 
os implicados nas letras falsas das Alagôas ; 
antes consta que um delles foi despachado como 
empregado de fazenda parà o Rio Grande. 

Do relatorio do Sr. ministro consta que se 
mandou engajar um mestre constructor para a 
Bahia. Sabe que_ naquella cidade existe um ex
cellente constructor que não ê estrangeiro, que 
fez uma das melhores embarcações que temos, 
elogiada na Inglaterra (a -frágata_ Ypiranga); 
sabe que a não Pedro II, tão mal cónstruídà, o 

· (oj..Jl'or um estranóeiro, ainda que dizem que os 
defeitos desse vaso provierao não tanto do · · 
constrnctor como de quero escolheu o risco ; 
por isso quizera que a escolher-se um cons
truclor, fosse esse bom, ainda que os bons 
serão muito difficeis de cá vir, porque têm na 
Europa muito · que fazer .. 

Quanto á _academia· de marinha, o orador 
sustenta a opinião que já emiltirai ãcerca desse 
estabelecimento. Em resposta ãs observações 
do Sr. Torres, diz que, assim como se offe
recem · vantagens aos -alumnos da academia 
militar, lambem vantagens se devem offerecer 
aos que seguem uma vida tao laboriosa como 
a do mar ; muito mais quando no Brazil a 
força de · mar é preferivel á de terra. Censura 
a disposição do governo que deixa a arbitrio 
do mesmo governo o marcar ·o numero de 
alumnos da escola de marinha, assim como 
censura a mudança desta escola para a náo 

. Pedro II. -

O Sr. Montezuma. declara estar na opinião 
de dar o maior apoio possivel á administração, 
afim de pacificar o Rio Grande, e satisfazer o 
serviço publico. Nunca adoptou o systema de 
negar pão e agua á a.dministr-.1ção, disto deu 
prova em 1831, 1832 e 1833, quando alguns 
dos membros da p~da administração se 
achavão no ga.binete ; os sentimentos que então 
anímavão o orador são os mesmos que o anima.o 
]1oje, e que constantemente têm. dirigido o se11 
voto. 

Dirigindo algumas perguntas ao Sr. ministro 
da guerra, . diz o· orador: fui" satisfeito a res· 
peito de algumas plenamente; a respeito de 
outras na.o fni Ulo plenamente como desejava ; 
mas nem por isso deixei de convencer•me do 
systerna, até certo ponto franco, seguido peta 
administração. O conceito que faço da admi
nistração, pelas respostas do nobre ministro da 
guerra, continúa a respeito do Sr. minish·o da 
marinha. Estou persuadido que o Sr.· ministro 
da marinha não deixará de declarar á camara. 
que o ministerio actual é solidario. Sr. presi
dente, o nobre 'ministro da guerra sati:síez ao 
meu digno e illustrado amigo, deputado por 
S. Paulo, porque distinguia principios cardeaes 
da adm1nistração, e princípios secundarios ; 
reconheceu a solidariedade pelo que respeita aos 
primeiro~, e desconheceu-a, como 'l.le parece que 
o devera fazert a respeito dos segundos. Todavia 
algumas interpellações terei de dirigir ao nobre 
ministro da marinha, particulares á repartição 
a que preside: uma dellas é, se acaso S. Ex. 
entende que a força fixada no projecto- é suffi
ciente par.a pacificaL· o Rio Grande e para 
desempenhar o serviço do paiz. Eu conformo
me absolutamente com a opiniã.o de;, nobre de
putado por Pernambuco ha pouco emittida, 
quando considerou a força naval como aquella 
de que o Brazil mais necessita. 

SL·. presidente, não se_i por que fatalidade 
sempre que peço a palavra nesta casa para 
tratar de objectos publicos, tenho de contestar 
algmna proposição da administração · de 19 de 
Setembro, Eu desejava o mais possivel (já o 
disse nesta casa ) · esquecer-me completamente 
dos seus aclos, passar sobre elles uma esponja, 
e occupar-me tao sómente dos actos da admi- ~ 
nistraÇão actual ; · mas a adminislTação de 19 
de SP.tembro taes actos legou á. administração 
que lhe succedeu, que não é possível tocar em 
objectos publicas sem ter de contestar alguma, 
ou algumas das· proposic;ões, algum oa alguns 
dos principios e actos da administraÇAo de 
Setembro. Eu espero que os nobres. membros 
dessa nobre administração não me levaráõ a 
mal. •. 

O SR. ToRrn:s :- Na.o. 
O SR. Mo11.'TEZUlL\: - Não creião em mim 

má vontade, nem desejo de deixar de conhecer 
(' merito de que se poder:q. achar revestidos 
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todos, e cada um dos il1ustrados membros do 
gabinete de 19 de Setembro; tudo quanto 
desejo é ·facilitar. aos nobres ex-rr;iuistros 
occasião opporluna de modificarem sua poli
tica, modificarern. seus pL-incipios, alterarem 
suas maximas ... 

O SR. TORRES :-Ha de ser difficil. 

O Sà. MoNTEzui,:A :- •.. afim de irem de 
accordo, na.o digo só com as opiniões emittidas 
pelo lado da casa a que pertenço, mas com os 
interess·es e utilidade do paiz. Já, Sr. presi
dente, a administração de 19 de Setembro se 
acha completamente julgada, se acaso nós 
tivermos de :ittender ás propo~ições dos pro
prios ex-ministros da c:01·ôa ... 

O SR. PRESIDE~TE :-Devo cleclarat· ao nobre 
deputado que só se podem udmittir p~oposiçoes 
que lenha.o relação com_ o ininisterio da ma

. rinha, cuja proposta se discute. 

O SR. MoNTEZUMA :-Não poderei, Sr. presi
dente1 deixar de agradecer a V. Ex. a lt•m.
brança que me acaba de fazer ; mas só pedia 
a V. Ex. um minuto de paciencia; V. Ex. 

· conhecerá que bem longe estou eu de infringir 
a regra que deve regular as nossas discussões. 

Eu referia-me a actos da administ1·ação 
passada, que têm absoluta connexão com adis
cussão de que nos occupamos. Uma das minhas 
referencia:i., Sr. pre.sidente, tinha por fim saber 
se acaso o nob1·e ministro da marinha deseja 
ou está convencido de que deve sustentar 
primeiro a mudança. da: academia de marinha 
para o mar. Eu estou persuadido de que as 
intençCies do Sr. ministro não stto conservat· 
aqnella escola ... ao menos S. Ex. começou por 
duvidar da- utilidade dessa mudança. A razão 
que tenho para assim pensar é justamente a . 
creaçao de uma commissão encarregada de 
examinar a questão, e de apresentar ao governo 
um parecer fundamentado sobr~ a utilidade ..• 

O SR. MrN1sTao DA MARINHA : - Foi sómente 
para fazer novo plano. 

O SR. MoNTEZUMA : - Eu me persuado, Sr• 
presidente, que . a nomeaçllo dessa comrnissão, 
dizendo respeito ao estado em que se ·acha 
a academia de marinha, é uma prova de que 

,o Sr. ministro já tinha duvidas, nutl'ia receios 
da utilidade dessa alteração feita pelo gabi· 
nele de 19 de Setembro. Eu, Sr. presidente, 
nutro os mesmos receios, tenho as mesmas 
duvidas, e ·principio por declarai-as, mani
festando á camara que nas circumstancias em 
que se acha o Brazil, a despeza feita com 
a náõ . para onde foi transferida a academia 
de marinha··é excessiva : eu creio mesmq_ que 
nas circumstancias em que se acha a nossa 
marinha, tal despeza é absolutamente inutil. 

Sr. presidente, a administração de 19 de 
Setembro · copiou ou pretendeu copiar esta 
alteraçãO da academia de marinha, da,quella. 

que se havia feito em França : mas eu peço 
ao nobre ex-ministro da marinha, e igual
mente rogo a S .. Ex., que haja.o de attender 
á importantissima circumstancia de achar-se 
a academia . brazileira na côrte do Rio de Ja
neiro, porto de mar, entretanto que a academia 
franceza se achava em Angoulême. Se acaso 
SS. EEx. attenderem á facilidade que ha no 
B1·azil de poder ministrar aos alumnos da 
academia de márinha conhecimentos praticas, 
facilidade que não existia a respeito da aca
demia france~m, SS. EEx. verão que foi com
pletamente preterido o verdadeiro ponto da 
questão. que era a utilidade da' remo~ã.o. Eu 
queria tarnbem offerecer a S. Ex. a seguinte 
consideraça.o. Attenda S. Ex. ao pessoal da 
armada frnnceza, compure-a com o pessoal da 
nossa armada, e verá que nilo ha razao al
guma. para que se pL'OCure que haja no BrazH 
tantas habilitações, corno se procura ou se deve 
procurar que haja na França. Eu poderei nesta 
occasião offerecer á camara uma pequena esta
tislica franceza de 1826. Procurei mesmo esta 
data, porque, tendo o pesso.al da armada fran~ 
ceza augmentado depois daquella época, se 
veja a desproporção em que se acha esse pes
soal, as necessidades daquella força na França, 
para com o pessoal, para com as necessidades 

· da força naval do· imperio. Ern 1826 existião 
na marinha franceza 30,688 homens ; destes 
1,209 erã.o officiaes de ma1foha ; 60 officiaes 
de engenharia .de marinha ; 3,808 erão em
pregados, e 14,963 erão clôciaes inferiores e 
marinheiros. A camara, compar.1ndo o que 
acabo de expender com o estado em que se 
acha a nossa armada, verá que se alli se pro
curão com habilitações constantes, nós não 
temos esta necessidnde. Na Fi·ança-a náo aca
demica tem a seu lado uma embarcação de 
menor porte ; nós pada temos : temos, como 
se tem dito na casa, uma náo absolutamente 
desarmada, que m~smo não tem mastros. O 
hohre ex-ministro da marinha, tomando em 
~?nsideração esta objecção, disse que pretendia · 
a\~mar essa náo. . 

O Sn. ToRRES : - Não disse tal. 
O SR. MoNTEZUMA : - Que não havia , de 

armal-a como p·ara na·vegar, mas em menor 
porte. ,. 

O SB.. ToRRES: - Não dii:;se tal. 
O Sa. MoNTE?.:UMA : - ·Espero que o nobre 

ex-ministro nao tivesse intenção de pôr na náo 
mastros de sumaca, ·mas q\le tivesse intenção 
de a armar ao menos dignamente. Mas ainda 
assim, Sr; presidente, duvido que a despe:ta 
fosse menor de 45 contos, despeza, Sr. presi
dente, que se torµaria absolutamente nulla, 
quando se tratasse de a1;mar a náo como ella 
deve ser armada. 

· Tem o Sr. ex-ministro .fallado nesta casa a 
respeito de habitas do mar. Eu perguntarei a 
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SEss.Ao EM 11 DE JUtHO DE 1839 
S. Ex. se acaso se podem adquiri!' os hal.Jitos 
do mar em uma embarcaçao-ancorada, ou se . 
acaso os. habitos do mal' só podem ser adqui
ridos por meio d::\ navegação ; e enlão se a 
acade'niia continuasse a estar coHocada no lugr 
em que e$tava, nllO podia S. Ex. fazer com que 
os alumnos recebessem a instrucçâo pratica 
indispensavel por meio de urna embarcação de 
menor porte ? Na.o se conseguiria assim eco
nomia ? Não deixaria deste modo de ter lugar 
os inconvenientes hoje demonstrados, e .ainda 
na.o contestados? Decididamente. Eu, desejo por
(anto, S1·. presidente, que o Sr. 'ministro da 
marinha !1a,ia de informar a camara ácerca da 
despeza reat que actualmente tem Iuga1· com 
a náo academica, assim como aqueJla que deve 
ter lugar, feitos os melhoramentos fodíspe!J· 
saveis µaru. se conseguir o fim pl·oposto nu re- . 
moça.o da academia para a náo academica. 

Outro objeclo me parece digno da consi
deração da cam,1ra, e vem a ser ~ o Sr. ex-mi
nistro da marinha nomeou u1na commissão 
pal'a o exame das derrotas dos navios armados, 
e etn differentes avisos mandou abonar aos 
seus menibros · ··gratificações e maíodas cor
respondentes ao posto. 

O Sn. ToRRE.S : - Gratificações e maiorias ! 
O SR. MoNTEZUMA: - Eu me explico : o 

Sr. ex-ministro da marinha mandou abonar 
aos membros dessa cómmissã.o gratificações e 
maior·ias .... 

O SR. ToRREs : -· Cem testo. 
O Sa. MoNTEZUMA: - •••• correspond,mtes ao 

posto destes membros ; por exemplo : mandotl 
abonar a maioria correspondente ao poslo a De
ziJerio Manoel da .Costa, por aviso de 15 de 
Dezembro de 1838; mandou abonar urna· gra· 
tific:ação addicional) correspondente ao ,soldo 
de sua patente, ao capitão-tenente da armada 
Francisco José· de Mello. Eis Q que julgo ab· 
solutamente il!egal e a.Luso de autoridade, qu 
antes disperdicio commettido pelo Sr. e:x-mi
níslro da marinha, Sr. presidente, parece-me 
que o Sr·. ex-ministro explicãrá a lei em que 
se fundou para mandar fazer taes despezas -; 
estou que S. Ex. nao frá encabeçar esta despeza 
no vacuo das eventuacs ; mas como quer que 
seja, como q11er que S. Ex. poss:i justiHcar o 
seu procedimento, part'ce-me que na.o serei 
taxado de sustentar um paradoxo, affirmando 
á. ca111ara que me parnce indigna dos officiaes 
da armada a existencia de uma tal commissno. 
Para o demonstrar, Sr. pre!ôjidente, peço só-. 
mente á. camttra que attenàa a que as derrotas 
que têm de ser examinadas peJà commissa.o 
podem se!.' feitas por officiaes de patentes muito· 
mais ele~adas do que as daqueHes que vllO 
proceder a este exame. Que subordinação, Sr. 
pl'esidente, se póde esperar quando assim se 
prostitue a dignidade de um official. de alta 
patente, .sujeitando o seu trabalhq á inspeeção1 

ao exame, ao juiio, ao julgamento de officiaes 
seus subalternos, que no conceito e presumpção 
da iei jámais se entende que tenhao tanto me
recírnento, qaanto nrnis maior merecimento ? 
Eis, Sr. presidente, como eu demonstro .... 

O SR. ToRttEs : -Bem demonstrado ! 
O SR. MoNTEZU!'liA. :-..• que a creação de 

uma tal commissão é indigna. dos officiaes da 
rwmada. E peço ao Sr. ministro da marinha 
que quanto antes haja .de a revogar. 

Se acaso o Sr. ex-ministro da marinha en .. 
tendia que era necessario fazer essse exame, 
quando aliás pessoas entendidas e profissionaes 
dísputão a necessidade ou utilidade de seme
lhante exame pela fatalidade das consequencias 
que de taes exames podem resultar, não ha
bilitando o governo para fazer um juizo, e juiz.o 
fundado sobre a capacidade do ofücíal cuja 
derrota é submettidà ao exar:oe; mas como quet 
que seja> se S. E:x. entendesse ou julgava que 
e1·a necessario fazer este exame, viesse ao corpo 
legislativo pedir autorjsação para a creação de 
um lt'ibunal, tribunal devidamente conslituido 
para procedet· a este exame. Se me na.o engano1 
julgo, St. presidente, que na legislação actual 
S. · Ex. al~UlWl cousa poderia achar que o di- · 
rigisse n~sse seu intuito. 

Sr. presidente, eu tenho de offerecer á con
sideração do Sr. ministro da marinha um 
outro objecto. S. Ex. me dirá1 se a~3im o en
tender, se acaso se acha em vigor o decreto 
de 1.de Julho lie 1887, que d~u ás companhias 
fixas um regulamento. Se acaso esse r€gu1a 4 

rnento eslá em vigor, cieio que tambem estará 
em vigor o ultimo de seus artigos, que diz 
assim : - F'íca abolida toda · e qualqüer orga
nisação qlle possa dar ás companhfas fi.xas de 
mariniieiros o Cal'atter de soldados. - Sendo 
tudo assim como acabo de expender1 o Sr. mi~ 
nislro da marinha terá a bondacle de igual~ 
mente informar á camara se e verdadeira a 
informação. que tenho, de que as companhias 
fi:.itas fazem no arsenal o serviço absolut.lmente 
de soldados. Sr; presidente, eu concedo que 
um marinheiro apurado sirva de soldado, mas 
o que me parece quasi demonstrado pela ex
periencia é que o soldado a ourado nunca mais 
serve de mârinheiro. • . 

S1·. presideate,o nobre ex-ministro da marinha 
algumas ohservt.ções óffereceu á casa ácerca 
de innovaçaes que julga importantes ; algumas 
dei las ereio, se me na.o engano, se acbão exa
radas nas propostas offerecidas a esta casa p~lo 
meu digno e illustrado coHega do ministerio ·an
terior ao de 19 de Setembro, o Sr. Tdstào Pio 
dos Santos, nome, Sr. presidente, que jámais 
pronuncio, nem creio que se pronuncie sem· res
peito. As suas luzes classicasl o seu valor, os ser-
viços que o Sr. Tristão Pio dos Santos tem 
pr~stado ao paiz em todas as épocas ardscadas, 
merecem sem duvida qne no corpo legislativo 
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âppareça o seu nome, e não se deixe de lhe tri
butar os e1ogios que merece. Eu quizera, Sr. 
presidente, que essas propostas tivessem sido 
mais altendidas pela camara dos Srs. rleputados; 
eu quizera que ellas fossem discutidas. 

O SR. ToRRES : -Onde estão ellas? 
O SR. MoNTEZUMA : -:- Eil-as ·aqui. 

O SR. TORRES : - Deixe vêl-as : não tenho 
idéa. 

O SR. MoNTEZUMA : - Eu já lh'as dou. Se 
acaso, Sr. presidente, se tivesse tomado em con
sidcraç1ío uma destas propostas, ver-se-hia como 
se podia dar aos alurnnos da academia de ma
rinha a indispensavel pratica do mar sem fazer 
essa alteração extravagante effecluada pela ad
mínistraçrw de 19 de Setembro. 

Desejoso, Sr, presidente, de ouvir o Sr. mi .. 
nistro da marinha, ntto quern de maneira alguma 
alongar mais o meu diseurso. Termino decla
rando a V. Ex. que ainda me não decido a votar 
pelo lº artigo, ou contra elle, sem que o Sr. mi
nistro me habilite com as iriformaçêíes para isso 
necessarias. 

O SR. PnESlDENTE pergunta ao Sr. ministro 
se quer fallar, e S. Ex. responde que fallm·á 
depois. 

O Sr. Andrada Macha.d.o : - Sr. presidente, 
eu desejaria fallar depois que S. Ex. desse as 
explicações pedidas pelo nobee deputado que 
acaba de sentar-se. 

Sendo S. Ex. interpellado se acaso tinha no
meado· uma commissao para examinar a convo
niencia das innovações feítas pelo Sr. ex-mi- · 
ni:;:tro da marinha a respeito da academia, 
S. Ex. parece que respondeu do seu lugat· que 
fôra sómente para fazer novo plano : 1has e:;la 
resposta não satisfaz ; seria necessario que S Ex. 
informasse a camarn se a comrnissa.o nomeada 
tem por fim conhecer se a innovaçao e mudança 
foi bem ou mal concebida, ou se é sómente para 
variar alguma cousa no novo estabelecimento, 
conservando suas bases. 

Passarei a dizer alguma cousa a respeito do 
_objecto em discussll.o. 

Principiarei declarando que actualmente estou 
muito resolvido a dar todo o apoio ao governo, 
mórmente ~m materia de marinha, porque não 
concebo a possibilidade de nossa exislencia com 
o immenso litoral que temos, sem força de ma
rinha respeitavel, porque creio que a nossa .de
fesa está principalmente nas fortalezas de páo, 
como lhes chamou o oraculo de Ddphos ; são 
ellas que nos hão de salvar de invasões es
tranhas, porque, tendo nós boa marinha, pouco 

. ha a receiar em lerra. Por isso darei sempre· ao 
governo toda a força de marinha de que elle 
possa necessitar, salvo o caso unico, que espero 
que nunca se verifique, nem se tern vel'ificado, e 
é que appareça um governo inteiramente hostil 
ás liberdades do pai'z., e que eu tema que as 

TOl\lO II 

armas que lhe von dae se voltem conlrn as li
berdades pnblicas. Digo qne disto na.o houve 
exemplo ainda, embora lançassem ao governo do 
finado imperador alguma pecha a este respeito; 
eu nunca acreditei. (Apoiadps.) 

Âcho no artigo cumprido o preceito consti
tucional de se marcar a força ordínaria e extl'aor
dinaria, e por isso não terei _duvida de votar por 
elle. Devo porém oppôr-rne á intelligencia que 
den o Sr. ex-ministro da marinha a este preceito 
da constituição, intelJig8ncia com a qual nao con-
flol"\'r"'rin J,.,.l110.r-, n.n.1'1 f.n.r, n.nrrl:rln n.c:-~n.c-o c1·1h.1;]n.,.H\.t:o rln 
'\.,'\.}1 '·"'-', \.C\.l.'l'-'l..i pui l.YL. pi.:..tUll.--'U Ç~LC-';:! ..;,::,L1i..,1i..,.1çr..,u.;:1 uc: 

que é orna d o o nobre ex-m inístro, porque os 
velhos tudo perdem. Eu não entendo por força 
extraordinaría o que em. Iogica é ordinaría; o 
supplemento de força pnr.o tornar effecliva a 
mobilisaç1ío, tanto em tena como no mar, e. 
de cada anno. está na ordem. e não fóra della: 
força exln)oráinaria não é ~enao aquella qu~ 
pôde deixar de sei· precisa, e que só o é quando 
sobrevém a]gnma eventualidade com que se 
nãO contava, e que podia bem deixar de oc
correr. 

Tambem não sou da opinião do nobre 
deputado pela província de Santa Catha
rina, e creio que devemos sempre fixar as 
forças ordinarias e extraordínarias, ainda quando 
nM possamos prevei· qne seja necessario o 
emprego de força extraordinaria. A este res
peito sigo o dito do velho poeta :-Não louvarei 
o capitão que diga: não cuideí.-Sou lambem 
de opinião que, quando fixamos força extraor
dinaria, devemos determinar a reducção que 
deve ter a força quando ella deva ser reduzida 
ao pé orclinario. Em ambos estes casos julgo 
necessuría providencia legislativa : no primeiro, 
para que o Sr. ministro se não veja em emba
raços quando occorra alguma circmnslancia ex
traordinariê\, não tendo autorisnção para elevar 
a força a um pé extraordinario; eu pela minha 
parte faria o que entendesse, porque em taes 
circumstancias sou atrevido, e viria depois ao 
corpo legislativo dar conta do meu procedi
mento, e sujeitar-me á pena, e diria corno Epa
minondas :-Obrei sem lei, mas para salvar-vos; 
puni-me pois se o entendeis ; mas- declarai 
que morro por salvar o paiz.-No segundo-caso, 
porque, tendo o SL·. ministro de reduzir a força 
ao pé 0t·dinario, nllo desejo que se ache emba
raçado, ou tenha de a conservar maior do que 

· entendia, para não offendeL' interesses particu
lares ; na lei terá desculpa de. seu procedi
mento, sem que alguem di·sso possa escan
dalisar-se. 

Não sei para que vem nu reado no art. 4" o 
rnaximo dos alumnos que devem ser admit-, 
tidos á matricula da academia, salvo se ella fôr 
Cúnservada a bordo, porque eutão talvez não 
haja lugar para todos os que se quizerem ma
tricular, e mesmo será desnecessario fazer des
peza com aquelles de que ni:10 carecer o serviçoi 
mas se ella nio fôr con~ervnq:\ u bordo, creio 

30 
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que devem ser admittidos todocs os que 
quizerem estudar1 limilando·se sómente o 11LI· 

mero àos que possão ser acimittidos ao Si~i·viço. 
Pel'mitta~ne o nobre ex-ministro da 111;1 ,foha 

que lhe diga que cahio em uma especie de con· 
tiadicçrto qnando disse que nso tinha arn1aclo 
a náo, mas que o pretendi:i fazer depois. 

O SR. ToRRES :-Eu não disse isto. 
O SR. ANDB.ADA MACHADO : - Desejarei que 

quando os Srs. ministros füerem alguma des
peza, a fação de modo que ·a nação li L"e delln us 
vantagens que tem em vista. 

Quanto á commissão de derrotas, requererei, 
corno .iá ot1fro Sl'. i:leputado reuuereu, q11e o 
Sr. ex·-ministro me deélare em qL;e lei se fundou 
para fazer as despezas dos vencimentos que 
mandou abonar ; não creío que se possa enca
beçar esta despeza nas eventuaes, porque, a sei
admittida essa intelligencia, vai-se abL·ir a pol'la 
a todos os abusos. Despezas eventuaE!s não são 
serao aque)las consignadas para objecto.s reco
nhecidos por lei 1 mas cuja exislencia depende 
da eventualidade; tudo o que não fôr isto é o 
mesmo que pegar em uma porção de dinheiro 
e dál-a pal'a o::; Srs. ministros fazerem della o 
que quizerern. Para isso nunca darei meu voto. 

Tambem devo dizer ao Sr. ex-ministro da 
marinha que, a meu ver, se defendeu muilo 
mal a respeito do arsenal de Santos, para o 
qual se deu nesta casa 6 contos de réis. O 
Sr. ex-ministro não podia deixar de fazer esta 
despeza, posto que não fosse de sua opinião, 
porque não podia annullar a vontade da casa. 

O SR. TORRES:- Nl'io se consignou despeza 
alguma para isso na lei ; mas quando se con
signasse, era de Julho em diante. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Consignou-se 
na lei do arino passado. 

O SR. ToRRES :- Está enganado ; a lei aqui 
está. 

O SR. ANDRADA MACHADO ( depois de exa
minat· a lei) :- Aqui na verdade não acho esta 
despeza P._articular, mas talvez fosse encabeçada 
com a despeza geral, porque esta despeza passou 
no anno passado. 

O SR. TORRES:- Pois bem ; era para crear 
um arsenal (que não existia) de Julho por 
diante. 

O SR. PRESIDENTE :- Attenção. 

O Sa. ANDRADA MACHADO:- O que digo é 
que o Sr .. ex•ministro não tinha direüo de 
annullar a votaça.o da casa. 

O SR. ToRRES :-.Mas qual é o acto porque 
a anullei. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Mandando tirar 
tudo do arsenal de. Santos, e fazendo por con
seguinte que fosse inutil mandar 6 contos de · 
réis para urn estab~)ecimento que já não existia. 

O SH. ToRRES :- Por mandar buscar objectos 
que a!li não tinhão applicaçüo ? 

O SR. PRESIDENTE :- Atteaçílo. 
O Sn.. ANDRADA MACHADO:- Mandou bl.lscar 

escravos, todos os obiectos. e até um folie : de 
modo qÚe em Santos· não ·ficou meio de aci1dir 
a qualquer embarcação costeira que se fiche 
em perigo, vendo-se assim o cornmercío pri-
vado deste soccotTO que reclama. -

Desejo saber tarnbem em que lei se funda a 
designação do numero de alumnos da academia 
de marinha ; vejo na lei do orçamento de 15 
de Novembro de 1831, que o governo foi auto
risudo para reol'ganisar a academia militar, 
mas não a da marinha. 

O Sn. TORRES :- Existe na mesma lei. 
O SP._ ANnH:.n:. M.H,J.T~nn ·~l\f~o !l vPjn; m~-: 

quando assim fosse; pergunto (e nisto na.o vou 
de accôt·do com o Sr. deputado pela província 
de Santa Calharina) se uma disposição de uma 
lei unn:.rn fica sendo perpetua, para que o go
verno reforme, torne a reformar, e faça as re
formas qne 4uizer. Eu _não o entendo assim. 

O SR. ToRREs :~ Esta autorisaçao tem sido 
reproduzida em outras leis subsequentes. 

O Sn. Pn.ESIDENTE :-Attenção. 
O Sn.. ANDRADA MACHADO :- Basta de aban

dono de nossos direitos : eu cuido que seme
Jh:rntc autcit'isa<i~ão caduca quando cüduca a lei: 
como podemos nós d,H' o direito de reformar, 
tornar a reformar sempre? 

O SR. ToRRES :- E' o que fez o Sr. Mon-
tewma. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Não me dirijo 
nem contra o Sr. Torres, nem contra o Sr. Mon· 
tezuma; digo que todos os que assim obrárão 
fizerno mal. Assim me lembra que na assem
biéa constituinte, respondendo-me um membro 
daquella assembléa, o rnarquez de Carave1las, 
que o meu honrado, hoje finado irmao, tinha 
pratic&do um neto semelhnn te áquelle que eu 
censurava, eu lhe respondi: - Se o fez é digno 
de cemml'a - não me importo com pessoas, 
mas com o direito. 

Depois destas· observações geraes, tenho a 
dizer que nenhuma duvida tenho em votar pe]o 
a1·t. 1n, nma vez que o Sr. ministro me declare 
que de füclo julga necessaria a força que nella 
se concede; porque, deixem-me fallar com fran
queza, creio que o trabalho que o nobre mi· 
nish·o apresentou aqui ·é de séu antecessor, e 
que por delicadeza ... 

O Sa. TORRES :-Tambem isto é obra minha? 

O Sn. ANDRADA MACHADO : - Eu o julguei, 
porque vejo que a fixação das forças navaes 
deste artigo é a mesma do anno passado. Desejo 
pois que o Sr. ministro me diga se na sua opi
nitlo é necessario este numero d~ forças ; se fôr, 
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póde contar com o meu voto1 porque quero dar
lhe toda a força pos~ivel. 

Com esta resposta, e com as interpellações do 
nobre deputado que me precedeu, muito me 
satisfará. 

O Sr. Sena Pereira (mini,;ti·o da marinha) 
(projiindo sile1rnio) :-Sendo esta a primeira vez 
que tenho a honra de fallar nesta augusta ca
mara, talvez não esteja muito habi1itado para 
observar as formulas parlamentares. Confiado 
porém na indnlgtmda dos S1·s. deputados, eu 
espero que me desculpem, ficando certos de 
que járnais ultrapassarei as barreiras da de
cencia, decôro e respeito que lhes devo. 

Acoslumado na minha carreira mililnr a ter 
por bussola a honra e o dever, ser-me~ha im
possivel sr.guir outra linha de conduc:la no novo 
e escabroso campo em que me vejo collocado, e 
em que entrei, não fascinado pelo amor prnprio, 
nem tão pouco porque me julgasse possuir a 
capacidade lllo eminente de muitqs de meus 
antecessorEIB ; mas sou braiileiro, devo-me lodo 
á palria ; por ella tenho exposto a vida ; e 
exigindo ella de mim este sacrificio, não hesitei 
fazei-o : oxalá que eu possa merecer sempre nos 
meus actos a vosl::la approvação, porque enlão 
estarei certo de ter bem servido a esta patria, a 
quem tanto devo l · 

Passando a fallar sobre o artigo em discussão, 
S. Ex .. mostra que, quando eutrou para o mi
nisterio, já erão necessarias as forças que nelte 
se pedem, e que as circumstancias não têm va
riado ; porque l1avia então em exercício 3,600 
praças, e hoje ha 3,780, sendo ainda necessario 
mandar em poucos dias para fóra do porto tl'es 
embarcaç'ões, que . o governo. sente não ter 
promptas, porque aliás já estaria.o no mar para 
o sul e para o norte, pelos motivos que os Srs. 
deputados sabem perfeitamente. 

Tendo encontrado 3,000 pmças elll effectivo 
serviçó, estabelecendo a lei esta mesma força 
para o corrente anno financeiro, e não decla
rando ella se para tempos ordinados, se para 
extraordinarios; S. Ex. entendeu que r.i força dr. 
3,000 praças fôra fixada para 1839-1840, para· 
tempos ordinarios, porque a administração pas
sada tinha calculado que já estaria enUio con
cluiàa a questão à.o sul ; e é de opinião que a 
mesma força de 8,000 homens se fixe para 
tempos ordinarios para o anno de 1840-1841; 
porque, para a marinha ser um baluarte para 
defesa do imperio e conservaçno de sua inte
gridade, é preciso que seja a mais perfeita pos
sível,. o que se· não póde conseguil' sem que a 
mocidade v~tlente e briosa que se dedica á vida 
do mar aprenda a ser: bons navegadores, co
nheça.o outros mares, visitem oub·as marinhas e 
outros povos, e adquirão assim pela prafica as 
qualidades que constituem um bom marinh_eiro. 
Demais, é reconheci<,la a necessidade de uma 
rparinha nacional, pela faltii da qual tem o go-

verno sido obrigado a recorrer a estrangeir~s7 

que sempre 1;ervem mal, com repugnanma, 
com muito prejuizo e grandes despezas. Mas 
uma marinha nacional não se fórma em pouco 
tempo, nem póde deixar de ser formada pelo 
governo á vista da decadencia de nossa marinha 
mercante. Para este fim cnmpre, portanto, que 
a força em tempos ordinarios não seja dimi
nuida de 3,000 praças, e 4,000 em tempos ex
traordinarios, que não excedem ás necessidades 
do serviço. 

S. Ex. não se admira do forte debate que 
tem l1avido sobre a mudança da academia 
de marinha para bordo, nem lhe parece que 
outra cousa podia, nem devia ser, por que é 
a sorte dos estabelecimentos novos sofft-erem 
fortes abalos na sua organisaça.o, até ser 
chegado o tempo em que o resultado prove 
a !-!Ua utilitlacle ; e como poncos mezes falta.o 
para se conhecer praticamente que a academia 
collocada a bordo de uma ernbarcaç!lO conve
i1ientemenle p1·eparada ha de npresentar em re
sultado o fim que todos deseja.o, isto é, fórmar 
perfeitos officiaes de marinha americana, roga 
ao Srs. deputados que se têm pronunciado 
contra a reforma encetada que desistão de 
se11 empenho. A opinião de S. Ex. sempre foi 
que os individuos que se destinãO á vida do 
mar devem desde te·nra idade pet·rnanecer a 
bordo, navegar mnitas vezes, e ter todos us 
exercicios necessarios. Não crê que possa!='·\ ,:r 
de obstaculo algum temor ou receio . de immo
ralidade praticado a bordo ; por esta parte 
talvez julgue que é util o estabelecimento. Pela 
pal'le scientifica julga que lambem apresentará 
tlluíto · proveito, para o que basta lirar os 
alumnos de continuas distt-acções, sujeitrmdo-os 
a uma vida regular e a constante disciplina, e 
subordinação perfeita, alma elo corpo militar. 
(Apoiados.) Sabe que em todas as idades ha 
vicios proprios, mas persuade-se de qlle ha 
bastanle cuidado em contel-os. Quanto á des
peza, considera-a insignificante em altenção ao 
proveito que della deve, resultar ao stlrviço. 
Querendo o governo que se melhore este estabe
lecimeolo para o levar ao seu estado perfeito;· 
e nl\o se julgando S. Ex. com sufficientes 
forçrs para tào difficil empreza, nomeou de 
ordem do mesmo governo uma commissão de 
cinco membros, lres dos quaes forM já mi
nistros e secc·etarios de estado da repartição da 
marinha, com recommendação de que, para 
meHior desempenho dos seus trabalhos, se 
servissem, .não só de suas bem reconhecidas 
luzes,' mas até do que hn de melhnr escripto 
sobre a materia, tanto no velho como no novo 
mundo, além do que está. modernamente en1 
pratica. Parece-lhe . que os Srs. deputados não 
deixaráõ d~ concordar em que este procedi
lllElnto do governo foi mui prudente, e que se 
devem esperar os·melhores resultados. 

Informa que o decreto do lº de Julho d~ 
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1837 está em vigor, posto o artigo a que se 
referio o Sr. Montezuma não tenha sido rigoro
samente cumprido. O governo, reconheéendo 
a vantagem de se disciplinarem um pouco os 
marinheiros das companhias fixas, os tem 
mandado exercitar-se com armas nas mãos, 
sem que por isso se apresentem como soldados. 
E' hoje a unica força que guarnece o arsenal, 
porque o governo nllo tem aqui outra. S. Ex. 
segue a opinia.o de um illustre general, a quem 
muito respeita, que dizia q11e os marinheiros do 
Brazii àevem ser adestrados em todas as :1rmas 
(apoiados), para que poss!\o ser empregados 
em qualquer occurrencia que o serviço nacional 
exija. Se o Brnzi1 tivesse iltn corpo de mari
nheiros desta ordem, os Vinagres e os Benl.os 
Gonçalves ntto terino ousado levantar o estan
darte rla rcbelHac. ( ... 4poiados,) S. Ex. entende 
portanto que, se em alguma cousa se excedeu 
u disposiçno do artigo do decreto, este excesso 
6 hem clesculpavcl á visto. do grandê proveito 
que dahi 1·esulla ao serviço. A este respeito in-,. 
voca · a se11lença de Epaminondas, que o Sr. 
Andrada Machado citára. 

Nn.o teve ainda tempo para examinar a des
peza que se faz com a commíssão encai'regada 
de examinar .is derrotas; quanto á utilidade 
desta com missão, affirma que é innegavel, e que 
o resultado provara em pouco tempo que é 
pr9veitosa. Coroo perten<;ente á corporação de 
marinha, e em contemplaçno a ella, espera que 
lhe seja permittido nada avançar a esle res
peito. 

Concorda _com o Sr. Torres a respeito dos 
arlifices do ,lrsenal de marinha e das com
panhias fixas para Matto-Grnsso, porque acha 
urna e o:.itra cousa muito proveitosas: e entende 
que mais proveitoso seria se se remettessem 
alguns artifices para aquella provincia, que 
considera muito impoetante. 

A discussào fica adiada. 
O SL'. Ministro da Marinha se retira com as 

formalidades do costume. 

O Sa. PRESIDENTE levanta a sessão ás duas e 
um quarto da tarde. 

A ordem do dia é a mesma, é havendo tempo 
o n. 136 do anno passado e 18 deste anno. 

Sessão elll 18 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARJÓ.-Exped ien te.-Requerimento. · Dis
curso do Sr. Vianna.-Ordem do dia.-Fi
::caçã-0 das forças de mar. .DiseurB08 dos Brs. 
Ribeiro de À ndrada, Castro e Silva, Ottoni 
e Rod:tigues .Torres. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de Srs. depu- · 

lados, abre-se a sessão, lê-se e appro v,t-se a acta 
da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Ca
j11eiro, Ferreira de Castro, Freitas, Aureliano, 
Bnstamante, Alcibíades e Pinto Coelho ; e 
sem ella os Srs. So,1za Franco, Francisco do 
Rego e Pacheco. 

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente, 
fazendo mencão aue os actos leizislativos da 
assemblé'a da· pro;incia do Espiri~-Santo vao 
a imprimir, e depois á comrnissão das as
sem biéas provinciaes, 

Vno igualmente a . imprimir, e depois á. 
mesma commissão, os netos legislativos da as
sembléa provincial da Bahia promulgados este 
anuo. 

Vai á comrnissão de instrucçao publica o 
requerimento de Francisco Joaquim Pereira 
Caldas. 

A' mesma cornmissão a petiç1to de ,To!lo 
Antonio Conêa Lino Wanderley. 

A' terceira commissão de fazenda o reque
rimento de Domingos Gomes Bello, negociante 
da cidade da Bahia. 

Vai á cornmissão de marinha e guerra o re
querimento dos officiaes da primeira linha do 
exercito matriculados na escola militar desta 
côrte. . 

A' commissM que fôr nomeada, a denuncia 
dada por Miguel Archanjo Ribeiro da Costa 
Camargo contra o ex-ministro da fazenda o 
Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

Vai á com míssil.o do orçamento o mappa 
demonstrativo da substituição e assignatura do 
papel-moeda. · 

Faz-se menção de um officio do S1·. deputado 
Vicente Ferreira de Castro e Silva, em que 
participa que, por incornmodado de saude, não 
tem comparecido nas sessões.-Fica a camara 
inteirada. 

Vai a imprimir,- redigido para entrar' em 
terceira discussão, o projecto sobt'e a fixação 
das forças de terra : 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Art. lº. As forças de terra para o anno fi. 

nanceiro de 1840 a 1841 constaráõ : 
« § l°. Dos officfaes-generaes, dos do estado

maior do exercito, praças e arsenaes, corpo de 
engenheiros, e os officiaes dos corpos. 

cc § 2º. De treze mil praças de pret de linha, 
podendo, desde já, este numero ser levado 
a dezeseis. mil praças em circumstancias ex
traordinarias. 

« § 8º. De . duas mil Jt'ràças de pret fóra 
da linha. · 

« § 4º. De oito companhias de artífices. 
_« Art. 2°. As forças de linha acima fixadas 

serão distribuidas pela maneira · segui.nte : 
« Doze batalhões de caçadores. 
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« Tres regimentos e quatro esquadrões de 
cavallaria ligeira. 

e< Cinco batalhões de artilh.=-..ria a pé. 
cc Um de artilharia a cavallo. 
cc Um corpo de pontoneiros, sapadores e mi

neiros. 
cc Art. 3"· As forças fóra da linha acima 

designadas constaráõ : 
« De um corpo àe artilharia. 
« Um batalha.o da mesma arma. 
1< Um esquadrão de cavallaria, 
ii Uma companhia da mesma arma .. 
« Oito companhias de caçadorns de mon

tanha. 
(< Todas estas forças serao dislribuidas pe1ns 

provincins da maneira que o governo en
tender. 

,, Art. 4º. O governo fica uulorisado para 
conceder uma gratificação correspondente a 
a~ pal'le do soldo, além dos mais vencimentos, 
aos militares que servirem activamente em 
qualquer ponto do imperio, aon<le a ordem pu
blica fôr alterada. 

« Art. 5º. O mesmo governo poderá mandar 
abonar ás praças dos corpos do exercito, que po
dendo obter baixa por terem completado o seu 
tempo de serviço, quizerem continuar a servir, 
urna gratificação igual ao soldo de primeira 
praça, emquanto forem praças de pret. 

<r Art: 6°. Para se completarem as forças fi. 
xadas no artigo lº, continuão ern vigor as 
disposições da carta de lei de 29 de Agosto 
de 1837. 

· « A comarca da Coritiba fica, desde já, dis
pensada cio recrutamento para a primeira linha 
por tempo de um anno. 

« Art. 7º. A gratificaçllo addicional dos cirur
giões do exercito, será de hoje em diante de 
quarenta mil réis mensaes. 

« Os mesmos cirm giões são cornprehendidos 
nas disposições em vigor do alvará de 16 de De
zembro de 1790, e da carta de lei de 6 de No
vembro de 1827. 

cc Art. 8º. Ficão derogadas as leis em con
trario. 

« Paço da camat·a dos deputados, 17 de Julho 
de 1839.-Lima e Silva.-Garvalho de Men
donça.-Rodrigues Torres.» 

Lê-se o seguinte: . 
(1 Requeiro que se envie á terceira com

missão de fazenda o officio do Sr. ministro da 
fazenda, de 16 do corrente mez de Julho, .afim 
de dar sobre elle o seu parecer, tomando em 
consideração os seguintes. quesitos: lº, se o 
art. 18 da lei de 11 de Outubro de 1837 está 
ainda em vigor á vista do art. 37 da lei de 20 
de Outubro de 1837 ; 2<>, se aquelle art. 18 
autorisa o governo a emittir metade da despeza 
orçada sem attenção da receita mensal, ou se a 
aulorisação feita naquelle artigo referido se li~ 
mitava UI.o sómente a uma antecipação de 
renda, e nunca a poder o governo augmentar, 

sem expressa concessão do corpo legislativo, a 
divida nacional. sempre que em seus calculos 
julgue a de,;pez~ defic.iente: 

(< Paço dsi camara dos deputados, 17 de Julho 
rlP 1 F\~~).- ,lfnn.fP.;,nmn:, 11 

O Sr. Montezuma explica que deve esse 
ofticio de que trata o requerimento ir á terceira 
cornn1issão de fazenda e não á do orçan1ento. 

O Sr. Vianna enfra no exame das razões que 
teve o ministerio de 19 de Setembrn e o actual 
para obral' da maneira que obrárão ácerca àa 
emissão de bilhetes do thesouro. 

O Sr. Montezuma tem a palavra pela ordem, 
e decbra que o fim do seu req11c1·irnenlo 11110 
é para que se enlt·c já no exame da maleria ; 
o seu fim é outro: é para que a commiss/lo dê 
o seu parecer; mas a q11erer-se enil'ar agora 
mesmo na disenssl'l.o do objecto, enlllo desde já 
pede, licença ao Sr. presidente para dizer q11al 
é a sua opinirw ~ tal respeito. Seu requeri
mento porém não tem pot' fim sen~o fazer vir 
á casa um parecet' da commissão que sirva de 
ba~e á discussao. 

O Sr. Andrada Machado observa que a · 
questão só deve vel'sar sobre a conveniencia 
ou 11110 con \'enienci::i do requerimento : a 
queslao pois que faz objecto do requerimento 
só póde ser tratada superficialmente, pois que 
a votaçllo só póde decidir se convém ou na.o 
entrar no exame desse objecto. 

O Sr. Vianna impugna o requerimento, por
que entende que o art. 18 da lei de 11 de 
Outubro de 1837 é clarissimo. Nota que o · 
nobre deputado o Sr. Montezuma censurou 
não só a administraçao de 19 de Setembro, 
como a administração actual, e elle orador 
acha que tanto a administração de 19 de Se
tembro como a actual obrárão legalmente. O 
orador, depois de lei· o artigo da lei a · que 
se refere (art. 18 da lei de 11 de Outubro de 
1837), declara que o thesouro se está ser
vindo da emissão desses bilhetes como de 
supplemento de receita, o que se acha bem 
explicado no artigo que autorisa a emissão 
mensal de bilhetes pela importancia da me
tade da desp~za, uma vez que se reconheça 
a deficiencia da receita : or1;1, se é para supprir 
a deficiencia da renda, não é, de certo, só para 

. antecipar· a .. mesma receita. 
Não sabe como neste artigo se póde achar 

uma intelligencia contraria áquella que elle 
ot·ador, que o ex-ministro da fazenda, e ainda 
o actual ministro lhe tem dado, embora re
conheça com_ o nobre· deputado que essa me
dida, tal qual está concebida, · tem muitos in
convenientes. Acha pois que é escusado ouvir-se 
a commissão. 

O orador pede licença ao Sr. presidente 
para, aproveitando essa occasia.o, responder a 
uma injuria que o nobre deputado em uma 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:19 - PÃ¡gina 3 de 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 SESSÃO EM 18 DE JULHO DE Hs39 

das sessões passadas procurára irrogar-lhe, o 1 

que e1le orador tanto mais sentira por ser 
proferida em occasião que se nãO achava na 
casa para poder responder-lhe. 

Nessa occasião, continua o orador, disse o 
nobre deputado que muito estimaria (não sei 
se repito exactamente suas palavras, porque 
não lenho presente o Jornal em que li o 
que disse a meu respeito o Sr. deput~do) que 
o Sr. ministro da fazenda demonstrasse exacta
mente o estado · do lhesouro para não tornar 
a appareceL· na casa essa opposição fingida 
feita pelo orador para o fim de ser nomeado 
contador geral do thesouro. Sr. presidente, 
logo que entrei para o thesouro foi um dos 
n1eus primeiros cuidados procurai· saber com 
exactidtlo o estado do lhP.souro, não só po1·q11e 
ul\o queria canegn1· com alheia responsabili
dade, como po1·que só com o conhecimento 
exaclo delle se podiAo adaptar com segurança 
as medidas que parecessem convenientes; e 
solicitar do corpo Jegis1alivo aqueUas que se 
reputassem necessarias, accrescendo para isso 
ainda uma ontra razllo, que foi o receber 
lambem pal'a esse fim ordem expressa do Sr. 
Calmon, ex-ministro da fazenda : esse trnbalho 
se começou a fazer, ~ se elle não foi con
cluído, e se ainda na.o é possivel apre;ental-o 
ao corpo legislativo, é porque o thesouro está 
em estado que n!lo é possivel fazer um seme
lhante trabalho sem grande demora, bastando 
dizer que, sendo um dos elementos essenciaes 
desse trabalho o conhecimento exacto do aclivo 
e passivo do mesmo thesouro, foi preciso re
montar para a liquidação de urn e de outro 
ao anno de 1808, porque nunca.a divida do 
Brazil foi liquidada, e ainda mais que alé 
hoje ae nllo liquidou a celebre operação do 
ti·oco do cobre, que lão funesta foi ao pa.~z, 
sendo agora que disso se está cuidando, e 
havendo ainda no thesouro bem poucos ele
mentos para isso, porque, propriamente fal
lando, na.o ha _ahi senão o que as provincias 
têm querido mandar ; e desse esw.do que 
acabo de referir não procurou tirar o thesouro 
a administração de que fez parte o illush'e de
putado a quem me refiro. 

Fique pois certo o nobre deputado que tanto 
o Sr. Calmot1, como o Sr. ministro da fazenda,. 
como eu, temos todo o interesse que o corpo le
gislativo conheça · exactamente o estado do 
tbesouro, porque é só assim que elle póde 
apreciar a conveniencia e a necessidade mesmo 
de algumas medidas que têm sido propostas 
tanto pela administração de 19 de Setembro 
como pela actual, e fique certo de que, logo que 
seja possivel, ha de ser presente ao corpo le
gislativo esse estado, que não é aliás tão me· 
dónho como muita gente o tem figurado. 

entender que eu fizera opposição com o fim 
de alcançar um lugar do governo 1 o que é cer
tamente fazer~me uma gravissima injuria : res
pondo ao nobre deputado que avançou uma 
falsidade. Em primeiro lugar eu nunca fiz 
opposiçào ao gabinete de 19 de Setembl'O, como 
todos :sabem, antes pelo contrario apoiei fran
camente esse gabinete (apoiados), e nem disso 
me envergonho, e nem me arrependo. O que 
eu não fiz foi hypothecar meu volo em tudo 
e por tudo a essa administração, e nem á actual, 

' ainda mesmo em materias scientificas, que têm 
feito o· objecto de meus estudos, e em que 
nem semp1·e minha razão se póde sujeitar á 
1·az110 dos outros : apoiei essa administração, 
em algumas cousas lhe nllo pude dar o meu 
voto, mas isso uão é de certo fazer opposiçüo. 
Em segLmdo lugat· nno posso persuadir-me de 
qne meus amigos, que fazião parte da admi
nistração que me nomeou para o lugar de i.;on
tador geral, tivessem em vista fins Lao indignos 
dt::lla e de mim (apoia.dos) ; nàO posso disso 
persuadir-me, e estou persuadido que essa ad· 
ministração nomeou-me porque suppôz, no 
que talvez se enganasse, que ell era capaz de 
ptesta1· algum serviço ao meu paiz no lugar 
para que me escolhêra.o. (.Apoia.dos.) 
· Mas para que usa o Sr. deputado .de seme
lhantes argumentos, para que que1·er penetrar 
minhas intenções ? Na.o vê o nobre députado 
que é essa uma arma que eu posso voltar ainda 
com mais propriedade contra o nobre deputado 
qne · tem represen.tado. um papel distiucto na 
nossa scena politica_, o que ainda nao fiz eu, a 
quem a mediocridade de meus talentos não 
permitte aspirar a tanto ? Não vê o nobre de
puta.do qu~ eu posso lambem attribuir _a fins 

.--rnen~s nobres nas mudanças politicas ? 

O Sa. MoNTEZUMA : - Póde, póde. 

O SR, V1ANNA : - Mas eu não o. farei, mas 
eu n!io o direi. 

. Disse o Sr. deputado que eu tinha feito uma 
opposição fingida, e que .fui nomeado contador 
~eral . dQ lh~souro, querendo C?m ÍftSO. dar a 

Sr. presidente, eu não costumo fazer oppo · 
siça.o fingida; quando entendi que devia fazer . 
opposiça.o, fra_ncamente a fiz ; a camara sabe 
qual foi o posto que occupei nesta casa em 
1886 e 1837 ; sahe-o mui bem o nobre depu
tado, porque foi ministrn em uma dessas épocas, 
e que tive a desgraça de não poder prestar-lhe 
o meu fraco apoio ; e o illustre deputado sabe 
que lhe não seria·indifl'erente o meu fraco voto, 
e o mui valioso apoio de meus amigos poli
ticos, e entretanto nunca transigimos, fizemos
lhe franca,mente opposição. E se amanhD. o 
i11ustrc deputado subir ao" poder; como, apezar 
do muito que o respeito, não posso. con~binar 
eom snas idéas politicas, e entendo que ellas 
não convém ao bem do Brazil, meu posto será 
o da opposição, e verá se pesa no meu es
pirita a. consideração de-querer conservar esse 
lugar de contador geral, para conseguir o qual 
sappôz d~ minha pa1·te um procedimentQ in-
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digno de meu caracter ; verá que não hesitarei 
um momento em deixai-o para cumprir o que 
me dieta o meu deV'er. 
' E por firn, St·. presidente, díreí ao nobre de
putado .que, cornquanto eu muito respeite seu 
talentos, seus conhecimentos que ninguem com 
justiça. lhe poderá negar, e mesmo sua capaci
dade parlamentar, é para mim perfeitamente 
indifferente o juizo que a meu respeito quizee 
formar o nobre deputado. 

Sinto muito, Sr. presidente, não poder 
agradecer ao · nobrn deputado o interesse que 
pareceu por mim tomar em uma das sessões 
passadas, qrnmdo fallou das injurias que disse 
proferit·a contrn mim e~ . plena sess_ao o pre
sidente da camara municipal desta cidade, por 
occasião de uma medida q1rn nesta casa propuz 
na sessão passada, porque custa-me a crer que 
possa. por mim tomai· tanto interesse quem 
pouco antes tinha procurado ferir-me de uma 
maneira tal qual o fez· o nobre deputado; 
mas a semelhante respeito direi á camara que 
fico lranquillo com a minha consciencia, e que 
me é indiITerenle tudo quanto. a meu respeito 
tenha dito esse presidente. 

E já que o nobre <lep1.1tado tocou nessa ma
teria em que en não pretendia fallar, apro
veitarei tambem a occasiào para fazer uma 
declaração publiea. S1·. presidente, eu sei que 
por occasia.o de propôr eu nesta casa o anno 
passado que a camara municjpal da côrte fosse 
obrigada a apresentar o orçamento de sua des
peza e receita para ser discutido e approvado 
por esta casa, minhas intenções forão por al
guem envenenadas, attribuindo-se-me inten
ções que nunca tive : declaro, pois, que tudo 
isso é falso, e que não tive em vista o que 
alguem presumia, e menos offen<ler a nenhum 
membro da camara, porque de certo eu não 
auereria offender a amigos que alli tenho, e 
:ri1enos ainda a um <lelles-a quem me ligão re
lações de parentesco. (Apoiados.) 

Quando propuz essa medida, foi porque assim 
entendo o acto addicional, e lambem porque, 
tendo visto que sempre que alguma cousa se 
propõe aqui, algum_a medida a favo_r. d~ mu
nicipio, e mesmo da carnara mumc1pa1, logo 
se grita que a camara é muita rica, e que se 
não sabe em que emprega tanto dinheiro 
(apoiados), como ainda o anno passado sue
cedeu com uma medida por mim proposta com 
o fim de augmentar o patrimonio da camara 
(apoiados) ; sendo a razão deste procedimento 
o não se tomarem as contas, que em verdade 
a camara municipal remette todos os annos: 
entendo que sendo discutido o orçamento nesta 
casa, nll.o só se conhecerião as necessidades do 
município, e se convenceria a assembléa de 
que a renda actüal da camara municipal ainda 
nao é tanta quanto se su_ppõe, como tambem 
poderia eu e meus collegas deputados pelo 
Rio de Janeiro propormos com mais esperança 

de successo as medidas que em favor della e 
do municipio julgassemos convenientes. 

Senão pois estas as minhas intenções, estou 
inteiramente tranquillo1 e não me importo com 
o qne disse o presidente da camara, muito 
mais tendo a convicção de ter feito em favor 
do municipio, e me:smo de minha província, 
tudo quanto cabe em minhas acanhadas forças 
fr,moi,., d ,,s) . Pº""Ue º'""·l '"'"Sil, ... av"Had" renrl~ 
\_WI' \Al'I.NJ J &,.~ V;;Jii;li. 1-11.V ..I,~ Ui'- Q. º Ud. 

que hoje lem acamara foi o resultado de uma 
proposta minha (apoiados); que demais a mais 
andei de banco em banco; em 1834, pedindo 
em favor della o voto do:; meus amigos. 
(Apoiados.) 

Quizera agora, Sr. presidente, dar uma b1·eve 
resposta a um Í10bte deputadÓ pela província 
de Minas, se V. Ex.. ainda m 'o pet·mittisse ..... 

O Sa.. PRESIDEN1'E : - Na.o uosso consentir 
que o S1·. deputado falle mais s'obre outr~ ob~ 
jeclo que nao seja o tequerimento. 

O SR. VIANNA: - Pois bem, Sr. presidente, 
eu páro aqui, porque lambem já disse o que 
pretendia. 

O SR. MoNTEZUMA pede a palavra pal'a dar 
uma explicaçilo ao nobre deputado. Como 
porém declara que nao pretende fallar sobre 
O rª"lle";men•" o ~r nras"1dulltn .,110 lh'a nr.n '--"\.f . L LU,..1 .J,l,.V' ,._, • 1-'1. '--' l.~I.J \.r .Ll"- .IJ.Ã \.,U • 

cede. 
O requerimento é posto a votos e approvado. 

O Sr. Anàrada. !l!a.ohado rõga ao Sr. presi
dente que recornmende á commissão que dê 
seu parecer sobre a representaç!lo da camara 
municipal da villa de Alcantara, 

O Sr Nunes Machado pede tambem que 
a commissao das assembléas provinciaes apre
sente quanto antes, como prometteu, a iista 
das leis contrarias ao espírito do acto addicional, 
interpretado pela lei que se discute no senado. 

Ô· Sr. Montezuma. lembra a necessidade que 
ha de tratar-se quanto antes de urna lei de 
eleições, e recomrrnmda brevidade á commissllo 
encarregada desse negocio. 

O Sr. Barreto Pedroso declara que a com
miss:10 tem-se occupado do ne!:!ocio da villa de 
Alcantara, mas que é elle de bastant.e impor
tancia para que se não possa dar um parecer 
de repente; e recommenda á commiss!l.o res
pectiva que dê seu parecel' sobre a divisão àos 
proprios geraes e provinciaes, no que muito 
interessa a provincia de quem é representante. 

O Sr. Andrada. Macha.do declara que essa 
com missão dará seus trabalhos; mas que 
tendo de estabelecer principias e tirar corol
iario·s, não o póde fazer sem algum tempo e 
demora. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão sobre a questão do 
Dr. Guerra. 
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O Sr. Oa.meiro Leão diz que como se ac11e na 
casa o Sr. ministro da marinha, lerá elle orador 
de ser outra vez interrompido ; pede q11e fique 
essa parte da ordem do dia transferida para 
amanhã. 

O Sr. Nunes Machado não sabe se póde 
admittir-se a causal apresentada pelo illustre 
deputado. Entende qne a discussão é muito im
portante,· e a casa não tem cnlpa. de que o 
Sr. ministro venha antes da hora que -lhe é 
marcada. 

O Sr. Carneiro Leão adverte que muitas 
vezes os Srs. ministros vêm á l10ra marcado, e 
sAo obdgados a esperar, porque a camara está 
occupada. 

O SR. PRESIDENTE acha qne, visto estar p1·e
sente o Sr. minisll·o, deve acamara por atlença.o 
dar-lhe entrada nntes da hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discus~ão da fixaçno de 
forças navaes. 

Tem ingt't!SSo na camara o Sr. ministro com 
as lormalidades do costume. 

O Sr. iibeiro de Andra,da, :-Sr. presidente, 
não· havendo eu tomado parte nas discussões 
da 1,. e 20. propostas, e mesmo em algumas 
ontras, pelo meu estado de saude cada vei mais 
decadente, e fraqueza habitual de 1neu orgAo 
da voz : estava bem loage de pensar que 
St'-da chamado -á campo · pelo nobre ex-mi
nistro da marinha ; todavia, como bom sol
dado, e n!lo avesado a voltar costas ao ini
migo, mostrarei em poucas palavras, e talYez 
convença á camara que o nobre ex-ministro 
nno ferio nem de 1eve, as proposições q1.1e 

.. emilti na discussão do· voto de graças ; prin
cipiarei pois pelos paragraphos em discussão. 

Eu voto pelo lº e 2º artigos que dividem 
as forças em ordinarias e extraordinat·iàs, e que 
assignão o quantum dellas. Voto ainda, porque 
te1!1 sido sempre meus principias. não negar 
á adminislraçao de marinha o que é neces
·sario para eleval-a ao gráo de esplen~ot· e 
força que nos é preciso. Os motivos que 
para isto· tenho sao os seguintes : Um im
perio · vas-to e cercado de uma extensa costa 
só póde ser defendido por fortalezas volantes. 
Um imperic novo, e portanto sem capitaes 
· disponíveis, na.o as póde ter fixas, e quando 
·pudesse tel-as, pouca ou nenhuma utilidade 
presta.o, porquanlo é sabido que mesmo nas 
guerras continentaes um exercito invasol' 
·nunca por eUes vê sua marcha imp~tlida: limita~ 
se a deixar um corpo de observaçAo que con
tenha em respeito a guarnição da praça, e con-
tinúa a invasão. · 

Quanto ao que disse no voto de graças 
relativo á politica acintosa daqu~lle minis
terio, verificada pelo facto da suspensão de . . . 

todos os lt·abalhos do arsenal de Santos, de
claro á camara que ainda estou pelos princípios 
então exarados, e qne o nobre ex-ministro nada 
disse para enfraquecel-os. O que fez pois o 
ex-ministro? Produzio raZ6es para mostrar 
qua nn.o devia conservar-se aquelle arsenal, 
razões á algumas das qúaes respondi na dis
cussão do orçamento passado, que mesmo serião 
opportunas se tivessemos novamente de tratar 
no orçamento de mar deste a::;sumpto; mas 
depois de haver passado a minl1a emenda, e o 
arsenal ter sido conservado, semelhantes razões 
merecem por unica resposta o - non erat ltic 
locus.- Se algum de meus collegas de S. Pattlo, 
ou eu, consignassernos neste orçamento novas 
garantias para esse at·s;enal de marinha, podia o 
nobre ex-ministro rçproduiil-as de novo. 

Disse mais o nobre ex-ministro que no orça
mento vinha ludo englobado; mas o qne se 
segue daqui? Na.o podia o nobre ex-ministro 
consultar as actas? Quando ao demais tinha 
havido discussão sobre esta emenda, sendo eu 
quem a sustentava, e o nobre ex-ministro quem 
a combatia; quando tinha finalmente passado 
a emenda tal qual eu tinha offerecido. Podia 
o nobre ex-ministro tet··se tão depressa esque
cido de lodo o succedido? E eu um velho, e 
po1· consequencia mo.js fragil de memoria, ainda 
me lembro de tudo! Demos porém de barato,. 
quero conceder que de nada se lembra, e qae 
por isso o arsenal de Santos não foi conservado. 
Pergunto: a não conservação do arsenal estendia
se ao edificio ? Pois qne apezar da repre
sentaçãO pedindo dinheiros necessarios para 
retalhai-o, quando dentro delle por toda a parte 
chovia, nada lhe foi concedido. Houve pois, 
se não acinte, pelo menos descuido. Confesse 
pois o nobre ex-ministro que assemelhou-se a 
um navegante que, perseguido por uma tem
pestade ao pé de uma costa qualquer, procurou 
todos os meios -de salvar-se do nanfragio, 
agarrou-se aos · primeiros ramos que se lhe 
offereciao, mas estes por delgados e podres 
deixára.o-n'o naufragar. 

Nada direi a respeito da utilidade que h~uve 
em remover os guardas-marinhas par.~ o casco 
da náo D. Pedro II; limitar-me-hei sómente 
a duai:: óbservaçOes. Os que defendem esta 

, medida asseverão que para ella ser util devia 
haver um barco apparelhado P.m que os dlumnos 
pudessem fazer exercicios, manobras, etc. ; e 
enlao pcrgt1nlo: não seria ··melhor esperar por 
este barco apparelhado para depois fazer a 
remoção? Não·ser a melhor esperar pela auto
risação para taes pagamentos para depois fazer 
a remoça.o? Eis a primeira observação que tenho 
a fazer. A segunda, quanto á immoralidade, 
já. o nobre ex-ministro da .guerra nos asseverou 
que por meio da vigifancia e1·a possivel evital-a; 
no que não posso concordar absolutamente, e 
por este motivo citarei um facto. · 
. No. tempo da administração do celebre Pitt, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:19 - PÃ¡gina 6 de 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM J8 DJ~ JULHO DE 183V 241 

t!Slc minislro, cm conscquencia da g11ca·1·n cnl1·e 
a Inglalea·rn e F1·ançu, se havín vislo na preci~no 

. de contrahit• continuos e onerosos empreslimos; 
destes emprestiinos tinhao resultado a aHa e 

.. baixa espantosas nos fundos publicos, e este 
jogo tinha dado nascimento a mil usuras, in· 
convenientes que o dito ~inisll'o quiz remediar 
não só por meio de vigilancia, mas até por 
meio de leis repressivr.s. Para esse fim convidou 
á sua casa um famoso usurario de Londres, era 
Randen, coinmunicou-lhe todas as medidas que 
tirrha em vistas, e mesmo um projecto de lei. O 
usurario rio-se, porém não respondia : forçado 
fina]ment~ pelo ministro a dar uma resposta, 
declarou que nenhuma lei podia aproveitar, 
porque lhe seria facil illudir a todas ; que o 
mal nascia das circumslancias em que o estado 
se havia collocado. AppJico pois a resposta do 
usural'io á vigilancia tomada para evitar a im
moralidade. Se é verdade que vícios conh·a a 
natur~zn são geraes na mocjdade brazileira, pô1· 
os mancebos em contacto é promover estes 
vicias, qualquer que seja a vigilancia que o 
governo tenha a este respeilo, e u razn.o é clara, 
porque os ~ovos nsurarios desta natureza sa
berão illudil-a sempre. 

O Sr. Castro e Silva declara que votará pela 
força que o governo pede, pcrque não entende 
que seja isso objecto de confiança, mas sim 
cumprimento de um dever constitucional que 
icnpOe á camara determinar annualmente o 
numero de p1·aças que exigem as necessidades 
publicas, e não deixar o governo sem os 
precisos meios de desempenhar seus deveres. 

Passando á. transferencia da academia da 
marinl1a para bocdo da náo Pedro IJ1 aclrn 
illegaes não só esse acto1 senão lambem a 
reforma da academia militar feita igualmenle 
pelo gabinete de 19 de Setembro ; porque se 
uma lei havia que autorisava o governo para 
reformai· essas academias,. outra lei posterior 
veio cassar o effeilo desta. 

A autorisaçllo foi dada' pela Jei de 16 · de 
Novembro de 1831, mas nessa occasião o 
governo deUa nao usou: Ora, em 1836 legis]ou 
o poder legislativo pelo seguinte modo. ( O 
orador li a lei a que se refere.) Ora, se nessa 
lei se marcã.o os ordenados dos lentes das 
academias até qu·e a assembléa trate da reforma 
dellas, é evidente que a autorisação dada em 
1831 foi cassada por essa determinação. ·· 

Vê na lei que em 1838 fixou as · forças 
nav .. \es, que o artigo 3º determina a idade dos 
almnnos q·ue devem frequentar a academia da 
marinha, isto é, de 12 a 16 annos : ora, o 
1·egulamento de 1889 fixa de 14 a 20 a idade 
desses mesmos afonmos ; ba pois evidente 
conlradicçao .. 

.Julga que se era convenienle marcai· a idade 
dos internos, lambem o era marcar .a dos ex
.ternos: para que pois deixar ao aibitrio do 
ministro ? Era melho.r que a l~i estabelecesse 

TDllD ·Jl 

u idade propria para lacs ul u mtHJ:s; rnr.is S. Ex. 
(dfrlyc-se au tlr. Rodrigues 1.'o1·1·es) <larú. as 
J'azões que leve. Disse-se aqui que com esla 
orgunisaçllo tinha-se feito uma economi.a que 
d'antes nn.o havia a respeito dos gm:n-das· 
marinhas, porque d'antes apenas havia frequen
tado u_m alurnno o primeit·o anno, passava a 
guarda-marinha, e com esle regulamento se 
exige mais tempo e mais estudo. Julga o orador 
que ha equivoco, porque esta disposiça.o não 
é filha do regulamento, mas sim de uma lei 
anterior que marcou os estudos necessarios 
para habilitar um estudante a ser guarda· 
marinha. Deseja algumas explicações sobre o 
que tem dito; depois de ouvil-as, declara que 
entrará na discussão. 

O Sr. Ottoni :-Na.o me havendo satisfeito 
as·respos(as que ás minhas inlel'pellaçocs d~1·a 
o Exrn. ministro da guem1 quando se lralon 
da fixação de fol'ças de terru, pm·eceda natural 
que, entrando ugora na discussl).o das de mar, 
eu fizesse a S. Ex. o· Sr. minislro da marinha 
iguaes inlerpellaçaes. l\fas corno S. Ex. o Sr. 
ministro da guerra declarou que o rninistc1'Ío 
el'a solidaria, entendo que as respostus de S. Ex. 
l1ão de ser iguaes ás do seu collega, e ct1 n:io 
duvido aceitar o adiamento que f:dle pmµoz li 
camarn, l'eservando-me para disc_ufü a palilica 
do governo, quando se tratar do orçamento. 
Nilo farei interpellações pois a S. Ex. em geral 
sobre .a politica, salvo se S. Ex. quhiessc, 
desde já, deix.a1· o campo da$ generalidades, 
de que nilo sahio o seu collega, e nos quizesse 
explicar mais miudamente como é que na 
pratica hào de ser entendidas certas proposições 
ou programm.:ts que hoje quat.lrariao a todos 
os gabinetes, ao ministerio ond~ predominassem 
os principias de Sir Robert Peel, ou a politica 
opposta do visconde Melboul'ne. O SI'. mi· 
nistro da guerra, por exemplo, disse que o go· 
verno havia seguir a constituição, a integridade 
do imperio, e ser fiel exe<:utor das Jejs ; 
accrescentou, é verdade, que respeitava e acatava 
as opiniões e os seus orgãos ; que pedia tempo 
para melhor explicar-se. Creio que destas 
<leclarações de S. Ex. se poderia deduzir que, 
se ha algum programma administrativo no· 
gabinete actual, é de que o governo está 
sondando o lado que fórma a maioria, afim 
de a seguir, .e parece-.r;ne que nisto o míhisterio 
aclual segue o systema de M1·. Dupi11, cuja 
política pal'ece prestar-se á toda a especie de 
variações. 

O Sr. Dupin, tratando de organisar em 
França o gabinet~ que devia substituir o pro· 
visorio depois do gabinele Molé, declarou na 
camara que havia discutido com seus collegas 
a conveniencia de ligar-se ao lado da camara 
que fües pudesse dai· maioria, fosse qual fosse ; 
e á vista pois da declaraça.o de S.. Ex. o Sr. 
ministro da guerra, talvez que a polifü:a do 
gabinete actual se app1·oxinic á de Dupin, 

3l 
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242 ~E::;sio EM 18 DE JULHO DE 1830 

apezar de ter S. Ex. feito uma declaração que 
foi como o pl'imeiL·o ponlo do prog1·amma ap1·e
sentado pelo marechal Soult ~-Ql1e o ministet·io · 
actu;:il não acreditava na transmissibilidade 
da politica de um_ para outro ministerio.
Entretanto eu aceito o adiamento, reservando
me discutir com o orçamento esla questa.o ; agora 
fallarei particularmente do objecto da discussao, 
afim de esclarecer o meu voto. 

Sr. presidente, na discussão das forças de 
mar trouxe-se ainda a questão d o preceito con
stitucional de dever ou não a camaira fixar a 
força ordinaria e a extraordinaria ao mesmo 
tempo, ou se uma só dellas : S. Ex. o S1·. mi
nisti·o declu1·ou-uo;:; que a fü:.açno de 3,000 pt·aças 
pedidas pelo art. 1.u era a que se queria para o 
caso onlinario, thula u hypolhese de fü.:arem 
n':l provinc:iuR paciíic.u.hrn, e Cf Ull pa1•a o cuso ex• 
b'aordinnl'io, que é o e111· que nt::lualmcnte nos 
uclrn1uos1 se pedia a dec1·etaçil.o de 4,000 p1·aças. 
Nesta pal'lu parccc1·iu <1uc n proposta de S. Ex:., 
a vista da explicaçno duda na casa, estando de 
uccordo com o pl'incipio constilucional que eu 
sustentei, e que foi combatido pelo lado da ex:- · 
adminislmçAo, parecel'ia, <ligo, ~[ue essa pro
posta deveria ter o rncu voto, Entretanto não 
posso por ora resolver-me a votar por esta 
força, porque. a supponho excessiva, e reco1·do
me que a administraça.o tle 19 de Setembro, que 
na.o era pêca em pedir, nno exigio 3,000 
para circu mstancias ordinarias, mas sim exh'a· 
ordinarias. 

Ora, em vista do mappa n. 5 (Lg) se vê que a 
tripolação de differenles embarcações armadas e 
actualmente em serviço monta a 3,578 praças : 
mas se eu observo que neste numero de embar
cações entrão, por exemplo, 15 canhoneiras que 
estào no Rio Grande, e sete lanchões armados, 
os quaes ern grande parle têm de ser dispensados 
do serviço no caso da pacificação do Rio Grande, 
e que esta forç::i. extraordinaria que·lá está tem 
de ser consideravelmente reduzida, talvez á 
quinta parte, ou menos ; e olhando para as 
circumstnncias financeiras do paiz, taes, que só
mente as necessidades de uma guerra me obri
garillo a votar por ama força f6ra de proporção 
com os seus r~cursos, não posso votar por 3,000 
praças para o caso ordinario. 

Tratarei da emenda. ácerca da academia de 
marinha para bordo -da náo D. Pedro Segundo, 
e juntamente do art. .4º da proposta que ... (L~.) 
S. Ex. o Sr. minisb·o da rnarinha, respondendo 
ao Sr. deputado por Santa Catba.rina, que de
clarou que ou este al'ligo _era desnecessa1·io1 eu 
incompetente a dispof?ição enunciada no de
creto de transferencia da academia, disse que 

· acluahnente a disposição do artigo era ociosa 
á vista da que existe nos DOIT!)S eiilalutos da 
academia de marinha : esta .declaração de S. 
Ex. me ~uiará na demonstração da incom
petencia daquelle decreto, aliás,iá evidentemente 

· provada pelo nobr~ deputado que nre precedeu. 

A assemhlúu. ge1·al tem adaptado o precedente 
de delegai· ao governo funcções legislativas ; 
eu sou de parecer que taes delegações são 
inconstitucionaeil, · e não sei se se tem feito, 
como disse urn illustre deputado, por preguiça, 
ou por outras razões ; o certo é, porém, que 
em varias leis se tem autorisado o governo 
para fazer a t·eforma de certas repartições. 
!\ias a mesma·gravidade e impol'tancia das auto
risações, a meu ver, demonstra que ellas irn
portao um vóto de confiança dado á admínis
traçao em .favor da qual se decreta. Assim na 
fixaça.o de forças e em outras leis se tem 
decretado a faculdade de poder o governo re
formar certas repartições, como, v. gr., o lhesou-
1·eiro da alfandega e secretaria de estado, etc. 
Ora, eu c.:reib que os Srs. ministros refot·· 
mando as secretarias, po1· exemplo, uma vez, nno 
se julga1·áü habilitados para f'aze1· 2u., 3" e nenle
sitna 1·cf'onna. A lei de 15 de Novemb1·0 du 1881 
a11to1-i.~ou a refornia da academia de nrn_rinha, 
e cm consequencia dessa uulorisaçno o Sr. An
tero José l;,ern:iira de Brito funclio as duas 
academias cm uma ; já houve segunda re
forma, sendo o Si·. Joll.O Paulo minish·o, que, 
a meu ver, foi o primeit·o que exorbitou da 
autorisação du lei de 15 de N ovemb1·0 de 
1831, e voltou a academia ao antigo pé ; 
agora o Sr. ex-ministro da marinha fez ter
ceirn ref'ot'Ina. A autorisaçllo dada para 1·efonnar 
a academia de mariuha é a mesma que se deu· 
para a militar, e entretanto S. Ex. o Sr. ex
minisko da guerm na sessao passada fez á ca
mara nma proposta para a reforma da acade
mia militar : logo, a administração de 19 de 
Setembro reconheceu que a autorisaça.o tinha 
caducado : é verdade que o Sr. ex-ministro 
da guerra teve de cahir na desgraçada contra
dicça.o de reformar a academia anles de obter o 
que tinha pedido á camara. 

A conyicç~o, porém, do gabinete de Se
tembro sobre ler caducado a autorisação é 
. demonstrada lambem por outro facto do nobre 
ex-ministro da marinha. O nobre ex.-minis.tró 
pedio o anno passado autorisaçAo para marcar 
o maximo do numero de alumnos da t1ca
demia da marinha:. ora,·· se S. Ex. não se 
julgava autorisado o anno passado para marcar 
o numero de alumnos da. acarlemia de ma
rinha ; se veio pedi1·-nos esta autorisação· ; 
como depois se julgou autorisado para con
signar na reforma, como ·permanente, esta 
disposição ? Não posso bem com prehender. 
Sei que S. Ex. hn de chamar a ·seu favor 
as disposições de varias leis do orçamento, 
e particularmente a lei do orçamento de 1883, 
em que se determinou que ficavão em vigor 
todas as disposições das leis de orçamentos 
anteriores que não versasst:m particulat·mente 
sobre fixação de receita e despeza, Mas, note-se 
que a lei de 1831 dava varias providencias 
a respeito da organisaçll.o dos orçamentos, dava 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1839 243 
outras providencias financeiras que podião ter 
o caracter de uma legislação permanente. 
Quando o legislador se exprimia - ficno em 
vigor .como disposições permanentes todas 
aqttellas que se achão comprehendidas nas 
leis de orçamentos anteriores, com excepção 
unicamente das que versarem sobre fixação 
da receita e despeza-, é claro que nesta ge, 
netalidade nno se póde de modo algum ratificar 
um voto de confiança que por sna natureza 
é dado por uma vez sómente. Se acaso este 
principio pudesse ter outro sentido, então, por
que o marquez de Pombal foi autorisado· pelo 
rei D. José para reformar a universidade de 
Coimbra, estarião conslanlernente au{oeisados 
todos os oulros ministros que lhe succedêrão 
n serem lugar-tenentes do rei pam refomrnr n 
1111ivcl'sidnde. Mas cn já fiz ver que estas dis
posí,;Oes por strn 1wl11t·e~m sno síngnlnrcs, con
cctlitlns como voto de confiança á admi11is
tmçno n q11e111 cllns se dno , pol' consequ~11c:iu 
n uctminislmçno de 1!J de Sete111Liro violou t\ 
lei, exccllvn os seus podcl'us, invmlio o podei' 
lc~i~lnlivo qunndo rcl'orrnon n ncatlcmiu dos 
gu111"llas·tn1J.l'inhns, qunndo allcl'Du os seus cs
lnl11tos. 

'l'endo full,ulo u respeito da illegaliclade ela 
medida, passnrei u dizer alguma cousa relati
vamente ó. sua conveniencia. S. Ex. o Sr. 
ministro lwnlem nos disse que dentro de 
poucos mezes talvez tivessemas de observar 
os bons resultaàos desta medidri, que S. Ex. 
adopta e julga conveniente; nessa occa~ião S. Ex.i 
referindo-se ao seu relatorio, disse. que havia 
i10meado uma commissão de habeis officiacs, 
afim de que, tendo em vista o que houvesse 
de melhor entre as nações do velho e novo 
mundo, puzessc aquelle estabelecimenlo em 
circum8tancias de obrar, etc. Quando S. Ex. 

· fa1lou em ter nomeado uma com missão, es
capou-lhe uma expressão que rogo a S. Ex. 
haja de ra\ificar ; S. Ex. disse que havia 
feito a nomeação d"esta commissão por ordem, 
do governo ; esta expressão sôou-rne ·muito 
mal"; estou certo que houve algum equivoco, 
mas· nem por isso é menos necessario que 
S. Ex. destrúa esse equivoco : qual é o go
verno que podia dar ordens a S. Ex. nos detalhes 
de sua repartição ? Pois ha outro governo 
além ·do governo dos ministros? Estou certo 
que não ; mas por isso que boatos existem 
que denunciao o contrario, por isso que nesta 
casa expressões têm escapado que têm po
dido fazer acreditar estes boatos, convém que · 

·S. Ex. ratifique suas expressõe.s, faça ver ao 
paiz que o rninisterio actual obra por si, 
que, quando procede á nomeação de com-· 
missões ou a qualquer outro aélo de juris· 
dicça.o ministerial, nao recebe ordens ne 
ninguem. Quando fallei em expressões esca
padas na casa, referi-me a dous illustres de
putados que a~ui disserão c?usas bem pouco 

parlamentares, por exemplo, disse-se-nos aqui: 
- Eu julgo necessaria a mudança do presi
dente da minha província, e por isso já me 
fui eutender com S. Ex. o Sr. regente. -
Creio que, pelo principio constitucional, S. Ex:. 
o Sr. regente só governa, nomeando os mi
uislros, que os ministros devem tomar sobre 
si não só a responsabilidade de todos os actos 
que referendllo, eomo o trabalho de resolvel-os 
conforme 1>ua intelligencia, conforme seus prin
cipios. Feito este reparo continuarni no exame 
da conveniencia da medida que transferia a aca
demia da marinha para bordo da náo Pedro IL 

,Já se lem feito ver na casa quanto nas 
circumstanciacs acluacs dos costumes do nosso 
pníz penlc a mornlidade com esta medida: 
nno insistirei neste Lopico, creio que as obsp1·
va<i<lcs que podia fazet· estão no alcance de 
lodo o mundo. Mas 11no posso bcn1 corn
pl'chcnrlcr como os · alumnos da academia, 
segundo dispõe o regulamento, podem estudar 
malhmnalicas fechados nas suas aulas, como 
acl11almenle se pratica. Consta-me que en
cerrno-se todos os alunwos das aulns do 
l º 1 211 e 3° armo, nfim de estudarem suas 
lições; ora, n!:\o cornprehendo como se possa 
entrar no espirito de uma demonstração de 
geometria, como se possa fazer um calculo 
algehrico ou arithmelico em uma reunião de 
20 ou 30 rapazes estudando todos em c~ommum 
na mesma sala. 

S. Ex. o Sr. ministro da marinha nos fez 
ver que pretendia dar providencias para qtte 
este estabelecimento prestasse bons resultados 
pelo iado da artiiharia, da tactica e da ma
nobra, ou armando a náo ou eslabelecendo 
junto della um outro navio menor armado 
e apparelhado, afim de que os estuàantes 
fossem alli tomar lições. Já um meu nobr~ 
collega mostrou a S. Ex. que este resultado 
se podia obler independente da transferencia 
da academia para bordo da náo: e em um 
dos ministerios anteriores um brigue foi col~ 
locado ao lado de arsenal, no qual brigue 
os estudantes da academia cm certos dias 
ião tomar l"ição de apparelho e de manobra ; 
elles assim podia.o aprender não só isto1 mas 
lambeni a pratica da artilharia ; podia-se fazet· 
o mesmo que se faz, parece que em Brest, 
onde, apezar da academia estar á bordo de 
uma náo desappare]hada, ha um pe_queno 
brigue junto da náo, completamente appare
lhado, para os alumnos da academia da 
marinha poderem aprender exercicio nava], 
manobra, ett-: ; isto se podia fazer tambem 
entre nós com muito pequena despeza, collo
cando· , como já ·houve, um brigue ao lado 
do arsenal, sem se fazer a transferencia para 
bordo da náo, que vou mostrar que é ex
cessivamente dispendiosa, e que, ainda sendo 
vantajosa, devia ser guardada para melhore~ 
temposr 
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SESSÃO EM 18 BE JULHO DE 1839 

Eu disse que a trnnsfe1·encia da academià 
é snmmamente disp~ndiosa. S. E1t. o Sr. ex. 
ministro da marinha, respondendo a algumas 
observações que emitli a este respeito na 
dii;cussãO do voto de graças, fez \"arias dis
tincções. Creio que me será perinittído fazer 
algumas observações em resposta a S. Ex. 

A transferencia da academia para bordo da 
nâo importa a despeza de toda a guarniçã.O que 
fôr necessaria para montar essa náo no estado 
em que deve estar para se conseguir o fim que 
se teve em vista. Se a academia não estivesse 
a bordo da. náo, quando não scnisse para. pre
siganga, ou qualquer outro destino, poderia, 
estando en1 circumsfancias de· merecer algum 
fabrico, ser empregada em qualquer com m issao, 
fazer p~rle da. armada brazileim em cffeetivo 
s~rviço, ser destacada. pàra. a Bnhin, para o 
Rio da Prata on outro qunlrJner pm·to. Ora, 
a transrel'encia ua academia pnrn bordo dn náo 
fez com que nao se pr,dessc elln emprcgnr em 
nenhum outro serviço: pnrcce que desta pro• 
posic;no segne-se qne fodns ns dcspe1.ns feitns 
com a ollicialidade e lri1lolnçno da mi.o sa.o 
despczas que se devem intcgmhnenle nddicionar 
ás 1lospezns da nr.ademia da mnrinha. Feita 
estn observaçno, vejamos n despeza da m\o em 
l\farço ou Abril i ella somma em 2:16•1$000, 
que não faria a academia estando em terra ; 
nl\O entrando aqui a despeza com lentes, por
teiro, ele. Sei que S. Ex. o Sr. ministro actual, 
quando entrou para. o ministerio, conhecendo 
talvez o peso que este excesso de despeza ia 
trazer sob os cofres publicos, reduzio alguma 
cousa das despezas ; fez desembarcar alguns 
officiaes de bordo da n:io, mandou h'ocar ma
rinheiros da classe que vence mais soldos por 
outros da classe que vence soldos menos avan
t~jados; mas a despeza feita com a academia 
no mez de l.\farço ultimo, que é a que acabei 
de dizer, é uma despeza addicional á despeza 
ordinaria da academia de marinha. Não· sei 
que disti.ncções poderia fazer o Sr. ex-ministro 
da marinha para provar que esta despeza não 
se deve integralmente addicionar ãs despezas 
ordinarias da academia, e S. Ex. o Sr. mi
nistro aetuaI, quando formou o orçamento e 
pedio novamente. 23 contos para a academia 
a bm:do da náo, parece que teve em conside
raçM que algumas despezas com officiaes, ma
rinheiros, ele., erão contempladas erri outras 
verbas. O que digo é que a despeza addicionada 
ao estabelecimento da academia de marinha 
é ex.cegsiva, que não se compadece com as . 
nossas circumstancias. 

Não devo passar em silencio a disposiç!to do 
artigo 4º do. projecto. Eu supponho que esta 
medida, apezat" de estar no actual regulamento 
da academia da marinha, para poder continuar 
precisa s~1· sanccionada pelo corpo legislativo : 
é a medida que autorisa o governo para marcar 
o maximo. dos alumnos do.1º anno. O motivo . ,; .. · . . -

que S. Ex. o Sr. ex:-miniertra den para ob_ter
este arbítrio foi qlle podia concorrer para a 
academia de marinha. um numero de a\umnos 
superior· ás necessidades rlo serviço publico ; 
eu creio que este inconveniente se podia oQviar 

· com muito mais vantagetn seguindo~se a pratica 
anterior. Segundo esta pratica, só podiao ser 
aspirantes os alurnnos que obtinhão approvação 
rio primeiro anno mnthematico. Orat supponha
se qne concorria um numero de alumnos maior 
do que e:x.igia o serviço publico; supponhamos 
que concorria.o 50; se o Sr. ministro julgar 
que só tem necessidade de 30 alurnnos marca 
este numero ; entretanto, ou por effeito de pa
tronato, ou por qualquer engano a que os go· 
vernos estão muito sujeitos, póde·se escolher, 
podem·s~ matricular no 1º anno os menos 
idoneos. O Sr. ministro poderá responder que 
deixat'fa isto ao acaso, que escolherá as que 
primeiro se inscroverem ; mas julgo qnc isto 
póde prejudicar \\O serviço publico, porque 
podem nquelles que se a.pt·escntarem primeiro 
nno sct"em os mais aptos. Creio que, segundo 
n Jcgis)açao existente até agora, o governo não 
tinha obrigação de dar a todos os alumnos 
que obHnhão approvaçno no primeiro anno 
o luga1• de aspirantes ; era urna babíli· 
lação sem a qual ninguem podia ser as· 
pirante, não era uma obrigação em que es
tava o governo de despachar aspirantes 
a todos aquelles que fossem approvados no 

. 1() anno. Se S. Ex. entende que esta habili- · 
taçAo dava ao estudante direito para ter praça 
de aspirante, e julga que assim poderia haver 
superabundancia de officiaes na arm~dà1 creio 
que se poderia melhorar a legislação de uma 
maneira muito simples, que era autoris11ndo ao 
governo pua não despachar aspirantes senão 
aque11es que obtivessem, por exemplo, appro
vação plena ; e se acaso estes ntlo bastassem, 
se fosse escolher os appro,•ados simplesmente, 
segundo as melhores informaçaes que houvesse 
de dar a eongtegação dos lentes. · 

Neste caso, deixando-se a maiot" latitude 
p·ossivel na admissão dos. alumnos da ·aca
demia, havia em primeiro lugar a g~rapti'a de 

- na.o se idmíttir para a armada senão aquelles 
que o governo julgasse necessarios ; em segundo 
lugar, a optima garantia de que seriã,o ad· 
mittidos os· melhores, isto é, os estudantes mais 
aptos. Podia-se mesmo procurar outras quali
ficaçoes ~mteriores, por exemplo, determinar
se que se acaso concorresse um numero de 
alumnos mais consíderavel, se daria prefe
rencia áquelles que tivessem mais prepara
torios, áquelles que soubessem latim, Iogica, 
etc., sobre aquelles que não soubessem sena.o 
ler, escrever e traduiir o francez. Se pois em 
primeiro lugar a medida não preenche os fins 
que S. Ex. teve em vista,· nella póde fazer com 
que os menos babeis sejão admittidos na ar
mada. com pteEeten.eia aos tn~is habeis ; não 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1839 

vejo rãzão para que na lei des~e anno se con
signe o mesmo principio da do anno passado, 
e qlle S. Ex. o Sr. ministro copiou do regula-
mento da academia. _ 

Não julgo ser aqui lugar proprio para entrar 
em uma questão propriamente scientifica, que 
foi aventada na discussão do voto de graças, e 
talvez ficasse em vantagem do SC". ex-ministro 
por fállar elle por ultimo : é a respeito do 
horisonte artificial para ser empregado a bordo 
da náo, e a respeito dt\ possibilidade de se 
tomar a altura dos astros por meio deste 
horisonte, ou por outros -meios que S. Ex. 
lembrou. Nesta occasião ~- Ex. chamou 
para a questão um nosso nohl'e collega, 
afim de que decidisse entre mim e S. Ex. 
Eu em questões scicntificas nllo queria outl'o 
juiz senão o Sr. ex-ministro da marinhn ; 
rnas estou pet'fluadido que S. Ex.. pela neces
sidade de defender-se avançou algumas pro
posições que talvez 11110 estejao muito de ac
cordo com as regrns cln sciencia ; lnlvcz 
que seja illusao minha ; nao estou muito 
familiarisado com esses livros i mas, t·e· 
pito, não podia Ler pretençaes de medir-mo 
com· S. Ex. : póde S. Ex. a..-miclitar (tl1C 

nestas materias scientiflcas don-o pot· juiz, 
não quero outro ; e para pt·ova do que 
avanço, nem continuarei a insisli1· nessas 
questões. 

Direi alguma cousa a respeito de 011ko acto 
do Sr. ex-ministro que julgou menos legal ; o 
acto a que me refiro é a nomeaçilo de uma 
commissa.o para examinar a derrota dos navios 
que entrn.o no porto. S.· Ex. o Sr. ministro da 
1i1arinha pedia ao meu nobre coHega pela Bahia 
que não insistisse sobre ·as causas desta me
dida, porque S. l~x. era official da armada, 
e não queria expôr aqui razões que . po
_derião trazer dezar á corporação de que S. Ex. 
faz parte. 

Ora, Sr. presidente, eu já tive a honra de 
vestir a farda de official de marinha, apezar de 
que nenhuma pratica tivesse: e apenas os 
estudos da academia; todavia, como já tive 
tambem essa honra, como tenho na armada 
numerosos condiscipulos, nos quaes conheço 
muita aptidao, muitos talentos, não posso 
deixar de insistir sobre essa interpellação do 
meu nobre amigo, desejando ciue S. Ex. sa
tisfaça ás interpellaçaes feitas, pois quaesquer 
que tenhão de ser as suas respostas, estou certo 
que ellas não poderâõ trazer desar ao corpo da 
armada, pelo qua] me interesso talvez tanto 
como S. Ex. S. Ex. poderá apresentar exemplo 
de um 011 outro official de marinha que não 
cumpFe perfeitàmente seus deveres, mas creio 
que a grande maioria da classe dos officiaes 
da armada· do Brazil está fóra, felizmente, 
de qualquer censura. Esta phrase sem duvida 
escapou a S. Ex. na discussão, porque no 
relatorio qu~ S. Ex. -~l?çrev~~ ~ai~ m~q\taq~-

mente, S. Ex. faz justiça á classe dos officiaes 
de marinha. ( O orador lê a parte do relatorio 
a que se refe1'ira.) Entmrei na analyse da le
galidade da medida, depois mostrarei que esta 
apresentação da derrota nrio é uma cousa de 
tanta pondel_'aça.o como a medida pareceu in
culcar. 

Quanto á legalidade, pelo regulamento de 
guerra, no art. 123, capitulo 3", se determina 
que todos os commandantes dos navios de 
Sua Magestade são obrigados a formar o sell 
jornal de navegação, no qual não só consignem 
com toda a clareia a derrota do navio, etc., 
mas todas as observações a respeito do navio, 
sua boa ou má qualidade, etc. ; se determina 
mais que este jornal será entregue por cada 
commnndante, todas ns vezes que clutgar ao 
porto, uo conselho do almh-nntado. Já se vê 
pois que havia nlgnmn cousn a cslo respeito 
nn nossn legislnçno, Lalvci estivesse isto em 
desuso. l~n ct·eio que todas as attribuiçõcs do 
co11sclho do nlmiranl:ulo qnc 11110 etl\o exercidas 
pelo ministro da marinlin 1 passarno para o 
conselho milil11l'; o se esta nth'ibuiçllo não 
poditl competit· ao conselho militm·, parece 
que podia bem compelir no conselho naval 
que S. Ex. propôz o anno passado que se 
crensse ... 

O SR. ToRRES :-Sim ; mas creei a com. 
missao pura fazer isso interinamente. 

O SR. ÜT'l'ONr :-Mas desejava que S. Ex. 
demonstrasse onde achou o direito de legislar 
interinamente ; se esta era uma attrihuição 
de um tribunal creado por lei, qual o con
selho do almirantado, como S. Ex. por sua· 
autoridade propria legislou interinamente ? 
Como marcou ordenado a esta commissão que 
creou ? Portanto, creio que tenho demonstrado 
que S. Ex. usurpou atlribuições que pela con
stituição competem ao podet· legislativo. ( O 
Sr. Torre:s ri-se.) S. Ex. ri-se sempre quando 
se falla CJUe o ministerio de 19 de Setembro 
violou a constituiçno : talvez conte demais 
com ·· a indulgencia da casa, e se esqueça de 
que uma accusação ainda o póde levar perante 
o senado por estas e outras muitas violações da 

. constituição ... 
O SR. ToRRES :-V~nha.o ellas. 
O Sn. ÜTTONI :-Note o nobre ex-ministro 

que o tempo da prescripção ainda não de
correu. Mas vamos iÍ vantagem da medida. 
Creio que são indestructiveis os argumentos 
apresentados hontem na casa pelo m~tr !1obre 
amigo e collega deputado pela provmc1a da 
Bahia : pois. uma commissão compo~ta ~e 
officiaes qne podem ser de patente. infer1or 
aos que commandi\O esquadras ou navio:; de 
guerra irá interpôr 'juizo. a respeito do . 1~e
recimento de seus s11pcr1ores ? Não -é isto 
plantar a insubordinação? S. Ex:. o Sr. mi
nistro qa n}arinl13: ~esejarâ qu~ Q . set1 ,jornal 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:19 - PÃ¡gina 11 de 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1839 
de derrota· vá ser submcltido a um capilão
tenente, ou talvez a um primeiro-tenente que 
póde ser nom~ado para esta commissão? lal
gará S. Ex. muito airoso que um primeiro
tenente 'lá conhecer de · seus merecimentos, 
do merecimento que S. Ex. tem, já em vir
tude de uma approvação academica, já em 
virtude do juizo que o governo fez de S. Ex,; 
julgando-o capaz de corpmandar um navio de 
guerra? Creio que isto será sem duvida um 
pouco desairoso. Mas, Sr, presidente, o go
verno tem os meios necessarios para obtet· 
todas as informaç(}es que lhe forem indis
pensaveis, ~fim de conhecer do merecimento 
dos officiaes da armada: todos os comman
danles de navios de guerra, q_uando chegno, 
ou de t em 6 mezes são obrigados a mandar 
á secretaria de es tarlo uma informação do 
merecimento de cada um dos ofiiciaes que 
têm servido sob o seu commando .. Ora, com 
isto poderia o S1•. minislt·o conhecer da ca
pacidade dos officiaes de marinha em diffe
rentes tempos, poderia conhecer da capacidade 
dos officiaes por essns informações que ficão 
em segredo. Portanto, ninda que S. Ex. pu
del.se dizer que tinha tomado ·esta medida 
interinamente por ser necessario ter conhe
cimento dos offlcia€s da armo.da, esta razão 
não póde desculpar a S. Ex., porque acabo 
de apontar um meio pelo qual S. E~. podia 
cbt?gar ao mesmo fim. 

Demais, a autorisação que se deu á com
missão das derrntas oóde ser illusoda; a 
medida póde não sortir effeito ~lgum. O Sr. 
ministro sabe, , melhor que eu, como se fazem 
as derrotas a .bordo dos navios de i;i:uerra: cada 
officfal em pregado no navio tem -obrjgaçâo de 
apresentar o ponto ao con1mandante, de 15 
em 15 dias tem obrigação de fr.lhe apre~ 
sentar a sua derrota, Vê-se, pois, que ainda 
que o governo tivesse nomeado, por incuria 
ou mal informado, para commandante de uma 
embarcação de guerra, . um official que nM 
estivesse habilitado para isto, este comrnan
àante podia illudir a medida, porque se elle 
tem de examinar a àerrola dos officiaes que 
esta.o debaixo do seu commando, basta-lhe . 
c·opiar esta derrota, e · é impossivel que na 
emharcaçã.O não haja um official que ·saiba 
fazer nma derrota. Ora~ se a medida, além 
de ser inclinslitucionaI, pórle ser perfeitamente 
illudida ; se ,demais ella se refere_ unicamente 
á organisação da derrota; se n!lo ha provi
dencia alguma pela qual se verifique a aptidãO 
do official, ou· na ma_nobra ou na tactica, 
que talvez seja.o funcções mais importantes 
para o official de marinha que a orgauisação de 
uma derrota ; não vejo a razao por que S. Ex. 
o Sr. ex-ministro julgou ta.o vantajosa, tão util 
esta medida.. 

São estas as observações que julgu~i dever 
sµbmetter ~ c3:mara. Terei_ a.inda ele faltar sopre 

a maleria se minhas proposições fôrem con
testadas. 

O Sr. Rodrigues Torres: - Eu estava re· ceiando tomar hoje parte na discussão, porque, 
tendo f~llado já uma vez, nilo me é permittido 
fallar mais se tiver já de responder á.s obser~ 
vações dos meus illustres col1egas. Corno, 
porém, sei que ninguem tem mais a palavra, 
nã_o tenho remedia senão entrar já na dis
cussão; entretanto sinto que 03-0 esteja na casa 
o Sr. deputado Castro e Silva, com cuja auto
ridade principalmente quet·ia provar que nao 
é illegal a transferencia da academia da ma
rinha para bordo de um navio de guerra ; 
falta-me o apoio deste il!ustre deputado ... 

O SR. AND.RADA MACHADO :- O jornal tran • 
screverá o seu àiscurso. 

O SR, TonRES :-Mas eu quizera que elle já 
estivesse na cmm: o Sr. Manoel do Nasci
mento llllvez nn.o tenha a bondade de vit· amanhã 

. dizer que eu lenho razão, como ho,,e diria .... 
O Sa. MoN'.l'EZU.IIJA :__;Póde contar .... 
O SH, ToRREa : - Isso não póde asseverar o 

nob\·e depnlado o S1·. Mo11tezun1a .... 
O SR, MoN-rEZUMA : - O nobre àepuiado 

póde contar eom a franc{ueza do Sr. Castro e 
Silva. 

O SR. Toa.RES : - Sim, conto ; mas não 
estando na casa ntl.o póde dizer se eu tenho 
razão, 

S1·. presidente, começarei por dar aigumas 
explicações ao nobre deputado por S. Paulo, 
que hoje quiz mostrar que eu havia violado 
uma lei quando mandei retirar do porto de 
Sa,,ntos alguns objectos que para Já liaviã.O' 
sido remettidos com um fim especial, quando 
mandei retirar quatro ou seis escravos da 
nação, opernrios que perlcncil\o ao arsenal 
do füc, de Janeiro, e que forão para lá man· 
dados lambem para um serviço especial. O. 
nobre deputado disse que, tendo-se o anno 
passado votado no 0!'{larnento a quantia de 6 
con!os de réis para alguns trabalhos do arsenal 
de Santos, eu violei esta lei mandando retirar 
esses -escravos e esses objectos .. Devo dizer ao 
nobre depUtado que a sua emenda passou na 
camara, é verdade, e_ contrâ a minha opiniS.o i 
mas que não foi consignada na lei do orça
mento ; e nfl.o basta que esta disposiç!i.o tivesse 
merecido a approvação da carnara dos de-

. pulados para ella tornar-se lei ; era preciso 
que merecesse lambem a sàncção do sehado e 
do poder executivo. O senado quando votou a 
lei do orçamento não teve ein vi:;ta esta 
emenda, porque ella não appareceu ném na 
lei que desta camara foi, nem f9i apresen
tada por ,nenhum senador ; logo, não bastava 
que a emenda tivesse passado na camara 
dos deputados para obrigar o governo a cur:n · pril-a1 .. : · · 
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SESSÃO EM 18 DE JUtiiO DE 183h 247 

6 SR. ÁNDRADA MACHADO : - Como passou, 
devêra ser incluida; o que se segue é que 
a commissflo de redacçaÕ cumpria- mal o seu 

. dever. 

O Srt. ToRREs : - Não sei se a comrnissflo 
cumpria bem ou mal o seu dever ; mas dou 
de barato que isto fosse lei ; o que diz a 
emenda? - 6:000$000 para continuar pe
quenos trabalhos no ar~enal de Santos.-Ora, 
pois, os 6:000$000 eL·ão l;lestinados para do 
principio de Julho corrente em diante fazer-se 
alguns pequenos trabalhos no arsenal de Santos. 
Em que violei essa lei, quando lei fosse? Em 
mandar vir alguns objectos que forão para . 
Santos enviados com um fim especial, como 
era o fabrico da corveta Santa Cru,z ? Era ne
cessario que o nobre deputado me provasse 
que estes objectos erão precisos para esses pe
quenos trabalhos. 

O Sr. deputado aceusa-me por mandar vir os 
operarias da nação que pertencião ao arsenal 
do Rio de Janeiro. Mas quando mandei vir 
esses operarias ? .No anno financeiro para o 
quai erilo dados os 6:000$000 ? Não, de certo. 
Corno enlão houve violação de lei, caso lei 
fosse, ou acinte, corno o nobre deputado quer 
enxe1·gar nesse acto da administeação de 19 de 
Setembro? Além disto, ainda que continuasse 
essa administraçn:o, ainda que tivesse passado 
essa emenda, assevero ao 11obre deputado que 
me acharia nos maiores embaraços par~ exe~ 
cutal-a ; porque, continuai· alguns pequenos 
trabalhos no arsenal de Santos o que quer 
dizer ? Que era preciso montar de novo 
uma administração que estava extincta por 
lei, para: dar andamento a esses trabalhos ; 
e com 6:000$000 quaes era.o os trabalhos que 
se podião fazer no arsenal df? Santos? . 

Mas, disse-se ainda : - Houve acinte, por· 
que não se mandou concertar o arsenal 
de Santos. Não sei o que seja -o arsenal 
de Santos ; sei que ha um ou dous erlifi
cios onde se guardavão objedos que perten
cia.o ao estado, que erão destinados para 
o fabrico dos navios do. estado. Verda,de 
é que no tempo da minha administração 
recebi um officio do presidente exigindo 
que se fizessem concertos _nesses armazens por 
estarem em máa estado. O que fiz foi mandar 
vir a planta e orçamento desta obra para dar a 
este respeito algumas providencias : mas isto 
não chegou antes da minha sahida do minis.: 
terio; e ainda quando tivesse chegado,· duvi
daria se taes despezas deverião ser feitas pelo 
ministerio da marinha, ou da fazenda, porque 
esses irrmazens, uma vez· que não se podião 
considerat· edificios do ar5enal, deviao sel' con-

. siderados coi110 proprios nacionaes. · 
Ora, Sr. presidente, força ~ agora entrar, 

apeza1; da ausencia do nobre deputado o Sl·. 
Castro e Silva, na discussão sobre a legalidade 

ou illegalidade da transferencia da academia da 
marinha para bordo de um navio de guerra. O 
nobre deputado o Sr. CastL·o e Silva diz que 
este acto é illegal, porque, comquanto tivesse 
o corpo legislativo dado na lei do orçamento 
de 1831 ao governo a faculdade de poder re
formar a academia da marinha, todavia, por 
uma disposiç:io da lei de 1833, o corpo legis-
' t· · t ..1· • M h. rn 1vo cassõu es a u1sposição... as a 1 vem o 
nobre deputado a que me refüo. ( O Sr. Oasfro 
e Silva entra, neste momento no salão.) O nobre 
deputa.do o Sr. Castro e Silva argumento,u 
por esta maneira: - O governo foi auto
risado pela lei do orçamento de 1831 a 
reformar a academia da .marinha ; mas por 
uina disposição da lei do ot·çamento de 1833 
cassou-se esta autorisaçã.o, porque nesta lei 
se diz : - 05 lentes e mais empregados 
da academia de marinha terão taes ordenados 
emquanto .o corpo legislativo não tomar em 
considernçfio a reforma da academia. - Pri
meiramente digo que nno enxergo nestas pa
lavras - einqimnto o eo1·po legislativo não ümia,· 
em . considei'llção ct 1·,3.forma da academia - a 
revogação que o nobre deputado peio Ceará 
pareceu enxct·gar nellas. Nao se segue dessas 
palavras que a reforma houvesse de ser feita 
peio corpo legisiati vo : ellu podia set· feita pelo 
governo, e depois o corpo legislativo podia 
tomai-a em consideraç!i.o. Parece mesmo que 
pelo sentido que se devia dar a estas palavras, 
o governo estava autorisado para fazer a re
forma, e e$tava autorisado não só pela lei de 
1831, mas pela lei de 1833, que conservou 
todas as disposições das leis anteriores que .nãQ 
dissessem respeito á fix:açno da receita e despeza; 
e n!!o só nessa lei, mas em todas as !eis do 
orçamento desde então até agora se tem intro· 
duzido a mesma clausula d~ ficarem em vigor 
todas as di::;posições das leis do orçamen10 ante
riores que não são t·evogadas expressamente, 
ou que nào dizem respeito á fixação da receita 
e despeza. 

Ora, agora digo eu ao nobre deputado pelo 
Ceará que não póde elle deix~r de me dar 
razão, porque elle pensa como eu penso. Esta 
é a opinião .. do nobre deputado, posto que àe 
suas palavras hoje enunciadas nesta casa alguma 
cousa se pudesse· deduzir em contrario. Parn 
mostrar que o nobre deputado é désta opiniao 
nào vou buscar as suas palavras, vou buscar 
os seus actos. O nobre deputado ha de me dae 
licença qu8 eu recorra ao dem·eto de 12 de 
Abril de 1835, referendado pelo nobre depu
tado : diz este decreto : - t( A regencia em 
nome do imperador o Sr. D. Pedro II, em 
execução -do art. 48 da lei de 8 de Outubro 
de 1833 e 42 da de 3 de Outubro de 1834, 
tendo ouvido o procurador da· corôa, fazenda 
e soberania nacional, ha por bem declaral' que 
se achão em vigor como permanentes as dis
posições da lei de 15 de Novembt·o de 1831~ 
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248 SESSÃO tM 18 D.E JULHO OE 1839 
de 24 de Outubro de 1832, de 8 de Üllluhro de 
1833, etc.- Compi1açã0 das disposições das leis 
que se achão em vigor como permanentes em 
virtude dos arts. 48 da lej de 1833 e 42 da lej de 

gaçilo feita d~ serem os aspirantes considerados 
laes sómente no fim do primeiro anno. Eis jus
tifü.:ade o meu co1nportamento, no qual nno 
deseubro a menor contradicção. 

Tam.betn não examinarei se as autorisações 3 de Outubro de 1834- ministerio da n~al'inha 
art. 7", supprimindo os vencimentos dos guardas
·marinhas de menor idade, e autorisando o go
verno para fazer a reforma da academia da 
marinha. » 

Ora, o nobre deputado pois, que era ministro 
da fazenda em 1835, reconheceu que esta dis
posição da lei _de 1831 que aulorisava o governo 
para reformar a academia da marinha não 
tinha sido derogada pela disposição da Jei de 
1833. Tenho pois. que o nobre deputado uno 
é da opinião que hoje emiltío, mas da opinião 
de que a transferencia da aeademia da marinha 
não foi acto illegal, estava dentro das attri
buições do governo. 

, sno dadas ao ministel'ioi ou a tal ou tal ministro 
dignamente ; parece-me que ·nunca se entendeu 
que a autorisação fosse dada a um ministro e 
n:lo ao governo : o Sr. Castro e Silva nno en
tendeu assim, nem o Sr. Montezmna ;· na.o 
posso pol'tanto deixar de invocar o apoio de 
uma personagem tão respcitavel nesta casa. 
No seu ministerio se fizerao reformas aos ar~ 
senaes, e nunca o governo se considerou não 
autorisado para elJas. E' a primeira vez que 

Nao entrarei agora na indagaç~o se é ou na.o 
anli-ccnstitucional a delegação dada pelo corpo 
legislativo por varias vezes para reformar tal 
ou tal estabelecimento, fazer tal ou tal creação 
nova : não se trata disto, mas sómente de saber 
se a delegaçl\o tinha sido dada ao governo para 
reformar a academia de marin1rn, o que tenho 
plenamente provado. Tambem não acho boa 
esta. medida, principalmente quando se converte 
em aulorisaçQo permanente, porque resultao 
daqui graves inconvenientes. Um ministro re
forma um estabelecimento ou repartição de 
certa maneira, o seu successor reforma, de 
novo ; outro ministro que o segue toma a re
formar, e assim andamos de reforma em re
forma, e nunca póde haver estabilidade. Não 
defendo pois o àcto do corpo legislativo, mas 
sustento que a administração de 19 de Setembr_o 
obrou muito iegairnerite. 

Mas disse-se que tanto o governo não se 
considerava autorísado para expedir ou publicar 
este decreto, que na lei do anno passado pedia 
aulorisação para limitar o nu1uero dos alumnos 
da academia, que se 11ouvessem de matricular 
no anno corrente. Não descubro a contradicçM 
que o Sr. deputado que apresentou este argu
mento encontrou neste acto e o posterior da 
reforma. Autot'isar o governo para fazer urna 
cousa não é obrigai-, a. fazei-a ; póde. o ministl'o, 
apeza1· de autorisado para praticar tal ou tal 
acto, ter esc1·upufos de o µraticar, por ser a 
medida muito importante, e entender que pri~ 
meiL"amente deve receber a san<:ção do corpo · 
legislativo, para que quando o nego.cio fôr 
submettido á upprovação do corpo legislativo, 
_nao deixe de merecer a sua approvaçãO, e não 
haja lugar a outra reforma. 

Demais, quando apresentei no anno passado 
a. proposta para fixação de forças, nno estava 
ainda resolvido a fazer a reforma : uma dispo
siçao ···porém me pareceu conveniente, e era a 
de· se limitar o numero dos alumnos, disposição 
que julguei consequencia necessuria da revo-

apparece uma tal duvida nesla casa. ~ 
O nobre deputado pela provincia da Baltia 

(o Sr. Montezuma), comhatcndo liontt!m o 
ado do governo, pelo qual lransferio a aca
demia de mai·inha para bordo de uma emhar
eaçno . de guerra, disse que se copiárn esta 
instituiçaô da França, mas que nisto o governo 
obrou mal, porque as circumstancias não são 
exaclarnente as mesmas. Que eu quiz, nno 
copiai', mas accornmodar aquella instituição ás 
cfrcumstancias do Brazil, já o havia declarado 
nesta casa. Não se persuadao jámais os St's. 
deputados que os meus actos sao filhos e in· 
vençües minhas : nao pretendo patente de in
venção. Trato de estudar o que se pratica em 
outras na~ões, e s~ o acho vantajoso, prncuro, 
se posso, accornmodal-o ás cí_rcumstancías do 
no~so paiz ; e não me contento com a minha 
opinião, procuro sempre informações de pessoas 
que julgo mais competentes do que eu nestas 
malerias. Assim, tendo de refotmar a ucademia, 
consultei a varios oflíciaes generaes, de cuja 
capacidade e intelligencia eu eslava muito 
certo ; e foi sómente quando tive o apoio desses 
illustres generaes, que me decidi a tomar uma 
providencia semelhante. 

Não posso conceber que a circumstancia 
de ter estado a academia de marinha de França 
em Angoulême possa de qualquer maneira 
formar uma prova de que a nossa academia 
de marinha não devia ser transferida para uma 
náo de guerra, por estar a µossa aca~emia es-

. tabelecida no Rio de Janeiro, isto é, em porto 
de mar. Se o n<Jbre-deputado tivesse dito que., 
estando a academia de Frjlnça em Angoulême, 
sé julgou pouco con_veniente a sua conservaçilo 
alli, _e foi transfel'ida pura Brest, porto de mar, 
ri1as n10 para üm navio de guerra, talvez ainda 
alguma cousa se pudesse deduzir contra a ad
ministração de 19 de Setembro, que fez esta 

· transferencia ; mas o minislerio !'ranc_ez na.o 
transfel'io a academia de Angoulême para Brest, 
Toulon, ou outro porto de mar, mas para bordo 
de um navio- de guerra. 

Disse lambem- o nobre deputado que quando 
se foz a tl'ansferencia em França da academia 
pat·a bordo de uma náo no porto de Brest; ·~ 
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marinha france1.a era muito consideravel, e 
que nós não temos uma marinha tão conside
ravel, e por consequencia na.o tinhamos a 
mesrna necessidade. Isto tambem me nao parece 
argumento. Ent~ndo que não podemos ter uma 
marinha como a franceza ; entendo que devemos 
ter uma marinha muito limitada; mas por 
isso mesmo que a nossa marinha é pequena, de
vemos dar-lhe uma organisação do modo o mais 
ef'ficaz para que ella tenha a maior força pos
sível, porque é uma verdade reconhecida que 
a força da marinha militar não consiste já tanto 
no numero, como na capacidade real dos na
vios de que se compõe. A nossa marinha, por
tanto, posto que seja um pouco limitada, deve 
te1· a 01·gan ishç!lo a mais efíicaz para poder dcs
em p11nhar os fins de sua instituição, satisfazer 
todas as 'necessidt:\des que tem de p1·eeucher, 
defender a honra e dignidade da naçilo, e se1·vir 
até de nucleo para a nossa marinha militar. 
Se nllo pudennos ter uma marinha assim or
ganisada, então melhor será que não lenhamos 
marinha alguma, e que poupemos á naçao as 
despezas que com ella se faz. 

Tornou-se á carga com a .despeza excessiva 
da academia de marinha. Creio que os ·calculos 
do nobre deputado sno um pouco exagerados, 
e que melleu ern linha de conta cousas que 
não deviao entrar no seu calculo. Parece-me 
que o nobre deputado lambem considerou no 
soldo dos officiaes que estão empregados a 
bordo da náo Pedro II; mas note o nobre 
deputado que este soldo se lhes paga tanto 
estando embarcados, como não estando. 

Não estou agora nrnito em ·estado de asse
verar qual foi o accrescimo de despeza que 

· honve em Março ou Abril (parece que o nobre 
deputado alludio ao mez de AbrB), por ter 
passado a ac~demia para bordo ; recorrerei a 
dados olliciaes : no orçamento da repartiçao 
da marinha (isto eu já disse em outra occasião) 
vejo que se pedem 23 contos para a despeza da 
academia de marinha. Ora, a antiga academia 
gastava 11 cantos e tanto , e a náo, desarmada 
como estava, fazia a despeza de 1 conto e tanto, 
despeza que se nAo podia deixar de fazer, porque 

· os navios desarmados exigem certos trabalhos 
a bordo indispensaveis para a sua constrvaça.o. 
Onze contos e tantos c~m 1 · conto e tanto,. faz 
perto de 13 contos de réis. Pela reforma não 
podem ser gua1 das-marinhas . os. aspirantes 
seullo no fim do 8º anno: em consequencia 
desta disposiça.o faz-se uma economia corres
pondente a 19$ por praça em cada mez desde 
o 1 ° até o 3n anuo, e como ha 30 estudantes 
pouco mais ou menos no 2º anno, que con-

·tinuão a ser aspirantes desde o pl'incipio do 2" 
anno até o fim do 3°, dahi _ resulta uma · eco
nomia de 7 contos e tantos ; e portanto o ex
cesso da despeza com a transferencia é de 
menos de 4 contos. Ora, se a medida se julga 
vantajos~ e_ de importancia transcendeute, é 

·W.UO U 

isto despeza contra a qual se possa clamar ? 
Creio que não. 

Mas dir-se-ha que esta despeza não é ex
acta. Na.o fui eu que apre,:;entei este orçamento; 
não vi mesmo os trabalhos sobre os qllaes elle 
se firmou; por consequencia n~o posso dizer se 
o calculo está ou não exacto. · 

Perguntou-se por que razão não se con
tinuaria com as disposições das leis de fixaçao 
de forças de annos antel'ioL·es1 em que se 
determinava que os aspirantes nno fossem 
promovidos a guurdas-rnarinhns seno.o· no fim 
do 3º anno. No meu relntorío do anno pas
sado en disse q11e me parecia. indispensavel 
ciue a favor dos ,,lumnos du academia do 
marinha se puzesse cm execuçno u disposição 
da lei orgunica dl\ academia, e que os que 
qnizessem habililur-sc pa1·n a viela do mar 
fossem sujeitos a uma. disciplina rcg11lm· e 
severa, pa1·a que tivessem a ncccssoriu subor
dinação, alma e vida ela clnsse milit,11·: disci
plina a que nno podin.o estar sujeitos, matl'i
culanrlo-se corno paizanos. A camarn attendeu 
ás razões que apresentei, e não reproduzia esta 
disposiçno das leis antel'iores. 

Mas insiste-se em um argumento que n:to 
sei em que razão se funde : é este argumento 
a immoralidade dos alumnos em consequencia 
de se t&r transferido a academia para bordo. 
Não descubro a raz!lo que tenha.o os Srs. 
deputados pata avançar uma semelhante pro• 
posiçllo. Por ventura os moços que frequen
lilvão a .academia, quando elfa estava em · 
S. Bento, nilQ estavãO sujeitos aos vícios pro
prios da idade a que podem estar sujeitos 
os alumnos a bordo? Seus pais, seus tutores, 
o.u _aquelles que erào encanegados de sua 
educaçilo, podião exercer sobre elles uma ins
pecção, uma fiscalisação lão immediala, ter 
sobre elles urna vigilaacia tão forte, que os 
impedisse de commetler vicios desta natt1reza? 
Os pais, . os tutores, os acompanha.vão por 
ventura á academia ? Podião clles impedir as 
más companhias e a relação mesmo de uns 
com outros estudantes com mais ou com menos 
moralidade, e ainda com outros individuas 
que na.o pertencia.o á academia ? Não sabe todo 
o mundo a difficuldade que no Rio de Ja
neiro, hem como em todas as g1·ande$ ca .. 
pitaes, tem o pai de familia de manter o 
seu filho livre das influencias viciosas? Não 
se exerce a ho1·do de um navio de guerra maior 
inspecçllo e vigilancia sobre os moços que 
se habiliUlo para a . vida militar? Não fazem 
alli o con.1mandante da companhia, o segundo 
commandante e os mais officiaes as ve~es de 
pais e tutores, estando os alumnos sujeitos 
a penaf.i muito severas quando lransgridetn 
os p1·eceitos da montl? Não exercem elJes 
inspecçao continuada e a t.odos os momentos? 
Nao possó conceber a força deste argumento. 
A elle ser exacto, devia c<;inçluir-se que a 

32 
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educação collegial é a peior possi vel ; mas 
este principio é contrariado pela p1;atica das 
nações civilisadas, e mesmo no nosso ptii:t., 
onde talve1. nno estcJàO os collegios nrnntados 
com as precauções que silo empregadas a bordo 
da náo Ped1·0 II. 

Não póde o· nobre deputado comp1·ehend~r 
como os discipulos pode:m aprender mais a 
bordo na parte scienlifica, porque estuda.o 
fechados nas aulas vinte e trinta juntos, o 
que fará com que elles não possão bem me
ditar sobre as materias que estudno. Creio 
que os alumnos estuda.o com as portas abertas 
e que se dividem pelas differentes cnsas onde 
se dão as aulas, e são visitados pelos officiaes 
empregados neste estabelecimento; e por isso 
não póde haver motim on bulha durante as 
horas do estudo. 

Sendo assim, não sei como elles não possão 
estudar as suas lições. Eu tambem estudei 
uni pouco de mathematica, e acho muito 
pralicavel que dous, tt·es, ou qu,1tro alumnos, 
ou mesmo mais alguns, estudem suas lições, 
estando em uma mesma sala. Não creio que 
o numero chegue a 20, porque os alumnos 
sao 60, e havendo seis aulas, divididos elles 
por seis, dá no quociente· 10, numero muito 
menor do que aqui se disse. Mas ainda que 
estivessem vinte em urna aula, tendo cada 
um o espaço necessario para ter assento junto 
a uma mesa para estudar a sua lição, não 
acho difliculdade em que se appliquem com 

· proveito. Acho mesmo qne a bordo lerão mais 
facilidade de estudar do que cm terra, porque 
aqui ha mais distracções. 

Um rapaz que estuda na academia póde, du
rante o tempo do estudo, ir passear, _empregar
se a divertimentos;e a tantas dislracçaes que ha 
no Rio de JaneirQ, mórmente para um moço 
de pouca idade; e mesmo em casa dos pais 
quantas occasiões não terão de se distrahirem 
dos estudos ? Seria necessario suppôr que cada 
um estudante da academia de marinha habitava 
em um palacio, ou ao menos em uma casa tão 
espaçosa, onde pudesse reinar o maior e não in· 
terrompidosilencio, e onde nãO pudesse l1aver a 
menor bulha, e onde lambem não pudesse ser 
interrompido por divertimentos, visitas, etc. Ora, 
de ordinario as pessoas mais ricas não se vão 
entregar a essa vida, porque em verdade lêm 
seus incommodos e privaçoes, a que na.o estão 
sujeitas pessoas que procurão outra p1·ofiss10 ; 
dedicão-se pois a esta vida pe)a maior parte 
pessoas pouco abastadas, .e filhos de officiaes de 
ma1·inha, que, lendos pelo amoL" que se con
trahe pela profissão que se ahrAçou; quere~ qoe 
os filhos siga.o a mesma vida. Ora, nós sabemos 
que os nossos officiaes de marinha não· slio 
muito abastados, nem podem ter palacios em 
que seus :filho$ possllo estudar sem serem .inter
rompidos. 

Nao comprehenJo pois o~ ~nconvenienles que 

remltO.o desta lransferencia ao aproveitamento 
dos discipnlos. 

Parece- me que quando tr11lei desta materia 
por occasiao da <liscnssno do voto de graças ex
pendi tudo 4uanto podia expender; pat·ece-me 
mesmo qllc o nobre deputado rillo combateu os 
argumentos que então produ1.i. Vejo-me por
tanto obrigado a desistir della, tanto mais 
quanto tenho a fortuna de que o Sl·. ministro 
comparte a minha opinião a este respeito, e 
julga de interesse publico a conservação da aca
dem_ia a bordo. A fallar a ve1·dade, na.o vi 
ainda um só official-general, qae lenho con
sultado sobre a materia, que não approve a me· 
dida ; p6de ser que ella seja· muito má ; mas 
tenho o prazer de me enganar com homens 
da profissn.o. 

Direi duas pala.v1·as sobt·e a censura quefez o 
nobt·e deputado de Minas ácerca de uma pro
posiçn.o smittida na casa pelo nobre ministro 
da marinha, não que eu- queira defender a 
S. Ex., elle não carece da minha defeza ; mas 
porque póde acontecer que eu em outra occa-

. sião avance proposiçllo semelhante, e quero 
prevenir-me desde já para que me não taxem de 
illegal e anti-constitucional. O nobre ministro 
disse que expedia uma providencia por ordem 
do gove1·no : o nobre deputado enteudeu que 
isto era inconstitücional, porque govemo queria 
aqui dizet· regente. Não sou da opinião do 
nobre deputado : creio que os ministros na.o 
podem expedir ordem ou aviso senão por ordem 

· do regente ; e por isso as portarias e avisos 
dizem sempre - o regente em nome do impe· 
rador determina; etc. - Demais, um ministro 
4uer tqmae uma medida impo1·tante ; reune os 
seus collegas, e ti·ata-se desta medida em con
selho, e decide-se ; muitas vezes o ministro que 
tem de expedir a ordem· nllo segue muito -a 
opinião de que clla Sl~ expeça ; mas entretanto 

-a expede em virtude da resoluça.o tomada em 
conselho, expede-a em virtude de ordem do 
regente. . 

O nobre deputado pela província da Bahia 
tratou hontem da questão, se a ordero do go
verno que -tinha nomeado uma commissão para 
examinar as derrotas dos com mandantes dos 
navios de guerra que entrassem neste portó era 
illegal, e era lambem injuriosa aos. officiaes da ' 
nossa armada, ou antes. a todo o corpo da ar
mada nacio11al. Examinarei brevemente estas 
duas proposições. 

ºE' illegal a creação desf.a: cornmissão, disse 
o nobt·e deputado, porque . se derl:10 .venci
mentos e g1·atiflcações. ás pessoas que têm de 
a com pôr, ·e pergnntou o nohr1:: deputado. -
onde achou o governo autorisação_ para marcar 
essas gratificações ?-Eu lhe respondo:- No 
artigo que dá ao gover_no dinheiro para des
pczas eventuaes.-- Eu na._o concordo com o · 
nobre deputado (o Sr. Andrada -Machado) que 
entende que despe_zas eventuaes são sómenle 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1839 251 
aquellas marcadas e~u · lei, mas .que n·a.o se 
podem calcular previamente. 

Eu entendo que despezas eventuaes · sito 
aquellas que podem vir a ser necessarias, mas 
que não forno previstas quando se fez o orça
mento ; é isto o que se pratica em todos os 
paizes. O governo pois nno violou a lei; no-

. meando essa commissno, porque estava at1to
risado para fazer examinar as derrotas por 
quem lhe parecesse e julgasse mais conveniente; 
e não violou a lei, mandando abonar estas gra
tificações como despeza eventual. 

Mas porque accusa o Sr. Montezuma a ad
ministraçao de 19 de Setembro por actos se
melh:mtes áquel1es que elle mesmo praticou? 
Se elle estava aulorisado para os praticar, por 
qlle nno quer t·econhecer o mesmo direito na 
administi·açllo de 19 cfe Setembro? Haveria 
por ventura uma ]ei que desse faculdade mais 
ampla ao ministerio de que fez parte o Sr. Mon
tezuma, e que negasse esta faculdade ao rni
ltisterio de 19 de Selemhr·o? Não duvido que 
o Sr. Montez11ma por sua vasta capacidade de- . 
vesse ter mais attdbuições ; mas a lei não nt
tendeu a esta circumstancia, e concedeu atlri
buiçôes na mesma escala a um e outro minis
terio ; digo que praticou actos semelhantes, 
mas não fui esmerilhar, examinar miudamente 
o que se tinha passado na secretaria a cuja testa 
esteve o nobre deputado, secretaria que não di
rigi, e por isso não podia entrar nesse miudo 
exame; todavia constão-me alguris factos que 
não produzo já: porque n!lo estou bem certo se 
são exactos como forllo referidos; tornarei a 
examinai-os inelhor. Sei, porém, que pela se
cretaria da marinha se expedirão muitos actos 

· semelhantes no tempo do ministerio de que 
fez parte o Sr, Montezuma ; e se esse mi
nisterio era solidario, e se o nubre depntado 
tinha então a mesma idéa de que taes actos são 
iHegaes, como consentio que o seu collega da 
_marinha praticasse actos illegaes sem se oppôr 
a elles ? No tempo do ministerio de · que fez 
parte o nobre deputado, foi nomeado um ca
pitão de fragata incumbjdo de ex·aminar com o 
ajudante da inspecção, ou de assistir ás obras 
que se fü.essem no mar ; a este official se deu 
a gratificação de 800$000 annuaes; no mesmo 
ministerio fora.o nomeados 3 ou 4 addidos para 
a secretaria da marinha, a cada um .dos quaes 
se deu 400$000 de gratificação. Não são 
estes acfos semelhantes áquelles que são 
tão acremente censurados pelo Sr. Monte-
znmà.? -

Mas, se este acto não foi airn;la taxado de il
Jegal, porque deu füncçoes novas a officiaes "de 
marinha ! Duvida-se por ventQra se o governo 
linha facnldade de examinar as derrütas, ou 
faz..-1-as examinar por pessoas por elle no
meadas, a quem encarregasse semelhante 
trabalho? Não citou o nobre deputado o ar
tigo do regin1ento proviS.ional, que obriga os 

officiaes de marinha a fazer as derrotas, e 
apresen tal-as no conselho do almirantado? 

Se, pois, os co.nmandantes têm obrigação de 
apresentar as der1·otas, como se diz que o 
governo pratica uma illegalidade, porque as 
quer examinar, quando a lei quer que ellas 
s~j~o examinadas? 'Mas disse-se que conviria 
incumbir este ex3:me ao conselho naval; não 
ha duvida ; quando apresentei este projecto 
no conselho, era esta uma de suas disposições ; 
mas entendeu-se que este artigo era mais 
regulamentar do que legislativo, e que o go
verno podia dar ao conselho do almirantado 
esta allribuição. Eu queria mais : eu queria 
que os cornmandanles fossem obrigados nno só 
a apresentai· as suas derrotas, mas n irem ao 
conselho, quando o conselho o entendesse con
veniente, para darem as exptfoaçaes neces
sarias. Mas pu1·qt1e eu pretendia dar esta 
attribuição ao conselho naval, t::egue-se que o 
governo nl\o Ci:ituvn nutodsado para incumbir 
este ex.aine a qualquer conselho ou n uma con1-
missllo que entent.lesse com•eniente? 

Não entrarei no exame da vantagem deste 
acto do governo, porqne nllo ouso fallar nisto 
á . vista do nobre ministro, que mais capa
cidade tem do que eu, e que é da profissão. 
Como o nobre ministro hontem ~sseverou na 
casa que acha\ra esta medida conveniente, nao 
entro nos argumentos que poderia produzir 
para fundamentar a conveniencia da creaçtto 
dessa comrnissão. N:to me dispensarei porém 
de dizeL' ao Sr. Montezuma que me parece não 
ter tido razão quando asseverou que este acto 
era injurioso aos nossos offi.ciaes de mal'inha, 
por isso que (disse elle) se duvidava dos conhe
cimentos e capacidade daquelles officiaes. Eu 
não · entendo .que seja injuriçiso a qualquer 
empregado publico que se duvide se elle 
cumpre bem o seu dever; porque enta.o seria 
necessario acabar com todas as leis que tratão 
de fiscnlisar os actos dos empregados pu
hlicos ; porque se se deve entender que um 
homem está habilitado para desempenhar opli
mamente as funcções do seu emprego, a mesma 
razl\o ha para se pensar assim a respeito de 
todos os outros; e então não deve haver fisca
Iisação sobre a conducta de empregado algum. 

Direi tambem que não me parece muito 
e:icacto o argumento do nobre deputado, quando 
disse · que. esta commissão podia examinar 
derrotas feitas por officiíles de maior graduação. 
Note.se que esta commissão é composta de 
dous officiaes . generaes, e · de um c~piUto
tenente ; que ella foi creada para examinar as 
derrotas dos commandantes dos navi.os soltos, 
e não das esquadras ou divisões, e que u~1 
official general não deve commandar nav10 
solto, mas esquadra ou divisa.o. Nã(! pôde 
portanto, haver occasiAo de que um offlcial 
·general · venha a· apresentar a sua derrota a 
essa com.misslo; e quando mesmo possa acon• 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE us39 

tecei· que li m olltciul 11rnls grudundo do qne o 
capilllo·lcnenlc llfll'l!senlc u sua cle1•roln à com• 
missllo, uislo nno hn dcsnr ulgurn, tJorquc é 
sabido que até os conselhos de guerra podem 
ser compostos de officiaes de menor graduação 
do que nquelle que tem de respondei· perante 
esse conselho, e isto para dar uma sentença. 

Nilo · vejo pois o principio donde possa 
dedt1zir-se que o governo com a nomeação desta 
commissão lançou uma especie de desar sobre 
os officiaes da nossa armada. · 

Direi mais ao nobre deputado que esta mesma 
medida, simples como parece, nno foi po1· mim 
inventada ; não quero patente de invenção, 
como por vezes tenho dito, dos actos que pru
lico. Vi em França em 1808, ou antes, se creou 
um conselho nautico para cada porto naval, 
que era composto do prefeito do departamento 
maritimo, e de um capita.o de mar e guerra, 
podendo fazer parte delle ofticiaes ainda de 
menor patente. 

Vê pois o nob1·e deputado que a pratica e 
opinillo de uma nação muito adiantada, e a 
opinião do Sr. ministro da marinha que é da 
profissao, e muito abalisado, não e'3tão em har
monia com a sua opinião ; e que por conse
quencia licito me parece dizer q11e a medida 
tomada pela administraçao de 19 de Setembro 
não é injuriosa á classe da armada. 

Ouvi dizer mesmo que o nobre ministro 
tinha ampliado esta medida, mandando que a 
commissao pudes.se chamar perante ella o 
official que fez a derrota, para pedir explicações. 
Se assim é, agradeço muito a S. Ex. Eu entendi 
que na.o podia tomar uma tal dl,liberação, 
porque julgava que, para se ter o direito de 
chamar o official, devia ser um tribunal talvez 
mais importante; mas acho boa a providencia.Eu 
teria mesmo receio de dar uma tal providencia, 
porque não sendo oflicial de marinha, qualquer 
cousa que eu fizesse que pudesse. parecer des
douro para a classe da marinha, podia dar 
lugar a dizer-se que era porque eu não per
tencia a essa nobre classe. 

O nobre d~putado fallou tambem sobre as 
companhias fixas de marinheiros, e pareceu 
fazer algum reparo. na organisaçao que agora 
tem, e que na sua opinião não está exacta
mente conforme ao decreto de meu antecessor. 

O SR. MoNTEZUMA :- Eu me referi ao de
creto do lº de Julho de 1837. 

O SR. ToRRES :- Farei algumas observações 
sobre este objecto. 

E' minha convicÇão que o estabelecimento 
de companhias fixas melhor organisadas será de 
uma vantagem extraordinaria ao nosso paiz, 
entendendo que cumpre dar-lhes uma outra 

· organisação um pouco mais militar do que a 
que trata o decreto do meu antecessor. Eu 
entendo que elles podem ser bem exercitados 
nno só no exerciçio pratico, que âiz respeito ao 

trabalho de marinheiro· propriamente dito, mas 
que podem com grande vantagem do serviço 
uaval ler instrucção que os torne aptos para o 
sei·viço da artilharia, e mesmo para algum 
serviço como soldados. Um navio assim tri· 
polado tornar-se-ia ele uma força m nito mais 
respeitavel, podendo a sua tripolação trabalhar 
não só nas manobras como com artilharia, não 
só no mar como desembarcando, accommetter o 
inimigo em uma praia ou um ponto qualquer 
onde possa ter accesso. 

Além disto, tem sido observado nas nações 
maritimas que ha grande inconveniente havei· 
a bar.do de um mesm1J navio mal'inl1eiros e 
soldados, porque ha sempre· entre elles uma 
especie de rivalidade que nAo se pôde deslruir, 
e qne é causa de conflictos, desordens e de 
grande enfraquecimento. Ora, se a organisaçllo 
das companhias fixas de marinheiros fôl' con
siderada corno o Sr. ministro disse hontem, 
destruir-se-ha este principio de falta de força, 
e a sua instituição s•~rá de muita vantagem para 
o se1·viço publico. 

Mas disse o Sr. deputado pela Bahia qne não 
se deve fazei· de um soldado nm marinheiro. 
Ninguem o quer fazer: o .que se quer é que 
os marinheiros tenhAo instrucção aprqpriada 
para poderem trabalhar como artilheiros, in
fantes, etc. Pat·ece mesmo que foi esta a opi
nião do corpo legislativo quando admittio esta 
disposição na lei: lêa-se o relatorio do Sr. Sal-

. vador José Maciel, e ver-se-ha q11e foi esta a 
sua intenção quando propôz a creação das com· 
panhias fixas de marinheiros, e que expôz isto 
mesmo. Era pois do dever do governo, publi
cando o decreto da organisação destas compa· 
nhias, ter em consideração esta exposição, á vista 
da qual o corpo legislativo a autorisou. Demais, 
ha vantagem exh·aordinaria na organisação das 
companhias fixas, não digo de marinheiros feitos, 
mas de aprendizes de mat'inheiro. Nós não 
temos marinheiros nem viveil·o delles, porque, 
não temos navegação de longo curso, nem cos
teira, nem pesca: havemos depois sentir por 
força falta de homens para o serviço de mar ; 
como, pois, procurar remover esta falta senão 
á custa da nação? E que- meio mais conve
niente, mais propl'Ío do que estas companhias 
fixas, onde assentem praça meninos até 16 
annos, d.e que se póde achar grande numero, 
mórmente nas provincias maritimas, que vão 
readquirir um meio de subsistencia que não 
terião se não tivessem esta protecção? Creio, 
portanto, que o. S1·. ministro fará um serviço 
ao paiz se trata_r · de dar a estas companhias 
uma,organisação mais apropriada aos fins que 
se tivera.o em vista na sua creação. 

Disse o nobre deputado que estas compa
nhias fazem exercicio no arsenal de marinha. 
Não sei : no meu tempo não o faz.ii.\o; e se 
hoje o fazem, agradeço ao Sr. ministro, como 
intere$Sado na prosperidade q.o p:::i.iz, a vaqla· 
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josa innovação que fez, que me pai,:ece muito 
propria e conveniente para o fim que devemos 
ter em vista. 

Por esta occasião direi que mesmo tratava 
de dar-lhes uma· nova organisaça.o, tendo em 
consideração as idéas que tenho expendido 
nesta casa ; e até me parece que na.o abusarni 
da bondade do Sr. ministro e das circurnstan• 
cias, dizerido que, talvez quinze dias antes de 
sahir do ministerio, eu tinha pedido a S. Ex.. 
o favor de rever este plano, mas que na.o tive 
tempo de ouvfr a sua- opinião a este respeito, 
porque era uma das pessoas qlle eu entendia 
habililac.las para me in.struir em materia desta 
nalu1·eza. · 

Disse o nobre deputado de Minas 4ue a ad
ministraç:l}.o passada tinha pedido a,ooo praças 
para cil·cm11stancias extraordi narias, e por con~ 
sequencia não se podia votar por 3,000 praças 
em circumstancias ordinat·ias, como exigia o 
Sr. ministro. A proposição do nobt·e deputado 
nM é exacta. Na proposta de fixação de forças 
navaes, no anno passado, o gove1·no não pedia 
força para circurnstancias extraordinarias, por 
que não linha ainda tido lugar o desastre do 
Rio Pardo, e o governo tinha espernnça de 
que, no anno da lei, a luta desastrosa no Rio 
Grande do Sul já estaria concluida; accres
cendo que, se o governo tivesse necessidade 
de mais força, a podia vir pedir ao corpo legis· 
}ativo, corno fez actualmente. Eis porque o 

. governo nno pedio força para circumsluncias 
extraordinarias, mas na.o teve em vista, con
servar menos de 3,000 praças. 

Te.nho terminado o meu discurso. Espero 
que V. Ex., Sr. presidente, ha de permiltir-me 
que ainda uma vez eu peça a palavra, ao menos 
para me explicar, visto que naturalmente os 
Srs. deputados que pedirão a palavra depois de 
mim hão de querer replicar. 

Fica a· diseussão adiada, e levanta-se a sessão 
ás 2 e um quarto da tarde. 

A ordem do dia é a mesma. 

Sessão em 19 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARió. - Expediente. - Req'l.teri1nento. -
Ordem do dia.-Negoeio do Dr. Gtterra.
Frixação de forças navaes. niscu1·so.s d<.?B Srs. 
rninistro da marinha, Ottoni, Andrada Ma
eliado, Castro e Silva, Rodrigue8 Torres e 
Oarnei1·0 Leão. 

A's 10 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. · 

Falta.o com causa participada os Srs. Cajueiro, 
$.ouza Ma1-Lins1 Lima e Silva, José l\larianno, 

Ferreira de Castro, Coelho Bastos, Aureliano, 
Freitas, Bustamante, Alcibíades e Pinto Coelho ; 
e sem ella os Srs. F1·;1ncisco do Rego e Souza · 
Franco. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1!1 SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, par~icipando que o 
presidente da provincia de Minas Geraes em 
o11icio de 5 do corrente lhe comrnunicou 
lernm-se creado na mesma pl'ovincia mais 
quatro dislrictos eleitoeaes, denominados Cabo
Verde, S. Jono Ba.ptista do Presidio, Bom-Fim 
e Ouro ~,ino.-A' commissllo de poderes. 

. Do mesmo ministro, enviando a copia do 
decreto de 13 do corrente com os doeu men los 
que lhe sa.o relativos, pelo qual o regente em 
nome do imperador houve por beu1 fazer 
mercê da pensão annual de 120$000 ao guarda 
nacional Diogo José Pit-es.-A' cornmissão de 
pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, remettendo a copia do 
decreto de 6 do cort·ente com os documentos 
que lhe são relativos, pelo qual o regente em 
nome do impe1·tHlor houve por bem fazer me1·cê 
ao tenente-coronel reformado de 1"' linha do 
exercito, Diogo José Machado, da tença annual 
de 120$000.-A' mesma commissa.o. 

Vai remettida á commissao do commercio, 
industria e artes, uma reprcsenta~ão da com
panhia fluminense dos omnibus. 

Lê-se e approva-se a redacção da resolução 
que autorisa o governo a conceder carta de 
naturalisação de cidadão brazileiro a João-Diogo 
StUl'tz. 

Sao julgados o_bjecto de delibemção e vão a 
impl'imir os se3uintes pareceres da commissão 
de instrucção publica: 

« A commissão de instrucção publica leu os 
requerimentos de Camlido José de Moura· e 
Francisco Joaquim Pereira Caldas, estudantes 
do curso jurídico de Olinda, nos quaes pedem 
ser admittidos a fazer actos do 5° anno, que 
frequenta.o como volnntarios; e para obterem 
esta grnça, allegl'l.o que tendo-se elles retirado, 
por cau~a de molestia, em 1837, sem fazerem 
acto do 3º anno, para que e-,tavão habilitados, 
voltárão áquelle curso em 1838, já fóra do 
tet·mo prescripto para poderem ser examinados 
nas materias do referido 3º anno, e isto pqr 
causas imprevistas; o que obrigou a que elles 
se tornassem a matl'icular no mesmo 3º anno, e 
frequentassem como voluntarias o 4". Nestas 
circumstancias requerêrão o anno passado a 
esta augusta camara, para que fossem admit
tidos a fazer acto desse 4'' ánno, o que sendo-lhe 
assim deferido, não passou a respectiva reso
lução no senado, motivo porque, feito o acto do 
8° anno que de novo cursára.o, achão-se actual
mente matriculados Iio 4º, e frequenta.o ao. 
mesmo tempo o 5º, como voluntarios. 
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cc A commissão considerando que acha-se 

.provado com os documentos apresentados o que 
· allegAo os supplicantes, e que verifica-se a res
peito do que agora requerem as mesmas cir
cumstancias, e razões de equidade que havia.o 
o anno passado, quando se attendeu ao que 
pedirão ; não sendo além disto justo que perca.o 
um anno em sua carreira lilteraria, por motivos 
que não podia.o prevenir ou remover, é por isso 
de parecer que ·se defira á pretenção dos sup
plicantes, e para isso tem a honra de offerecer a 
seguinte rt!solução . 

<< Art. lº. O director do curso juridico de 
Olinda fica antorisado para adr.Qiltir a fazer acto 
do 5º anno aos estudantes .Candido ,José de 
Moura e Francisco Joaquim Pere:ira Caldas, 
quando para isto se mostrem competentemente 
habilitados, na.o obstante se acharem frequen
tando o dito anno como voluntarios. 

« Art. 2º. Suspendem-se para este fim só
mente todas as leis em contrario. » 

« Paço da camara dos c7epulados, 19 de Julho 
de 1839.-Bandei1·a de Mello.-L. J. Ribeii·o. 
-Bispo de Cuyahá. » 

« Foi presente á commissão de ins-trucção 
publica um requerimento de Manoel Joaquim 
Alexandrino de Andrade, estudante do curso 
juridico de Oli11da, no qual allega que tendo o 
anno passado pedido :.- graça de fazer acto do 
3º ;inno, que frequentava como ouvinte, nào 
fôra o seu requerimento tomado em conside
ração, p01· faltar para isso tempo á esta angusta 
camara, graça que o supplicante implorava, 
fundado na impossibilidade, em que. se achou 
de chegar eni Olinda a tempo de matricular-se, 
e como hoje se tenha matriculado no 3" anno 
e esteja ouvindo o 4º, requer ser admittido 
a fazer em tempo competente acto dó dito 
4° anno. 

« A commissão entendendo ser digno de at
tenção o motivo que o supplicante pondera, e 
de que offerece prova, é de parecer que a sua 
pretenção seja deferida com a seguinte resolução: 

« Art. 1.,. O director do curso juridico da ci
dade de Olinda é autorisado a admittir a fazer 
actt> ·ao 4° anno. ao estudante Manoel Joaquim 
Alexandrino de Andrade, uma vez que este se 
mostre habilitado com o acto do anno ante
rior, e com frequencia regular do referido 4º 
anno, não obstante ser· t'eita na qualidade de 
ouvinte, pagando as respectivas. matriculas. 

« Art, ·211• Suspendem-se para este fim sómente 
todas as leis em contrario. 

« Paço do camara dos deputados, 19 de Julho 
de 1839.-Eandeira de .Jfello.-L. J. Ribeiro. 
-Bispo de Cuyabá. » · 

O Sr. Monte.zuma, obtendo a palavra pela 
ordem, declara que na casa se pedirão varios 
papeis pela secretaria de estado dos negocios. 
estrangeiros sobre o desastre que aconteceu a 
bordq q~ qrpa das barç~~ q~ yapor, cujos papeis 

e1le orador remette á mesa, e pede ao Sr. pre
sidente quê haja de os enviar á commissão de 
diplomacia, por ser á ella que compete o seu 
conhecimento. Aproveita esta occasi11o para 
pedir igual mente ao Sr. presidente que haja da 
mai1du procurar uma representação da fre
guezia do Bom-Conselho, districto de Jere
moabo, prnvincia da Bahia, pedindo a esla 
camara que na.o consinta que aquella freguezia 
.seja Jesunida da província da Bahia, para ser 
unida á ele Sl"rgipe d'El-Rei. Diz que recebeu 
cartas de varias autol'idades daque1le districto, 
como do juiz de paz, do parocho da freguezia, 
etc., todas pessoas de consideraçao, pedindo-lhe 
que faça valer nesta cam:ua os seus dirpitos 
todas a~ vezes que se tratar desta questa.o, e crê 
que os roais. Srs. deplltados da Bahia receberão 
cat·tas iguaes. Afim pois de· provar que elle 
orador toma em consideração requerimentos 
desta natureza, roga ao Sr. presidente qlle hnja de 
mandar consignar na acta este seu requerimen Lo. 
Se acaso se entender que é necessario que se 
escreva estas palav1·as, elle as escreverá. De
clara qüe a representação já se acha na ca::ia, 
e est~ na commissa.o de estatistica. Pede licença 
para mandar por escriplo o seu requeriniento 
á mesa. 

C Sr. Henriques de Bezend.e (pela ordem,): 
- Requeiro que todos esses papeis relativos 
ao- que aconteceu a bordo da barca de vapor 
Espem.tladi>ra vn.o a impl'imir, não obstante 
serem remettidos á commissão de diplomacia. 

Consultada a camara decide que se imp'rimão 
. esses papeis, e sejllo depois remeltidos á men
cionada commissão. 

Vai, portanto, a imprimir o seguinte: 
cc Illm. e Exm. Sr.- Vou satisfa:!;er a reso

luça.o, que V. Ex. me communicou pelo seu 
aviso da data de 5 . do corrente, relativamente 
ao desastre acontecido a bordo da barca de 
vapor-&peeulado1'a-em consequencia do tiro 
disparado de bordo do brigue presa-Ganges-, 
de que resultou a morte do brazileiro João 
Soares de Bulhões .. 

<e Logo que o governo impet·ial teve conheci
mento de tn.o deplora vel · acontecimento, não 
se demorou um i>Ó i..nstante em se dirigir ao 
encarregado de negocios de S. M. Britannica, 
exigindo que se . mandasse proceder imme
dialamente ás averiguações necessarias, para 
se cónhecer o · perpetrador de um crime UI.o 
atroz, e que tanto exacerbou os animos dos 
habitantes desta capital, afim de ser punido 
com todo o rigor das leis. .O dito encarregado 
de negociós, conhecendo a gravidade do caso, 
cooperou quanto esteve no seu alcance, afim 
de que sé désse ·a devida satisfação ao go
verno imperial, e com effeito entendendo-se 
elle com o cominodore Sulivan, comman
dante das forças navaes de S. M. Britannica, 
surtas neste porto, nã.o tev~ ilquelle çpqima_n~ 
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dante duvida alguma em que o juii conservador 
o desembargador Caetano Maria Lopes Gama, 
fosse inquiril' as testemunhas a bordo do brigue 
aprisionado Gange,;. 

« Sendo pronmJCiado a prisão e liVl'amenlo 
o soldado da gual'niçno do mesino brigue, 
Jo::;é Hain, o sob1:edito juiz o reclamou ao com
modor·e Sulivan, que recusou entregai-o em
quanlo nao recebesse ordens do conselho do 
almfrantado britannico. A' vista disto, o governo 
imperial exigia que se conservasse preso neste 
porto o réo, officiando neste sentido á le
gaçR.o ln·itannica nesta côrte, e participando-se 
tudo ao nosso 1:mcm·1·cgado de negocios 11a côrle · 
de Londrns. 

" Tendo exposto n V. Ex. os passos que de11 o 
governo impe1·íal crn lM melin<lrosa conjunclm·a, 
tenho a honra de ·rem<!ller a V. Ex. toda a cor
respondencia que houve a semelhante res
peito ; nl'lo podendo deixar de mencionar, 
com particularidade, a nota . da sobredita le
gaçllo, de 30 de Abril do corrente annó, com 
a qual se lransmitlirão todos os documentos que 
o commodore Sulivan mandou tÍL'ar a bordo da 
fragata Stag, sobre este caso. 

cr Deus guarde a V. Ex.-:--Paço, em 8 de Julho 
de 1839. -Oandido B,,.ptista de Oliveira.-·Sr. 
D. José de Assis Mascárenhas. ·» 

DOCUMENTOS 

cc O abaixo assignado, do conselho de S. M. 
o lmperador,.ministro e sec.a·etario de estado dos 
negocios estrangeiros, acaba de ser officialmente 
informado que, voltando da ilha de Paquetá, 
no dia 21 do corrente, .pelas nove horas e 
n1eia da noite, a bat·ca de vapor Especuladora, 
no momento de approximar-se ao bdgue 
Ganges, apresado por um dos navios de guerra 
de S. M. Britannica, por transportar africanos, 
se dispnrára de bordo do mesmo brigue um tiro 
de espingarda com bala, o qual ferira mortal
mente a um dos passageiros, de nome João 
Soares de Bulhões, como se prova pelas cópias· 
juntas da parte do juiz de pai do lº disl1·icto de 
S. José, e do corpo de delicto fejto pelos fa
cultativos. 

,r ~ste · escandaloso facto, · depois de outros 
já· praticados ·neste porto por ~asos de guerra 
hritannicos, tem enchido de indignação aos· 
habitantes desta côrte, e é por sua natureza 
tao atroz e aggravante, que o abaixo assig
nado não se demora em levai-o ao conheci
mento do Sr. \V. G. Ouse]ey, encarregado 
de negocios de S; M. Bl"itannica, na certeza de 
que o Sr. OuseJey entendendo-se immediata
mente co~ o official,com mandante ·das. forças 
navaes da-sua naçllo, surtas· neste porto, haja 
de mandar proceder ás mais rigorosas inda
gações, afim de se conhecer o perpetrador de 
ta.o enorme delicto, para ser castigado com a 
severidade das leis, entretanto que se passa já 

a proceder judicialmente sobre este objecto, na 
conformidade da legislaçno do paiz. 

rr O abaixo assignado, aguardando o resul
tado destas indagações, não dissimula ao Sr. 
Ouseley a sua sorpresa pot· un1 aconteci
mento tllo estranho, o qual parece revelar da 
parte tias forças da estação britannica a in
tenção attentatoria de arrogar-se a policia da 
parte do ancomdonro por ellas occupado; o que 
na sua opini:10 é uma offensa, que o governo 

· brazileiro jámais poderá tolerar. 
cc O ab:ibco.as:.-:ignado, esperando receber do 

Sr. Ou~eley uma resposta prompta e satisfa
ctoria, como exige i, gravidade do caso, lhe re
nova as expressões.do seu ohsequio e estima. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Abril 
de 1839.-0atZdido Bapti.<Jta de Oliveira.
Está conforme.-Bento da, Silva Lisboa. ,1 

cc Illm. Sr. - Pe)o processo a que procedi 
sobre o assassinato de ,João Soares de Bu
lhões (que agora passo a rcmetter á conserva
toria ingleza) conhece-se que ás nove horas e 
meia da noite de 21 do corrente, vindo a barca 
de vapor E~peculadora de Paquetá e Pie
dade, conJ muitas familias, entre as quaes 
vinha Jon.o Soares de Bulhões e suá mulher, 
ao passar a barca entre a fragata ingleza e 
o brigue Ganges, ap1·esado com africanos, 
foi forçoso á barca, para se desviar de uma 
lancha qne estava fundeada naquelle lugar, 
e para não cahir sobre o· Ganges, ciar; 
sem comt11do parar ; de bordo do Gange3 
disserão algumas palavras em inglez, que não 
farão entendidas pela barca ; fe~-se fogo por 
duas vezes de bordo ·do Gan,qes para a 
barca, porém ardeu a escorva apenas ; tendo 
pórém., a barca já passado pelo brigue, dis
parou-se de bordo deste um tiro de mosquete, 
cuja bala entrando pela alhêta da barca, rompeu 
o toldo1 e fel'io mortalmente a João Soares de 
Bulhões, que falleceu á uma hora da tarde de 
22 deste mez, na misericordia. E' de notar que 
o luar estava bastante claro, a barca trazia um 
pharol encarnado no mastro de prôa, e luzes 
debaixo do toldo, evidencia-se tanto que a 
barca já . linha passado o Ganges, quando 
de bordo deste disparou-se-lhe o tiro, que a bala 
teve direcção de pôpa para· pt·ôa. 

<e Deus guarde a V. S. - Rio, 24 de Abril de 
1839. - lllm. Sr. Dr. juiz de direito chefe· de 
policia. - José Vicente de· ilze·redo Ooutinlio, 
juiz de paz.-Está conforme. - Ben,to da Silva 
Lisboa. >1 

e< Auto de ex.ame e corpo de delicto na 
pessoa de João Soares de Bulhões. -· Moreira. 
-Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocentos e. trinta e nove, 
aos vinte e dous dias de Abril, nesta côrte 
do Rio de Janeiro, em a santa casa da miseri: 
cordia, onde veio o ·sargento.mór Jol\o José 
Dias Moreira, juiz de paz do primeiro districto 
de S. José, commigo escrivão do seu cargo ao 
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diante assignado, ahi sendo presentes os fa
cultativos Drs. Manm,l Feliciano Pereira de 
Carvalho e Francisco de Paula Duarte de 
Araujo Gondin, o mesmo juiz lhes deferio o 
juramento dos Santos Evangelhos, sob cargo do 
qual Jhes encarregou que bem e '\'l'rdadei
ramenle, sem dolo, nem malícia, vissem e 
examinassem a pessoa de João Soares de 
Bulhões, que estava presente, e declarassem as 
offensas que nelle cncontra.ssem, o que sendo po1· 
elles recebido assim promellêrrio cnrnpl'ir, e exa
minando, em pl'esença das lestemnnhl\s no 
clinnte Msignadus, uniformemente dt:clorárão 
que o dilo ,lono Soares de Bulhoes apresen
tava. dnns fürida~, nma n~ regino temporal 
esquerda, perto dn exh·emidade da npophise 
orbitaJ"ia, e a ouh·a tres linhas acima da 
uniao do terço int1-mw com o rnedio do sppel'
cfüo direito, e ambas de fórma circular, de 
bordas frregulares ; sendo ns da primeira 
deprimidas, e as da segunda elevadas, entu
mecidas e echymosadas, a segunda ferida 
é mais largn, e eslá cheia d'esquirolas e 
porções de massa cerebral dilacerada. O olho 
esquerdo está completamente destrnido, e suas 
memhranas íormã.o retalhos fóra âa 01·bita. 
O ferido se acha em estado comaloso p1·ofundo 
do qual na.o desperta nem com fortes estí
mulos, e é agitado àc movimentos convulsivos, 
excepto no membro abdominnl esquerdo, que 
se acha paralysado. Que do que fica exposto, 
elles facnltativos concluem que os ferimentos· 
forno feitos p9r arma de fogo (por uma 
espingarda), de adarme dezesete, cuja bala 
enlrou pela região temporal esquerda, e sahio 
acima do supercilio direito. interessando as 
paredes externa e interna da orbita esquerda, 
o globo occular e ethimoide, os lóbos · ante
riores do cerebro, pt'incipalmente. o esquerdo, 
e o temporal ; e que por isso são de parecer 
eBes facultativos que as feridas são inevita
velmente rnortiu~s; e nada mais declarár9.o, do. 
que dou fé, assim como de vei· o maleficio. A' 
vista do q~e mandou o juiz lavl'ar este auto, 
em que assignou co1n os facultativos, teste
munhas presentes, e eu, Fernando Ca!ltano da. 
Silva Caldas,. escrevi e assigno.-João Jogé 
Dias Moreira.-Dr. Manoel Feliciano Perefra 
de Oarvallw. - Francisco de Paula Duarte de 
.A,·aivo Gondin.-Franciseo de Paula Castro.-
Vicente Ferreira de A g·uiar :Leitâd.;... Fernando 
Caetano da Silva CaldQ.!J. - Está conforme. -
Bento da Silw. Liaboa. » 

Trad·ucção 

te Rio de Janl.liro, 22 de Abril de 1839.
Sr. rninistro.-co·m pt()fundo pezar me dirijo a 
V. Ex., por occasiao de um accidente dos 
mais dt::ploraveis, acontecido honlem, segundo 
me informi\o, a bordo de uma das barcas 
d~ vapor de;;ta bahia. Eu espero que o rurnor 

publico tenha exagerado a grandeza do mal, 
e que a pessoa que dizem ter succumbido 
das consequencias de uma ferida, que recebêra 
de bordo de uma das presas, a que a barca de 
vapor &peculadora fôra de ·encontro, esteja 
simplesmente ferida. 

« Em todo o caso julgo ser do meu devei· 
expressar a V. Ex. neste momento, e antes de 
ser recebida a notificação official desta terrivel 
desgl'aça, quão viva foi a dõt· que experimentei, 
quando fui informado da prnbabilidade de um 
tM penivel desastre. 

« Recebei, Sr. minisfro, os meus mais vivos 
e sjnceros pezames por este motivo ; e se 
houver meio de testemunhar publicamente a 
extensa.o da sympathia qlle eu sinto, tanto 
por pai'le dó meu governo, corno pela minha 
propria, 11a qualidade de seu orgão junto á cõrte 
imperial, eu desejarei extremamente que tal 
meio se ponha em pratica. 

« Dignai-vos, Sr. ministro, acolher à ex
pressno da alta e perfeita consideração, com 
que tenho a honrn de ser. - De V. Ex. humi
lissimo criado.- W. G. Ou,aeley. - Está con
fonne._;_ Bento da Silva Lisboa. >i 

cc O abaixo assignado, do ·conselho de S. M. 
o lmperu.dot·, ministro e secretario de. estado 
dos· negocios estraogeiros, depois de ter diri-. 
gído ao Sr. W. G. Ouseley, encarregado de ne
gocios de S. M. Britannica, a sua nota datada 
de hontem, relativamente ao esc,mdaloso facto 
acontecido com a barca de vapo1· Especula
do,·a, recebeu a nota, que lhe passou . sobre 
o mesmo assumpto o Sr. Onse\ey, manifestando 
o profundo pezar que experimenlára po1· aquella 
deploravel occur·rencia. 

« Ainda que o governo irilperial reconheça 
na brevidade com que o Sr. Ouseley ffaera 
a sua communicação, quanto procura contri
buir da sua parte, para nao aggravar o hor
roroso attentaclo commettido dentro de um 
porto do impel'io, e contra uma embarcaçãO, 
que de· nenhuma maneira se podia tornar sus
peita1 especialmente erri uma noite de luar, 
comtudo, sendo a offensa perpetrada de bordo 
do brigue Ganges, de uma nritureza atroz 
e digna de severo castigo, o abaixo assignado 
previne ao Sr. Ouseley que o corpo de delicto, 
que deve servir 'de rnaleria ao processo, acha
se já nas mãos do juiz competente, pal"a ter 
hoje mcs1rio o devido andamento, afim de que 
o culpado de tão enorme delicio, seja puuido 
com to<lo o rigo·r das leis, nM só por ser esta 
a satisfaçllO, que é devida _á jusliqa que o go-

. verno imperial se esmera em fazer respeitar, 
màs igualmente para se evital' para o futuro a 
repetição de actos, de que podem originar-se as 
mais sérias e tristes consequencias. 

« O ahaixo ?ssigriado renova ao Sr. Ouseley 
as expressões do seu obsequio e estima. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Abril 
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de 1839.- Oandido Bapti8ta de Oli.veim.
Está conforme.-Benfo da Silva Lisboa. >) 

Ttadu.cção 

<< O abaixo assignado, encarregado de negocios 
de S. M. Britannica, tem a honra de trans111itlir 
uma copia da carta, que em conformidade 
do desej_o que na sua desta manhã expressou 
S. Ex. o · Sr; Candido Baptista de Oliveirn, 
ministro e socretario de estado dos negocios 
estrangeiros, em que comrnunicava official
me11le o deploravei acontecimento que leve 
lugar ullimamenle a bordo de urna barca de 
vapor deste porto, dirigio o abaixo assignudo 
aõ commodore Suiivan, cornmanàante cm chefe 
das forças navaes de Sua Magestade nqui es
tacionadas. O lempo nM lhe perrnille outra 
cousa 1nais a fazer, do que refei·ir n S. Ex. 
para o conteúdo desta carlu1 afi111 de provar que 
o seu dest'jo de coopenn· nesta ll'iste occur
rencia com o governo imperial, o induz a pôr 
de parle, neste caso, a restricla obscrvancia 
das forrnulas milital'es, navaes, e mesmo da lei 
inter nacional. 

« O abaixo assigriado pede.a S, Ex. o Sr. Can
dido Baptisla de Oliveira, qne aceite ()S pro
testos de sua alta estima e uistincta consi
deraça.o . .:..... 1V. G. Ouseley. 

(( Rio de .Janeirn, 23 de Abril de 1839.-Está 
confoi·me.-Bento da Sih;a Lisboa. )> 

« Senhor.-E' com extremo tJezar que tenho 
de escrever-vos ácerca de um successo lamen
tavel de que fui officialmente informado por S. 
Ex. o Sr. Candído Baptisla de Oliveira, ministro 
dos negocios estrangeiros. 

(( Pelcls representações que me têm sido feitas 
por parte do governo de S. M. Imperial, e 
lambem de outras fontes, soube que no dia 
21 do corrente, regressando a barca de vapor 
Especuladora, da ilha de Paquetá para a cidade, 
se lhe fizera fogo ao passar pelo Ganges, 
uma das presas ultimamente capturadas com 
africanos a bordo, e que um respeitavel e foof
fensi vo cavalheiro brazi!eiro fôra por e:;se tiro 
mortalmente ferido. 

e< Não se deprehende da _communicação de 
S. Ex. o Sr. Candido Baptista de OJjveira, 
que houvesse. a mais Jeve provocação para -
este acontecimento fatal, nem se diz que fosse 
accidental. . · "--

« Debaixo dé taes impressões, que não posso 
deixar de ter, em quanto nào recebe1· ul Le
riores explica\'.ões da origem deste triste suc
cesso, nao ha termos sufficien!emeute forles 
para exprimir a indignaç!l.o e justa repro
vaçllo com qu~ semelhanh! offensa deve ser 
olhada. 

1r Na.o sómente devem os sentimentos de uma 
nuçlio · amiga e estimada ser ex.citados por um 
tal act_o de barbaridade, senno que estou certo, 
.sen}wr, que, como commandante em chefe das 

'Ç(,)MÇ 11 

forças navaes ele S. M. Bdlunnil'.a smtas act11al
rncnle neste pmlo, parlíllrnreís inteiramente 
comrnigo os sentimentos, que me obrígM, 
não só como encarregado de negocios de 
S. M. Brilti.nnica, ff1as lnmbetn como inglez, a 
deplorar profundamente este successo, e a àe
sejar sinceramente que sejão punidos os indi
viduos, quem quer que forem, que, a serem 
ex.actas as inforn1ações que ten110, con1n1ettêrrto 
um crime não provocado. , 

<< E' na convicção em que estou, senhor, 
d~ nne Pn<~nntr:irPi rl:ci vn~.:;,1 n:1dr> tnrl!1 ~ f'nf-.n1>. -·- •1···- -~-----v-.,.v• -• --.- • -...,....,,_,.. l-·~·• ,.....,, .. •.--•,,• ., • ...,....,,....1--''-' 

raçri.o para nclarnr todas as circumstancias, 
mesmo as mriis minucios«s, e obie1· ns prov:1b 

. necessarias para Sl~ co11s1.-a11ir n1ie lle~ta m1e!slu.o 
se foça j11s.lÍfii\, qne ora uoífü.:i~lmenle v~s rog·o 
que recebais a bordo <la vossa fragata qm1esq11c1· 
antoddades legues ou competentes, ou quaesq1ier 
que O governo irnper1al pOS:',t\ nomeai: pal'a in• 
vesligar este lamenta vel s11cccsso, pro porcio
nundo· lhe todo o auxilio ern vosso poder, para 
se obterem provas, e investigar ê1s verdadeiras 
circumslanci,1s do caso, dandv de mão, em uma 
occasíão como esta, a toda e qualquet· cstric:ta 
observuncia das fórmas, ou pl'ivilcgios legaes ou 
mili!:1res. 

« Faço este pedido simultaneamente com 
a exigencia, que ot·.a é tambem do meu dever 
faze1·-vos, de todas as explieaçúes, e do re
sultado da investigação a que sem duvida tereis 
precedid9 nesta triste occasião, e que vos 
servíreis transmíttír-me, para eu poder dar ao 
governo imperial uma prompta resposta a com
munícação que tive a honra de receber de 
S. Ex. o Sr. Candido Baplista de Oliveira. Peço 
isto afim de evitar que haja a menor demora 
ern proporcionardes lodo o auxilio, que estiver 
ao vosso alcance, para que estejas pron1pto a 
receber a bordo do nosso navio as pessoas 
nomeadas pelo governo imperial parn in ves
tigar a verdade deste lamentavel successo; 
e para que sejão castigados os criminosos com 
as penas que a justiça possa exigir. 

u Sou informado qlle hoje ás quiüro horas 
e meia da tarde, as autoridàdes judiciaes, no
meadas para este fim pelo - governo imperial, 
irão a bordo da fragata de S. M. Britannica 
Stag, para obterem as neeessarias inl'ormações. · 

cc Confiado inteit·amente nos sentimentos 
com que de boa· mente apoiar~is os meus 
esfoi.·ços nesta triste occasião, tenho a honra de 
ser, etc.- w: G. Ottseley. 

<< Rio, 23 de Abril de 1839.-F.slá conforme. 
-Bento da Silva Lisboa. ,, . 

« O abaixo assignado, do conselho tle S. M. 
o Imperador; ministro e secretario de estado 
dos negocios estrangeiros, tem a honra de re, 
metter, por copia, ao Sr. vV. G. Ouseley, en, 
carregado de uegocios de S. M. BrHannicn, o 
officio que pela repartiçào da justiça dirigio o 
Sr. · Caetano Maria Lopes Gaina, juiz conser
va~or da_naçã~ ingleza nesta côrte1 dando- parte 

33 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:19 - PÃ¡gina 6 de 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.258 SESSÃO .EM 19 DE JULHO · DE Ui39 

do resultado das averiguações, a que procedeu 
a bordo do brigl1e Ganges sobre o nconte
cimento que deu causa á deploravel morle 
do brazi)eiro João Soares de Bulhões. E como 
fosse pronunciado á pdsao e livramento o 
soldado. da guarnição do mesmo brigue, Joseph 
Hain, o sobredi_to juiz o reclamou ao commo
dore Sulivan, que se recusou a entregal-o, em
qnanto uno recebesse ordens do conselho do 
i1.lmira11tado bdtannico. 

<< A' vista disto, o abaixo assignado estando 
certo que o Sr. Ouselcy continllará. a mostrar 
neste negocio aquelle espil'ito de conciliaçi1o, 

·que lhe tem graugeado tanto louvoL', espera 
que intervirú com o dito comcnodorn, pat·u c1ue 
o dito solda.do sc:ja c.:ons~rv.uio pL'eso neste 
porto emquunto nao se concluir o proce:sso 
respectivo. · 

« O abaixo a.ssignado renova ao Sr. Ouseley as 
; ipressões de seu obsequio e estima. 

11 Pl'llacio do Rio de ,Janeiro, em 30 de Abril 
de 1839. - Cand·ido .Bapt-ista, de. Oliveirct. -
.Está conforme.-Bento da SíZ.Ca Lii.1boa, » 

Tradw1ção 

« O abaixo assignadot encarregaclo de ne
gocios de S. M. Bdtannica, teni a honra de 
transmittir copia da resposta, que recebeu o 
colllmodol'e Sulivan á sua carta de 23 do 
corrente, reclamando informações completas e 
exactas ácerca das circumstancias reaes do 
ultimo accidente l'atal occwrido a bordo da 
barca de vapor Espeeuladol'a ; e tel'ia mais cedo 
communi~ado o seu conteúdo a S. Ex. o Sr. 
Candjdo Baptista de Oliveira> do conselho 
de Sua Mugestade o Impe1·ador1 ministro e se
creta·rio de estado dos negocios estrangeiros, se 
desejando o abaixo assignado enviar ao mesmo 
tempo os ditferentes depoimentos de teste
m1mhas, e o resultado do exame a que se pro
cedeu a bol'do do navio Stag de Sua Magestade, 
bem como os das pessoas que se acha vão a 
bordo do GangeB, não tivesse elle esperado 
que taes do<.:umentos fossem conveniente
mente preparados e copiados, no qtte neces
:;;ariamenle se gastárão alguns dias. O abaixo 
assignado tem igualmerlte de apresental' agora 
a S. Ex. o Sr. Candido Baptista de Oliveira 
a segunda. carta .do eommodore SuHvan com 
data àe 26 Je ,Abril ; e transmiltir os doeu- . 
mentos de ns. 1 a 7, cópias dos depoimentos 
feitos á bordo (cm. presença de S. Ex. o Sr. 
Lopes Gama, juiz con~ervado1· ingler.) para os 
qudeS deve elle necessariamente chamar a 
attenç_ão de S. Ex., ácerca dor; pormenores, das 
circumstancias, que occorrêrào naquella desas
troso occasião. · 

« Do resultado deste exame se deprehende 
. c1ara e perfeitamente que o s11ccesso fatal, que 
faz o objecto desta 11ota, fôra inteiramente de

. yido ao pro~edimento insolilo e não próvoc~do 

do uiestre da barca de vapor E3peeulado1·a, põr 
c01·rer de caso pensa.do, cingindo a pôpa da 
sua en1b..ircaçao ao negreiro Ganges, apesar de se 
lhe ter gritado e avisado repetidas vezes ; e que 
apesar de neste caso particular, de se ter tao 
infelizmente dado ·o tiro com bala, havei· assim 
praticado a sentini::lla, sem haver recebido no 
momento ordens positivas a respeito, comtndo 
está ella perfeitamente justificada, na.o só pela. 
pratica das embarcações de guerra de todos os 
paízcs, e pelas ordens geraes dadas a todas as · 
seuline1las em serviço navais r1.1as mesmo nas 
circumsta11cfos pectiliar·es, em que este facto se 
apresenta, era do reslricto dever da sentinella 
ter füido fogo ruais cedo do c1ue fez. E lendo 
consequeulemenle recebido ordem do seu oni
cial Mr. Mowle) a bordo do Gan.gea, de fazer 
f'ogo sobre u barca, depois de tel' sido re
petidas vezes avisada e ameaçada de se lhe 
atirai·, desfech9u a senlinella .o cão da espin
gat·da, mas falhou 11 escorva. Tendo úbservado 
isto o mestre da :&peculadora, bateu palmas. 
deu risadas de apupa.da, e servjndo-se de termos 
iµsullantes, parou as roda·s, e quando apenas 
se linha safado do Gan.g~, disparou a senli
nclla o tiro fatal,· em conseqnent•.ia de let· en• 
tendido mal as os·dens <!adas pelo commodore 
Sulivan, paM impedir que se continuasse a 
fazel' fogo, salvo no caso de novo ataque. , 

<e E sem duvida nem só a sentinella, que in
folizrnenle fez fogo, obrava restriclamente em 
confonnjdade com' os usos recebidos em todos 
os· navios de guerra ; mas mesmo lodos os sol
dados de briguda que estivessem de quarto a 
bordo da Stag e das outras embarcaç0es, sel'ião 
perfeitamente justificados em fazerem fogo, 
qu~ndo a barca não obstante grilar-se~ lhe, e ser 
ameaçada· por todos os lados, pe1·sistia em 
passar rente com. a popa da Stag, a ponto de. 
quasi melter no fundo o bote da fragata, 
pondu em pratica ultímameule. com o Ga·iiges 
o seu rnalignQ e premeditado plao'?, arriscando 
voluntariamente as vidas das pessoas que· es-

. tavão a bol'do da sua embarcação propria, bem 
como de centenares de entes humanos embar

. cu.dos no Gange8. 
e< O abaixo assignado deve reclamar a attenção 

de.S. ElL. o Sr. Candido Baplista de Oliveira 
a respeito das obs~rvaçães, que é do seu 
dever fazer, e que necessarfamente s~t·ão um 
pouco extens~1s, por occasião do desastroso 
facto <le que acaba · agora de dar um re
sumo. 

« O pdmefro ponto em quesUto pa1·ece versar 
sob1·e o direito que os navios de guerra de Sua 
Màgestade têm em commum com os de lodos 
os outros paizes, de fazerem cumpi-ir os re
gulamenlos da disciplina militar e naval, 
executando-se ordens inài:Spensaveis, para que 
taes : regulamentos se não· tornem totalmente 
luteis. 

t< S. Ex. o Sr. Cand.ido Baptista de Oliveira 
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SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1839 259 

expressa em termos fortes na sua nota de 
22 de Abril, n sorpresa, que lhe causa o to
marem as forças navaes de Sua Magestade 
surtas aqui, sobre si a polida do ancouradouro 
que occupão neste porto, e considera como 
offensiva ao governo imperial, e inadmissivel 
uma tnl pretenção. O abaixo assígnado vê-se na 
necessidade àe recordar a S. Ex. o Sr. Canàido 
Bapti~ta de Oliveira, que o exercício dos regu
lamentos militares e navaes a bordo dos navios 
de guerra, é invariavelmente concedido pela 
pratica, e mesmo pelu lei das nações, re
ciprocarnen le nos seus respectivos portos. Sem 
o_ direito d.~ exercer um tal privilegio, · ne .. 
nhurna dh;ciplina ou serviço naval se poderia 
conseguir. 

<e Entre esses regulamentos ha o que obriga 
os navios de guerra collocar senlinellas, as 
quaes grilão particularmente de noite e mandão 
passar de largo quaesquet· embarcações ou boles, 
que se lhes approximão, se o mesmo bote uo 
approxima1·-se não responde sali$factoriamenle, 
e depois de admoestado persistir em appro
ximar-se, as senlinellas t{>m o direito de lhe 
fazer fogo. Claro é que esta indispensavel ju
risdieção militar não se estende a todo o 
porto, porém, limita-se a uma distancia ra
soavel dos vasos · de guerra'. Este espaço é 
pelo uso geral definido com mais partículari
dade pelo espaço contido entre as boias dos 
navios de guerra. 

e< Nos casos de presas existem consequen
temente os mesmos regulamentos navaes, com 
a probabilidade tambem de se conserv::ir maior 
vigilancia, especialmente quando ha suspeita. 
de ataque, ou risco de serem molestadas. O 
governo de Sua Magestade nunca procnra 
obter do das outras nações concessões in
compativeis com a sna dignidade e inte'resse ; 
e é com sentimento de grande pezar que o 
abaixo assígnado, seguindo como regra de sna 
conducta no posto, que tem a honra <le oc
cupar, nunca requer do governo, junto ao 
qual esteja acreditado, urna linha de conducta 
que, mudadas as posições, não pudessem em 
circumstancias semelharites ser adptada sem 
quebra, por actos unicamente seus, em confor
midade com as instrucções e principios geraes 
do governo da rainha. 

« Tem justo motivo de vangloriar-se aquella 
grande potencia que, como o governo da Grã
Bretanha, tratando quer com as mais pode
rosas, quer com as mais fracas nações, reclama 
para si unicamente a mesma medida de direito 
e justiça, que está sempre prómpia a conceder, 
e obraria da mesma fórma tanto em relação ao 
impe1·io do Brazil, como a respeito da mais 
frãca republica da America Meridional. Fun
dando-se neste principio é que o abaixo as
signado reclama para os vasos de guerra de sua 
augusta e soberana o livre e pleno exercicio de 
tpdps os privilegios e clirejtos concedidos mutua 

e reciprocamente pelos usos de todas as naçlÍeS' 
ci vilisadas. -

cc E' indubitavelmente desnecessario citar 
exemplos a S. Ex. o Sr. ministro dos ne
gocios esll-angeiros, para provar os principios 
gerfles estabelecidos para o serviço naval ; a 
melhor illustt·ação é a sua freqnente execução, 
de que se podem citar exemplos àiarios. Mui 
recentemente quando o general boliviano fugio 
do poder dos chilenos, de qnem era prisio11eiro 
e se refugiou a bordo da ft·ngata frnnceza An -
rb-omeclc, no pOl'lo de Valparaiso, rer,eiando os 
chilenos que o general fosse posto n bordo 
de um navio mercante, proximo a partir do 
pod.o, puzet·:lo rondas nodurnas ao l'edor da 
fragata, porém, n!\o inl'L'ingirno o direito st1s
tenludu pelo commodore vVilieneuve, e re· 
conhecido pelo governo chileno de exercer ju
risdicç:ão mililat·, e conceder a pl'Otecçllo do seu 
paiz, dentro das boins do seu navio. 

« Poré1n, sern recorrer a exem pios de onlras 
nações, o abaixo ussignaclo recordará sómente 
a S. Ex .. urna infeliz occnrrencia hem co
nhecida, porém, bem semelhante em seus fataes 
resu I lados ao qne deu origem a esta corres
pondencia. 

11 Na primavera do anno c.e 1.82U, quando 
a fra~ata Imperatriz de S. M. h,perial estava. 
surta no porto de l'almouth, uma sentinella 
brazileira, depois de ler repetidas vezes gritado 

. para um bote, que naquelle momento ainda 
que mui proximo da fragata, fazia força pr ·a 
se at-re!-lar della, fez fogo, e matou o don-: .. o 
bote, que era natural de Falrnouth. 

cc A fragata braziieira que tinha içado o pa
villHio de vice-almirante conde de Souzel, de
pois de ter cornfoziclo é Europa S. M: Fi
de,issjrna, demoroL1-se por algum tempo no 
puto ele Falmonth. Ella era commandada por 
um official, que ora occupa um distindo em
prego nesta côrte, o qual firme, mas moderada
mente, recusou quaesquer concessões, ou des
vios dos usos restrictos dos vasos de guerra, 
na.o permittindo mesmo que se procedesse a 
exame a bordo da fragata imperial, nem que a 
sua equipagem fosse interrogada pelas autod-

. dades locaes. Esta circumstancia excitou, como 
é natural, a attencão das autoridades e o povo, 
e reclamou-se do'commandante da Imperairi:;; 
a edrega do soldado brazileiro que fez fogo, 
e a permissão de se fazerem exames, e tomarem 
<lepoirnentos a h!)rào do navio de S. M. · ln:· 
perial. Isto foi positivamente denegado, estri
bando-se no principio de direito nacional, e nos 
pdvilegios de embarcaçl'.i.o de guerra ; e o com
mandante nem se julgou autorisado para per
mittir que qualquer de seus officiaes ou mari
nheiros fosse examinado em terra, mas foi em 
pessoa, levando os depoimentos necessarios, e 
deu o seu testemunho pessoal. 

« Depois de cuidadosa investigação do estylo, 
e que devia provavelmente produzir um~ tal 
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260 SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1839 

occurrencia, o jury concordou em uma de
cisão unanime, ácerca da senlinella brazileirai 
isto ~' que commett~ta um liumioidiojuatijicavel, 
ou cumprimento do 8eu dever. 

« Este exemplo seria sufliciente para provar 
que o acontecimento, que ora tanto se deplora, 
não deixa de ter um perfeitamente identico oc
corrido nos portos da. Grã-Bretanha. Porém, 
mesmo sem desejai· multiplicar· desnecessa
riamente exemplos, parecé conveniente ao 
abaixo assignado referir-se a outro facto, 
mais apto mesmo para excitar a atten~ao pu
blica, e a indignação popu]ar, se a possibili
dade de sobrevirem factos desta natureza, nl\o 
fosse de jure e de facto inseparavel do devido 
emprego de forças navaes ~ militat·es, em qual
quer paiz. 

« Dut·ante e estada da fragata brazileira Ypi
ranga em Portsmouth, ha 1-1lguns annos, mais 
de uma vez se fez fogo della á .botes, que não 

. cui·ando dos gritos e ameaças das sentinellas1 

se esforçavao por introduzir e vtinder bebidas 
espirituosas a bordo, ou tentavão outras cousas 
pt·ohibidus. Na occasião1 a que se refere o 
ahab.o assignado1 derão-se varios til'os, depois 
de se haverem feito em vão as advertencias do 
costume, _contra um bote1 em que estava.o di
versas pessoas, resultando se1·em m01·tos dous 
individuos, ambos subditos britannicos. 

<e A decisão do jury a respeito dos guardas 
brázileiros foiJ neste caso, depois de exami-
11adas as circnmstancias, exactamente seme
lhante {, que se deu no facto do infeliz, vi
clima de sua 'temeridade, que o tiro da fragat~ 
Impe'tatriz matou. . · 

« A nação, a que tem a bon1·a de per
tencer, o abaixo assignado, · tem jus para ser 
snfficienternente ciosa da sua honra1 e é 
prompta cm pedir satisfação por insulto ou ag
gressão ; mas não houverão em taes occasiões 
n·em tumulto popular, nem insulto pessoal a 
officiaes brazileiros. 

« O abaixo assignado na.o se· demorará a res
peito do contraste, que offerece o comporta
mento de massas de indivíduos desta capital, 
na occasião do desastroso. successo ultimo ; . 
nem indagará qual seria a sentença provavel 
de um jury, que quasi se reunisse para julgar 
a conducta do soldado, que foi causa daquelle 
acontecimento, por cumpl'ir um _acto do seu 
devet·. Uma exposição diplomatica, franca e 
simpl-es, na.o admitte, nem carece de íor~,a ad
dicional de reclamos eloquentes á paixões, ou 
rcpresentaçõ·es excitantes,. proprias sómente 
para advogados j11ridicos. · .Demais, o abaixo as
signado está bem· i11formado de que não existe 
em Portsmouth, em Falmouth, ou em qualquer 
outra parle da Grã-Breb,mha, um parli~o que não 
interessando na continuaçn.o d& harmonia e boa 
intelligencia, que tanto o governp da Grã:.B.re
tanha, como o de S. l\.I. Imperial tomão tanto e 
tão justamente a peito ; pelo contrario, peJa~sua~ . 

sordidas vistas de lucro, fundadas no mais vil e 
hihumano de todos os commercios illicitos, é 
impellid~ a fomentar todas as causas de arbi
h'11riedade1 instigando seus despreziveis agentes 
a praticarem actos de violencia, de c_ujas fataes 
consequencias esp•·ra aproveitar-se. · 

<< Não compete ao abaixo assignado denun
ciar crime individual, ou nacional ; e portanto, 
allude elle simplesmente á origem real e no
toria das unicas apparencias de desintelligencia, 
que ha annos se tem originado os governos da 
Gra-Bretanha e do B1·azil. 

« Elle confia que na.o será obrigado por ma
chinações futuras (taes como as que agc,ra po
derião, a não serem as promplas e louvaveis 
medidas do governo imperial, produzir uma al
teração dos sentimentos dos dous estados, tal, 
que seria impossivel prever ou deplorar suffi
cientemente as suas dermdeira~ e lamentaveis 
consequencias) a invocar publica e official
mente, como meios unicos de pôr termo a con
tinua possibilidaJe de mais sérias desintelli
gencias, a adopção de medidas energicas e 
fortes (cujo exercício pertence sempre de di
reito a. qualquer governo) contra aquelles es
trangeiros, que ;,e empregão principalmente em 
um trafico illegal e odioso, esforçando-se, para 
conseguirem seus fins, pror:novendo a dis
senção e animosidade entre as nações brazi
leira e ingleza. Como o abaixo assignado foi 
obrigado no discurso desta- representação a 
c~tar o máo comportamento do individuo que 
commanda a barca de vapor Especuladora, e a 
indicar a origem real do insulto e ,1iolencias 
perpelradasirie promovidas por um partido já 
mencionado ; é do seu dever referir a S. Ex. 
aos documentos, que prova.o qile a maligna e 
violenta inimizade daquelle partido, se paten
teou em muitos actos commettidos antes 'do 
desgraçado successo, que ultimamente forneceu 
pretexto a novos desaguisadós. A relação in
clusa n. 3 de diversas notas e communicações, 
qu~ esta legação tem transmittido ao governo 
imperial por espaço dos ultimos doze rnezes,. 
provará sufficientemente a má conducta preme
dita.da das partes em questão. Existindo as notas 
no archivo da repartiÇão qús negocios estran
geiros, fora.o. simplesmente mencionados no 
papel incluso as suas datas e objectos. , 

« O simp~es exame destes documentos não 
servirá sómente para provar a longa ex.istencia 
dos sentimentos de inirnizad~ e disposições, para 
insultos e ultrages, os quaes occasioriárão ul
timamente a fatal occurrencia. Os repetidos 
ataques feitos por· differentes pessoas, e espe
cial ruente pelo. mestre . da barca de vapor 
Espec11,laàora1 portuguez, da.o causa a que se 
admire o comedimento e extrema moderação, 
que têm mostrado os officiaes dos vasos de 
guerra de Sua Mag~tade e. partic~larmente o 
commodore Suliv.an. · 

« AqueUe officiàl procurava tao anciosamente 
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SESSÃO EM 1~ DE JULHO DE 1889 261 

prevenir qualquer infortunio, como o qne 
::igora aconteceu, que frequentemeute se dirirrio . .. . . . o 
tanto officíal, como particularmente ao abaixo 
assignado, para que referisse ao governo 
im peri~~ os ris?os e cons:quencias prov,: veis, 
que e11e previa, e recetava,. e que fora.o 
em conformidade mencionados ao mesmo go
verno. 

íí Tem-se feito arteiramente circular as ex
posições mais falsªs e incendiarias do ultimo 
infeliz accidente ; o que seria muito para ad-
Ynirl'll" t:!O nn""'LO ;n""no.J m~ ;n~anri.~n. c--L'.I, nl\..-.. 1:nrieo, . .,.,... 
.u . .au_uLt º'"' \.,ULH., .i:5uc:1.l u.-1u. 1u1.1;,,uya.v ~e;. 110.v \lVt:;.::,::>c; 

mostrado por espaço de mais de um anno, 
ácerca de qualquer assumpto, que tem con
nexão com a suppressrto do commercio de es
cravos neste pai?.} como, por exemplo, nas fic
ções malignas e absurdas, que cireu lárão ár.erca 
do nee:ocio do mestre do navio in!!lez Fortitude. 
Mas se o tiro dado pela sentinclla d~ bordo d~ 
Ganges, matasse um passageiro inglez a bordo 
da barca de vapor, a qualquer membro da fa
milia do abaixo assignado, ou mesmo ao meslre 
portuguez (causadol' de todo este mal, e que 
nem poderia mesmo allegar1 como desculpa, a 
escuridão <la noite, pela sua conducta, pois 
l1avia então um brilhante luar) ainda que o 
acto debaixo de um ponto de vista teria sido 
legal, seria pol' ventura a effervescencia e a ir
ritaça.o iguaes ás que produzirão as falsas côres 
dadas á essa occurrencía? O abaixo assignado 
espern por esta occasião qne se lhe desculpe o 
accrescentar algumas pali:i.vras a respeito da sua 
conducta, que elle sabe póde ser, ou tem sido 

· impugnada, por este motivo, pelos seus proprios 
concidadãos e outras pessoas. No momento em 
que se ·estava naturalmente dominado do receio 
que houvesse·m no dia subsequente ao do ul
timo accidente desgraçado, perigos de vidas e 
propriedades, insinuárao ao abaixo assignado 
que se dirigisse ao commodore brit.annico, para 
que trouxesse a fragata, e outros vasos para 
junto á cidade, em direcção ao largo do Paço, 
e que enviasse lanchas armadas, e com escolta 
de soldados para protegerem os seus conci
dad~os, etc. 

« E' desnecessario referfr que o abaixo 
·assignado não adoplou esta linha de con
ducta, nem partilhou os sentimentos, que a 
suggerirão. 

t1 O abaixo assjgnado, concebeu differente
mente os deveres da sua missa.o ; el1e confiou 
na energia, actividade e prudencia do governo 
iinperial pela conservação da ordem publica, e 
protecção dos subditos britannicos e o~tros es
trangeiros, e tem o regozijo de dizer que os suc
cessos provára.o ter sido perfeilam~nte justifi
cado em obrar de tal fórma. Não é facil o dizer 
que os damn.os irreparaveis q~te poderião te1· 
resultado de u_ma maneira de proceder como a 
referida, e fôra proposta _nas assustadoras cir
cumstancias então exi1?tentes. Se occorresse al· 
guma cofü$.ã.O f.at~J e ~a~g;uinaria_ n.Q dia men-

cio nado ( e nada podia ser r!l ais natural, vista a 
cxcitnçl'ío dos sentimentos do momento), na.o 
seria bastante o espaço· de annos, parn se re
pararern os males incalculaveis, que indnbila
velmente let·ião resultado. O primeiro e o mais 
agradavel dos deveres ·do abaixo assignado tem 
sido sempre, em sna opinião, o de cultivar por 
todos os meios a seu alcance, os sentimentos 
reciprocos de boa võotade entre ô governo que 
tem a honra de representar, e o deste imperio. 
Elle confia que em qnalquer época futura, em 
r1,1;0 nlln ic,_,.,1"\n rln .r,nlt•t.:ir-r,-.11 ri•Y'\ ri11~ .. n.eo l'\"l~nC" n 
'il4Ç 'Ç'.l~Ç l,\.:;l~UO. UCi Cíl.(LlÇt)Çll. ÇJ.~.I V~Jl.Lc:t~ JtJ.u.u.:, A, 

tarefa, q11e lhe está ora incumbida, nllo tenhão 
e<,ses sentimentos mutuos soffrido a menor al
teraça.o. Nesta esperança mais se esforça pela 
confiança que etle põe na sabedoria e previ
dencia do governo imperial, cuja prndencia e 
diserictlo em 1naterias de alta irnnorlancia e 
delicada naturer.a, ha tanta maior 'razao para 
invocar pela approxímação da época, em que a 
suprema autoridade deste imperio se entregará 
ao augusto soberano, em cujo nome se exerce 
hoje, euja:e altas qualldatles dãO tão agi·adaveis 
esperanças de felicidade interna futura, e para 

. as relações amigaveis do Brazil com as nações 
estrangci ras. O abaíxo assignad'J deve, reda
mando a iuclulgencia de S. Ex. o Sr. Candido 
Baptista de Oliveira, refel'ir-se aos termos em 
q11e, pela natureza da primeit·a cornmunicação de 
S. Ex. sobre as ultimas occurrencias fütaes, elle 
caracterisou aqnelle acontec:imenlo, posto que na 
primeira nota do abnixo assignado, não podia 
deixar de expressaL' que o julgava accidental í 
mas depois de ter recebido as communict1.ções 
officiaes de 22 e 23 de Abril_. e desejando que 
os complexos das circumstancias fosse €Scrupu
losamente examinado, não quiz prejulgar uma 
questão sujeita á processo legal, mesmo ao 
ponto de dar a soa firme opinift0, de que a 
morte da victima naquella occasião não podia 
ter sido causada por acto intencional de qualquer 
i ngl ez. 

(( Elle deixou completamente sem contra
dicçM a primeira exposição, até que pudesse 
set cornmunicada a explicaçrto do comrnodore 
Sulivan. 

,, Adoptando, portanto, o ponto de vista, em 
que o .governo imperial encarou o caso, elle 
não podia deixar de caracterisal-o como um 
acto rle afroz barbaridade e crime merecedor 
do mais severo castigo, um negocio de natureza 
tal, corno fôra descripto; e até que se fi. 
xassem a realidade dos factos, erao apparente
mente mtrecidos taes epithetos, e o abaixo as
signado nllo relracta um sé delles ! O crime e 
o insulto existem, e bradão pela immediata se
veridade do governo impet'ial. E' porém, contra 
o mestre da barca de vapor Especula.dora, que 
o abaixo assignado é obrigado a invocar a justa 
indignaçàO deste paiz, e o seu sentimento de jus
tiça. Só a'1uelle individuo é que tem culpa de 
~tido o que resultou, e poderi~ ter resultado d~ 
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SESSÃO. EM 19 OE JULHO DE 18:39 

uma serie de atrevidos ultrages e premeditados 
insultos á bandeira e navios de Sua Mnieslade. 
Não compete ao abaixo· assignado iud;gar, se 
elle é empregado ou insligado•·por outros, porém, 
para segurança de seus concidados, assim corno 
dos brnzileiros e outros, até mesmo pela sua e 
de sua propria familia, pois todos se servem oc
casiQnalmente das barcas df: vapor deste porto ; 
e ultimamente a bem daquel1a reciproca boa 
intelligencia e sentimentos, os quaes em todos os 
respeitos é tão importante e para desejar que se 
sustentem ; .o abaixo assignado invoca a prompta 
e efficaz intervenção de S. Ex. o Sr. Candido 
Baptista de Oliveira, afim de que se tomem 
medidas, para ser castigada a pessoa, cuja má 
conducla nesta e em muitas occasiões ante
rio1·es tem sido tão palpavel ; prevenindo assim 
que para o futuro se façao insultos não provo
cados ás embarcações, que usão da bandeira 
de Sua Mageslade,. e . estão debaixo da Slla 
protecç!!.o, e oulrosim as desgraçadas conse
quencias, que tal conducta póde produzit'. 

« Ainda que o abaixo assignado não póde 
deixar de julgar ser muito conveniente, como 
pri.neipio geral, o evitar-se tanto quanto fôr pos
sivel, o dar-se publicidade ás communicações 
diplomalicas, comtudo na occasião presente, 
seguir uma estricta justiça das partes interes
sadas que toda esta correspondencia e do
cumentos inclusos sejão publicados da mesma 
fórma, porque o farão as primeiras notas do 
governo imperial, e a resposta da legação de 
Sua Magestade. 

<e O abaixo assignado se prevalece desta oe
casião, para reiterai· a S. Ex. o Sr. Candido 
Baptista de Oliveira os protestos de sua alta 
estima e mui distincta consideração. - W. G. 
Ouseley.-Legaçllo britannica no Rio de Ja. 
neiro, 30 de Abril de 1839;-Eslá conforme.
Bento da Silva Lisboa. >> 

Traducção 

« Navio de Sua Magestade óiag, Rio de Ja
neiro, 26 de Abril de 1839. 

« Senhor.-Das cópias inclusas dos depoi
mentos dos officiaes e testemunhas d~s ho111ens, 
relativamente ao lamentavel acontecimento na 
noite de 21; conhecereis que esta infeliz occur
rencia, que eu profundamente deploro, e que é 
a repetição de frequentes factos auteriores de 
igual natureza, foi causada pelo máo procedi
mento do patrão da barca de vapor E~pecula
dora, correndo com a !;Ua embarcação de en
contro ao Ganges, mesmo dP.pois de ser cha
mado á falia repetidas vezes, pela fragata Stag, 
e por embarcações negreiras. 

· ter empregado a bala, ficava perfeitarnente 
justificada ; e bem assim se as sentine!las de 
bordo desla fr~1gata, e de outras emba reações 
lambem fizessem fogo, teriãv feito o que lhes in
cumbia o seu restricto dever. Não terem assim 
praticado, foi acto de moderação da sua parte ; 
e assim o tiro, que foi infeliz.mente disparado, 
foi por má intelligencia de ordem. 

« Insisto., porém,. s;enhor, no direito de 
exet·cer a policia do meu navio dentro das suas 
boias, direito que é universalmente concedido 
aos navios de guet'ra de lodi.ls as nações em 
quaesquer portos em que estiverem". 

(( Tenhn a hnura .4e S"'" e•" - T B .Qtllz'·--·11 ... .. .. _ .c..a..., ~ .,;.,e., '-'--'• u. • AJ uu· .,, 

commodore e otficial de maior patente. - Ao 
Sr. W. G. Ouseley. Esq., etc., etc., etc. - Está 
conforme,-Bento da SUva T,isboa. >t 

Traducção 

<e Fragata Stag, de Sua Mageslade. - Rio de 
Janeiro, 24 de Abril de 1839. 

« Senhor.-Segll ndo a vossa requisição, peço 
licença para expôr que na noite de 21 do·cor
rente, pela volta das 9 horas e 30 minutos, 
apenas me Linha ido deitar, depois de dar as 
ordens necessarias, quando me assustou um 
grilo em todo o navio,. que uma das barcas de 
vapor estava a ponto de ir sobre uma das em
barcações 11egl'efras. Immediatamente subi á 

,.. tolda, e vi o vapol' tno junto ao Ganges, que 
julguei que estavão abordados. A' vista das 
oràens, que de vós tenho sempre recebido, re
lativamente ao ancouradolit·o dns pt·esas junto 
desta fragata, de modo que fiquem fóra · do al
cance de todos os botes e navios,·que se com
municão com esta cidade ; na.o pssso deixar de 
persuadir-me .que ellas tenhao sido restricta
mente cumpridast e que o posição do vapor foi 
de proposito, e não accidental. 

" Pt·aticando desta maneira o patrão sujeitou
se a todas as consequencias, que resultaria.o de 
forc;ar o seu rumo pelos limites, que_ têm pre
scripto os Usos dos navios de guerra. E certa
lil ente se a sentinella tivesse atirado1 antes de 

<< Permitta-me que eu diga lambem que ouvi . 
um tiro de espingarda, quando immediata
mente vós perguntastes quem foi que deu um 
tiro, e por ordem de quem ? E evidentemente 
parecestes estar ta.o assusiado com o resu1taào, · 
por estar o navio tão proximó, que désles 
ordens ao Sr. Brown, patrão, que já estava no 
cuter para auxiliar o Gang<Js, que fosse im
mediatamente a bordo. do vapor, afim de ·in
dagar se tinha havido· algum accidente, mas 
approximando~se o cuter ao vapor, mudou este a 
sua derrota, alterando seguramente 10 rumos, 
e proseguio na sua marcha ordinaria, quando 
ouvi que tornastes a chamar o escaler, e orde
nastes ao Sr. Brown que fosse a bordo do 
brigue, e indagasse quem, e por ordem de quem 
se tinha dado aquelle ·tiro ; voltando o St-. 
Brown, eu ouvi informar-vos que indagára es
pecialmente,. se a senlinella tinha atirado di
rcctamente ás embarcações, e que esta lhe 
dissera que 11ão, mas que · tinha atirado ao 
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SE:::iSÂO EM 19 DE .TULI-10 DE 1830 263 

alto na occasião em que vós dissestes seja Deus 
louvado. 

« Tenho a honra de ser, etc. - (Assig
nado) W: Preston., commandante do navio de 

· Sua Magestade, Stag.-Está conforme.-Bento 
da Silva Lüboa. }> 

Traducção 

cc O Qavio de Sua Mage~tade, Stag.-Hio de 
,Janeiro, 24 de Abril de 1839. 

1c Na noite de 21 de Abril, pelas nove horas 
e trinta minutos da noite, ouvindo um rumor 
sobre o convez, levantei-me e indo para a pôpa 
vi ao commodore de pé sobre a tolda fallando 
para o offic.:ia 1 que estava a boedo do Ganges 
muitas palav1·as :- Senhor, eu não vos dei 
ordem para que fizesse fogo; eu ord1mei-vos 
que eslivesseis promptos para fazer fogo quando 
vos mandasse. 

cc O barco de vapor passava nesse tempo 
pelo bl'igue, e parecia ficar a estibordo com as 
rodas paradas, o commodoL·e deu or.dern para 
que o seu escaler se approximasse á barca~ 
porém, observando que ella seguia chamou o 
bote pura bordo.-(Assignado) João T!Jsson, · 
segundo tenenle do navio de Sua Magc:stade, 
Stag. - Está conforme. - Bento da Silva. 
lMboa. » 

Traditcção 

cc Senhor.-0 abaixo assignado Diogo Bro,vn, 
mestre do navio de Sua :Magestade, Stag, obé
decendo á ordem de J. B. Sulivan, C. B. com
modore, para expôr o que observou do infdiz 
acontecimento na noile de 21 _do corrente, tem 
de relatar o seguinte: 

cc Na noite de que se trata, pela volta das 
nove horas e trinta minutos, achava-me no 
meu camarote, a ponto de me dei~ar na cama, 
quando, ouvindo o estrondo de um barco de 
vapor ao pé da amurada, subi á tolda, e vi o 
barco de vapo1· tão proximo ao bl'igue negt·eiro 
Ganges, que na.o posso dizer se o tocava ou nno, 
e me pareceu que as rodas estavão paradas ; 
sendo inteiramente de opinião que era da in
tenção do patrão do barco de vapor abalroar o 
Ganges. Ouvi a voz do commodore, e unr tiro 
de espingarda do Ganges, dizendo o commo
dore porque fizeste· fogo ;· e ordenou-me. qlle 
uo cuter seguisse o barco de vapor, e ind11gasse 
se a)guma pessoa tinha sido ferida ; porém, em 
consequencia do dito bal'co ter tomado outro 
rumo, eu não o pude apanl1ar ; e recl:'berido 
ordem pura indagar. se a sentinella ft·z fogo 
dentro ou por. cima elo barco de vapor, ella 
me disse que _suppunha tel-o feito por cima. 

• <e Feito do meu propdo punho, a Lordo do 
navio de Sua. Magestade,biag, n.o porto do Rio 
de Janeiro, aos 24 dias do mez d~. Abril de 1839 .. · 
-(Assignado J. Brown,mestre do navio de Sua 
Mases~a,de, Stag.-Ao Sr. J. B. Sulivan, . C. B. 

commodo1·e, etc.-Está conforme. - Bento da 
Silv(J, Lisboa. ,i 

~Prad·ucção 

cc A bordo da fragata de Sua Magestade, a 
Stag, no Rio de Janeiro, 24 de Abl'il de 1839. 

« Domingo, à noite, de 21 de Abril de 1839, 
pela volta das nove horãs e meia., quando era 
o meu quarto sobre o convez, observei que um 
barco de vapor passava a bombordo do navio de 
Sua l\fagestadc, Stag em dit·écção para as embar
cações de escravos. Dirigi-me imruediatamente 
para a pôpa, para avistai-o mais distinctamentc, 
e chegando alli o barco de vapor seguia o rumo 
dit-ectamente para o Ganges, brigue com es
cravos, e pela proximidade em que se achava, 
julguei que o '.iito barco inevitavelmente abal
roai;ia o brigue. Eu voltei r>ara f'azer tl'ipular 
um escaler, se necessario fosse, e quando es
tava a pat·tir da pôpa, ouvi o commodore 
chamar á falia o brigue, afim de estai· prom pto 
para fazer fogo outra vez quando elle désse 
ordem. O estampido de uma espingarda que 
instantaneamente se seguia, deu mohvo ao com
modore a exclamar em tom de sorpresa : a 
senlinella fez fogo ! O commodore fez então al
gumas perguntas sobre as razões que tivera para 
fazer fogo, porém, não me posso lembrar 
exactamente quaes fora.o as palavras que entao 
se pl'oferirão, visto que nesse momento en
trava no escaler, conl'om1ando-me com a ordem 
dada de o tripolar. - (Assignado) Oarlos José 
João, guar~a-UJarinha. - Está conforme. -
Bento da Silva Lisboa. » 

Depoimento tornado a bo-rdo da fragata de Sua 
Jfagestade, Stag, nó Rio de Janeiro. Ern 24 
de Ab1·il de 1839. J. B. Sulivan, commo
dore. 

<e Jorge Strong, marinheil'O, sentinella do 
caslello de prôa do Gange3, na noite de 21, 
expõe, que pela volta das nove horas e meia 
foi o primeiro que vio o barco de vapot· rodear 
a fragàta brazileira, e fazer rllmo para a lancha 
da Stag, que se elle fosse um pequeno escaler, 
iria á pique ; foi então que mudou seu rumo e 
seguia direclamente · para o Gangu. Então. elle 
(testemunha) chamou á falia, e perguntou para 
onde ia, e grilou aos officiaes que o barco de 
vapor corria directamente sobre elles. Quando 
o official t..leu ordem para atirar, a espingarda 
errnu fogo, e o marinheiro, que se achava sobre 
a caixa das roldas, bateu palmas, rio e fez parar 
as rodas, passando tão perto em pt·olonga
men to, que clle (testemunha) podia tocar-lhe 
coru as mnos, e qual , uer dos homens de bordo 
podia saltar dentro. Tendei passado o vapor, o 
official, Mr. Mowle, ordenoll que não se fizesse 
fogo ; algumas pe:;soas falláràO do Stag, -e 
perguulárão se a barca .iá estava. safa ; res
pondeu elle (testemunha) que sim. Foi .então 
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264 SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1839 
que ouvio fallar relativamente w tiro, mas de 
modo que não pôde entender. Dis:;e que estava 
na flrnie· persuasao de que a jnfençào do barco 
de vapor era virar a lancha.-(Assignado) João 
Stro11g. » 

« Thomaz Latltorpe, soldado de brigada, que 
estava de senlinella no casle}lo de prôa de Stng, 
na noite do dia 21, expõe que pela volta dos 
lres toques do sino obsei·vou que o barco de 
vapor, durante cinco minutos, seguia pelo rio 
abais.o, com o rumo direclo para esta embar
cação ; pas~ou então lão junto á lancha a ponto 
de tocai-a; elle cnlào disse que notava parti
cularmente que o vapor af'guia em direitura ao 
Ganges. E disst• mais que a noite eS:tava tão 
clara, que elle via lão pel'feilarnente como se 
fosse de dia, e saltou elo seu posto para seu 
beliche, esperandq a cada momento ouvir dizer 
que elle se tinha esbandalhndo. 

<< Quando se lhe intenogou se por ventura 
tinha ouvido o cornmondanle Sulivan dar al
gumas ordens, respondeu que sim; m,is que 
laes ordens erão para nno i:;e fazer fogo, em
quanto elle (commodorc) nl!.o o deterlllinasse. 
Que pouco tempo depois deu-se um liro de es
pingarda no negreiro, sem q11e pnra isso hou· 
vesse ordem da Stag. Elle eslá inleiramenle 
persuadido que a inlençno do vapor era metter 
a pique a embarcação neg1·eira.- (Assignado) 
Thomaz Latlwrpe. >i • 

<< Guilhei,me Hemiquc Mullins, soldado da 
brigada, sentinella de estibordo .na noile de 21, 
expõe,. que, havendo decconido o espaço de 
tempo marcad0 lt·es vezes em umpulheta, notou 
que o barco de vapor ia em rumo directarnente 
para a fragata brazileira, mudou-o d~pois, e di
rigia-se para este navio, ·e quando se adiava 
mui proximo, seguio para a lancha, e passou tão 
perto dell.i a pcmlo de a fazer girar á roda : se 
tivesse continuado sua àerroia nllo poderia~ 
seguir desembaraçadamente; porém, mudando 
de rumo, tomou o do hrigue, .pertencente ao 
Grecian, que linha entrudo antes; elle suppôz 
que o fito do vapor er:i ir de encontro ao 
brigue, que todas as vezes o barco de vapor mu
dava de rumo, e11e ouvia a um homem .dar 
ordens, segundo lhe parecia. · 

cc Entendeu que o commodore Sulivan dizia 
se ~chasse promplo pnra oulr~ vez, afim de 
fazer fogo, quunc..lo déssc ordem para isso, que 
poLWO lempo depois ouvio 11111 lira. de espin
garda, sem que se dess~n1 ordens algumas dessa 
fragata. Tambem ouvio ao commodore dar 
ordem para que se apromplasse um escaler, 
para ir ao barco de vapor pergu.ntar se algnem 
tinha sido ferido; e o commodore perguntou 
quem linha dado o lira de espingarda, e por 
ordem de quem ?- (Assignado) "William, H. 
.Mullins. >> 

• <r João May, contra-mestre do pnme1ro 
quarto, na noite de 21, expõe que elle se 
achava nn prôa, e notou que o barco de vapor 

ia com rumo para este navio, e quahdo elle 
(vapor) encontrou o navio e lancha tao pro
:xirnos un1 do outro, carregou o leme para bom
bordo, afim de passai' pela lancha, e é sua 
opiniM que o vapor intentava ir de ·encontro á 
embarcação_ negreira; e expõe mais que, 
quando· elle voltasse o leme, passaria livre
mente por entre esíe. navio e o negreiro. Ouvio 
o commodore dar vozes ao negreiro, mas não 
se lembra exactarnente das palavras ; o sentido 
era que não fizesse fogo, emquanto elle não 
désse ordem para isso. (Assignado) Joã.o .l'tlay. 
-Testemunhas assignaclas, W. P·reston, com
mandante.- R. J. Tucker, escrivno. - Está 
coniorme.-Bento da Silva Lisboa. >J 

<e Ganges, brigue negreiro. - Rio de Janei1·0, 
24 de Abril de 1839. 

« Seuhor. - Peço licença para informar-vos 
de um acontecimento que teve ]ugar na noite 
de 21 do corrente. 

(e Perto das n0ve horas e 30 minutos da 
noite ouvi o estrondo das rodas de um barco 
de vapot·, e immediatamente saltei sobre o 
tombadilho do navio, e entao avistei um barco 
de vapor com a verga de joanete, diriginqo-se 
com toda a. força. para o meu bombordo. Eu 
e as scnlinellas fallamos-!he ; mas vendo que 
seguia-o mesmo rumo, ordenei que a sentinella 
de pôpa atirasse ::;obre o navio. Negou fogo a 
esoin!?al'da : e que causou grande riso a bordo 
d~ vapor q~e não procurou alterar o seu rumo; 
até que dentro de poucas braças, approximou
se tanto da ba11sa de ré do brigue, que qualquer 
pessoa saltava dentro delle.· Tendq eu naquella 
occasiiw a bordo dous prjsioneiros, e estando 
dormindo na coberta perto de 200 esc1•avos ; 
julguei que era um plano regular concertado 
para a fugn dos prisionei1·0s a bordo. 

« Como negou fogo a espingarda da senU
nella, ordenei-lhe que n!lo atirasse., nem enga
tilhasse a a1·ma. Ouvi, senhor, que foliavas 
com migo, mas o que pude perceber foi - estai 
preparado para fazer fogo pela segunda vez ; 
e foj então que ouvi o estrondo de espingarda. 
Perguntando á sentinella quem lhe deu ordem 
para atirar, disse que · 1he pareceu que um 
official a bordo da Stag" dizia-fogo. O vapor 

· tinha então já passado um pouco a nossa balisa 
de ré. 

<e Tenho a honra de ser, etc. - (Assignado) 
C. 11'. J,Jowle, official encarregado do Gange.rs, 
-Está conforme.-Be1~to da Silva L°iBboa. 

rc Está conforme:- J. B. Sulivan, commo• 
dote.» 

Traducçã.o 

te Joseph Hain, simples soldado de senlinella 
sobre a grinalda do Ganges na noite· de 21, 
depõe que elle vio o barco de vapor avançar 

· junto á Stag e passar t:;o perto da lancha, que 
a fez girar em roda : alterou imrnediatamenle 
a sua carreira, seguindo directarncn le para a 
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SESSÃO EM ln DE .JULHO DE l83fJ 

me~a das en:Jtarcias de prôa do Ganges, com o 
plano, na sul\ opini~o, de correi· sem desvio 
para eHa. :Mr. Mowle (o of'ficíai) grilou-lhe 
quando ella se r.cliava na nossa frente, que se 
não se arredas~e 1he faria fogo, mas nãO pa-, 
receu que qnizesse alterar a sua direcção, nem 
parar as rodas qunndo Mr. Mowle fallon, e 
entno elle (o official) lhe deu ordem (:i lesle-
1nnnh~ \ ,.,.,,n n~r.t'.lC'.'IC,,l'."I, f.rt.Nl""I. t"'ll"\.h11Q_ o. L . .nrini:"1. YVH"ll"f 
.,1..u,•uu1.11, / '-JU~ ur,.ç~;,c;. IVõV .:>Vl/l Ç O. J.Jtl,.l \,,~1 lU.i..'"\.::, 

falhando a espingarda, pôz-se o homem que 
estava sobre a caixa da roda a bater palr~as, 
e a rir; asf.in1 rnmr. nn!rrn:: q1w i>.:lfiv!ln nn P:1.:-

tello de prôa. A b:m.:a passou em distancia só
mente de 6 pollegadas ou um pé do alforge do 
brigue, dando en!ão Mr. Mowle ordem de não 
fazer fogo; mas e11e ouvio outro grito vindo da 
Siag, de que só pôde e1itender a palavra fogo, 
em consequencii da lmlhu que fazia.o os es
cravos corri medo, e então desfechou o tiro, e 
ou vio dizer depois a. u rn officiu I da Stag-eu 
disse-vos que desseis fogo immcdiatamente- e 
veio depois um bote da 8tag perguntnrse tinhão 
feito algum detrimento.-Assigno.do com cruz 
Joseph Hain. - Testemunhas assignadas.
Willia1n Preston, comtnandanle.-R. S. Tiwke·r 
escdvno.- Está conforme.- Bento da Silva 
Lisboa. >i 

1.radiicção 

Referencias ás diversas notas e communicações, 
relati11amente aos o~j ectris que têm i·elaçã.o com 
os ultrages e insultos que se fizerão aos ojfi
r.iaes britannicoa1 e a outros por causa das 

. medidas tomadas para a .~uppressão do com.
mercio de ~sc-ravos. 

"N. 1. Nota do Sr. Gordon a S. Ex. o Sr. A. 
P. M::tciel Monteiro, de 16 de Abril de 18381 

com a marca de n. 13.-Rogando que se no
mêe um guarda para e$colta1· prísioneiros de 
bordo da presa de escravos Flot de Loanda. 

N. 2.-Nola do Sr. Ouseley, de 13 de Agosto 
de 1838, a S. Ex. o Si-. Maciel Monteiro,-De 
frequentes tentativas nocturnas, pata se rou
barem negros de presas de embarcações com 
escravos, e aviso do commodore SuHvan relati
vamente aos· provaveis falaes resultados, se 
assim persistissem. · 

<e N. 3.-Sr. Ouseley coinmunicando a carta 
em que se queixa do méslre da .EJspeculadora., 
por ter vh-ado um. esca1el' pertencente a.o navio 
de Sua Magestade._:_ Arrou, e insultado os 
I1omens, cuja. vida elle põz em perigo, em 
lugar de fazerem diligencia pa1·a acudir-lhes ; e 
nesta occasião a emba1·caçno passou por. ci_ma 
de um dos homens, e muito o maltratou. 
Notou-se frequentemente_ que esta embarcação 
de proposito passava t1lo perto dos escaleres das 
embarca<;ões de guerra britannicas, a ponto de 
causar receios sobre a sua segurança. 

cr Na l'esposta desta nota dada por S. Ex. o 
ex-ministro dos negocios estrangefros, datada 

TOlllO li 

de 22 de Outubro de 1838, <liz elle, que :;e 
lomárão rnedida5 para evitar a repetição de ob
jectos sernclhe.ntes de desgosto : sentindo que i-i-
1't:sse haiiiclo uni tão desayraclaiiel acontecimento, 
dará as 1n·o·11idencia.s necessarias, para. 9·1w não 
se ·repiião para o futwro semelhantes mot·iuos 
de de8[!01tto. Parece tcdavia qne estns medidas 
nii.o forlio t!fJicazes, visto que, irnmedialarnenle 
ao depois, oulro insulto foi foito pelo rncsmo 
individuo o mestre portuguei da E-::pcc11ladm·a> 
arrancando o J,,'.b bomn ou 7\n-co do paquete 
r1P. ~fl!l 1\.far,-Ac::inrln _/:.:,t-1'}d,:..1r•- r~ n,n f.,Hlf'\ r,. nn.c~ri. 
'-'IV -~"""" .&.ltlA:b'-11.J1.l.l,UV f'~,~'l..\.,t.ll...-1 '-- '- .. ,.,_ LVUU V l,U;::)\J 

causando-lhe rbmno. 
1r N. 4,- Nota de 18 de SelemlH'O de 18!:!8, 

- O Sr. Ouseley transmillio a cnrta do Sr. 
commodore Sulivan, 1m qual clk deseja ín
fo1·mar o governo impedul, que, pela rairto 
dest::is repetidas lentati vus de 1·ouba1· nfl'Ícnno~. 
se fizessé publicamenle snber, que elle nuo n: 
cnda responsavel pela µcreia· de qune.3q uc1· 
vidas quando se atirasse aos escnlel'cs, ctc. 1 nfim 
de i·epellir estes indignos ntaques. 

r, N. 5.- Nota de 25 de Setembro de 1838. 
-O cnmmodore participa a ddenço.o de tres 
pessoas que se npprelJendêt-àO em uma tenta
tiva de roubarem negros da embarcaçno <lc es
cravos Flór de Loanda. 

,( N. 6.-Nola de 22 de Setemlwo de 1838, 
- Uma nota intitulada -Confidenci3J~ e dí-

. versas officiaes, e outras ccmmunicações sobre 
o objecto da evidenle in_dísposição das autori -
dades locaes do Rio de Janeiro, contra os sub. 
ditos inglezes1 prov~miente das rnedídas da sup- · 
pressão do trafico de escravos.-DemorJ da 
repartíçilo dos negocios estrangeitos ás re
presentações da legaç:lo de Sua Magestade, 
e sobre os v.ssmuptos semelhantes aos da nota. 

(( N. 7. - Nota de 29 de Setembro de 1838. 
- Máo tratamento dos mestres e officiaes da 
F01·f!it-ude. - Má conductu do juiz de paz Bar
boza. 

<e N. 8.- Nota de 3 de Outubro de 1838. -· 
Sobre o mesmo objecto. 

e( N. 9.-Nota de 31 de Dezembro de 1838. 
-Tentativas para roubar negros das presas das 
embarcações· de escravos, que ainda se per
siste, como representou o commodorn Su
livan, que repete a sua declaração, qne não 
póde sr.r responsave1 pelo seu provavd fatal 
resultado. 

(e N. 10. Nóta de 19 de Abril de 1839.-0· 
St·. Ousel~y a S. Ex. ·O Sr. Candiclo Bapti$ta de 
Oliveira.-A presa Especulo.dora abalroatla pelo 
barco de vapor Espeéuladom, por cujo motivo 
os escaleres da primeira ·ficárão hem maltra
tados. 

1, N. 11. NÓta de 20 de Abril de 1839.
Fuga do prisioneiro do esealer quando o recon~ 
duzir!\o do tribunal da commissão mixta, aju~ 
dada pela populaça, e os marinheiros apedre, 
jados sem obterem auxilio da guarda. . 

<< N. 12. Nota de 25· d~ Abril de ·1839.-
34 
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266 . SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1839 

Moderação que mostrárão os officiaes britan
nicos em repetidas occasiões, por causa dos 
insultos que lhes fazião os conductores dos 
barcos de vapor Especulado1·a, e outros. Neste 
caso a necessidade de noticiar a manif'esta. má 
cõnducta do patrão do referido barco de vapor. 
Su.bsequentes exposições feitas sobre este ob
jecto pe]o commoclore Sulivan, anles ql1e elle 
fosse informado do deploravel res111tado do máo 
procedimento do patrno da Especulaáora. 

,e N. 13.-Nota de 27 de Abril.de 1839.
Faz: menção de ataques feitos aos escaleres que 
1:1e mandào para reconduzir os prisioneiros, do 
tribunal da commissno mixla, para bm·do da 
Sta,q, vê-se na necessidade ~e l'ogar que ~am 
o futuro sejno protegidas as vidas dos officia~s 
e marinheiros das embarcações de guerra br1-
tannicas, afim de ~vitar a necessidade de que 
elles lancem mão dos seus meios de defesa, 
dando-se complela satisfação pelo insulto que 
se fez nesla ocçasiflo á armada rle S. M. Bri
tannica.- Está conforme. - Bento ela Silva 
Lisboa.» 

Lê-se mais o seguinte : 

cc Regue.iro que quando se tratar na camara 
de discutir a freguezia do Bom-Conselho, dis
tricto de Jeremoabo, provincia da Bahia, se lêa 
a representação destes povos, e os documentos 
annexos sobre nflo desunir-se a mesma fre
guezia da provia.eia da Bahia. -:- Montezuma. » 

· O Sr. Bamiro não sabe se na camara existe 
alguma petiçao ou representação tendente a 
desmembrar da provincia da Bahia a pa1·te que 
comprehende a freguezia do Bom-Conselho. Se 
existe na commissão de estatística alguma 
cousa relativa ao objectot pede ao Sr. presidente 
ten·ha a bondade de convidar a illustre com
missão a apresentar com urgencia o parecer a 
respeito: venha quanto antes, exclama o or~dor,. 
dé:ejo enlrar na discussão dessa mater1a, e 
provar que a idéa de desmembrar es.sa parle 
da minha provincia; se existe suggerida á ca-. 
marat é indigna · do assenso do. poder legis
lativo, e só capuz,de produzir descontentamento, 
discordiast e por ventura reacções populares, 
de que Deus nos guarde. Convém desassombra~'., 
quanto antes, a populaça.o do Bom-Conselho 
do receio que se lhe tem incutido de que se 
realise a desmembraçao. Pessoas ha que têm 
asseverado que ha quem prometta influir no · 
corpo legíslativo, e obter de!l~ _desmemb~ar d_a 
Bahia essa porção de te1·rilor10; · e a sunph• 
cidade dos habitantes desse. lugar lêm-se ater
rado.com essa noticia; para tranquillisal-os pois 
desejo que quanto antes se trate da materia7 

se é que alguma cousa existe. a cargo da com
missão. 

O Sr. Gon9alves Martins crê que não ha 
representação alguma pedindo a desmembração ; 
o que ha é uma oppóndo-s~ a essa desm~m.· 

bração. Não sabe pois sobre que versará o 
parecet· da commissão. 

O SR. RAMIRO:- Dirá isso mesmo. 
O SR .. PRESIDENTE=~ A com missão ouvio o 

que acaba de dizer-se. . 
Lê o Sr. lº secretario o seguinte: 
,e Requeirn que se peça ao governo pela re

partição dos negocios da justiça copia da repre
sentação feita pela camara rnunicipàl da cidade 
da Cachoeira na provincia da Bahia contt·a a 
illegalidade de uma proposta para juiz de 
Ol'phàos daquelle municipio1 approvada pelo 
actual presidente daquella provincia, .assim 
como todos oi; doc,.unenlos que acompanhára.o 
a mesma representação e a deliberação <t ue o 
governo tenha tornado a tal 1·espeilo. 

« Sala da sessão, 19 de Julho de 1839. -
J. Ped1·cira. »' 

O Sr, Limpo de Abreu desejaria ter algumas 
explicações do illustre deputado da Bahia, afim 
de resolver-se a votar pró ou contra o seu 
requerimento. O que tem em vista o nobre 
deputado neste requerimento é fazer uma cen
sura á administração provincial; não póde porém 
o or.ador concordar em que urn acto tão parli
cular de uma administração provincial seja 
sujeito á carnara dos S1·s. depntados, e parece
lhe muito pequeno negocio, para ·que delle 
a camara se occu·pe. Accresce qlle o nobre 
deputado não sabe ~e o governo já resolveu 
sobre est~ representação; parece-lhe que só 
deveria a camarn occu par-se com esse ne
gocio quando souber que o ministro da 
1·espectiva 1·epartição tem dado uma decisão 
contra a lei: mas nem o nobre deputado sabe 
o que o governo resolveu j e neste caso, qual 
será o andamento que pretende dar a seu 
requerimento ? ConcedPndo ainda que a ca- · 
mafa saiba que a decisão do presidente da 
Bahia foi illegal, de tão pouca monta acl~a .º 
objecto, que não quer .Pºr. amor delle em1thr 
juizu algum sobre esse presidente. 

Nn.o póde ser suspei~o a respeito dess_e presi
dente ; á vista. porém de alguns requer1me!1los 
que com intençn.o de censurai-o têm sido feitos, 
pedindo informações, se algum juízo pód_e-_se 
cmiltir 'diria em consciencia que sua admm1s .. l . 
tração era .digna de louvor. Emquanto não 
tiver outros esclarecimentos votará contt·a o 
requerim,énto. · 

A questão fica adiada pela hora. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão sobre a qu.estão do 
Dr. Guerra. . 

O Sr. Carneiro Leã.c diz que lhe p~reee que 
na questão de que a camara se _occupa não 
deve perder de vista a legislação ex1stent~. ~ão 
concebe que um raa10 do corpo ,Ieg1sla~1v? 
possa julgar os actos de outro poder, e dizer 
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SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1839 267 
que elJes são ou não illegaes ; parece-lhe isto 
uma usurpação.: o que loca â camara niio é 
senão accusar o ministro que tiver infringido 
a lei, e então nesse caso convém· que não se es
.Qlleça das leis patrias, convém que seja mos
trado qual a lei que o ministro infringio. Póde 
ser que em alguma legislação estrangeh-a se 
collija que a instituição do magistrado sú de
pende do decreto que o nomêa : porém 110 
nosso paiz, nem da magistratura antiga, nem 
da moderna, tal se póde colligir. Pela legis
]açno antiga, o decreto de nomeação nrto é 
senão urna simples designação, em virtude da 
qual se devia expedir urna carta, que devia 
transitar pela chancella.a·ia, onde o chanccller
mór podia pôr duvida, .e achar que não devia 
ser expedida: depois de alcançada esta cnrta, 
tinha-se de tomar posse, e é só depois de tudo 
isto que se considera o magistrado inslitnido. 
Todavia, pela legislaçi'\O antiga não se devem 
considerar perpetuos os magistrados, senl'\O 
quando chegavao a tomar assento na relação 
do Porto e depois na da Bahia : os juizes que 
nito erão desembargadores dessas relações só 
serviM por 3 annas, e o.inda os que servi!lo nas 
relações inferiores de Pernambuco e Marnnha.o 
s6 _erâO nomeados por 6 annos, e pois não erllo 
·considerados perpetuas, nem vila.lidos. E ainda 
a nomeaQão para a relação da Bahia ou do 
Porto não era urna garantia de perpetuidade, 
porque a.inda então o poder el.ecutivo tlão 
estava ·impedido de nposentar ou destituir o ma
gistrado. Segundo essa legisla<;ao, não se consi
dara vão os jndividuos effectivamente desem
bargadores, nem recebia.o os proveitos dos seus 
lugares senão depois da posse, como se vê con
firmado no assento de 6 de Junho de 1736. 
· Ora, se era necessaria a posse na legisl~ção 

antiga, mais necessal'ia é na actual; e para se 
considerar o acto do governo como iUegal, seria 
preciso mostrar--se a Jei que eHe infringio. A 
constituição fazia esperar un)a lei regulamentar 
á esse respe~to: ora, ou essa lei não existe, ou 
é disposição-do codigo do process~ (que lê). 

UMA Voz:-E' esse artigo .que deu o gar!'ote 
na constituição. 

O Sa. CARNEIRO LEÃO nao acha ·que esse 
artigo dê garrote na constituição, antes com 
ella bem se póde harmonisar. Está deter
minad.o na constituição que os magistrados 
sejão transferidos quando a utilidade publica. 
o exigir ;· mas quero faz esta transferencia? 
O governo : é elle que julga da utilidade 
publi.ca, nem ha interesse publico algum em que 
· permaneçao · os juiz~s nos lugares de primeira 
instancfa 10 ou 12 annos. 

O · SR. Pa-esmENTE :-Attençao·. 
. O Sa. CARNEIRO °LE!o :-.-P~reçe que os Srs. 

deputados estão bastante enfastiados da dis
cussão, mas o que é ·v~rdadé é que os se
phores que têm faJJado teµi sido coi1lra o . 

parecer, e eu não insistiria na discussão se 
nM houvesse esse motivo, porque estou lam
bem algum tanto enfastiado. 

Não J1a interesse nenhum em que perma
neçao os j11izes em um lugar 10- ou 12 annos, 
porque adquirem innumeras relações que na
turalmente embaração a boa administração da 
justiça, especialmente em lugares pouco popu
losos. (Apoiados.) Esses magistrados mesmos 
devem élesejar a transfereneia de lugares 
(apoiados), e a lei devia estabelecer um es
paço de tempo, findo o qual devião ser trans
feridos para outro lug~u·. Parece ao orador 
que seria isso de interesse publico, e até nao 
se deixaria ao arbitrio do rninislro o tirar 
ou mudar o magistrado setn que tivesse 
decorrido o espaço delet·minado. Eslá promplo 
a fazer uma lei regulamentar sobre estas 
bases. Nunca, porém, concordo.rá1 em damno 
publico, com essa perpetuidade do em
prego ... 

O Sa. NuNEs MACHADO :-Está enganado ...... 
O SR. CARNEn:tO LEÃO : - Estou enganado, 

ou menos apaixonado que o nobre depu
tado. 

O S:a.. NuNEs MAcHADO : - Tamhem póde 
ser. 

(Aqui cruzão-se inte,-rupções que não pu· 
demos otivir.) 

O Sn. CARNEIRO LE!o :-Se pensa coln0 eu: 
deixe-me continuar i e se não pensa como 
eu, não me interrompa, e prepare-se para 
refutar-me. 

O SR. Mou1u MAGALHÃES :-0 que não que
remos é o arbitrio. · 

O SR. ÜA.RNEIRo LEÃo :-0 arbitrió é o que 
está na lei : a lei diz que serão mudados 
quando a utilidade publica o exigir ; mas 
como não são os anjos nem o Ente-Sup,;emo 
que lrn de julgar essa utilidade, e sim homens, 
e como estes ~ao falliveis, é ·o motivo por que 
julgo um arbitrio estabelecido. 

O orador declara que· faz muita differença· 
entre perpetuidade. e vita.liciedarle ; nota que 
a vitaliciedade só é conf~rida quando o ma
gistrado tem entrado no exercício de suas 
funcções, e que nenhuma lei confere essa 
garantia, porque seria escusada ao bacharel 
nomeado que ainda pão tomou posse de seu 
emprego. 

Nota que citou-se um artigo da lei de 1830 
sobre o supremo tribunal de justiça, que es· 
tabeleceu que a antiguidade dos magistrados 
se contasse desde o despacho _ e matricula, 
e não desde a posse. O orador julga que 
houve engano da parte de quem apresentou 
esse argumento. A legislaçã~ actual manda 
contar a · antiguidade · da época · da posse : a 
disposição que o nob.r.e dep11tado citoh tinha 
outros :qiotivos. ~stava deJermb1ado na. legis-
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lação de 1828 que se malriculassem os 
magistrados depois de . estarem de posse 
dos lugares; isto causava muitos transtornos, 
obrigando o bacharel que na côrte havia obtido 
l.!tn despacho a ir para a sua comarca, talvez 
longínqua, tomar posse, e depois voltar pa·ra a 
côrte afim de rnn tricu lar-se; a lei de 1830, para 
obviar esse inconveniente, mandou que, tirada 
a carta, fosse logo aproveitada a occasião· para 
matricular-se, comtanto que para se lhe 
c~ntar antiguidade u~andasse depois certidl'lo da 
posse. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Mas é desdé 
logo magistrado ; póde até renunciar a nnti
guidaàe. 

O SR: CARNEIRO LEÃO : -Todos os senhores 
mostrão-se muito interessados nesta questão. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Sou eu muito in· 
teressado, declarn francamente. 

O SR, CARNEIRO Lt!io-: - E eu lambem, se
nhores : nãa pensem que eu não pertenço á 
classe da magistratura ; teriho lambem interesse 
nesta questão : quero explicar a legislação a este · 
respeito, até para fnndar em base estavel a in
dependencia do poder jndiciario ; na.o quero . 
baseal~a sobre garantias de vento que nilo 
existem : se os Srs. deputados cstno trium
phantes hoje, amanhã póde ser que não estejão, 
e que uma reacção confraria dê á legislação 
existente uma intelligencia mais desfavoravel a 

esta classe. Cumpre pois que os senhores que 
tanto se interes!'ião pela independencia do poder 
judiciaria estabeleção uma legislação previdente 
dos abusos que a pratica tem mostrado, e nllo 
levantem uma chimedca independencia sobre 
bases fôfas. 

A camara, como já disse, nno póde julgar 
os actos dos outros poderes ; seria uma iq.
vasão se a camara dos deputados dissesse : 
-Este acto do poder judiciaria é nullo, aquelle 
do executivo é illegal, etc. : - o que com
pete á camara _dos deputados, se acha ille
galidade em algum acto do governo, é de
nunciar o ministro q11e o praticou ; torna-se 
então accusadora, e não póde intervir no jul-
gamento, porque ficou elle reservado para o 
senado. · 

Declara qüe se considera como iguahn.ente 
interessado em que a magistratura seja verda
deiramente independente, em que os magis
trados gosern de dignidade _e respeito no paiz, e 
de todas as garantias que a constituição teve em 
vista que elles tivessem, quando instituio como 

· poder politico do estado o ]udiciario. :Mas por 
isso não entende que o magistrado deva ser con
servado 30 annos em um lugar; entende que 
devem ser. mudados depois de um praso, v. g., 4 
e·m 4 ~rnnos~ mas dentro deste prazo· deve ficar 
no lugar em que estiver, e só podel-o-ha perder 
por sentença. E' por esse modo que crê possivel 

dar garantias aos magistrados, e consultat' os 
interesses· pnblicos. Voltando á legislnçlíO de 
1830, nota que estabeleceu ella que o magistrado 
que nno se matriculasse, ou não remettesse 
cet·tida.o da sua posse, perdesse a antiguidade do 
tempo da demora, e assim confirma que só n 
posse confere a qualidade de magistrado no ba
charel nomeado juiz de direito. 

Observa que devia talvez responder a al
gumas outras proposições, porém isso o le
varia muito longe, e n~o deseja ficar perpe
tuamente com a palavra ; antes porém de 
terminar, observa que um officio que se leu, 
do ex-ministro da justiça, de nenhuma sorte 

. d. . . . . 
pre.iu 1ca a opm1Ao que esse ex-rmmstro tem 
sustentado. Este ex-ministro na qualidade de 
vice-presidente de Minas Geraes, tendo uma lei 
provincial que o autorisava a nomeat· mngis
trados, nno duvidou tal vez fazei-o ; de certo 
não devia elle ~dizer : - Tenho uma lei qne 
me autorisa a fazer essas nomeações : mas essa 
lei é contraria ao acto addicional, e portanto a 
na.o observo. - Assim pois não qniz inter
pretar, porque o não podia, o acto addicional, 
nem revogar essa lei, e por isso fez a nomeação 
e de11 della parle no governo ; teve enta.o em 
resposta do governo geral que essas , no
meações feitas pelos presidentes de provincias 
deverião ser conservadas como validas em
quanto se não interpretava o acto addicion:al; 
mas que deverião ser confirmadas pelo poder 
executivo. Esse vice-presidente attendeu á de
cisão do ministro. Nada vê, pois, de censura vel 
em todo esse procedêr ; e alé ahi prova a 
coherencia do ex-ministro, pois que se elle 
pensasse qne o acto addicional eonferia ás 
assembléas provinciaes e .aos pt·esidentes o 
direito de nomear os juizes de direito, certa
mente não annuiria a essa intelligencia dada 
pelo ministro, sujeitando as nomeações á con. 
firmação do governo. Declarando o que disse 
na primeira parte do seu discurso a respeito 
dessa intelligencia, affirma que foi esse ex
ministro um dos primeiros que estabeleceu que 
o acto addicional não conferia essa faculdade 
ás provincias; . não quiz desconhecer isto 
qtrnndo faltou a primeira vez ; mas acha que o 
ministro não levou a sua conclusão ao ponto 
qne devia levar, pois qne ficou esperando uma , 
lei de interpretação, e deste modo de.u lugar á 
introducção de muitos abusos, a ponto de . não 
saber-se hoje qnantos magistrados· existem .. 
Termina declarando que votará pelo parecer· 
da commissão, tirando em concltisao qqe não 
tem lugar a accnsação do. ministro. Nilo duvi
dará lambem votar peio requerimentó que adia 
a questão até que se faça à lei regulamentar 
que a constituição recommenda. 

ALGUMAS VozEs :_:_Votos, votos. 

O SR, DANTAS pede o encerramento da di!:!i~ 
cussão, 
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O Sa. CARNE_IRO Ldo acha que antes de, en
cerramento deve-se ver se é apoiado o adic1-
rnenfo. 
. O Sn. PRESIDEN'l'E :-Na fórma do regimento 
o adiamento só póde ser pt·oposto pelo orador 
que tem a palavra. 

O SR. MoN'J'EZUMA pede ao Sr. Nunes Ma
chado que apresente aquella citaça.ozinha tão 
importante. 

O SR. NUNES MACHADO :-Ainda não chegou 
minha vez de fallar, na.o posso. 

O SR. CARNEIRO LEÃO:- A citaçno é - nos 
legem habem·118. 

O encerramento é rejeitado, fica a questão · 
adiada pela ho1·a. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Continua a discussão sobre a fixação de forças 
navaes. 

Tem enlrnda o Sr. ministro da marinha com 
as fomrn]idades do estyl~. 

Eu já disse que o governo nã.o quer exceder 
ao que esta carnara permitte. E como a admi
nislracrto tem por timbre conservar, e eu muito 
J)[lrticu hrmenle eslou nessa idéa, tratando 
da minha repat·tição tocarei nas companhias 
fixas, q11e precisa.o ser -:!lev.idas ao gráo de 
perfeição. Remontando-me a outras epocas, 
vejo uma proposta feita por um meu antecessor 
para uma feitoria, e a das escolas nauticas de 
q11e já fallei. Paeee:e-me que S. Ex. o Sr. ex
ministro Ja marinha hontem lembrou-se de 
ter o seu nolecesso1· o Ex.111. Sr. Tristão Pio dos 
S:mlos nomeado parn inspeclor das obras· de 
111ar a um olTiciul de marinha que sem duvida 
deve ser digno da escolha, e qne tinha 800$ de 
gratificaçno. Aproveito a occnsião paru dizer 
que não é disperdicío ou máo emprego:. porque 
de certo não é 11111 só inspedorcom dous simples 
ajudantes que ha.o de velar em um arsenal Ião 
aberto: en digo nesta ,;amara que talvez me 
vej;\ na necessidade de segnir os meus ante· 
cessares. Tenho na ilha.das Cobrns um official 
encarregado do conhecimento, classificaçao e 
talvez úo peso das madeiras de construcção 
com uma gratificação de metade <lo soldo, e é 
preciso trnbalhar muito para ter vantagem ; 
logo, é provavel qlle o governo se veja na 
ne< essidade de nomear outros officiaes que 
ajlldem ao excellenle inspector do ar.;el_lal qne 
hoje lemos. 

O governo; conhecedor pelas informações 
secretas dos commandantes; da capacidade, 
aptidão profissional dos officiaes empeegados 
nos navios armados, precisa\'a tambem com 
proveito saber e conhecer da capacidade dos 
commandantes, principalmente na parte astro
nomica ; isto esta completa e snfficientemente 
indagado; e satisfeita a exigencia do governo, 
a commissão póde dissolv€r-se. 

O Sr. Sena. Pereira (mlnil¾tro da marinha): 
- Já um nobre ministro rla corôa rnani
nifestou neste lugar, em poucas phrases, o pro
gramma 'politico da r:ova adminü:tração, e por 
elle se conhece que ella ten1, corno as mais 
têm, seu caracter proprio; não se deduz _daqui 
que, só por dar campo ás innovações, ha de 
precipitar-se vagamente sem esperar da expe
riencia lições pi·oficnas, nem tão pouco des
prezar o qlle o .saber e a maclUL"eza do tempo 
t.enhão organisado; se1:1 timbre é conset·var, 
e não destrnir, sempre que a razão o ordene. 
Conta o governo com o ·geral apoio desta 
camara, por isso mesmo que se conhece já 
que elle ha de marchar com fortaleza, verdade, · 
franqueza e perseverança, principalmente na 
reducção á obediencia de filhos extraviados de 
uma mesma patria, sem deixar de ser paternal 
emquanto o decoro, conveniencia e dignidade 
da nação o permittir. O tempo do desengano 
não está longe. Já disse, e repito : o governo 
quando fez a sua proposta de 3;000 homens, 
entendeu que seria para o caso ordinario, por 
isso mesmo que quando entrou achou sanccio
nada a lei da fixação das forças para o presente 
anno, e ouvi dizer ao meu antecessor que para 
esse .caso forão pedidas ; por consequencia, os 
3,000 homens são pal'a o anno de 1840 a 1841 ; 
em cousequencia, o governo pedia autorisaç~o 
para elevar desde já a 4,000 praçils, e talvez 
exigisse mais se não attendessc ás circum
stancias do nosso erarío. Está bem provado, e 
póde ser que este numero não seja excessivo 
presentemente, porque1 como disse, fomos 
81780 praças, devem sahir duas embarcações, 

·ambas.para o sul, e duas para o norte, e preen· 
chidas. as guarnições, tal vez não sejão . suffi
cientes 4,000, e que militas outl.'as que m_?ç~s· 

. §itão de au~me~to ~~ IIJ.e~ não faça. 

Sempre fui official de marinha, e parece-me 
que morrerei como tal; oxalá qne seja êrn 
defesa da patria: portanto <levo defender essa 
corporação em -todos os seus lances, e não con
sentir que ella seja maculada: tenho feito isto 
muitas vezes nrto só em gemi, cotno em. singular. 
Penso, coin a devida venia, que o Sr. ex
ministro da -marinha hontem no calor da dis
cussão, classificando os. indivíduos que devi ão 
ser introduzidos na classe da marinha (faz-me 
obsequio, se julgar conveniente, de explicar o 
seu pensamento, que talvez eu entendesse mal), 
disse que na.a era.o de uma classe nobre. Sei 
nerfeitaménte aue a classe da marinha no 
Érazil não é ext;ahida das principaes familias, 
mas ha inuitos na mesma classe de mui il
Justres familias. Pôde ser que entendesse mal 
ao nobre deputado, e não digo isto por atacar, 
porque n1lo está nos meus principios ; digo 

· simplesmente para salvar qualquer escrupulo · 
que possa haver sobre a repartição da marinha .. 

Aproveito esta occasião para dizer que. o 
~ovcrno. se vê nil~ circqrnstar.icia~ ~e la~çar 
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mão dàs embarcações de vapor, não só pat'a a 
navegação costeira e communicação entre as 
·provincias, mas tambem para a navegação in
terna. das mesmas provincias, especialmente 
para duas, Maranhão e Pará. Mas o governo não 
deve formar esta despeza sem uma autorjsação 
do corpo legislativo. 

O Sr. Ottoni :- Sr. presidente, já hontem 
disse que não instava com o Sr. ministro da 
marinha para qne respondesse ás interpellações 
que haviao sino dirigidas ao sen ill11slre collega 
o Sr. ministro da guerra, excepto se S. Ex. hou· 
vcsse de snhir do campo dns generalidades de 
que se nno tinha desviado o seu collega, e nos 
explicasse como a actual adminislrnçllo havia 
de applicar esses principias que o nobre mi
nistro <:hama seu programma aos detalhes da 
administraçll.o : eu já disse que aceitava o adia· 
menlo desta questão para a discussão do or
çamento ; mas continuarei a declarar que nllo 
me dou por sati!:;feilo ainda com as declarações 
do nobre ministro, por isso que não l!nlcndo 
que signifique alguma cousa que não quadre a 
todos os ministerios possiveis, a declaração de 
que - af01·taleza, a verdade, afran.qu.em e a 
perseverança hão de ser a norma d!l conducta 
do governo. 

Já disse hontem que se acaso Sir Robert 
. Peel se apresentasse no parlamento, de certo 
poderia . ter apresentado como artigo do seu 
programrna essas generalidades ; se os radicaes 
houvessem de substituir o .ministerio Melbourne, 
podião tam bem apresentar o mesmo ,wligo para 
o · seu programma: perdôe pois o nobre 
ministro que diga que suas palavras não 
significão cóusa alguma que nos possa orientar 
sobre a politica, sobre ~ direcção que a admi
nistração tem de tomar. Eu lisongear-me-hei . 
muito que se realisem as bellas previsões do 
nobre ministro, quando disse que o tempo da 
fratemisação não e~slá remoto : oxalá que assim 
seja, oxalá que chegue essa idade de· ouro ; 
mas . estou que para apparecer deve haver toda. 
a franqueza da parle do governo. 

Havia pedido a palavra particularmente para 
· responder a varias pr~posições- do nobre ex

ministro da marinha em contestação de outras · 
que· hontem emitti; mas antes disso não ·posso 

. deixar de dar os meus parabens a S. Ex. o Sr. 
ministro da marinha, bem -corno a seus nobres 
collegas, 'pela aceitaça.o que suas excellencias 
têm tido em certo lado· da casa, o que se evi
dencia á vista do ·afan com que este lado · pro
cura fazer sentir ao paiz que se acha identificado 
com· o governo actual ·; eu dou os parabens ao · 
nobre ministro, nao só por ver deste · lado 
muitas capacidades que poderáõ prestar-lhe 
forte apoio, mas lambem porque não póde 

.. deixar ·de ser lisoilgeiro ao gabinete achar-se 
inteiramente apoiado pelo seu antecessor. V. 
Ex, se recordará de que quando o 1;1obre mi-

nistro du guerra appareceu pela primeira vez 
na· camara, de meu lado se lhe dirigirão in
terpellações ; pela minha parle declarei, como 
declaro ao Sr. ministro da mari'nha, que ·não 
farei transacção d~ um só dos _princípios car
denes que constituem meu programma politico ; 
que se acaso tiver a fortuna de que estes meus 
principios se,jão ·adoptados. pela administração, 
terei muita honra de apoial-a : mas se acaso 
ella se afastar delles, negar-lhe-hei o meu apoio. 
Tambem. V. Ex. se recordará que do lado 
conlral'io em ve1. de inlerpellnçaes, apenas 
surgirão applausos ; verdnde é que um nobre 
dc1>Ulmlo se levantou e pcrgunlon ao Sr. mi
riislro da guerra, se pretendia na pacificação do 
Hio Gr11nde emprcgAr de preferenr.ia á fot·ça a 
moderaçllo, de qual das duas quantidades em
pregaria maior dose : o nob1·e ministro res
pondeu o que nenhum minish'o podia deixar de 
responder - que havia empt·egar a força contra 
os reheldes, que não havia de offerecer u"ma 
amnistia antes de elles se lrnmilharem.·- O 
nobre deputado julgou-se lriumphante com esta 
resposta e exclamou : - A admillistraçllo vai 
de accordo com a de 19 de Setembro, póde 
contar com o meu voto ; -· como se a pro
posição do nobre ministro da guerra · fosse em 
opposição aos pl'incipios que de meu lado se 
emitlirão . 

Já o meu nobre collega por S. Paulo ex
plicou perfeitamP.nte que a moderação que a 
opposição quer que se empregue não exclue de 
maneira alguma o emprego da força; que esta 
moderação é muito distincta da fraqueza ; já 
o men nobre collega fez ver que a moderaç:to 
c1ue a opposiçllo quer consiste em que da parte 
do exercito legal não hajllo excessos, não haja 
ataque á propriedade quer de legalistas, quer 
de rebeldes, não haja violencia. contra pessoas, 
não haja assassinàtos, como o que o nobre de
putado por Santa Calharina denunciou á casa, 
que tinha sido feito pela força de Candido ~lano 
contra presos inermes. Os nobres deputados 
porém, muito afadigados por demonstrar que 
estão de accordo coni a administração, esque
cêrão-se destas explicações dos prfocipios da 
opposição, e-logo se apressárão a fazeL' côro, em 

· que á vista das· declarações da administração 
actual está ella nos principias ela de 19 de Se· 
tem bro, pondo de parle esses nobres deputados 
que varias declarações do Sr. ministro da guerra, 
como a reprovação do recrutamento em massa 
na Bahia, como a da polilica do góverno a res
peito da guerra dq sul, estavão em inteira op
posiçno com os princípios da administração de 
19 de Setembro. · -

Este principio que seguira.o os nobres depu
tados a respeilo do Sr. ministro da guerra honlem 
foi posto em pratica pelo nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro. S. Ex. o Sr. ministro . da ma
rinha respondendo á pergu_nta do meu nobre 
amigo e collega pela Bahia· relativamente ás 
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SESSÃO EM IH DE JULHO DE 183íl 271 
companhias fixas de rnarinheiros, -se cllas es
tavão actualrnente fazendo o servii;-o como !sol
dados no arsenal dt:i. marinha, - respondeu que 
assim era. Orn, assento que isto é uma cousa a 
mais insignificante possível, entretanto o nobre 
ex-ministro da marinha irnrnedíatamente renâeu 
agradecimento~ em nome elo paiz ao Sr. mi
nistro Pº: ~er ª?.ºPla~o u_ma med~da que elle 
Sr. ex= n11 n1stro Ja l1a Via t1do en1 vista. l\ res
peito da eommi:,,sao das derrntas, o meu nobre 
amigo linha dilo que o Sr. ministro da marinha 
já havia feito desappat'ecer o que essa com· 
missão tinha de inquisitorial, aulorisando-a para 
chamar os officiaes sobre cujas detTolas tivesse 
a commissão aualauer duvida. Creio mie era 
uma censura dirir.dda ao nobre ex-ministro da 
marinha ; mas nio sei como o noure cx-m i· 
nistro interpretou esla censura Lrnnsformando·a 
em e]ogio; e agrndeceu ao nobre rninislro 
da marinha por ter adoplado esta medida que 
elle nobre ex-ministro tambe-m já Linha em 
vista. Estimo que S. Ex. esteja de accordo 
com o seu antecessor, e que tenha o apoio 
franco e leal do lauo da casa que combato 
e continuarei a combater, por n1lo ter es
perança de o ver abandonar seus perni
ciosos principias. Passarei agora a fazei· outras 
observações. 

O nol.Jrn ministw disse que as 3t000 praças 
consignadas na lei de fixação de forças do anno 
passado farão pedidas para circumstancias ordi
narias. O nobre ex-ministro da marinha é ver
dade que hontem nos decl<1rot1 que, quando 
apresentou a proposta de fix,1çi'lo de forças, não 
tinha ainda noticia da derrota do Rio Pardo, e 
por isso pedio 3,000 homens. Creio que a no
ticia .. dessa derrota ehegou a esta côrte antes de 
se começar a discnssão da lei que fixou a força 
de mar para o anno corrente ; por con,seqn~ncia, 
se o nobre ex-ministrn declara que esse acon
tecimento veio trazer ao governo convicçao de 
que a lula não podia terminar no anno fürnn· 
ceiro corrente, tendo chegado a noticia dessa 
derrota antes da discussãO da lei de força de 
mar, S. Ex. se julgasse necessaria mais força 
do que aquella que pedia, se apressaria a offe
recer uma emenda que, com a maioria que o 
apoiava, n!l.o seria rejeitada ; portanto os factos 
continuão a demonstrar o que hontem disse, isto 
é, que a força de mar pedida pela adminis
traçao de 19 de Setemhro, consignada no nu
mero de 3,000, foi paea cfrcumslancias extra· 
ordinarias. 

Demais o nobre ministro nãO respondeu ás 
considerações qne fiz para corroborar a minha 
opiniao. Eu disse qu·e depois da pacificação das 
províncias do Rio Grande e Ma1·anhão (. onde o 
governo actualmente necessita ter alguma força 
de. mar ), ·se teria de desarmar, .pela natureza 
propt-ia das emhai:cações; algumas que se acha.o,· 
por exemplo, no Rio Grande· ; disse que lá havia 
15 canhoneiras' e 7 lanchões arma.dos, que 

talvez não sirvão sentl.o especialmente para a 
aclual guerra nas aguas daquella provincia ; 
ora, tendo de ser desarmados esses Ianchões, 
essas canhoneiras; tendo de se diminuir con~ 
sidernvelmente a força marilima no Rio 
/'1 ' , _) ,, 'I - •• uranue, poae-se razer uma rec1ueçao cons1cte-
ravel no pessoal das tripolações dos navios de 
guerra; por consequencia·, ape:zar de que act11al
n1ente. estejão en1 serviço 11aquella província 
578 individuos, não é provavel que, restabelecida 
a ordem, não baste uma força muito inenor. Já 
disse que se nossas circun1stancias financeiras 
fossem melhores, eu, mesmo para o estado de 
par., q11ereria auginenlar a força de mar com 
nreforencia á de le1·1·a : uornue considero uue 
pela extenso.o da 1wss~ ~osl;t ~no pode-1~1-os ~~~
respeitados pelas naçües csl1·11ngeil'w:1 sem uma 
forle urnrinlia : 1m1s entretanto creio que as d1·~ 
cumstuncias, os ap11ros c111 rp1c se· ad1no u1:1 
nossa~ fin:rnçast srt.o motivo liasla11(c !'orle pt11·n 
rnc autorisat· a escasse111· um pu11cu II conecssno 
que nesta parte que1·eria l'ar.c1· 1to governo. Pas· 
sarni agora a respondei· as pl'Oposiçocs do 11ol1re 
ex-minist1·0 da urn.rinlta, parn o que pedi a 
palavra. 

Eu disse, ~onleslando a legalidade da trans
fcrencia da academia para bordo da mio Pedtn 
II, que S. Ex. o Sr. ex-minislt·o o anno pas
sado reconheceu nao estar aulorisndo para esla 
lransfercncia, pot·que pedil'a ao corpo lt>gisla
tivo autoris::u;ão na proposta de fixaçno de 
forças, para reformar os estatutos da academia, 
e poder o governo fixar o maxímo do numero 
de alumnos que poderião obter a matricula no 
primeiro anno ucademico. Ora, o que me res
pondeu S. Ex. a esta objecção fortíssima.? Que 
quando apresentou a proposta de fixação de 
forças e pedio ::i.ulorisaçào para reformar esta 
parte dos estatutos da academia. relativa ao nu
rnero de alumnos, não estava resolvido a fazer 
uma reforma gera], e como não pretendia fazer 
essa reforma geral para qu~ estava au torisado, 
por isso pedia a faculdade para a reforma dos 
estatutos na parte do numero de alumnos. Em 
primeiro lugar obsel'vareí a S. Ex. que, se S. 
Ex. estava autorisado para reformar os esta
tutos no todo, não sei como não se julgava au
torisado para reformai-os em parte. Mas, con
cedendo que prevaleça semelhante proposição, 
creio que S. Ex: está en1 perfeito engano, e que 
o seu relatori~ nos diz o contrario do que S. Ex. 
menciona. 

Diz S. Ex. á pag. 5 do relatorio: ,e E' mính11 
opinião e propositq trànsferi1· a academia dos 
guardas-mat'inhas para bordo de um uavio de 
guerra. » Logo, S. Ex.1 quando apl'esentou a 
· proposta de fixação de forças de mar, estava na 

· opinino e proposito de transferir a academia 
para bordo, julgava isto conveniente, e entre-. 
tanto veio nos pedir uutorisaçí\o pat·~ reformar 

. os estatutos na parte 1·~laliva · á admissão dos 
alumnos no primeiro anno; porta~to, eviden-
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272 SESSÃO EM 10 DE JULHO DE 1839 
temente S. Ex. eslava convencido de não ter 
esta autorisação, e que a opiuião em que es
tava àe àever tl'ansferii' a academia para bordo 
r-1·a na intenção de vir pedir ao corpo lrgis!n
tivo aulorisação para uma reforrna geral, assim 
como a pedio para a rcfoc'l11tt parcinl àos es
tatutos. Hontem já eu_ disse, afim de se de
fender S. Ex. recorre ás vezes a proposições 
menos exactas; uma pessoa de tanto talento, 
de tant.a capacidade, de lanlos recursos, como 
S. Ex. o Sr. ex-ministro, lançando mão de pro
posições de natureza tal, como a que acabo de 
contestar, prova que está ínteil'nmente baldo de 
razões. 

S. Ex. recorreu tambem a outro argumento 
para defender-se da accusaçn.o de ter violado a 
lei, de ter transgredido as mias de suas al
tl'ibuições : este argumenlo é o banal e já serHço 
da adminisll'açri.o de 19 de Setembro, e consiste 
nos exemplos que ella vai buscar nos aclof> e 
opiniões de seus antecéssores: á qnalquer ac
cusação a primeira lembrança que occorre aos 
nobres ex-ministros é revolvet· e folhear a 
collecçno dos decretos e decisoes dos differentes 
ministerios, e quando achão qualqner cousa 
que se par~ça com o uclo de que sllo accusados, 
julgando-se victoriosos exclamso :-0 meu an
tecessor já fez isto. 

Desejava que se acaba~se com este meio de 
defesa, que S.S. EExs. disculissem a legali
dade de seus actos; e se acaso se provasse 
que erão íllegaes, e que seus anleci:ssores tinbao 
commettido . igt1acs iJ]egalidades, podirw SS. 
EExs. contar com o meti voto pua aêcusar 
lambem esses seus antecessorel-, quaesquer·q.ue 
fossem ; mas no caso presente não é a um 
aclo de illegalidade que S. Ex. recorreu, mas 
simplesmente a uma opinião de direito. S. 
Ex. citou-nos uma cornptlaçlio feita. pelo meu 
nobre amigo ex-ministro da fazenda, deputado 
pelo Ceará, na qual compilação, declarando-se 
quaes_ erão os artigos da lei do orçamento de 15 
de Novembro de 1831 que se achavMem. vigor, 
se classificou este artigo da reforma da aca
demia. Ora, em primeiro lugai· observarei que 
se-nessa. compilaçao se acha o artigo· que au
torisa o governo para reformar a academia, 
acha-se lambem outro at"tigo em perfeita op
posição com este, que é o ~rt. 47 da lei de 
1833, no qual artigo se aütoris.i o governo para 
elevar os ordenados dos lentes;. substitutos e 
secretarias da academia, emquanto a assernbléa 
não deliberar sobre a reforma da mesma aca
demia. Vê-se, pois, que o. artigo que se acha 
na compilação vai de accordo com a oplniao 
que o nobre deputado pelo Ceará emíttio na 
casa. Mas v nobre ex-ministro da marinha disse 
que rlas palavras - emquanto a assembléa não 
deliberar sobre a reforma da mesma acad':!tnia 
-o que se seguia era que a reforma tinha ·de 
ser submettida á assembléa ge1·al pal"a de
cidir a respeito deHa, approvando-a ou repro~ 

vando-.a. Creio que o nobre ex-ministro está 
em perfeito engano.Por dous meios tem a assem
hléa gernl dado estas delegações ao governo ; 
u 111 1 declarando que o governo su bmelterú a 
·reforma á [!pprovação da casa, o outro, é 
àando a delegação absoluta ; nes(e caso n!lo 
tem ella de set· submettida á approvação da 
casa. Vou mostrar ao nobre ex-ministro que a 
delegação feita pela assemb1é::i. gerai no caso 
em guestl\o foi absoluta, sem condiç:fo alguma. 
O al't. 7º da Jei de 15 de Novernbt·o de 
18:H diz: - Fic:10 supprimidos os vencimentos 
dos guardas-ninrínhas de menor idade, e o go• 
verno autorisado para fazer a reforma dn ncn
demia - sem reslricçAo alguma ; logo, as pu· 
lavras do artigo 47 da lei de 8 de Outubrn <le 
1833-emquanto n :-tssemblén nno rlelibc1·m· 
sobre n reforma da academia-nao tem a signifi• 
c.i\ino qne lhes p1·etende dat· o nobre deputado 
ex-ministi·o dn nrnrinlw, pelo contrario significna 
que nno se Lendo o governo prevalecido dn uu• 
lol'isaçrto que ! hc foi dudn, pre{e11din n nssem
bléa encetar esle trnbalho, 01·a, que esta era 

· a intcnçlío da assemblé~, ainda se prova por 
oulrcs neto:,; seus, em que inlerferio a respeito 
dos estatutos e da organisaç!lo da academia ; por 
exemplo, a lei de 24 de Outubro de 1835 no 
arl. l° marcou o ordenado dos lentes ; nos arls. 
2º e 3º dá outras providencias a respeito de 
gratificações a serviços que se fazia.o na aca
dem la ; no 4º se diz aiguma cousa a l\?i;lpeit.o 
de sec'retario, bíbliothecario e·guardas ; eis por 
consequencia a assembléa geral, segundo o pro-. 
pósito em que eslava com a lei de 8 de Outubro 
de .1833, dando varia::; providencias a respeito 
da organisação da academia. Corno depois de 
tudo isto, porqtie se disse no anno de 1881-
o governo fica antorisado para reformar a 
academia-:-'ha de agora o Sr. ministro estar au· 
torl·,,.,,10 ... .., .. a r.,.,,,r ~,.,.., r~r~ .. n1a - oui-'-~s ~ .:>O\.I pu1 J.DUfw· i;;;i.J\.Q CIVl 'C llié:l ' t:: 

outras sem mais termo? Creio ter demonstrado 
evidentemente qual era a significação da ultima 
parte do artigo 47 : mas vejamos que força 
poderiM ter as palavras do artigo 48 da 
mesma lei em que o nobre ex-ministro se 
fundou para julgar-se ainda'autorisado para esta 
reforma: 

Eslas palavras dizem : - Fic~o em vigor 
como disposições pe1-manentes todas as incluidas 
na lei do orçamento de 1831 e 1832 tJue não 
versarem particularmente sobre fixação de re
ceita e despeza, que ul'lo tiverem sido expres
samente revogadas.-Vejo que neste artigo 48 
ha urna phrase que se não acha em outros 
artigos identicos de \farias leis do orçamento. 
Em geral as leis do orça,mento determinão_ que 
ficão em vigo1· tod;:ts as dispofições das leis do 
orçamento anteriores que não versarem parti~ 
cularmenie sobre fixação de receita· e despeza, 
mas esta accrescentou a phrase - fica.o em 
vigor como disposiçáo permanenle.-Se acaso 
não existisse esla phrase, podia-se dizer que 
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StSSÃO ÊM 19 08 JULHO DE l8JU 273 
nesta autorisação se linha em vista o voto 
de confiança dado para a reforma de uma 
repartição ; mas já demonstrei que este voto 
de confiança não póde ser um,;1 attribuiçli.o per
manente, e como o legislador previa talvez a 
possibilidade desta inte1ligencia, por isso accres
centou as palavras, que não se achno sena.o 
neste caso-como disposições permanentes;
portanto, as disposições que se teve em vista 
sã.O as que podem ser disposições permanentes, 
e não um voto ele confiança, como aulorisação 
-para reformar-se uma rep:ntiçno. 

Passarei agora a rnosirnr que nno proced.cm 
os argumentos do nobre ex-ministro da ma
l'inliu quando quiz nd1ur exugeruçAo no excesso 
de despeza que provei haver, segundo o esta
belecimento a.ctual da academia de marinha. 

Eu, pela relaç:.'to que apresentei 1m casa, 
ve,io que a despeza rnouta Tio mez de Março 
em 2:HH$, inclusive aquellas clespezas que 
erão consignadas para a academia da marinha 
em terra. E' verdade que nestes dous contos 
entrao os soldos dos o11iciaes, · soldos que 
vencem em terra. S. Ex. quer que se deduza.o 
estas despezas, e disse que ellas não constituem 
accrescimo. Em .rigor é accrescimo; _sup
ponha-se que subsiste a acadénJia a bordo da 
náo ; nas ci1·cumstancias em ·que estava, a náo · 
podia em qualquer fabrico servir para fazer 
parte da nossa armada ; pOr consequencia, se 
acaso esta náo, com os officiaes que constituem 

. sua lotação, não tivesse de ser empregada ex· 
clusivamente na cons'ervação da academia, 
podia ser empregada em qualquer outra cousa ; 
teria, por consequencia, de reduzir a força da 
nó.o em qualquer. anno, e traria uma dimi
nuiçao no caso de não estar a acàdemia a 
bordo; sendo isto assim, todo o accrescimo de 
despeza da. officialidade e tripolaça.o da náo é 
despeza addicional da academia 1 despeza re· 
sultante da transferencia. Ainda digo mais : 
quando se marcar o quadro da armada, em 
cuja occasião se deve ter em consideraçao os 
officiaes que possa.o ser precisos para as diffe
ren tes embarcações, ha de se ter em attenção 
que é preciso mais um capiU10 de fragata, 
segundo commandante da academia ; dous 
capitães tenentes, os prime-iros tenentes cor
respondentes · á lotaçao da náo ; e isto, por 
consequencia, ha de augmentur o quadro da 
officialidade da armada ; poderia fazer-se 
aJguma reducção se não houvesse esla neces- . 
sidade de mais ; . logo, não é tãCI fóra de razão, 
como disse o nobre ex-ministrn, considerar-se 
integralmente como accrescimo · de despeza 

·_toda a que se faz na náo~ 
Mas quero concedel" que se devno · fazer esles 

abatimentos dos vencimentos que têm os 
officiaes empregados mr: . JJ,fo, quando des
embarcados; temos por conseqtiencia nos 2:164$ 
de deduzir 590$ ; o augmento, pois, de des
peza addicional, no mez_ de Março, foi de .um 

'fOMO H · 

conlo quinhentos e tantos mil réis, o que 
monta, no fim do anno financeiro, a 18:000$. 
Se acuso no orçamento do Sr. ministro adual 
se acha sómente 23:000$, é porque :dém do 
aug_mento de 12:000$ contidos neste pedido, 
varias quotas esll.'l.o contempladas em outras 
verbas do orçamento. 

Mas S. Ex. veio com outra coarctada, e 
disse que a náo gastava 1:000$ com a sua 
conservaça.o, e que esta quantia se deve de
d11zir do augmento que appa1·ece. Eu já mostrei 
que este argumento nr10 procede, porque se 
a nó.o gastava 1:000$ na sna conservação, 
podia ser tambem empregada no serviço com 
algum fabrico. S. Ex. fei outra glosa, e vem 
a ser que1 pela lei, no fim do auno, todos 
os aspirunteis tinhrw de ser guardas-marinhas, 
e por consequencia linlião de vencer 22$000 
mensaes; que peia reforma, determinando-se 
que só no fim do 3" unno scjno os alumnos 
guardas-marinhas, vêm elles a vencer 19$000 
sómente, e que assim lrn uma · economia de 
3$000 rnensaes cm cada !lm. Não procedem as 
razões de S. Ex., porque, seg1rndo as leis 
de fixaçao de fcrça 1 creio que, de=,de o anno 
de 1832, expressamente se determinava que 
ninguem poderia ser guarda-marinha, senão de· 
pois de ler tres annos da academia. E' ver· 
dade que S. Ex., o ·anuo passado, na sua 
proposta, fez esta . modificação, supprimindo 
este al'tigo constante de todas as leis de fi
xação de força de mar : na época da rcfom1a · 
feita por S. Ex. não havia senão um guarda
marinha que tinha praça de menor idade; 
todos os mais alumnos erão ,1spirantes em 
conformidade das leis de fixação de forças 
de mar1 ou paizanos; e havendo na academia 
dezoito aspirantes .fazendo a despeza de 54$ 
mensaes a 3$ cada um, S. Ex. L'ealmente 
augmentou · a despeza com a sua reforma. 
E' ver~ade que uma parte deste augmento 
poderia ter lugar, posta em execução a lei 
que . S. Ex. propôz ; mas não se póue levar 
em conta a S. Ex. esta glosá, porque foi . 
elle mesmo que supprimio na sua proposta . 
o artigo constante que inhibia ao governo de 
dar o lugar de guarda-marinha a qualquer que 
não tivesse os tres annos do curso. 
· Na.o desejo entrar em maiores detalhes a· 
respeito do que perdeu a moralidade dos 
alurnnos com a lransferencia da academia 
para bordo ; sóme_nle . direi duas palavras. 
Chegado ·o homein a certa idade, tem de 
satisfazer ordinariamente a Cel'ta.s paixões ; a 
mocidade em terra poderá extraviar-se em 
consequencia dessas . paixões; mas reunida a 
bordo de um navio, e em tao grande nu
mero, cahe ordinariamente em vicios contra 

. a· nalureia; sobrell!do nas actuaes circumstan
cias, em que os coslumes não silo muito 
moraes. Na.o digo mais. 

Poderia ainda fazer algumas obscl)~ª-~ões 
35·' 
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274 SESSÃO EM 19 DE JULHO DE Us39 

a respeito da commiss~o de derrotas ; mas 
S. Ex. já declarou que esta comrni$sao deve 
cessar. 'renho conclu1Jo o meu discurso. 

O Sr. Andrad.a. Machado :-St·. presidente, 
eu desejava no meu primeiro discurso; que 
nllo tivesse havido a discussno de hoje; mas, 
como houve, devo explicar alguns erros, al
!!Umas inexactidões. e fallar sobre ala:uns lo-
picos que me dizem' mais respeito. '"" 

O nob1·e ex-ministro da marinha emiltio 
hontem proposições menos exactas, que eu 
mesmo creio que clle n:\o encarou bem, Foi 
argllido pm· meu nobre il'm:lo na niscuss:\o 
do volo de grnt;as; qne cll~ nD.v tinha cum
prido n 01·dein da casa qne nrnndava con
signnr u quantia de fi:000$ para o arsenal 
de S11ntos: o nobre ex-ministrn defendeu-se, 
e cu no 111cu disctH'Sü tomei úifforenlcmcnté 
o nrgnm~nlo, porque sabia que cite n:lo podia 
ter ct11i1prido a prescl'ipçl:lo ou ot·dcm só pelo 
l'acto de ser cffccliva desde Julho do presente 
nnno; 11111s disse que dle tinha dado louos 
os passos pt·ecisos para torn;;1.r de nenhum 
e/feito a ordem da casa, e que nisto linha 
peccndo gravemente. O qne respondeu o nobre 
ex-ministrn? Primeiramente duvidou que fosse 
consignada a devida somma. Ern verdade 
occorreu estar ella englobada na rubrica geral 
das s01n mas consignadas para outras partes, 
nllO se lembt·ando que esta quantia tinha 
sido de facto consignada depois de uma 
questào em que o nobre ministro entrou corn 
o meu nobre irma.o. Isto fará com que d'ora 
em diante devamos ser mais cuidadosos sobre 
redacça.o de leis; porque quando se consignào 
sommas taes especiaes, cumpre que sejao 
nominativamente especificadas na redacção ; 
aliás os ministros defender-se-hao dizendo que 
não sabião disto. 

Mas, disse o nobre ex-ministro, ainda 
quando estivesse consigada esta quantia, a 
emenda nào passou no senado. O nobre ex
ministro seguramente parece que estava ·em 
desesperado caso ; porque elle sabia que quantas 
emendas passao nesta casa, o :;enado ou ha 
de· aceitar, ou remetter-nos de novo ; elle 
sabe que .. o orçamento não voltou a esta casa ; 
por consequencia devia saber que todas as· 
emendas, que tudo quanto passou aqui, devia 
ter sido approvado no senado ; de outro modo 
não podia valer o orçamento, salvo se elle 
cuida que o senado tem dfreito de despresar 
nossas emendas, e, sem fazer caso dellas, póde 
mandar a lei á sancção. · 

Mas,. disse elle, quando fosse lei ver.me-ia 
muito embaraçado em executal-a. Sr. presi
dente, nós não nos importamos com. os em
baraços do nobre ex-ministro ; se eUe se jul
gasse embaraçado viria á nós, e nós lhe abri• . 
riamos os olhos. O que admira{: que o nobre 
ex-ministro se ~squecesse que quantia ainda 

s11perior foi, no anno de 1836, fll'll'G,Fia no oe
ça1nento 1mra o anno de 1837 a 1838 : ahi esta 
c,isa ord~n,rn · a quantia de 10:000$ para o 
arsenal de SRnlos. E' verdaàe que no orça
mento de 1837, que devia reger em 1838 a 
1839, n9.o se deu mais nada ; mas esta ca mara 
sabe que o nobt'e ministro no seu tempo é que 
devia dar exccuç.1'1.o a isto. Sr. presidente, pa
rece como de proµosito ; não sou suspeitoso, 
mas temeria o nobre ministro que este pequeno 
arsenal de Santos lhe pndesse fazet· mal ? Po
àet-ia snspeitar 11111 só momento àa fidelidade, 
do amor eh provineia de S. Paulo pela 11nia.o 
do imperio ? Parece que não lhe podia vir 
lembrnnça tal. 

Conlinuo11 o nobre ex-ministro a defender-se 
di1.e11do: - Qne mandei eu ? Mandei retirar 
as l'orjus, os t'olles, o~ escravos que tinbão sido 
mandados para um fim, e como este fim não 
foi obtido, e pet·tenci:1 tudo isto ao arsenal do 
Rio, mandei vir. Mas, digo eu, como ficava· o 
arsenal de Santos sem braços, sem forjas, sem 
folles, sem nada? Entao de que servirino os 
6:000$000, para que erão esses 6:000$000? 
Erao para continuar este arsenal n'um pé afim 
de 4ue pudesse bastai· ao menos ás necessidades 
da marinha mercante. 

Arguio-se-lhe maís que era tanta a má von
tade a este pobre arsenal, que até de proposi to 

'parece que queria-se fazer cahir os pequenos 
cdificios que lá havia, visto que tendo-se re
petidas vezes informado da necessidade de re
telhar, de concertar as officinas, os armazens, 
nunca se tinha mandado fazer isto. A ísto res
pondeu o nobre ex-ministro : -Eu mandei in-

- formar duas ou tres vezes.- .Querµ _pede tanta 
i~forrnaçao muito claramente mostra que o que 
quer é fazer nada. Porém, disse ainda : - Mas 
duvidava se pertencia á marinha fazer estes 
concertos, porque o arsenal estava aniquillado 
no seu todo.-Pois se havia esta duvida, era 
tão difficil encontrar-se com o seu collega da 
fazenda que estava aqui ? Precisava-se de lantàs 
informações? Verdade é que havia má von~ 
tade. ~. 

Quanto á academia da marinha, não sou da 
profissão, não sei se é mais ou menos. van
tajoso que os estudantes esteja.o na náo ou em 
terra : minha razao me persuade que na.o, 

~ que de facto, ao menos nos primeiros annos, era 
melhor que os estudos fossem dados em terra, 
que não na mio. Eu passarei a dar os motivos por 
que digo qne o nobre ministro não tinha di
reito algum de fazer semelhante mudança. O que 
digo é que a autorisação tinha caducado, pot·
que as leis são claràs e expressas a este 1·es- · 
peito. Foi aulorisado no anno de. 1831, mas 

. no anno de 1833 o art. 47 dá lei, que é claro, 
cassou esta autorisação : o que estava feitô, feito 
ficava, mas fazer de novo não tinha elle 
nenhum direito: emfim, fez o que·· bem lhe 
pareceu, mas · não ha de persuadir que ·ob1·ou 
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segundo a lei ; obrou muito contra ella. Pouco 
imp0rta · esse argumento od hominem, ; se por 
ventura o nobre e:x-ministro julgou que esta 
autorisação era permanente; que importa a 
opinião do nobre ex-ministro? Que 1)18 importa 
a opinião ào mesmo poder executivo contra a 
lei que é clara? Nilo conheço no poder exe
cutivo o d irei to de in terpretM leis ; isto só nós, 
é o poder legislativo que interpreía. 

Mas, disse-se, tanto a parte moral, como a 
parte intellectual. melhor se aprende na náo. 
r!l1oin ·.,,,o nl5f"'\ \T<th'tnC' ~; nnt1afL.1 n,A.,n.l Ann~ 0111 
Vl "- lV '-j U'-" J.JU."-', , UU.IV..:J u. pu.1 \Ç J.IJVl 0.1. .c:l~jUt c;u 

disse no valo de graças que Jrnvía grande des
vario nos coslurnes ; esltanhou-se isto, e alé 
nlguem de fóra se offendcu. Tomúrn pe!'guntnr 
a este ulgucm que tnc explique o fi1cto sucee
dido nnte-honlem, a exp11lsno de um g11ardu
mal'inha por um crime vcrcronhoso. cxonlso da 
companhia, e mnndado s;ntul' pr~ça 'na nrli
lhariu dn tnnrinlm, e o mais é que corno ludo 
que neste pai1. se faz : o complicc deste guarda
mariiil111, talvez por ser filho de um eapiU'l.o de 
mai· e guerra, nno tf!ve a penn do outro, que 
era filh'J de um cirurgino 011 boticario: logo, 
n!lo errto tão áereos os temores dos que temiào 
do fogo da Sodoma e Gomorra. 

Mas disse-se que a moralidade nM pólle 
soffrer, porque este é o systema da educação 
collegial. Declaro á camara que sou pouco 
amigo da educação colle,4ial, quanto á mor.di
dade: contra e~te systema hoje muitos escri
ptores se declarao, entre outros Lacroix, e cuido 
que só a preguiça e desmazelo de alguns pais, 
e n 'outros a impossibilidade de que elles faça.o 
n educação de seus filhos, é que deu voga á 
educaç~o collegial, não como a mais perfeita, 
mas como a só "possivel em circumstancias 
dadas. 

Mas ainda quanto á moral, é para· mim 
de eterna verdade, não é o olho do pedagogo 
que ha ele supprir o olho do pai ou da mãi; 

· nào, ninguem tem interesse na purnza dos cos
tumes mais do que um pai; nào são homens es
colhidos que supprem um pai, principalmente 
agora no· caso da náo. Em urn collegio ha uma 
disciplina diversa, ha um regente, ha officiaes 
sec~ndarios, os rapazes são divididos em quartos 
ou ranchos muito pequenos, é possível a ins
pecção sobre a conducla de cada uin ; mas a 
inspecção s.o.bre 80 ou 60 rapazes, postos todos 
elles em um local onde não ha divisa.o, onde não 
ha pessoas que tenhão inspecção sobre um nu
mero dado, esta inspecção é toda illusoria, não 
póde produzir nenhum effeito ; por conse
quencia, declaro-me contra este systema de 
edncação. colfegial. 

Quanto á educação intelleclual, permitta-me 
S. Ex. declarar-me ·contra ella. Sr. presi
dente, os primeiros annos que os guardas
marinhas têm de estudar, têm de ser occu
pados no estudo de sciencias abstractas, de 
scjeneias cqamaqaij e~actas ; pede~ o retiro, 

reflexl'lo, attenção aturada ; e como dar-se esta 
allençM aturada ? Como dar-se esta reflexão 
em uma náo onde 16 moços, com uma ou 
duas vellas que mal os alumiao, estuda.o 
conjunclamente? Nl\o é possivel. No meio é 
qu_e c_osturna estar a verdade quasi sempre: 
pnrneiramente entrão os estudos propriamente 
scientiflcos ou theotieos, depois os estudos 
praticas : os estuàos praticas podem e .devem 
ser dndos no mar; mas que os estudos theo
ricos, mas que o conhécimento da geometria 
e rlo calculo sejrw melhor ern•inados na náo, 
poderei mostrar que não. Logo, tenho razâo 
de mostrar-me contra a parte_ inlelleclual desse 
systcrna~ 

Tem-se mostrado que esta mudança é dis
pendiosa, o nobre deputado por Minas o 
mostrou; e ainda dit·ei mais alguma cousa. 
Ad1nirt:!Í como o nobre ex-ministro nos quiz 
lm1çur pó nos olhos, como julgou que di
m inuia n despezn com a economia que ellc 
tinha frito no soldo dos aspirantes. Pergunto 
eu, qual é o nexo necessario que havia entre 
o estabelecimento ela academia na náo e o 
córte destes soldos? Pois a nação não podia 
lucrar, estabelecendo-se, como antes se esta
belecia, que os guardas-marinhas não o fossem 
senão no fim dos tres annos ?. Não se podia 
economisar esle soldo sem ser obrigado · a 
recorrer á despeza extraordinaria da mudança? 
Is~o salta aos olhos, nflo tem resposta. 

Quanto á derrotas, tambern nada tenho a 
dizer, visto que o nobre ministro disse que 
havia de cessar; mas a commiss}lo para mim 
foi illegalmente nomeada. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Faça o favor de 
demonstrar ; pretendo refutar. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Eu disse que 
era illegal, porque havia uriJa autoridade a 
quem Competia esta attribuição, que era o 
conselho do almirantado. Pela creação do con
sélho supremo militar tudo o que pertencia a 
este conselho a respeito de marinha, passou 
para o conselho !'oupremo, por consequencia 
havia uma autoridade a quem competia a 
revisão das derrotas. Dir-se-me-ha que elle 
nao o faria: mas muito máo é que o go· 
verno que devia velar em fazer cada um 
cumprir com a s11a obrigação fizesse o que 
esse conselho fazia : porque uma autoridade 
nno cumpre com a sua obrigaçao, arrogue 
elle a seu bel-prazer autoridade que lhe com
pete. Ainda mais, não ha no orçamento ru
brica nenhuma que consignasse semelhante 
despeza. O nobre ex-ministro tornou a fazer 
um barulho de idéas sobre o que s:io des
pezas eventuaes. Eu· já disse que despeza 
nenhuma póde ser feita sem mandá.do nosso : os 
cordeis da bolsa do povo somos nós que os en
colhemos ou abrimos, e ainda mal ·que os 
abrimos pem seni discrição. Despeza eventual é 
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despeza c_onhecida por lei) mas que póde deixar 
de fazer-se no anno para que se fixa a lei ; · a 
nllo ::;er assim a"deus governo constitucional ; 
porque debaixo de despezas eventuaes , podia
se fazer despezas que na.o tivessem sido appro= 
Yadas. 

Tenho ainda de tocar n'outra idéa. O ·nobre 
ministro n~o foi exacto quando disse que por 
ordem do governo nomeou uma commissão; 
isto deu lugar a sa dizer que, ou por . governo 
entendia elle o conselho dos ministros. e €fllão 
mandava elle a si mesmo, ou entendia~ regente, 
e nesse caso suppunha que o ministerio nno 
tinha discrição para recusar-se á vontade irres
ponsavel, o que- destruia a indole do systema re
presentativo. Não cuido que haja jnsteza na 
ilfoção ; e aqui cabe dizer, que na minha opi
niao, o poder irresponsavel não o é tanto que o 
seja momlmente ; ú responsabilidade mornl não 
escapa nada do que é humano, por elevada que 
seja a sua categoria ; é só a responsabilidade 
legal que nllo fere os poderes sociues por ne
cessidade da ordem. Se pois o regente é sujeito 
á responsabilidade, segue-se competir-lhe a 
acção precisa para evilal-a. N~o satisfaz que 
a lance nos ministl'os ; a lei nno póde des
truir a sua liberdade, nào fez senn.o marcar·-lhe 
os meios de a exercitar. Deve pois emitfü sua 
opiniao, sustentai-a, e embora se lhe opponhão 
os ministi os, se do contrario se póde seguir 
grande mal á naçãO, na.o se escusa com dizer 

· que os ministros responsaveis a não abra
çárâo: é do seu dever nllo adherir á opinia.õ 
dos ministros que va.o de encontro ao bem 
da naça.o, e quando elles recusem render-se 
ao que julga util, despedil-os e chamar quem 
melhor o sirva. Tenho findo o que me pareceu 
dever dizer. · 

O Sr. Castro e Silva:. - Sr. presidente, 
quando eu hontem apresentei a duvida em 
que rne achava· sobre a iJlegalidade. da re
forma das academias de marinha e militar, 
e pedi esclarecimentos ao nobre ex-ministro 
da marinha, esperava qne S. Ex., com aquella 
franqueza e lealdade que lhe é propria, pro
duzisse · razões que convencessem a camara 
de que a minha duvida não procedia ; mas 
confesso que n_unca esperei ouvir de S. Ex. 
os argumentos .. que honlem apresentou. Eu 
havia dito que tendo ~ido o governo auto
risado pela lei de 15 de Novembro de 1831 
para a reforma dessas academias, essa auto• 
risação havia sido cassada pelo art. 47. da 
lei de 8 de Outubro de 1833 que-então li. 
A este argumenti;, respondeu o nobre ex-mi
nistro da marinha, segundo pude_ perceber, 
que essa autorisação não tinha sido cassada,· 
e tanto era isso assim, que esse artigo estava 
comprehendido no decreto de 12 de Abril 
de 1835 referendado por mim. Eu confesso,· . 
Sr. · presid~nte, que me sorprendcu a oropÓ· 
sição · do nobre deputado quando disse que, 

_.,., . 

sendo esta lei posterior âquella de 1833, 
esta havia revõgado a de 1833. Eu antes 
de apresentar esta duvida tinha consultado 
todas as leis de orçamento postel'Íores á de 
1~QQ a -n~n f;,..l,,.. onnnnlr,:,rlr-, ,-l;c:,nnc,"" 
-1 vuv, c. -1.,1.c;tV Lll..l.lJ.U 1..,J..IVVL.1···· l,H.-n..r _ U.J.::,puolÇ(-1.0 

em contrario ; convindo ler o artigo, sup
pondo-o de lei posterior a 1833, fui de 
novo con·sultar as leis; e enlào ~nnhf'P.Í qnf' 

o artigo que o nobre deputado leu é o mesmo 
da lei de 15 de Outubro de 1831, e não 
da lei de 1835, como pareceu-me entender. 
Eu não posso suppôr que ó nobre ex-ministro 
da marinha se julgasse ·antorisado por esse 
decreto do governo de 1835, e tanto é isto 
assim, que S. Ex. 110 preambulo do seu de
creto de reforma da academia de marinha 
refere-se ao art. 7º da lei de 15 de No
vembro de 1831 i e n1!.CJ ao _decreto do go
verno de 12 de Abril de 1835 ; e se desse 
decreto é que suppõe vir a autorisaçllo, esse 
decreto traz tambem o artigo 47 da lei de 
1833. 

O SR, TORRES :-Não disse tal, e nem me 
referi ao decreto de 1835 como vindo delle a 
autorisação, e sirn para provar com elle a 
opinia.o do nobre deputado. 

O SR. CASTRO E S1LvA :-E' isto mesmo o que 
eu acabo de referir. Eu não pude bem per
ceber, pelo susurro da casa, o que disse hontem 
o nobre ex-ministro -da marinha; e nào tendo 
o seu discurso apparecido no jornal de hoje, 
na.o lhe poderei bem responder. Já um nobre 
deputado pela provincia de Minas bem des
envolveu esta questão ; e com effeito a intelli
gencia que pretende dar ás ultimas palavras 
daquelle art. 47 da lei de _8 de Outubro de 
1833, não póde de maneira alguma ser s,.ts
tentada. O artigo nã.o diz até que a asscmbléa 
geral tome em consideração · essa reforma ; o 
artigo diz :-Ate qtrn a assemb1éa geral deli• 
bere sobre a reforma dessas academias;-- e 
bem vê a camara como ellas entre si differem ; 
e tanto se nM póde tomar no sentido que 
tomou o nobre ex-ministro da marinha, de 
poder ser submettida esta reforma á conside
raçao da assernbléa geral,· que a autorisação 
dada ao governo no art. 7º da lei de 15 de 
Ni:>Vem b_ro de 1831 foi sem dépendencia. de 
approvação da assembléa geral, como se cos:
tuma em ontras .leis. Portanto, tendo eu mos
trado que essa autorisaçllo dada na lei de 
1831 já estava annullada pela subsequente de 
1833, parece ter evidentemente provado a ille
galidade com que fora.o creadas estas .duas 
academias. Se o go,erno actual entende ser util 
essa reforma, apresente proposta, e n.ão con· 

. sinta de mau:eira alguma q11e continue esse acto 
illegal da administraçllo de 19 de Setembro. 

Agora responderei ao nobre ex-ministro da 
marinha sobre a duvida em qne pôz minha 
opinião ·a respeito da permanencia .desses 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:19 - PÃ¡gina 25 de 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1839 277 

artigois das diversas leis de. orçamento. Eu 
ainda nà:o mudei de opinião, sustento ·a mesma 
que sempre tive, e tanto é isto assim, que eu 
não censurei a S. Ex. sobre a -nova reforma 
feita por S. Ex. nos arsenaes do Rio Granrlo, 
Maranhão e outros, em virtude dessa lei de 
1833. Eu agora ainda não posso emitlir minha· 
opinião se com effeito S. Ex. cumprio ou não 
a lei, isto é, se a despeza feita com a reforma 
d~sses arsenaes está dentro da somma con
signad::\ nessa lei de 1833 ; porquanto ainda 
não temos os balanços desde 1836, e só 
quando elles vierem e que poderei isso exa
minar. Quanto ao que disse S. Ex. de nunca 
ter apparecido em administração alguma a 
duvida de serem ou ntto permanentes os artigos 
das diversas leis de orçamento que não dizem 
respeito á receita e despeza, não é ex.acto. 
S. Ex. mesmo foi um que sempre duvidou da 
permanencia desses artigos, e tanto assim que, 
e~tando o governo autorisado para reformar as 
intendencias da mal'inha por essa lei de 1831, 
na sessão de 1882 apresentou uma proposta 
para a reforma das intendcncias; e na admi
nistração de 19 de Setembro, de que fez parte 
S. Ex., tambem appareceu esta dnvida, e se vê 
do relalorio do nobre ex-ministro da guerra, a 
fl. 7, que eu vou Jer, fallando S. Ex. a res
peito dos arsenaes. (Lê.) 

Ora; desta leitura se vê claramente que o· 
nobre ex-ministro da guerra entrou em duvida 
se elle po_dia continuar a fazer a rciot·ma das 
reformas dos arsenaes de guerra, e se pt·opunha 
a fazer uma proposta a respeito ; o mesmo sue~ 
cedeu com a reforma da academia militur, sobre 
o que apresentou uma proposta, e com espanto 
de todos, vio-se depois S. Ex. mudar de opinião, 
e fazer a reforma da academia militar. Com o 
que fica exposto, tenho provado que eu ainda 
não madei de opinião a respeito d~ perma
nencia dos .artigos de leis do orçaménto que 
nD.o são relativos á receita e despeza, e sim que 
essa mudança tem apparecido em S. Ex. e na 
administração de 19 de Setembro. 

Já que tenho a palana~ fatei algumas obser
vações sobre objectos que têm r~lação com este 
ministerio. Eu tenho ouvido fallar da despeza 
que se tem feito e se está fazendo coi:n o freta· 
mento de µma bat·ca de vapor no Rio Grande 
por conta do go-verno: dizendo-me que a somma 
dessa despeza excede muito mais. do valor 
qessa barca, se por. ventura fosse comprada. 
Ora1 se essa barca é alli precisa, porque razão 
se não compra antes que se e~tar pagando esse 
fretamento? O mesmo me dizem se pratica com 
os biates al~i em serviço, cuja despeza dizem 
exceder duas ou tres vezes mais ao seu valor. 
Tambem tenho ouvido dizer que a Qarca que 
se comprou aqui por trinta e quatro contos de 
réis anda aUi rebocada por essa outra barca 
que aUi ha, porque, sendp sua força parece-me 
que qe it-oí'e· cav~llos, e andando cinco milhas 

por hora, e tendo igual correnteza as atl'uas 
daquelle rio, ella precisa de ser reboc~da. 
Se isso é verdade, para que alli semelhante 
barca? 

Eu li no Corl'eio O.{ficial um aviso do nobre 
ex-ministro da m:u·inl1a, determinando que os 
navios· estacionados nos . pm·tos sahissem de 
tempos em tempos a cruzar; mas sou infor
mado 9ue ~ssa ord~m na.o tem sido cumprida, 
na.o sei ae isso será exacto; o que posso affirmar 
de exacto é a respeito da escuna Victoria, que 
para alli se mandóu e~tacionar, a qual nunca 
sabio a cruzar durante o tempo que alli tem 
estado. Esta é a primeira embar~aç!io de guerra 
que para alli foi estacionar, segundo a minha 
lembrança, ou porque ellas nunca fossem alli 
precisas, ou porque aquelle porto é bastante 
desabrigado ; o facto é que para alli nunca se 
mandou estacionar embaL·caça.o de guerra, e só 
a administração de 19 de Setembl'o achou que 
devia mandar estacionar alli essa escuna de 
guerra que nenhum serviço prestou, salvo o 
de mandar o presidente pôr a postos com a 
altitude hostil contra a cidade quando a assem
biéa legislativa provincial discutia contra a 
tresloucada administração desse presidentei ou 
para com ella ameaçat·-se todos aquelles que 
ousassem fallar de sua a,lministração, sendo 
apontada como presíganga, etc., etc. Não estou 
certo se foi a seu bordo, ou da Pim:fá, que as
sassinát·ao um infelii cearense meu parente. 
Esse poLre moço era em verdade desregrado 
em sua conducta, tendo botado fóra toda a sua 
herança; andava em desavenças com urn seu 
irmão, e o presidente, fazendo-se juiz incom
petente dessa luta, manda prender e botar a 
bordo esse infaliz. Este, vendo-se assim preso, 
e a bordo de um navio, ficou desesperado. Õ 
2ª commandanle o manda mett~r á ferros; o 
1·apaz tornou-se mais fudoso vendo-se a ferros, 
sem seL· criminoso ; e ,dizem que entrára a 
inveclivar a esse 2° commandante. Este, 
ou por seu genio ou por ordens do presidente, 
continuou. a maltratar o pobre rapaz com 
cal~brotadas e com ·quedas sobre amarras 
de· ferro, de fórma que expirou a bordo, 
e vindo o cadav~r par.i tefl'a, o irmão 
e familia, reseotidos das barbaridades com 
que assassinarão esse infeliz, requererão 
corpo de delicto no. cadaver, e com effeito 
achou-se elle 'todo cheio de contusões. O presi· 
dente, se não fõra connivente nesse assassinato,. 
·conservaria alli a escuna até que se fizesse o 
summario de testemunhas ; mas vendo que elle 
se achava compt·omettido pot· mandar pôr a . 
ferros um cidadão sem culpa alguma mais do 
que aq11elli~. desavença com seu irmão, e por 
consentir nas barbaridades desse 2° comman
dante, mand(?U immediatamente sahir a escuna, 
e dest'at'le fico1,1-se sem conhecimento , judicial 
deste facto atroz e revoltante da administração 
do $r. Manoel Feliiardo. Custa a acreditar tanta 
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iniquidade, mas é uma realidade, segundo as 
noiici,1s que dalli me derão. 

Continuarei na interpellação sobre outros 
factos. Tarnbem li no Correio O.fficial um aviso 
ào nobre ex .. ministro da n1arinha ao capit~o de 
mar e guerra Mariath, mandando proceder a 
conselho de investigaçM os commandàntes de 
algumas embarcações de guHra que b}Qqueavt'lo 
a Bahia: e sendo mui graves, senão injuriosos 
á esquadra, os factos que se menciona vão, parecia 
que em m~teria de tanta irnportancia deveria 
o seu resultado apparecer .nas folhas publicas; 
mas eu não.tenho lido nada a respeito. O mesmo 
aconteceu sobre a captura de uma e·rnbarcação 
no Rio Grande do SuL . 

O cornmandante do paquete Itapm·ica, le
vando a seu bordo uns caixões de moeda de 
cobre para o Rio Grande, os lançou ao mar, 
parece que por occasi~o de perigo ; o minisle1·io 
da fazenda solicitou sua responsabilidade, e 
nunca apparecen nas folhas publicas o resultado. 
Tambem o commandante do Patagonia, tendo 
recebido a seu bordo tropas para levar ao Rio 
Grande, _houve alli um levante, e os sublevados, 
dando outro rumo ao navio, forão ter a um porto 
de Santa Catharina, aonde forão capturados : 
parece que segundo as leis militares esse com
mandante devia responder a um conselho de 
guerra : ID3.S assim se nao fez, e sómente o piloto 
foi que respondeu ao conselho de guerra, e 
sendo absolvido, S.Ex. o derniltio. 

Ouvi censurar o procedimento do comman
dante do uavio de guerra estacionado em Mon
tevidéo por ser o unico das esquadras estran
geiras que fez ani as honras funebres pelo 
fallecimento da mulher do dictador Rosas. 
Tambem tenho· ouvido censurar a approvação 
dada ao procedimento do presidente da Bahia de 
mudar o nome de uma embarcaça.o de guerra 
sem primeiro solicitar do governo autorisação 
para i!isO ; não sei se o facto é exacto. A barca 
em que fallecen o bravo 1 º tenente Bellico 
p:1ssou a chamar-se barca Bellico; o nome 
desse benemerito official muita honra faz á 
classe da marinha ; em verdade nno deve elle 
ser esquecido; mas eu trato da questão de au
toridade, porque eu desejo muito que cada uni 
marche dentro da orbita da lei. 

Antes de ·concluir o meµ discurso, chamarei 
a attenção de ·S. Ex. sobre um acto seu, o tapa
mento da ilha das Cobras. Comquanto eu 
louve os motivos porque S. Ex. tomou esta 
medida, ju1go que elle nno conseguirá os fins 
que tem em vista, e no entretanto os mora
dores da ilha esUto em consternaçao por causa 
dessa medida. · 

Na.o quero e nem pretendo deprimir a admi
nistração de 19 de Setembro; a .camara tem 
observado a .. mirtha conducla nesta· sessão; 
faço -estas interpellações para dar occasião á 
justifica<;10 de seus · actos, 

O Sr. Sena Pereira ( nii'.nistro da rna
rúilw) · principin declarando que vai responder 
ás interpellações do Sr. Castro e Silva, que lhe 
foi possível· ot1vir. 

Não consta a S. Ex. ofticiaimente que a barca 
de vapor ande a 1eboque no Rio Grande do Sul, 
nem por communicações do presidente, nem 
do commanàanle àa força naval naque1la pro
vinciat nem do inspector do arsenu l : é ver
dade que ella tem pouca fÕrça, e que não é 
muito prnpria para aque1le distrido, onde a 
conente a muior par-te das vezes lança 5 
millns; mas apesar disto tem prestado bons 
serviços, e continua a presta].,.os : é o que S. 
Ex. sabe officialmcnte. N:10 sabe se jú foi com
J11'ada outra barc,1 que está em serviço, ou se 
~P H1P P-:bí png:i n,in frc:>f P PX()rhihlntP • m!'lnrlnn 

pedir esclarecimentos a este respeito, que ainda 
não receben i entretanto, S. Ex. julga de ne
cessidade que se effectue esta compra, porque 
a outra harcu é incapaz~ e della se lançou mao 
por necessidade. _ 

Quanto aos hiates que estavão alugados, 
consta-lhe officialmenle que todof:' estão com
prados, e pertencem á nuçM. 

Nua teve tempo de ver a ol'dem que citou o 
Sr. Castro e Silva, pela qual a administração 
anterior determinava que as embarcações e8ta
cionadas em differentes provincias fizessem 
aJgum exercicio sobre a véla, quando isto 
fosse possivcl ; acredita, porém, que esta ordem 
existe, á vista da affirmativa do mesmo Sr. de
putado. S. Ex. acha muito necessario este exer
cício, como se pratica na Russia e em outras 
nações marilimas. O governo actual, tendo em 
vista as vantagens que daqui podem resultar, já 
avisou aos officiaes de marinha para que nunca 
possa.o ter desculpa, que se preparassem, porque 
o governo faria reunir em tempo opporluno 
um certo numero de embarcações em um 
ponto marcado para fazer exercido de tactica e 
manobrn ; e á vista disto S. Ex. espera que em 
pouco tempo ficaráõ satisfeitos os desejos do Sr. 
deputado e da nação. 

Sob1·e a e::;cuna Victoria nada púde dizer; 
parece-lhe que consta que fez bons serviços no 
Maranhão. 

Sendo pratica constante que nenhuma. em
barc-ação vai para o mar sem ter nome, como 
é indispensavel para a fiscalisação da.e; despezas 
que com eJla se fazt e dos objectos que lhes 
são fornecidos, o presidente da Bahia, julgando 
a barca Bellico propria para a guerra do Rio 
Gt·ande do Sul, lhe pôz este nome ; mas pedio . 
para isso autorisaça.o ao governo, que lh'a con-· 
cedeu. Em lugar, porém, de se remetter essa 
barca para o Rio Grande, para onde nllO. era 
muito propria na estação actual, a mandou para 
S{lnla Catharina, onde póde fazer muito· ser
viço, e onde o governo entende que deve estar. 
uma sufficiente força mat·itima, porque tem' 
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reconhecido a necessidade de bloqueiat· os re
beldes desde o Rio Grande até Montevidéo. 

Conhecendo S. Ex. que um arsenal tle ma
rinha aberto: e exposto ás depredações de 

• quantos ladrões e vicioso$ ha, não merece o 
nome de arsenal; e entrando mesmo o go
verno na desconfiança de que muitos edifícios 
preciosos que àlli existem ( e nenhum dos quaes 
devia pertencer a particulares, convindo talvez 
que se não consinta que continuem a edificar
se) pertencem á nação, porque são possuídos 
por individuas que forM empregados no ar
senal ; mandou s~Jrrar as pot'las dns com 111 u
nicações, sem que por isso se possa dizer q11e 
os liubitantes da ilha não possüo coinrnunicat·-se, 
pois que pa rn isso nll.o precisão passm· pelo 
arsenal, e têm accesso por mar, havendo até 
uma chamada do't:a fornuuia de pedras pe· 
quenas, onde entra quem quer de dia e de 
noite, e se faz lotla a especie de contrabando. 
Parece-lhe que o governo não póde ser censu
rado por ter dado esta providencia tendente a 
evitar toda a classe de furto, e conseguir a 
inaior economia e moralisação da repat"tição da 
marinha. (Apoictdos.) 

O Sr. Torres:----: O nobre ministro da ma
rinha responàendo a um Sr. deputado por 
Minas, que fizera reparo sobre uma proposição 
emittida por S. Ex., disse que era defensor 
nato da classe dos ofíiciaes de marinha, e por 
isso tinha reparado em uma proposição que S. 
Ex. pôz na minha boca, mns que nilo é minha, 
l'gtr. e' '"'e eu "'SSe 1u>ra' ra nue n<: o["'·il'.i::\eS rlP 

1,V 1 'i.'-' LI- •'-""&. '"l . ...,..., l•-·- _,,...., 

marinha não são da classe mais nobre da socie
dade. 

· Não me pareceu n1Uilo regulaL' este modo 
porque S. Ex. se defendeu: a questao era entre 
elle e o nobre deputado de Minas, e não eutre 
mim e o nobre ministro, nem entre mim e o . 
nobre deputado de Minas (apoiados); que ne
cessidade, pois, tinha o nobre rninis~ro, para de
fender•se de urna arguição, de me imputar uma 
cousa que não sahio da minha boca? S01'

prendeu-me um pouco esta proposição de S. 
Ex., não porque tivesse receio de enunciar nesta 
casa a minha opinin.o com toda a franqueza: es
teja S. Ex. persuudido.de que, se eu entendesse 
deve1· dizer alguma cousa l'azoavel e justa 
contra a classe dos ·omciaes da armada, não ha
veria considerações humanas que impedissem 
que eu dís?esse francamente a minha opiuiilo. 
Eu não quero fazer a côrle, nem a officiaes àa 
armada, ne1n ao governo1 nem a esta camara, 
nem a poder algum _no mundo, porque não pre
ciso disto, além de que tenho um ca1·aeler um 
poueo independente. Mas não enunciei tal pro
posição O que eu disse, e creio qne se nãa póde 
contestai', é que de ordinario os individues que 
se applicão á vida do mar não· sahem das · 

_ classes mais opulentas, mais ricas da sociedade ; 
porque um pai de familia que é muito rico nM 

applica de orrlinario o seu filho á vida do mar, 
que nilo traz grandes vantagens, e está suieita a 
muitos incommodos a que nilo estão st1jeitas 
outrns carl'e1ras. Pare.ce que nesta minha propo
siçuo nada ha de offensivo á classe da armada, 
porque póde-se n1í0 ser rlco e haver muita no
breza. Além de que não sei se ha ent1·e nós 
classe nobre ; não conheço esta classe na so
ciedade braiileira., nem a constituição a re
conhece. 

O Sn. ANDRADA MACHADO : -Reconhece. 

O Srt. ToRRES : -C1Jmo classe ní'.i.o ; póde-se 
udquit·ir um titulo de nobreia por serviços e 
mel'ecimentes, mas na.o existe entre nós classe 
nobre. A rninhaµropo:;içao é, rois,exacta,e no.o 
envolve offensa alguma aos olliciaes da armada. 
Nilo sei, pois, porque o Sr. ministro quiz lançar 
sobre mim uma e::;µecie desligma pa1·a defender
se de uma arguição que lhe tinha feito um S!'. 
depu lado de Minas. Aeho 11m pouco irreg~ilar, e 
sorprendeu-me a sua proposição. Se o Sr. mi· 
nistro entende que elle púde lançar de vez em 
q1Jando estas invectivas, e que eu o supporlarei, 
eslá enganado, eslá iiiudido. Torno a âize1· que 
eu ni.l.o pretendo fazer a côrte a ninguem : sou 
muito independente, e felizmente estou em po· 
sição em 4ue o posso ser. 

Tambem eu não disse que me fundára no 
decreto de 1835 para transferir a academia 
àe marinha para bordo àa náo Pedro II; eu 
me fundei no at·t. 9° da lei de 15 de Novembro 
ele 1831, e não vi argumenlos qne provassem 
que es8a lei tinha sido revogada. Nessa lei, que 
ainda está em vigor, se deu ao governo auto
risaça.o parn 1·efurmar a academia. O que 
admira é que o nobre deputaJo pelo Ceará, o 
Sr. Castro e Silva, opinou que esta dispo
sição da lei tinha sido revogada, quando elle 
mesmo; estando no ministerio, publicou um 
decreto pelo qual declarava esta disposição em 
vigor· como pe!'manente ! Não pude conceber_ 
a sublimidade metaphysica do argumento do 
n.ob1·e depulado, pelo qual proct1rou provar que 
podem existir ao mesmo tempo duas di:3posições 
conlrarias que se deslroen1 mutuamente, quaes 
a do art. 9º da lei de 15 de Novembro de 1831, 
que o nob1·e deputado, pelo decreto que publicou, 
declarou em .vigor, e de 1833, pelo qual entende 
que tinha sido cassada a l;\Ulorisação para re
formar a academia. 

Se eu pudessé fallar sobre a materia, teria de 
dizer algumas cousas aos Srs. deput~Jos qu~ me 
comhalêt·ão, e julgo mesmo que lhes poderia 
l'esponder victol'iosamente ; mas como não posso 
fallar terminarei aqui a minha explicação. 

MOITAS VozEs :-Votos, votos, votos. 

O Sr. Carneiro L~ão : -E,stou conforme com 
o artigo que se disc~te , e voto para que se fixe 
a fotça de 3,000 homens para eir.cumstancias 
ordinarias, e 4,000 pam circumstancias ex~ 
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280 stssio EM H) DE JUlcHO Dt 1889 
tl'aordinarias. Não entendo , porém, como 
alguns dos Srs. deputados, que1 tendo argu
mentado aue necessal'iamenle se deve fixar força 
ordinaria e extraordinaria, .não lêm offet·ecido 
emenda neste sentido. 

· O SR. Coi::LHO :-Já ha emenda. 
O Sn. CARNEIRO LE.íto : - Então foi man· 

dada neste inomento, porque r1ão existia na 
mesa. 

Eu entendo que quando a constituição diz 
que é da attribuição da assem biéa geral o fixar 
a força orrlinaria e exh'aordinaria, nno faz mais 
do que conferir-lhe um direito, hem como lhe. 
confere o direito de. f'az_er leis, interpretai-as e 
revogai-as, direito que deve ser exercido oppor
tunamente: segun.io o juizo do corpo legislativo. 
Entendo que> bem que a assembléa geral tenha 
o direilo de decretar a força ordinal'ia e extra
ordinaria, d~ve exercêl-o convenientemente, 
seguod.o a exigencia das circumstancias. Que 
utilidade poderia resultar de se decretar forç~1 
extraordinariá quando nenhum receio de guet·ra 
pudesse ho..ver ? Em ta.es circumstancias deve
ríamos decretar simplesmente a força ordinaria, 
e iríamos talvez muito conformes com o sys
tema representativo, porque nao deixariamos ao 
governo faculdade de, no intervallo e sem as
sentimento do corpo legislativo, cmprehender 
uma guerra que na.o merecesse a approvaçã9 do 
mesmo corpo legislativo. Parecia-me, porê~, 
que oi:; Srs. deputados que não seguem a rninha 
opinião devião ter offerecido uma emenda, de
clarando ·a força ordinaria e extraordinaria que 
se decreta, emenda na qual não terei duvida de 
convir na actualidade, porque as ciretunslancias 
extraordinarias existem, e é necessario desde já 
elevar a força a 4,000 praças ; mas nao admit
tirei que se vote todos os annos força oPdinar:ia 
e exlraordinaria quundo não existao, nem se 
possão prever circumslancias extraordinarias. 

A opposiçAo. .. não sei se diga opposição, 
porque uns senhores são da opposi<;ão e outros 
não ... 

O Sn. · MoNTEZUMA :-Somos representantes 
da nação. . 
· O. Sa. MARINHO :-A opposiç;ó velha. 
O SR. CARNEIRO LEAo: - Seja o que fõr, 

1\1gnns senhores parecêrao contentar-se com a 
declaraçao que fez o Sr. minislt'~ da m~rinha, _de 
que ia . acabar. com a comnm,sa~ mct1mb1da 
de examinai· as derrotas dos offic1àes de ma
rinha, dando por causal de sua intenção o 
achar-se satisfeito o pensamento do governo 
de informar-se da capacidade dos officíaes de 
marinha. Eu creio que quando o governo 
instituio ·esta commissão não teve em vista 
proceder .sómente a. wn exame par:i conhecer. a 
~pacidade dos offici~es de. !°armha; c~e10 
sim que teve em vista obrigar os offic1aes 
de marinha, por um estimulo constante: a 

e:xercita,·em convenientemente tudo quanto per
tence á sua pt'ofissão, e u fazerem os cal· 
cuias clt! longitude e la_litude, p1·incipalmente 
os calculos dé longitude, para que possão 
,saber a cada momento· a altura em que se 
achão, e se não vejao inuitas vezes obrigados, 
por nllo saberem a altura em . que estão, a 
tomar o panno, a pairar, e mesmo a nao 
navegar de noite com receio de naufragar. 

Notarei que quando .as tropas da legalidade 
entrarão na cidade da Bahia,. o presidente da
quella província expedia para a côrte uma 
embarcação de guerra com officios; no dia 
immediato sahio unia embarcação estrangeira, 
e esta embarcação estrangeira chegou ao Rio de 
Janeiro 16 días antes da einbarcaçilo de guerra ! 
Concebo que differentes circumstancias podião 
embaraçar a viagem, independente.; daquellas 
que mencionei: mas quando se observa que 
constantemente os nossos navios de guerra 
fazem viagens muito mais_ demoradas do que 
os das nações estrangeiras, deve-se considerar 
que alguma cousa. embaraça que os nossos 
navios de guerra fação viagens Ulo breves : 
e corno se póde conceber que um destes 
embaraços seja a omissão de se fazerem cons
tantemente os calculos e observações neces
sarfas, considero que uma instituição, que 
teve em vistá um estimulo para os of.ficiaes 
de marinha· cumprirem estas obrigações, será 
cie grande utilidade ao serviço. Por isso, a 
mea ver, o nobre ministro não procederá 
bem,· uma vez que na.o ef)tabeleça outro meio 
peló qual se conserve este estimulo; e tanto 
mais 1ne admira que o Sr. ministro qlleira 
revogar a cornmissão creada, · quando é da 
obl'igaçao dos offbiaes de marinha a fazerem 
estes catculos e derrotas1 segundo o regimento 
provisiónal. Alguns senhores entenrlem que 
a faculàade de examinar estas derrotas passou 
para o conselho supremo militar ; mas creio 
que se enganão, porque este conselho· é pela 
maior parte composto de officiaes do exercitot 
e consequentemente devo entender que este_ 
exame seria incumbido ao conselho do almi • 
rantado. Noto mesmo que no àrt. 2° dn lei se 
usa destas expressões-na parte militar sómente 
-e 'não se póde portanto -entend~r que o con• 
selho supremo militar seja . incumbido destes 
·exames que exigem conhecimentos especiaes. 
O qae é exacto é que esta attribuição compete 
ao Sr. ministro da marinha;· e assim .é, como 
não poderá vigiar ·se seus subditos cumprctn a 
sua of?rigação P E' pois evidente que o· Sr .. mi
nistrei· tem direi tu de examinar, por si ou por 
uma commissão, se os officiaes de _marinha 
fazem as derrotas com a regularidade e com 
todos os cálculos neces::;arios ; e como é pro· 
vavel que não possa fazer este exame pessoal-

. mente, é inconleslavel o direito que tem ele 
instiluir para este fim uma couímissão. 

Não me parece que o Sr. deputado. tive~se 
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SESSÃO EM 19 DE JULI-10 DE 18:1\J 281 
raz~o de dizer que o Sr. ex-ministro pretcn<lêra 
lançar pó nos elhos dos que o tinhão arguido, 
quando allegou que se de-via diminuir da des· 
peza qne se faz com a tra nsforencia dc1 aca
demia a som ma equivalente á differença que 
provém de nl'l.o serem os aspiranles promovidos 
a guardas-marinhas senão no fim do terceiro 
anno; parece que com mais razM se podia 
dizer que Os senhores que não quizer11.o ad
mittir ·esta diminuição procurárão lânçar pó nos 
olhos dos contrarios. E' certo que a lei da aca
demia de marinha estabelecia que os aspirantes 
fossem promovidos a guardas-marinhas no fim 
do primeiro anno ; esta legislação não esteve 
em vigor durante alguns annos, mas foi resta
belecida por determinação posterior; e esta 
despeza seria portanto feita, a não ter havido 
a nova reforma. Isto é evidente, e portanto, o 
Sr. ex-ministro fez entrar devidamente no seu 
calculo de diminuição esta despeza. 

Parece-me que se argumenta. muito mal 
quando se ataca uma medida desta ordem com 
calculos de despeza. NAD digo que não deva 
entrar em conta este calculo; más não ad
mitlo que se rejeite uma medida qualquer só 
porque augmenta alguma cousa as Jespezas. Se 
seguirmos este systerna, não se .promoveráõ as 
sciencias, e mesmo os melhoramentos ma
teriaes das estradas, canaes, etc., porque todos 

. dependem de alguma despeza. O que se deve 
examinar é se a despeza póde apresentar um 
resultado util, e cooperar para a prosperidade 
do paíz. 

Tratou-se de examinar se a vassagem da aca
demia para bordo era ou não util : tem-se que
rido demonstrar que nao, mas eu ainda o não 
vi demonstrado. Um Sr. deputado disse hoje 
que se deve distinguir nos estudos da academia 
de marinha o que é de pratica e de theoria, e 

, asseverou que o que é de theoria se adquire fa. 
cilrnente em terra, e que só para o exercicio 
pratico. é que é necessario estar a bordo. O 
nobre deputado deveria ter mostrado que a 
bordo se não póde adquiril' os conhecimentos 
theoricos ; mas é o que elle de modo nenhum 
póde demonstrar, porque a pratica das nações 
que têm marinha muito respeitavel . e muito 
consideravel, prova o contrario. Os offici;aes q.e 
marinha inglezes adquirem no mar os conhe
cimentos th.eorícos e praticas : logo, na.o é a 
acquisição dos conhecimentos theoricos incom
'pàlivel com a estada a bordo, que de mais · offe
rece a vantagem de se adquirirem desde tenra 
idade habitas e costumes da p"l'Ofissão, e de 
constante sujeiçno á disciplina, elemento indis-

. pensavel d~ ,vida militar. 

São pasmosas as allegações, que tenho ouvido 
aqui, da immoralidade · da acuden;iia de ma
rinha, e receio muito que estas allegações fação 
a academia ·eminentemente immoral. Pelas 
impressões a.µquiridas eu devia pensar que 1 em-

:rti:110 u 

quanto a academin de marinha esteve em terra, 
nflo era muito moral : qllalqnet· irnrnonilidade 
pojs que pudesse nel!a exislir hoje não devia 
uertamente ser attribuida á sua transfcrencja 
para bordo. Se os argumentos dos nobres de
pntado,: fnndados na immoralidartf> r.omo r.on
sequencia necessaria · desta transferencia pu· 
dessem proceder, fôra necessario banir abso
lutamente a vida collcgial, e que não »e em
barcasse muis, ou que só embarcassem homens 
casados com suas mulheres. O q1ie cumpre 
é que nesta academia haja um regimen severo, 
e que os homens postos á testa do estabeleci
mento sejão de uma moral perfeita, zelosos 
pelo cumprimento do regulamento, e\1ue lenhào 
uma grande fiscaiisa,;í\o sobre os aiumnos ; é 
o que se póde desejar. Mas parece que os Srs. 
deputados pelo modo porque encarilo a cousa 
cuiâão que, mudando-se a academia para temi, 
ficãü logo os alumnos muito moralisados : 
pensão elles que a bordo não ha fisculisaçM, 
e que em terra a fisccdisaç11o p;:i.terna e materna 
póde impedir a ímmoralidade. Quando os 
alumL1os estuda.o em terra, pouco tempo vivem 
em casa : é eslylo constante dos alurn nos d::r. 
ac.ademia militar e da marinha terem expli
cadores ; e quando voltao das auhls, vrw para 
casa dos explicadores 01Jvir a explicação da 
liça.o, e estão por consequencia pP,[a maior parte 
do tempo longe das vistas dP, sens pais. Ora, 
que fiscalisaçM paterna póde haver para taes 
alumnos ? Nrio é mais natural que a bordo de 
uma náo, em que haja o verdadeiro regimen 1 

e em que ha tantos superiores, se fiscalise 
melhor a conducta desses mancebos1 sobre os 
qnaes ha maior vigilancia, e por consequencia 
é-lhes muito mais difficultoso, senão impo~sível, 
praticar actos de immoralidade? Entendo que 
sim, e por isso me parece que os argumentos 
apresentados contra a transferencia da aca
demia não são de modo algum procedentes. 

Ainda devo fazer outra observação para 
mostrar a vantagem desla transferencia. Na.o 
temos em todo o imperio academia de marinha 
senão n;1 côrle ; e os pais de faru ilia que mor ão 
no Rio de Janeiro, e principalmente os que 
morl\o nas províncias, q_ue desejarem applica.~ 
seus· filhos á vida do mar, e .n:to puderem 
morar no Rio de Janeiro para fiscalisar a con
ducta de seus filhos, não pod1::m senão louvar 
o governo pelo esti.\belecimento da academia a 
bordo da náo. E' mesmo preciso notar que os 
alumnos são de ordinario filhos de officiaes de 
marinha, ou de empregados qesta repartição, e 
tendo ·muitas vezes de, fazer v.iagenst e nilo po-· 
dendo exercer continuada fiscalisação sobre a 
applicaça.o e conducta moral de seus filhos, na.o 
podem deixar de tarnbem estimar muito. esta 
transferencia. · 

O orador conclue algumas observações sobre 
a legalidade da transferencia da academia a 
bordo, 

86 
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O Sr. And.rada. Machado : - Dr1sejo fazer 
uma pequena cxplicriçin.o, para nllo ser obrigado 
a foliar arnanhtt. 

Eu disse que era lançar poeira nos olhos 
o apl'esentar corno reducção da despeza que 
kazia a transferencia àa acaàemía de marinha 
para bordo a economia que tinha feito nos 
soldos dos guardas-marinhas, porque uma cousa 
não dependia da outr.-t. O nobre minii>trn, 
crendo-se com direito de fazer esta nova or
ganisaçao e mudança, podia tec destruido esta 
parte da ]ei sem passar para bordo a acade1nia; 
prdia estabelecer que os alu rnnos não ven
cessem soldo de guarda- marinlrn senão dahi a 
R :1n11n.:, P n!'in p::ic.;,;:it• ~1 '!1P!ll1Pmin p>1rll hnrcln • 

uma cousa é differente da outra. 
Fica a discussa.o adiada. 
O Sr. ministro retira-se com as formalidades 

do costume. 
A ordem do dia é a mesma. Levanta-se a 

sessão ás 2 horas e meia. 

----~-,.~ ... ---
§essão em. 20 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. HENRIQUES DE REZENDE 

Sm,rMARJO •. - Expediente. - Requerimentos. -
.Projectos dos fh's. Ribeiro Duarte e Soares 
de Andréa.- Ordem do dia. - Revogação 
da nomeação do Dr. Guerra.-Fixação de 
foi·ças de terra. Discur·sos dos Srs. Limpo de 
A.breu, ministro da marirdw. e Paiila Ca'/1,dido. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo que se r~une numel'o legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e àpprova-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Ca
jueiro, Ferreira de Castro, Maciel Monteiro, 
Vieira de Mello, Carvalho de Mendonça, Luiz 
Carlos, Aureliano, Freitas, Bustamante, Al
cibíades e Pinto Coelho ; e sem ella os Srs. 
Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo um offi.cio do ministró da guerra,. parti
pando que havendo alguns offici~es dos que, 
em virtude da resolução da assembléa geral de 
18 de Setembro de 1831, forllo confirmados 
e1n postos a que havião sido elevados, em con
sequencia de proposta:, legalmente feitas, re
querido em diversas épocas, serem indernni
sados dos soldos que deixarão de perceber 
durante o tempo que mediou entre a proposta 
e a confirmaçao; e tendo já o governo submet
tído este negocio á deliberação do corpo legis· 
lativo, rernettendo á camara dos Srs. deputados, 
com officio de 12 de Setemhl'O de 1832, um 
requerimento neste sentido, de varios officiaes 
da pr_ovincia de Pernambuco. por entender o 

mesmo governo não se aclrnr habilitado para 
dr.:ferit· a semelhante pretençl!.O; novamente o 
ministro envia a esta camara o objecto em 
questu.0 1 afim de que haja de resa! ver sobre 
el!e coino entender etn sua sabedoria.- A' 
commissão àe marinha e guerra. 

Remette-se á commissão do commercio, 
agricultura, industria e artes, o requerimento 
de varios empregados publicos, negociantes e 
fazendeíros da vílla de Paraty. 

Lê-se o seguinte pal'ecer da commissa.o de 
pensões e ordenados : 

(( A eommissão de pensões e ordenatlos ]eu 
o requerimento e mais documentos, que á esta 
augusta camara apresentou D. Maria Be!arrnina 
Lisboa, viuva do coronel Guilherme José Lisboa, 
morto heroicamente no desastre das at'mas ím
oeriaes na villa do Rio Pardo. oedindo :mll'-
,. ,I •. - -- -- - -· -o 
menta de pensão, que lhe foi concedida pelo 
governo e approvada pot· esta camara. A com
missão comquunto reconheça os extraordi
narios serviços de sell finado marido, todavia 
não julga que seja dc1 attribuição da camarn dos 
Srs. deputados recompensar taes serviços, e por 
isto é de parecer que a peticionaria requeira ao 
governo esta nova graça. 

cc Paço da camara dos deputados, aos 17 de 
Julho de 1839.-J. Jfonoel Carneiro da Citnha . 
- M Gom,es da Fonseca. - M. J. Cavalcanti 
de Lacerda. )> 

_E' approvado. 
Lê-se outro da commissllO do orçamento da 

fazenda concebido nestes termos : . 
<( A assembléa legislativa provincial de S. 

Paulo e a cam~ra municipal da villa de pj. 
tangui, da provincia de Minas Gemes repre
sentllO contra o tributo sobre os escravos in
distirrctamente ; e pedem que quando não possa 
ser elle extinc.:to á vista das urgencias do estado, 
ao menos a. slla arrecadação se faça na confor
midade da lei de 8 de Outubro de 1833, por 
ser a menos vexatoria àos contribuintes, re
duzindo-sG a taxa a mil réis. A commissão de 
orçamento da fazenda, observa que n~o se po
dendo tomar esta medida parcíalmente, e sim 
geral, ella se reduziria em extremo, como a 
experiencia o demonstrou, e estando esta renda 
applicavel para o melhoramento do meio cir
culante, é de parecer que na.o póde ler lugar o 
que pretendem . 

« Paço da camara dos deputados, 10 de 
Julho de 1839.-M. N. Oastro e 8ilva.-J. F. 
Vianna. » · 

E' adiado por se pedir a palavra sobre o seu 
objecto. 

Lê-se o seguinte : 
,e Construido ao abaixo assignado que fôra 

'elevado a 5$ o quintal de páo-brazil na pro· 
vincia das :A,lr1gôas, requer que pelo ministerio 
da fazenda se pergunte ao governo se esta me
dida tem sido proficua para effeito de evitar o 
contrabando7 mediante quaesquer informações 
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que a tal respeito lenha tido do presidente 
daqueTia provinda. 

(< Em . 20 de Julho de 1839. - Gomes Ri
beiro. n 

O Sr. Limpo d.e Abreu pede licença ao nobre 
deputado que offereceu este reqt1erimento para 
votar contra elle, ao menos emquanto o seu 
il1ustre autot· não lhe der algumas explicações 
a respeif(). Não sabe se a medida de que falla 
o requerimento foi tornada pela administração 
de 19 de Setembro, ou se pela actual ; sendo 
porém meramente .administrativa, não pensa 
que deva o. camara dos deputados administrar 
o paiz. Nunca o orador pôde acceder a esses 
requerimentos que lêlll àpparccido na casa, 
pelos quaes se tem querido dar á camara dos 
deputados uma altribuiça.o que não lhe compete, 
e _que póde ser prrjudicial á marcha dos· ne
gocios publicas: á camara só compete saber e 
indagar se o paiz é bem adrninistradoi pnra 
apoiar ou repellir a administração, conforme 
entender que bem ou mal preenche o seu devet'. 
Se a emenda administrativa que elevou o córte 
do páo-brazil a 5$ não preencheu os fins que 
se tinha em vista, é provavel que o presidente 
da pr11víncia lenha já representado ao governo 
geral a semelhante respeito, e neslê caso melhor 
será qu~ se espere que o governo exponha a 
esta camara quaes são as medidas que julga 
mais opportunas. 

O Sr. Gomes Ribeiro, como autor do reque
rimento, declara que o seu fim não foi fazer 
censuras a esta ou áquella administração, e sim 
obter informações, afim de tomarem-se provi
dencias ácerca deste importante objecto. Na lei 
do orçamento tem-se marcado a quantia de 
40:000$ para o córle de páo-hrazil na provincia 
das Alagõas, quantia insufficiente, porque pa
gando o governo a 5$ o quintal de páo-brazil, 
emquanto os contrabandistas estrangeiros pagão 
10$ e 12$, preferem os particulares vendei-o 
ao estra11geiro. 

Julga por isso que não basta o preço de 
cinco mii réis, e que no orçamento se deve 
marcar oitenta ou cem contos de réis, para que 
o governo possa offerecer, pelo menos 8$ por 
quiutaJ, para deste modo levar os cortadores a 
não vender sena.o ao g()verno, com o que muito 
lucrará a nação. Para poder legitimar aiguma 
emenda que neste· sentido tenha de offerecer 
ao orçamento, é que pede essas ínformações. 

O Sr. Vianna. não acha inconveniente algum 
em que se approve o requerimento, pois é de 
muita importancia que se dêm providencias 
ácerca deste objecto ; e persuade,se que ainàa 
mesmo que se eleve a oito ou dez mil réis o 

· preço do quintal de páo-brazi1 1 não ser_á isso 
damnoso, sena.o proficuo á fazenda publica se 
conseguir evitar o contrabando. 

O Sr. Carneiro d.a Cunha declara que a 
medida que se que:r tomar pão é sufficiente 

para acabar com o contrabando. Lembra um 
projecto desta camara · relativo ao objecto o 
qual já ha muito tempo subio para o ~e
nado, cujas disposições conseguirillo esse lM 
desejado fim ; nota que houví= tempo em que 
na Parahyba do Norte se pagava apenas cinco 
patacas por cada quintal de páo, e que no 
entretanto apresentava-se uma somma extra
ordinaria, proveniente desta renda. O que o 
orador exige é que seJão punidos aquelles 
que na provincia das Alagôas fazem contra
bando ; por esse modo será elle evitado, e 
nao ~levando-se o preço a 8$000, porque 
entrto os estrangeiros offereceráõ mais a vol
tada quanliri. Escolha pois o governo homens 
capazes para presidentes das províncias, es
colha m;1gistrados rectos que saíb110 cumprir 
seus deveres e sejl'l.o zelosos, peça-se ao sen-ado 
que tt';.1oalhe no projecto que lhe foi enviado 
por esta camara. 

O Sr. Casado 1 respondendo ao St·. Limpo 
de Abreu, mostra que o requerimento em 
nada vai embaraçar a march& administrativa 
do governo. Quanto, porém, ao que disse o il
lustre deputado da Parahyba, que entendeu 
votar contra o requel'Ímento porque assenta 
que as autoridaàes são que devia.o obstar ao 
contrabando, parece-lhe não ser exaclo no que 
disse. Observa-lhe que s~ tivesse conheci
mento do que se passa na provinda àas 
Alagôas, tanto á reslJeito do contrabando do 
páo-brazil, como do de escravos, talvez votasse 
pelo requerimento. Mostra que o contrabando 
não provém do abuso da aulorirlade, e sim do 
diminuto preço a que foi elevado o páo-brazil. 
Declara que o Dl'. Neves tem empregado todos 
os meios possíveis para obstar a esse contra
bando; mas entende que por mais rectas e zelosas 
que sejllo as autol'idades, jámais poderáõ ell B 
obstar a esse contrabando. Vota pelo re(í\:L.:
rimento, porque julga que se devem tomar 
providencias ácerca do objecto em questão. 

O Sr.: And.radai Macha.ao está resolvido a 
votar pelo requerímento, pois que seu fim é 
obter-se esclarecimentos afim de descobrirem-se 
meios de evitar o contrabando, e de autorisar 
o governo a elevar o preço que offerece por 
cada quintal de páo-brazil. Não ha, pojs, incon
ven,ente a1gum em approval-o. 

O requerimento é posto a votos e appro
vado. 

Entra em discussão o requerimento do St'. 
Pedreira. · 

O Sr. Pedreira. lembra. que na sessão de 
hontem, _havendo mandado á mesa um reque. 
rimento em que pedia ao governo ~opia de uma 
representação feita pela camara municipal da 
cidade da Cachoeira contra uma deci$ãO illegal 
do presidente da provincia Bahia, foi elle com
batido pelo nobre deputado por Minas_ Geraes 
(ü Sr. Limpo). Admirou-se ao ver que o 
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nobre deputado, tno fertil em recursos intelle
ctu;.1el:j, Cl)lll bi.l lc::,;:,;c :,;c:u 11::1..jUt.a ;UlClltu l,;UlU 1 i:1C.ÍJC;!) 

tão pouco funda.das, invertendo nlio só o sen
tido de suas palavras escriptas, como mesmo 
H,:,nrln_l\,oc, nm<> ,.,,,l,,,,..15,... m11ifn rfiíl-'<>r<>nft> 
1..&CA-L.J.\.(V-.1..11"-0 U.l.U'-4 J.'-'"l..AU.\.1"'4U l.&.IU.1.1.V '-A&I..I. ..... .L\.IJJ.'-V 

daquelJa que em pura logica se lhe deveria 
dar. O nobre deputado achou no requerimento 
1{0 .r,r::irlor mnilo ponr.a · import~nf'.ia pa.ra oc-. 
cupàr a camara dos Srs. deputados, disse mais 
que tinha elle em vista provocar uma discussào 
contra o nresidente da Bahia. e não contente 
com essas~ asserções, exigio fi~almenle que lhe 
comnrnnicasse quaes as suas vistas com tal 
requerimento. 

Primeiramente dirá ao nobre deputado que 
qnando se trata de indagar nesta casa qualquer 
infracção de lei de um empregado, é muito 
mais importante ao paiz, é muito mais pro
ficuo á camara esse conhecimento, do que o de 
saber quando o presidente de Minas Geraes es
creve com letras miudas, quando com letras 
gordas. Não tem em vista nesta occasião dis
cutir a administraça.o do presidente da Bahia ; 
porquanto sabe o nobre deputado, e sabe toda 
a carnara, que não tendo o orador confiança 
alguma naquelle administrador, nao necessita 
de sub~erfugios para censurar os seus actos, 
nem algum de seus nobres collegas pala 
Bahia precisa ser· provocado pelo honrado de
putado para censurar quando entender aquelle 
administrador. 

Dirá mais ao nobre deputado, quando quer 
que lhe diga suas intenções, que não teria 
a menor duvida de o fazer, se acaso o nobre 
deputado tivesse igualmente a franqueza de 
lhe communicar quaes suas vistas, quando 
tão fortemente nesta casa tem censurado o 
actual presidente de Minas. (.Apoiados.) 

E'-lhe de difficil comprehensao o systema 
adoplado nesta casa pelo honrado aeputado. 
Na S€Ssão de 18381 quando a administraçilo 
de 19 de Setembro regia os destinos do paiz, 
o nobre deputado não se fartava de dar do 
seu banco apoiados ás censuras e recrimi- · 
nações que se faziao do seu lado ao actual 
presidente da Bahia, e até, s~ não se engana, 
muitas vezes unio as. suas vozes ás de seus 
nobre collegas para coadju-vaI-os nessa nobre 
missão : hoje o nobre deputado, como que 
de alguma maneira se quer inculcar protector 
daquelle presideni:e, como mesmo que o nobre 
deputado nilO quer que se lhe faça a mais pe-
quena al'guição. · 

Daqui pois conclue uma de duas cousas : 
ou qlle o honrado deputado em 1838 não 
fazia opposição àos princípios, e .sim aos 
homens da administração de 19 de Setembro, 
ou enlào que o nobre deputado reconhece que 
o presidente actual da Bahia na.o tem prin
ci pios que· possa.o regular a marcha de sua 
administração.· No primeiro caso, porque subsis
tindo os principios, e aquelle delegado destes, 

corno muito francamente têm aqui se decla
ra.do os membros da passada, e mesrno da 
actual administração, e tomando o honrado 
membro hoje uma posição differente da que 
f"lflr1"11nn11 n'!:1- c-D~c?5!1i n~C!c:-._-.tl!) n!l,...O/>a .n110 c::-o n.1'.rla. 
VV'-"'-At'VlA. &.J.llA ~Ut.:IOU.,._, yu.~OUl'-'\A' tJU.:L"\,;UV '-fLI'-' ov PV"-"L, 

evidentemente concluir daqui que o nobre depu
tado oppunha-se aos homens e.não aos prin
cipios do gabinete de 19 de Setembro. Na.o 
quer porém fazer tal juizo do nobre deputado, 
não quer mesmo carregar com o l'emorso de 
oíl'ender ás suas luzes. ao seu patriotismo. 
Convence-se pois da seg~rnda proposição, isto é, 
que o nobre deputado está convencido de 
que o actual presid~nte da Bahia, na.o tendo 
principios adrninistrativos, póde servir com 
qualquer gabinete. Na.o é porém esta sua 
questM, e por isso dará á camara os motivos 
que teve para mandar hontem á mesa esse 
requerimento. 

_ Tendo-se procedido na cidade da Cachoeira 
uma proposta para juiz de orphãos daquelle 
município, e sendo tal proposta feita por 
uma camara de supplentes, e fóra do tempo da 
lei, a camara proprietaria representou ao pre
sidente da provincia contra tal illegalidade ; 
e como, o pL·esídente, não obstantP. as razões 
apresentadas por aquella camara, insistisse em 
apresentar a proposta nulla, representou a ca
mara ao governo imperial, - e corno alé hoje 
na.o tenha alli che~ado tal decisM, e esta de
mora tem.dado lugar a algumas perturbações e 
conflictos naquelle municipio, achou elle orador 
justo mandar á mesa tal requerimento, podendo 
o nobre deputado estar ce1·to d0. que todas as 
vezes que o presidente da Bahia, ou outro 
qualquer violar a constituição, terá toda neces
saria capacidade para o censurar e accusar como 
representante da nação. 

A quesU10 fica adiada pela hora. 
São julgados objecto de deliberação, e vão 

a imprimir, os heguintes projectos : 
« A assembléa geral legislativa decr~ta : 
(< Art. l°. O municipio da côrte será repre

sentado na· assembléa geral legislativa por 
quatro deputados e dous senadores, distinctos 
dos deputados e senado1·es que ora dá e con
tinuará a dar a provincia do Rio de Ja
neiro. 

;, Art. 2º. Os eleitores da provincia do Rio 
de Janeh-o (ou de qualquer. outra provincia) 
nlio poderáõ intervir ·nas eleições dos deputados 
e senadores pelo municipio da côrte: assim 
como os eleitores deste municipio nenhuma 
intervenção poderáõ ter nas eleiç(les dos de
putados e senadores por qualquer provincia. 

<e Art. 3º. Os deputados e senadores pelo 
município da côrte serão eleitos diret:tamente 
pelo povo em coniicios nas diversas freguezias 
pela mesma fórma porque nas eleições pri
marias se procede á votaçllo para ·eleitores. 

e( Art. 4". Esta eleiça.o ( e as seguintes) será . 
. feita em o mesmo tempo ent que se proceder á 
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SESSAO EM 20 OE JULHO DJ:G 183U 285 

eleição para deputados pela província do Rio 
de Janeiro. 

<e Art. 5º. Acamara municipal respectiva no 
trigesimo dia depois do primeiro dia dos co
micios, procederá á apuraç&o dos votos pelas 
adas da apuraçllo das freguezias1 na conformi
dade das instrucções a respeito. 

<e Arl. 6º. Ficão revogadas quaesquer dispo
rsivõt!~ t:m t:uutrario. 

« Paço da camara dos deputados, 20 de 
Julho de 1839.- Marcdlino Pinto Ribeiro 
Duarte.» 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
<< Art. lº. As camuras municipaes no dia 7 

de .Janeiro; primeiro dü suas reuniões annuaes, 
procederáõ á eleiçno do presidente, que deve 
reger os seus trabalhos, o qnal será de entre 
seus membros aauelle em auem recahir maioeia 
absoluta de voto;: , - - -- - -

<< Art. 2". Eleito o presidente, proseguir-se
ha pela mesma maneira na eleiç&o do vice
presidénle, que substitua aquelle em seus im
pedimentos. 

cc Art. 3º. As sessões ordinarias das camaras 
municipaes serM quatro em cada um anno, uma 
por trimestre, e durar/.•,õ oito dias, ou consecu
tivos, ou interpolados á júizo da maioria das rn
maras, segundo convierá sua economia e no 
interesse de seus municípios. 

1, Art. 4". Os supplentes dos fiscaes, autori
sados pelo art. 82 da lei do l° de Outubl'o <le 
1828, acompanharáõ (quando não exercitarem 
as funcções de fiscaes) a estes em SLJa8 cor
reições para escreverem o auto da achada 
da contravenção de posturas, o qual será as
signado por ambos, com ueclaração de duas 
testemunhas (quando faltar prova documental). 
Este anto servirá de corpo de delicto ( ou 
denuncia) para. o juiz po1· elle proceder contra 
o contraventor na conformidade do cap. 9º 
do tit. 3° do codigo do processo c1·iminal. 
. « Art. 5.,-._ Quando porém os supplentes exer
citarem as funcções de fiscaes, servirá de es· · 
crivílo o porteiro da camara ou seu ajudante. 
• <e Art., 6°. Ficão revogadas quaesquer -leis e 
disposições em contrario. 

<r Paço da camara dos deputados, 20 de Julho 
de 1839.- Marcellino Pinto Ribeiro Duarte. )> 

<e A assembléa geral legislati~a resolve: 
« Arl. lº. Os individuos que de hoje em diante 

se apresentarem voluntariamente ao serviço das 
armas serão ob_rigados a sel'virem pelo tempo 
de seis annos, find<o>s os quaes ficaráõ isentos 
de todo e qualquer recrutamento. · 

<e Art. 2º~ Os individuos que forem recrutados 
serllo obrigados a servirem pelo tempo àe 10 
anno~, findos os quaes ficaráõ isentos de todo e 
qualquer recrutamento. · 

cc Art. 8°. Por tempo de serviço não será con
tado o que se passar em licenças, ou em pris&o 
po1· castigo. · . 

ir ,Artr 4:º. Tanto os n~crntflcl9~ como os volun .. 

tarios na.o venceráõ mais que o simple5 soldo 
da pi·imeil'a praça, sem terem direitot mesmo 
os scgunJos, a differença alguma em seus ven
cimentos ele outro qualquer soldado. 

<r Art. 5(.). As praças de pret, que tiverem ser
vido sem nota constante de seus assentos, em 
todo o tempo de sua primeira praça, sejão 
recrutados ou voluntarias, e qnizerem continuar 
a servir, terãO de vencimento, além do seu 
sol~o simples, mais melade do soldo da pri
meira praça. 

u ,\ n• Í-:l' V..:,1•'l rr1·nf;r,,,,-.,1õ'.if'\ fl"lóC- cn,,6 r"lAn~o.•"
\\ ..:-1.&.1., v • u~,u 51tfóll.J'.Jt..,<.e.~,u.v 1,1.1'--'...:? ~1,..i.w vvu.::ic;;,-

Vada ernquanto bem servirem e não forem 
sentenciados por cdrnc que lhes faç · peL·dee o 
tempo de set'viço. 

<e Art. 7º. As prac:as de pret queconlintwt·em a 
servil' por sua livre vontade poderáõ d:ir baixa 
lng:o aue a reoueret·em, sem llies 1JÔr embaraço 
algun;, except; estando· em camp,,nha, estando 
presos para responder a conselho de guerra, 
ou cumprindo sentença. 

<e Art. 8·0
• As prac;as de pret que no segundo 

tempo de sua praça ti verem servido seis annos 
na conformidade do art. 4º, e quizerern con
tinuar a servir em um terceiro tempo, terão de 
vencirnenlo1 aléu1 do seu saldo simples, mais 
urna vez o soldo inteiro da primeira praça, e 
co1u a mesma liberdade do art. 7''. 

(( Art. 9°. As praças c!e pt·et q\\e tiverem ser
vido sem nota todos os tres lempos, e não qui
Z8rem dar baixa, terão de vencimento, além do 
seu soldo sirn ples, mais uma vez e rn eia o 
soldo da primeira pr~ça ; e ficaráõ a cargo do 
governo, que os retirará do serviço activo 
do exercito logo que de todo se inhabilitem 
para elle, empregando-os em guarnições per
manentes de fortalezas, em corpos de vete-
ranos1 ou emfim fazendo-os recolher a hos
pitaes de invalidos, conforme as suas circum
stancias. 

({ Art. 10. To<la a praça . de prct que em 
qualquer tempo se tomar incapaz do serviço 
por ferimento em campanha gosará de todos 
os beneficios concedidos âqnetles que tiverem 
completado todos os tres tempos de serviço. 

<e Art. 11. O governo fiqa autorisado a dar 
diversos, distinctivos ás praças de pret que 
servirem o segundo, terceiro, ultimo tempo 
marcado nesta lei. 

1c Art. 12. Os distinctivos assim coi;i.cedidos 
nllo poderáõ ser tirados a estas praças senão 
por cri~es de insubordinação, de deserção, 
de furto oú outros de natureza grave; e pre
cedendo um conselho de disciplina que assim 
o resolva, forniado segundo o disposto nas 
ordenanças de 9 de Abril de 1805, nãO <levendo 
fazer parte deste conselho o official que fôr 
accusador do réo. 

« A.rt. 13. Nenhuma praça de pret a quem 
p~t:tença o uso destes dislinctivos poderá ser 
ç~stigaclo corporalmente sem_ que lhe teuha.Q 
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286 SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1839 

sido tirados, conforme o disposto ·no artigo an
tecedente. 

e< Paço da camara dos deputados, 20 de 
Julho de 1839.-Soares d'.Andréa. >i 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ContinuaçãO da discussao do parecer sobre 
o Dr. Guerra. 

O Sr. Nunes Macha.do nota que falta pouco 
tempo para se entrar em outra discussao, e 
na.o sabe se poàer:í expenàer luào quanio tem 
que dizer sobre a· r~uestno. Pede perda.o á 
camara de tomar-lhe o tempo, e fazer com 

· que a discussão desta ma teria se prolongue; 
mas a camara vê que a materia é assás im
portanto, trata-~e . n~da menos do que ?e un;a 
quest~o de pr1nc1p10s, de uma n1ater1a cuJa 
resolução deve firmar um ponto constitucional 
do qual dependem altos direitos : a discussfio 
pois é importante e o tempo que com ella 
se gasta não é perdido : antes porém de res· 
ponder aos argumentos que se têm Hpresen
tado, tratará de examinar algumas das pro
posições do nobre deputado por Minas (o Sr. 
Carneiro Leão). 

Disse esse nobl·e deputado que tanto o 
parecer como a emenda erão inuteis, porqne 
não tinhão effeito fóra da casa, e julgou que 
não compelia ao corpo legislativo taxar de 
illegal os actos de qualquer poder indepen
dente. Respeita muito as luzes e os conheci
mentos do nobre deputado, e reconhece que 
na verdade é grande temeridade sua contestar 
idéas de um decano na nossa magistratura, e 
do nosso parlamento : acha porérn muito pe
rigosa, até anti-constitucional essa idéa ; mostra 
ella que o nobre deputado está esquecido dos 
deveres que a constituição impõe a cada depu
tado, constituindo vigia e guarda · dos direi tos 
individuaes e liberdades pub1icas1 esquecido 
dos estylos e dos usos parlamentares. · 

Quando uroa commissão apresenta urn pa· 
recer, ventila-se esse parece!\ e a camara está 
no seu direito, quando censura.· actos dos 
poderes independentes, dos poderes do estado. 
Não se diga que a resolução que a. camara 
tomar a· respeito do parecer não tenha effeito 
fóra da casa. Recorda á cam~ra e aos nobres 
deputados tão versados· nos estylos e areslos 
desta · casa, que questões identicas se têm 
decidido de semelhante maneira : lembra que 
uma questão mais importante foi d~cidida aqui 
pelo mesmo modo, convertendo-se a camara 
em convenção nacional, em assembléa con
stituinte. 

Como pois dizer-se que à decisão da casa 
não tem influencia no paiz ? Lembra que o 
nobre deputado taxou . de exagerados áquelles 
que se oppunhao ao parecer da commissa.o: 
a idéa desse nobre deputado1 que, a camara 
i1:to póde d~larar iJlegal um aclo do_· governo 

sem promover-lhe accusação, essa idéa sim é 
que lhe parece exagerada. Queixou-se i,;mal
ri1ente dê que sendo elle n-Íembro <la ~om-
1:nissão, apenas antes de hontem conseguira 
fallar ; o nobre deputado considerou esse aeon~ 
tecimento como filho da exageraçao, e pareceu 
receiaL' qne ella provocasse uma reacção contra 
o poder judiciario. O orador volve o argumento 
contra seu autor, que se não teve antes a pa· 
lavra foi porque demorou-se em inscrever-se, 
e demorou-se porque talvez ainda nao esti
vesse com S!Ja convicção bem assentada, ainda 
que, como membro da commissO.o, houves;,e 
dado sua assignatura ao parecer. O orador pede 
encareciclamente á camara que não supponha 
que entra nesta discussã<.1 como magistrado, 
nem o julgue ad vogan<lo causa propria. Nilo 
defende aqui ~eus interesses particulares, n1as 
sirn os dos cidadãos brazileiros, a quem muito 
importa que tenh~i uma magistratllra digna e 
independente. Enlcnde que a concessão da im
nnmidade ao poder judiciado não é regalia nem 
favor concedido aos magistrados por interesse 
proprio, mas sim constitue direitos de cidadãos 
brazileiros ; portanto, quando defende estes 
principias não advoga a causa individual, nem 
interesses pessoaes: até sua posição repelle se
melhante censura, pois está isento do corn
misso, é magislrado empossado; por conse
quencia não pôde temer os raios que fulmina a 
com missão. 

Não sabe que do procedimento delle orador e 
de seus collegas se possa recciar reacção contra 
o poder judiciario. Essa reacção, essa conspi
ração existe já formada : differentes golpes tem 
ella dado no poder judiciaria, e pensa que 
outros se prepar!lo ; felizmente pa:ra os cida
da.os brazi1eiros não passou na convenção na
cional uma terrivel emenda qlle devia acom
panhat· o acto addicional; felizmente para os 
brazileiros não alcançou o genio do mal o fazer 
passar essa terrível emenda que immo1ava o 
poder judiciaria. 

Não póde o orador explicar essa perse
guição feita ao poder júdiciario, senno lem-. 
brando-se que aquelles que conspiravão conh'a 
a liberdade dos cidadãos brazileiros, encon
trando no poder judiciaria o apoio dessas li-

. herdades, devião jurar-lhe guerra : aquelles que 
têm pretendido aniquillar o systema repre
sentativo que nos rege, encontrárão no poder 
judiciario uma barreira invencivel a seus pro
jectos, e por isso o lêm pretendido aniquillar. 
O orador mostra que em nenhuma parte do 
Brazil tem o poder judiciario tomado parte 
nas revoluções: talvez que o tenha feito um 
ou outro individuo, mas o poder judiciario 
como tal ainda não levou uma pedra sequer 
ao edificio de nossos desatinos. Pal'a justificar 
o que disse sobre uma conspiraçM de ha 
mui~o formada para aniquillar o poder judi
ci_ario1 per~unta Q orador o que quer dizer 
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SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1839 287 

esse celebre artigo do codigo elo processo que 
desenvolveu o artigo constitucional ? E que 
entrega ab~olutamente aquelles magistrados á 
díscrição do poder? Por venlura a indepen
dencia do poder judicinrio está sómente nos 
seus actos, como aqui se tem proclamado ? 

Para haver índependencia desses netos não 
é precisa a indepcndencia da pessúa? E se 
pot· ventura pudet· o poder influir sobre a 
sorte dos mugisll·ados, sujeital-os nas suas 
opiniões1 será possivel esperar a independencia 
dos seus uclos ? Para ucahar esta indepen
dencia será mister que o governo intervenha 
directamente nos seus netos? Eis o ponto a 
que está redu1.ida hoje n magistratura! E o 
Brazil nrio se resente altamente desta per
niciosa influencia do podei'!! Os magistrados 
têm sido arrancados dos seus lugares, por
que não têm querido adherir á insinuações 
perfidas ! Não tem medo por si das influen·cias 
do poder, está resignado com a sua sorte l 
Todavia, clamará que arvorem-se as guilho
tinas, erijão-se as fogueiras para destruir e 
aniquillar o magistrado prevaricador, concussio
nado e venal, mas dê-se todo o présligio 
áquelle que cumpre com o seu dever. 

Reconhece que não existe, nem póde 
existir no Bt·azil esse poder judícial'io . inde· 
pendente que quiz a constituição. Todas as 
naturezas e todos os homens não são do~ 
tados · da necessaria fortaleza para resistirem 
ao trabalho : portanto, é preciso, e muito, 
que a independencia do poder judiciario seja 

· uma das garantias dos direitos dos cidadãos 
hrazileiros : é só a. verdadeira magistratura, 
é só a magistratura independenie que póde 
servir de salva-guarda dos direitos dos ci
dadãos brazileiros: cumprn portanto que esta 
classe esteja o mais possi vel emancipada do 
poder, e que não exista a faculdade horrível 
que elle tem de fazet· dos magistrados aquillo 
que lhe aprouver. Passando á idéa aven
tada pelo nobre deputado a quem responde, 
idéa que pata elle orador nno era nova, pois 
sabia (Jue esse nobre deputado, como rnembro 
de uma com missão encarregada·· da reforma 
do codigo do processo, ahi havia encaixado 
o principio que havia emiUido nesta casa da 
ambulancía dos ministros, pergunta como o 
nobre deputado prOV.Jll a beileza da sua theo-

'""'ria r AHegando que a permanencia do ma
gistrado no mesmo lugar por muito tempo 
era préjud icia1 aos interesses publicas, pre
judicial ao proprio magistrado, visto que, 
tendo de demorar-se talvez perpetuamente no 
mesmo 1uga1', e ficando mui relacionado, 
adquiria odíos1 encontraria tropeços na sua 
administração, e deveria cómmetter injustiças,· 
O oi:ador está persuadido que é o contrario 
que suc·cederia, e que imminentemente pre
judicial seda ao paiz essa ambulancia ; que 
se iruporta com provocar por. sua má 'ad- 1 

ministração as queixas dos habitantes de 
um lugat·, o magistrado que nelle só tem 
~e demorar-se_ quatro an~os ? Se, porém, 
tiver e1le de ah1 sempre residir, nílo aoplicará 
todo o sentid~, t_~dos os meios de fazer· justiça 
para se não mct1spôr com aquelles com quem 
tern de viver por muito tempo? Pois quando 
tem lançado raiz, adquirido amigos e cousas 
que o deleilão, é que lhe será proveitosõ 
sahit-? 

O SR • .ANDRADA MACHADO :-Andar correndo 
a cochia ! 

O SR. NuNEs MACHADO nota que essa idéa 
do nobre deputado é uma imitação da doutrina 
da legisluç:10 antiga, doutrina inadmissivel hoje, 
attenta a differença que vai entre os magis
trados modernos e os antigos. 

O Sn. PRESIDENTE participa ao nobre depu
tado que já chegou o Sr. ministro da marinha. 

O orador cala-se para continuar na proxima 
sessa.o. 

A díscussno fica adiada pela hora. 

( O Sr. Araujo Vianna substitue na cadeira 
de presidente ao S1-. Hen?'iques de Rezende.) 

E' introduzido com as formalidades de esty]o 
S. Ex. o Sr. ministro da marinha. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Fíxaçao das forças de mar; com a emenda 
ao artigo lº, feita pelo Sr,. ·Coelho, que é a 
seguinte, e que é apoiada : 

<e Depoi!ii da pala vra-aciiva-accrescente-se 
-ordinaria-o mais c~mo no artigo. ,, 

O Sr. Limpo de Abreu :-O ministerio actual 
declarou, por um dos seus orgaos, o Sr. mi
nistro da guena, quando veio e,ssistir á dis
cussão· da lei ·que fixa as forças de terra para 
o futuro anno financeiro, que elle era solidario: 
esta circumstancia, que co·nstitne uma das con
dições de sua existencia ofiicial, faz que eu 
me persuada que o programma de política que 
foi enunciado na carnara dos deputados pelo 
Sr. ministro da guerra é o mesmo que deve 
adoptar cada um dos membros do actual mi
nislerio, tornando-se nesta parte uns respon
saveis pelos actos dos outros. Esta circum
stancia faz tambem que eu não exiJa do Sr, 
ministro da marinha novas explicações sobre 
algumas leis que me parecião dever ser dero
gadas; oll ao menos modificadas; taes são, lº, 
a lei que mandoa applicar á guarda nacional 
o regulamento da tropa de linha no caso 
de servir e cooperar com ella, quando as 
provincias. fossem julgadas em estado d~ 
rebellião, tal é, cm 2º lugar, a outra lei que 
autorisou o ministerio a promover tanto no 
exercito como na armada aquelles officiaes 
que·- se distinguissem por serviços feitos a 
favor da ordem e tranquillidade publica.- E' 
claro que sendo.o ministerio solidario, o Sr, 
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ministro da marinha deve sobre esta lei pensar 
do 1nesmo n1odo que o Sr· .. ministro da guerra 
na declaração que fez á carnarn, quando assistio 
á discussno da lei da fixaçao de forças de terra: 
todavia; ácerca da lei que autorisà as pro
moções, como disse, en ainda preguntaria ao 
Sr. ministro, se esta lei teve execuçãO na ar
mada, se algnns ofliciaes de marinha forno 
em vfrtude lella promovidos não só durante a 
administrnçno de 19 de Setembro como durant~ 
a aclual, e se nno se tendo applicado a sua 
disposiçno li nenhum official de- marinha, foi 
isto porque nno pl'aticároo esses serviços re
levantes u fnvor ela ordem e tranquillidnde pu
blica, apezar c.le mui los confliclos em que in
terveio e se distinguia a marinha brazileirn, ou 
por algum outro motivo que esteja no caso de 
reveiar-se. 

Oull·a pergunta desejaria eu dirigir ao Sr. 
ministro, e é, se algum ol'ficial de marinha que 
tenha sido infeliz em suas commissões1 já 
justificou a sua conducta pelos meios que a lei 
exige, referindo-me com especialidade ao com
mandante das ca11boneiras e lanchões que es
ta vão estacionados no Cahy, e que nl:!.O póde 
resistir, por qualquer motivo que fosse, ás . 
forças de Bento Manoel, quando atacou esle 
ponto, sendo obrigado a abandonar a sua ca'. 
nhoneira, depois de ter combdtido por algum 
tempo. Sobre este objecto tem-se suscitado duas 
questões : a primeira é, se por ventura esse 
official se comportou com valor ; a segunda, 
se por ventura esse official se com portou com 
pericia, c~lloc:ando as canhoneiras no lugar 
onde devia coHocal-as. Se tem havido qualquer 
decisno pelo tribunal competente, declaro que . 
fico satisfeito ; porque o meu desejo reduz-se 
unicamente a saber se por ventura as leis e regu
lamentos militares são ou não cumpridos ácerca 
daquelles que, mesmo por honra sua, ::;e devem 
justificar. 

Feitas estas interpellações ao Sr. ministro, 
não posso deixar de submetter á consideraça.o 
da camara algumas observaçõeH que me pa
re~em attendi veis, para explicar a minha 
conducta ·parlamentar,· depois que foi demittida 
a adminislração de 19 de Setembro. Tem~se 
dito que o lado a que eu pertenço sustenta a · 
administração actual, não obstante seguir· os 
mesmos principios e respeitar a mesma po
litica que a anterior. Devo declarar á. camara 
que na minha opiniao ainda não se. apre
sentou medida alguma, cúja decisao possa 
indicar qu·al é o lado da camara que sus
tenta a administraçao aclual, qual o lado que 
combate. Senhores, eu entendo· que a lei da 
fixação das forças, tanto de terra como de ·mar, 

· são medidas que devem ser votadas em todos 
os minislerios, qualquer que seja a sua po· 
lilica. Eu apenas exceptuarei o caso em • que 
haja um ministerio gae seja hostil ás instituições 
do_ paiz, que conspire contra as liberdades pu-

blicas 1 ou que possa, pelo abuso des~a força, 
comprometter gravemente os interesses do es
tado. Nesta parte estou perfeitamente de accordo 
com a opinião de um nobre deputado pela pro
vincia de S. Paulo, que é sem duvida um dos ... 
maiores ornamentos da tribuna brazileira. Digo, 
portanto, que o facto produzido de votar o lado 
a que eu pertenço pelas leis mencionadas nao 
é prova de que esse lado queira dar apoio ao 
gabinele actual. 

Nno entrarei na questão se por ventura a 
adminislrnç~o actual segue ou n~o a politica da 
administraçao de 19 de Setembro. Eu nn.o 
estou persuadido disto ; varios factos da admi
nistraç~o, varios actos por ella praticados de
rnonslrllo q11e, pelo menos, a polilica do ga
binete de 19 de Setembro tem sido muito 
modificada pelo actual gabinete. E sao tão 
publicas as medidas a que me refiro, que não 
nie demorarei em tl'azêl-as á lembrança da 
camant; indicai-as simplesmente aos Srs. de
putados será sufficiente para demonstrar que 
aquella política não tem sido seguida em 
toda a sua integridade. Os nobres deputados a 
quem possa referir-me nao devem ignorc1r que 
nossa diplomacia teve uma direcção nas nego· 
ciações com certos estados dive1sa daquella 
que parecia receber do gabinete de 19 de Se
tembro. Quanto à administraç::to da provincia 
do Rio Grande do Sul, sabem tam bem os 
nobres deputados que a falla do throno, na 
abertura da presente sessao, indicou uma po
lítica diversa daquella que tinha sido até enUlo 
indicada pela administraçao de 19 µe Setembro. 
Estesfactos são importantes, elles rnostrao que se 
nlio tem havido por ora uma mudança completa 
de política, tem b.avido pelo menos uma modi
ficaçl:10 tal, 'que alguma consideração deve me
recer do lado da camara em que tenho a honra 
de sentar-me. 

Nno me parece que o simpfes facto de o mi
nisterio aclual sustentar as duas leis a que 
me tenho referido seja razllO bastante para se 
lh!~ retirar inteiramente o apoio, e n:'10 esperar 
que1 continuando os nobres ministr9s da corôa, 
elles desislão de suas opiniões nes;ta parte, e 
offereção opportunamente, se nao a revogação 

·completa dessas leis, ao menos modificações 
taes que as tornem uteis, em lugar de 
prejudiciaes, co1no eu entendo que são, ao 
serviço publico. Na França tem havido di
vergencia ha algum tempo entre dous · lados 
da camara, a saber : eµtre os qhe têm 
constantemente sustentado a conveniencia. de 
serem revogadas as celebres leis de Setembro, 
e os que sustenta.o a conveniencia d~ conti
nuação destas leis ; entre os primeiros cabe 
distinclo lugar a arn dos chefes da opposição
Odillon-Barrot; entre os segundos pei:tence 
lugar eminente a uma das maiores notabili
dades· da F1·ança-Mr. Thiers : entretanto, na 
ultima crise ministerial Odillon Barrot não 
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tinha duvida alguma em prestar o seu apoio a 
um minislerio em que entrasse Mr. Thiers, 
não obstante continuar este a sustentar n opi
nião de que não convinha a derogação das ce
lebres leis de Setembro. Portantu uma di
vergencia tal ni.lo parece que possa justificar 
de maneira alguma aos olhos do paiz u de
claração qt,e se quer exigir de um dos lados da 
camam., de qne eile tem retirado todo o seu 
apoio, loda a sua coudjuvaçao ao ministerio 
actual. 

Sr. presidente, o minislerio actnal, como eu 
disse, tem por uma de suas condições du cxis
leucia 11 solidariedade ; por este motivo deve 
elle sei' apoiado e sustentado pelos noln·es de
putados que se lêm dil'igido em seus dis
cursos ao lado a ,~ue tenho a honm de pnr
tencer; t·cs(a sabei· se .. clle tem ainda outra 
qualidade, oul1·0 requi:;ilo que lambem se julga 
essenciaJ pal'a que mereça o apoio da camara 
dos Srs. deputados, islo é, se o m inisterio actual 
é minislerio parlamentar. Alguns nobres depu
tados, trntando de ministerios parlamentares, . 
têm-se explicado de maneira c1ue eu me nno 
considero sufficientemente esclarecido. Um il
lustre deputado pela província de Minas Ge
rae_s, a quem muilo estímo e respeito, e que 
tem todos os conhecimentos pl'ecisos, não só 
para entrar em semelhantes debates, como para 
resolver as questões mais graves de uma ma· 
neira concludente, pareceu-me estar pel'suadido 

· de que ministerio parlamenlal' era aquelle qlle 
não só se não recusava ás discussões, como 
mesmo as exigia, as promovia. Ora, eu sinto 
não concordar inteiramente com o nobre de
putado ; e sinto tanto mafa não concordar com 
a sua opinião a este _1·espeito, quanto devo 
convencer-me de que,. nào elle, mas eu, é 
que estou em erro; Foi esse nobre deputado 
quem suscitou a questllo, quem . apresenlou as 
suas ídéas a rêspeito ; elle 11ão podia suscitar 
esta questão, não podia emittir suas idéas, sem 
que previamente tivesse estudado a materia de 
~aneira a poder esclarecer a camara, · a poder 
convencel~a, como costuma a fazer todas as 
vezes que pede a palavra e discorre sobre qual-
quer assumpto. . 

. Eu, 1·espeitando. em ex.tremo as opiniões 
do nobre deputado, peço todavia licença para 
dizer-lhe o que entendo por :ministerio par
)amentar. Ministerio parlamentar é aquelle 
sobre o qual se reflecte parle do concurso, 
da influencia que devem ter as camaras 
legislativas no governo do estado i digo ca
maras legislativas, porque naquelles go· 
vernos em que a acção ga corôa póde 
annullar a acção da camara dos pares, bas
taní talvez, para que o mínisleri9 se considere 
parlamentar, que nelle se reflicta a influ~ncia 
da carnara dos deputados, porque por meio da 
nomeaça.o de pares a corôa póde obrigar a se~ 
gunda camara a seguir as opiniões do · governo ; 

TOMO II 

mas entrn nós, como a corôa ntl.o tem acção 
directn sobre a camara dos seu[tdores, ('')tno 
o seu numero não póde ser a11gmentaclo e1u 
virtude da prerogaliva real, eu entendo que 
para qlle o rninisterio se possa. considerar par
lamentar é indispensavel qne nelle se reflicla 
parle do concurso, da influencia que tleve lei· 
no governo do · eslado, nno só· a camara dos 
deputados, como lambem a camara dos sena
_dorns. Ora, se esta definição é exacta, eu tiro 
com toda a certeza uma conclusno, e deixo i, 
ontra ao nobre deputado pela provinda de 
Minns.- O minislel'io de 19 de Scl<imhro não 
em minislerio parlamenh,r, po1·qirnnto 11âo vi 
eu que nclle se reflectisse essa parle do con
curso e influencia que o senado deve ler no 
governo do estado, Se o ministerio actual está 
parlamentarmente organisado, questão que sub
metlo ti decisão dos nobres rleputndos, nlio me 
admil'D que elle receba toda a coadjuvaçfto e 
apoio cio lado da carnara a que não pel'lenço ; 
mas se o ministerio actual não está parlamen
tarmonle organisudo, eu creio, Sr. presidenlc, e 
não duvido dizel-o, taivez com bastante senti
mento, que o lado ela casa a que na.o pertenço 
em pouco tempo declare com a franqueza e 
lealdade que lhe ó propda - que elle no.o púde 
sust~ntar o ministerio 7 porque, apezar de ser 
solidaria, todavia não reune outra condição que
se julga essencial, isto é, a de estar padamen
tarmenle organisado. 

Sr. presidente, feitas estas obsel'vaçpes que 
entendo int.l.ispensaveis para poder entrar pre
cisamente na lei de fixação do forças de mar, , 
eu terni ainda de mostrar que se deve fazeL' 
distincção entre as forças que c:ümpre concedee 
para cil'curnstancio.s ordinarias e forças que 
cumpre conceder para circumstancias ex.traor· 
dinarias. Eu sinto que o nobre ex-minislro da 
marinha não se ache agora pt·ese·nte a esta 
discussão; porquanto eu desejava debater com 
elle se por ventura força -ex.traordinaria é 
aquella que o nobre ex-ministro deftnio, ot,t se 
é aquella que se deve conceder ao governo, 
tendo em attenção o estado do paiz nas suas re
lações interiores, ou nas suas relações exteríor(;:s. 
Como S. Ex. não. se acha preaente, . eu apenas 
lembrarei que na lei que fixou as forças de mur 
para o anno _de 1828 a 1829 se declf\rou em 
um dos seus artigps que o governo ficava auto
risado a conservar todas as embarcações que 
então existião, e a tripolal-as conveniente
mente: e nes::;e mesmo artigo se acm·escenlon 
que essa força era ·considerada· como força 
extra,,rdinaria. Ora, a lei foi adoptada em occa
siao em que ainda o Brazil se achava em guerra 
com Buenos-Ayres ; e portanlo as palavras -
força extraordinaria - linha.o relaça o• com o 
estado do paiz em referencia a uma guerra es
trangeira que então. havia. A1 vjsta pois · desta 
disposição legislativ3, eu creio que a definição 
de força extraordinarin que !em sido adoptada 

37 
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pela noss,;i. legislação nã0 é aquella que qlliz 
rl!'.lr n nnhrP minÍqfrn rh m!l1·infrn. q1rnnrlo Of'-
clarou que se devia en ,,_•nder que força. ex
traordinaria era a força complementar ou sup
olementar : indisoensavel oarg se noder effei
tuar qualquer moximento d~ tropas ~le um para 
outro lllgnr sem prejnizo do serviço. Além de 
que a definição dada p11r uma de nossas leis é 
â que acabo· de apresen!ar, accresce q1Je, pelo 
que disse o ·nobre ex-ministro, essa força com
plementar ou supplemenlat\ a que elle se re
ferio, não podia nunca considernr-se serdio 
como pnrle da fot·ça ordinaria ; po1·que é uma 
força inclispensavel para se poder verificar 
esses movimentos de tropa que sempre convém 
que tenhao lugal', ninc:lu no estado do mais 
completo socego do pai1.. 

Ora, notou o nobre àeputado pela provincia 
de Minas que porleriu dar-se o caso em que 
fosse impossivel marcar-se fot·ça para circum
stancias extraordinarias, porque o pái:~ se 
podia conservar em tal estado, que nenhuma 
previsãü pudesse 11aver que füesse suppôr 
que este estado podia deixar de existir. Mas 
en creio que responderei satisfactoriamente ao 
nobre deputado, dizendo que as forças que deve 
haver em estado de paz não são aquellas que 
deve haver em estado de guerra ; que posto n:1o 
po.ssa ser previsto em muitos casos o estado de 
guerra, todavia nAo ha nação alguma que 
quando o seu estado é de paz não cereêe muito 
as suas forças, ficando todavia o governo sempre 
habilitado para angmentar o numero destas 
forças em qualquer occurrencia extrnordinaria. 
Eu nl'l.o desenvolvo mais este principio, porque 
n~o tenho os conhecimentos profissionaes 
que me poderião habilitar para entrar em de
talhes; mas supponho ter dito quanto basJa 
para que a camara se convença de que não ha 
incompatíbilidade alguma em que, quando· o 
paiz estiver em circumstancias ordinarias, se 
decrete a força, não só para essas circum
stancias, mas tambem para circumstancias ex
traordinarias : por exemplo, se por vent11ra o 
paiz se pacificar completamente, o Sr. ministro 
da ruarinha deve conservar a bordo de cada 
uma das embarcações toda a tripo]ação que 
tem act::ialmente ? Creio que não. Toda,;ia o 
Sr. ministro da marinha, ainda queo paiz es
tivesse em completa pacificação deveria sempre 
estar autoris;1.do para completar as· tripolações 
de todos aquelles navios que o corpo legis
lativo jul~asse que devia ter á sua disposição. 
Eis-aqui como entendo o preceito da· consli
tuiça.o, como me parece ter Jemonstrado que 
nenhuma incompatibilidade pódé seguir-se em 
decretar-se tanto a força ordinaria, como a 
força ex.traordinaria. . 

Posto isto, passarei, Sr. presidente, a emiltir 
minha opinião a respeito da força que entendo 
se deve dar ao governo. Eu sinto dizer a S. Ex. 
o Sr. ministro da marinha que me persuado 

que o corpo Jegislalivo deveria ter rccehiJ.o in
formações 1nais con1pletas para poder devida~ 
mente fixu· a força de m,H' para o anno de 
1840 e 41. A constituição do imperio deter
mina aue o coroo leizislatívo fixe e,;ta tm'~:1 ~oh 

A. L U - - - ----- ---- --- 1·-- --·-

informações do governo ; ora, eu quero recorret· 
á franqueza do Sr. ministro da marinha1 e 
pergunto-lhe se por ventura, pelas informacões 
que for/lo dadas ao corpo. legisla li vo, ou' na 
proposta de S, Ex., ou no seu relàtorio, o 
corpo legislalivo se deve julgar conveniente
mente habilitado para poder fixar esta força, 
ou seja para circumslancias ordinarias, ou seja 
p,ira ci1·curnslancias ex.tt'aordinarias. Se a dis
soiução do gabinete de 19 de Setembro não 
tivesse sido urna excepçao de todas as regras 
constil11cionnes, se eu na.o estivesse bem con
vencido àas d1í'íicuiàacle5 em que devia achar-se 
o aclual gabinete para poder cumprir esse pre
ceito da constituição, eu declaro francamente 
á camara qlle nao daria força alguma ao go
verno, obrigando por esta maneira a que elle 
cumprisse um preceito que julgo dos mais 
importantes, dando ao corpo legislativo todas 
as informações, todos os esclarecimentos de 
que elle járnais deve prescindir, quando se trata 
de objectos tão transcendentes como o de 
fixação de força, tanto de mar como de terrn ; 
todavia como a dissolução do gabíoete de 19 
de Setembro foi uma excepção, segundo en
tendo, de todos os princípios conslitucionaes; 
corno a administraçao q1.1e lhe succedeu no 
espaço de tempo tão curto entre o dia de sua 
nomeação e aquelle em que devia apresentar-se 
perante o ccirpo legislativo mal podia in
formar-se dos negocios que estivessem então 
em andamento, corno lhe seria impossível 
colher informações· a tempo de poder apre
sental-as ao corpo legislalivo, eu desculpo essa 
omissão, e não me prevalecerei della para 
recusar ao Sr. minístrn as forças de mar. 

Convém porém examinar se por ventura se 
deve dar as 3,000 prnças para circurnstancias 
ordinarias, e as 4,000 para circmnstancias 
extraordinarias, ou se deve dar menos. Eu ·por 
ora, Sr. presidente1 quero persuadir-me que, 
dando 3,000 praças para circumstancias extraor
di'narias e 2,000 para circumstancias 01·dinarias, 
tenho habilitado o Sr. ministro da marinha para 
desempenhar satisfacloriarnente todo o serviço 
da sua repartição. Eu consultei os differentes 
mappas annexos ao relatorio de S. Ex. ; por elles 
vejo que a força maritima aclualmente existente 
na provincia do Pará é qnasi igual á que se 
acha na provincia do Rio Grande. Quando se 
discutio a lei da fixat;ão das forças de terra, 
live o desgosto de ser advertido pelo nobre 
ex~ministro da guerra 1 que algumas alterações 
tinha havido depois que se linha.o feito _os 
mappas. Não sei se á.cerca da repartição da 
marinha terá acontecido· o mesmo ; mas como 
creio que estes mappas forão mandados á 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:20 - PÃ¡gina 10 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.ESSJ.10 EM. 20 DE JULHO DE 1839 291 

camara para serem examinados, para servirem, 
até certo ponto, de esclarecimentos áqne11es 
depulados que houverem de foliar sobre a 
materia, eu supponho que na.o me affasto do 
meu devei· recorrendo a esles documentos para 
sobre elles formar a minha opinião. Pelo 
mappa n. 5 com,la que exislem na provincia 
do Para 22 embarcações, cuja tripol:.ição é de 
774 praças ; na província do Rio Grande 
existem, segundo o mappa, 30 embarcações, 
cuja tripolaçno é de 950 e tantas pri1Ç.as, ha
vendo, por consequencia, no Rio Grande de 
mais do que no fará só 170 e tantas praças : 
eis-aqui porque disse que a fcm;:a ora cxislenle 
no Pará era pouco menot· aue a forca ma-
ritima existente no Rio Grande. • 

insurgirem contra as leis, contra as autoridades 
publicas. E' notavel, Sr. presidente, que em 
uma representação dirigida ao presidente da 
provincia do Maranhno, se lhe diga, entre 
outras cousas, que elles querem que a consti
tuição seja observada. Posto que estes homens 
deva.o considerar-se altamente criminosos, e 
que seus deliclos nenhuma desculpa merecem, 
todavia o governo não está por isso dispensado 
de examinar se essa. desordem teve principio 
ou pi-elexlo na ,;iolaçao de direitos que a con
stiluiçao gnrnnle a todos os cidadãos brazi!eiros. 

Elles qneixo.o-se principalmente de duas 
leis : uma dcl!ns é a da cre:.u;ão de pt·efeitos. 
Eu estou uel'sundido <me a lei nflo é má, mas 
lambem e0slou pcrs11adido que nl!o ha lei boa 
pnra executores pessimos ; se os execulores da 
lei dos prefoílos l'orno pessírnos, se e!les se sei-
viril.o da lei pa1·a opprimir, para vexar, para a 
prnlexlo de recrutamento, arrancarem cidadãos 
do ~eio de suas familias pat·a os fazel' sahir da 
provincia p:mt fóm, nno estando no caso de ser 
recrutados, é necessario qlle o governo examine 
tudo isto, que füça restabelecer a ordem publica, 

Ora, a província do Pará parece estar quasi 
completamente pacificada, Mio · só assim nos 
declarou o throno na sessão do encerramento 
das camaras o anno passado: como h~rnhem 
assim nos declarou o nobre deputado ex-pre
sidente daquella provincfo : parece-me portanto 
que uma força lM consideravel podia l-'er 
dispensada na província do Pará ; se el!a não 
póde ser dispensada, então convém concluir, 
contra o que nos disse o tbrono e contra as 
declarações que aqui se fizerãO, que a província 
do Pará está muito longe de podet·-se con
siderar completamente pacificada. Mas se ella 
es_ta quasi completamente pacificada, póde o 
governo tirar a maior parte da força que aUi 
existe. 

· concorrendo com toàas as suas forças p,1ra que 
a conslituição e as 1cis sejfto respeitadas .e 
religiosamente observadas nãO só nas pro
vincias em 4ue os cidadMs se eonservào paci
ficas e obedientes, como naquellas em que, 
como no Maranhão, parte de seus habitantes 
se têm insurgido contn1. a autoridade publica. 

Não duvido que S. Ex. o Sr. ministro da 
marinha queira talvez justificar a conservação 
de toda esta força com o estado de desordem em 
que actualmente se acha a provincia do Ma
ranhão, mas eu devo declarar á camara que 
não dou imporlancia alguma ás desordens qüe 
apparecem na provincia do Maranhão ; e em 
segundo lugar, me parece que no MaranhM 
deverá mais operar a força de terra que a força 
maritima. Eu nl\o dou importancia alguma ás. 
desordens do Maranhão, porque não posso per
suadir-roe que um bando de assassinos, como 
silo esses homens que infestão a1guns lu
gares da provincia do Maranhão, possão re
sistir ás forças da autoridade publica, -e á re
pulsa que devem experim_entar da parte de toda 
a população daquella provincia; sensata, in-
. • d , . . • ,] lºL.. clustr10sa, e ver aae1ramente amiga ua 1.1.1er-
dade. Em lugar de forças de mar e de terra, 
Sr. presidente,· eu aconselharia principa]men!e, 
se isto me fosse permittido, ao gabinete actual, 
que confiasse os destinos dRquella provincia a 
uma autoridade sufficientemenle esclarecida e 
energica que pudesse não só chamará ordem, 
como fazer exemplarmente castigar os chefes 
desse bando de assassinos ; eu aconselharia ao 
gabinete actual, além disso, que mandasse pro· 
ceder a uin exame, a uma investigação mi .u- . 
ciosa e severa sobre os motivos que têm sido 
allegaáos por esse bapdo de assassinos para se 

Eu pediria tambem licença ao governo para 
que além disso fizesse respeitar o direito de 
petição, deixando aos cidadãos brnzileiros este 
meio de se poderem queixar de quaesquer 
erros da autoridade publica, de quaesquee vio
]eneias que e1les possrio ler soffrido longe do 
lugar onde se acha o go\'erno geral ; porque 
quando o direito de pPti~ã.o não é respeit .. ,Jo, 
quando pelo contrario este direito não só é to
lhido, como castigado por meios severos, eu 
nao desculparei por certo quaesquer excessos 
que se pratiquem ; mas lastimarei a sorte 
daquelles cidadãos que se ccnsider~o arras
tados a recorrer aos meios da fo,ça quando 
todos os outros meios lhes sl\O vedados. 
Ora, eu não digo isto sem algum funda
mento: eu tive a honra de mandar á mesa 
a petiçã.o de um digno cidadão residente em 
Porto-Alegre, em que se queixava de que, 
tend,) representado contra algumas arbitrarÍe· 
dades do ex-presidente, foi mandado ptendei· 
e deportar para fóra da pro'7incia. Estou per
suadido, como disse, que a força do Pará deve 
ser consideravelmente reduzida, não ~-Ó porque 
n:i.o é uecessaria no estado em que a província 
se acha, como porque eu dou mais impor
tancia aos meios que tenho indicado do que 
aos meios de força que só e e~clusivamente pa! 
rece querer empregar-se. Os· meios da força 
podem comprimir por algum tempo, · mas 
quando ~ão são acompanhados de outras me-
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didas indispensaveis, salutares deve temer-se 
uma reacção mais ou menos tarde. 

· Quant.o á província do Rio Gl'ande, alli 
existe uma força que considero sufficiente para 
desempenhar o serviço publico ; talvez pudesse 
demonstra\' que é mais que sufficiente, que é 
excessiva. Se ,por ventura se acertar, como eu 
espero, na escolha do commandante das forças 
maritimas,e na escolha dos officiaes de marinha 
que lá devem ser empregados, eu supponho que 
esta força poderá com muita facilidade coo
perar para a completa pacificação da provincia, 
para conseguir-se este resultado em que Loda a 
camara deve empenhar-se. Uma das medidas 
que mereceu a minha approvaça.o, e pela qual 
eu não posso deixai· de dar muitos elogios á 
administração actual, é a nomaação do novo 
commandanie das forças mnritimas. do Rio 
Grande, nao porque eu possa ser contraste 
entre o merecimento desse cornrnandante e 
daquelle a quem elle foi substituir, mas porque 
todos, quasi á unanimidade1 erão accordes em 
que o ultimo com mandante das forças que o go
verno notneou era o mais proprio para esse fim : 
elle já linha estado ha muito tempo naquella 
provincia; tinha feito sempre serviços impor
tantes, e por isso custa-me a descobrfr qual 
poderia ser o motivo por que foi retirado e 
subslituido por outro, embora de igual ou 
mesmo de superior merecimento; o que não 
desejo questionar; mas quando elle merecia a 
confiança de todos· os officiaes da marínha, a 
confiança dos habitantes daquella província, 
parecia-me que esla occasiiio seria a menos 
propria parn ser snbstituido. Esta medida,,... na 
minha opinião, é. um grande reforço dado á 
força maritima. · 

En espero que S. Ex. o Sr. ministro con. 
·cardará cornmigo erh qúe tambem a força que 
consta do mappa n. · 5, existente naquella.pro· 
vincia póde ser um pouco dimint1ida. Eu noto 
jgualmenle que, além desta grande força marí
tima que existe na provincia do Pará e na 
provincia do Rio Grande, consta que se con
serva uma especie de divisão naval nas agnas 
do Rio da Prata. Não supponho que seja neces
sario conservar embarcação algllma de guerra 
nas aguas do Rio da Prata. Eu sei que nós 
ternos diff2rentes reclamações tanto perante o 
governo de Buenos-Ayres, como per·ante o go
verno de Montevidéo; mas como eu confio 
mais na justiça· da causa do que no emprego 
da força-, como estou persuadido de que a jus· 
tiça dessas reclamações está sufficientemente 
provada, entendo que nã.o é preciso ia1pôr com 
força alguma1 para que esses governos satisfação 
ás nossas reclamações. E é preciso que eu diga, 
ainda até hoje nno. pude convencer-me que a 
justiça de uma causa possa estar na direcçllo 
de uma bala, ou na ponta de um florete; é 
meio deploravel de convencer a justiça de urna 
causa o emprego da .força; parece-me portanto 

que o Sr. ministro da marinha podia dispensar 
as duas embarcações de guerra que se achão 
nas agtrns do Rio da Prata, e applical-as a oulro 
qnalquer servi,,o, ou desíumal-as, e servir-se 
de suas tripolações para embarcações mais pe
quenas, que possão ser mais proprias para 
desempenhar outro serviço que S. Ex. por ven
tura queira dar-Jbes. 

A provincia do Maranhão onde hoje appa
recem· desordens, não está destituída de força 
maritima: creio que deste mappa consta que 
lá existem duas ou mais embarcações. A pro
vincia da Bahia lambem tem forw1 maritima: 
alli existe a fragata Principe Imperial; mas 
deve ser substituida por outra, e agora na.o 
posso recorrer ao outro mappa para dizer quaes · 
as outras embarcações que existem na Bnhia. 

Não :st:i, portanto, que seja necessario 
recrntar-:se 4,000 praças pat'a circumstanéias 
extraordinarias no anno financeiro de 1840 a 
1841 : · não perdi ainda a esperança de que 
nesse anno o estado do Brazil ha de ser muito 
mais lisongeiro do que actualmenle. Mas quando 
por infelicidade elle se conserve nas mesmas 
circult!stancias, estou convencido que a força 
de 3,000 praças é mais que sufficiente para 
S. Ex. desempenhar satisfactoriamente fodo o 
serviço de sua repartição. 

Ora, 81·. presidente, se quizesse citar prece
dentes para firmar a opinião que leriho emit
tido, elles me fornecerião materia bastante para 
comp1·oval-a. Na lei que fi;.ou as forças para o 
anno de 1831 a 1832 concedeu-se ao governo 
uma força maritima de 2,000 praças ; quem re
ferendou esta lei foi um dos ministros mais 
habeis, mais zelosos, mais amigos da prospe
ridade do Brazil que tem · estado no ministerio 
da marinha (refiro-me ao Sr. marqllez de Para
naguá); elle não referendaria sem duvida esta 
lei que apenas lhe concedeu 2,000 praças, se 
nào julgasse que esta era força· sufficiente para· 
o desempenho do serviço publico naquellas 

·· circumstancias. Não se diga que o· estado do 
_Brazil quando esta lei se decretou, foi no fim 
de 1830, offerecia um aspeéto mnito favoravel. 

No anno de 1832 a 183 3 concederão-se 1,500 
para circumstancias ordinarias , e ultimamente 
no anno de 1834 a 1835 ·Concederão-se 3,000 
para circumstancias extrnordinarias. Ora, eu 
peço licença para rer;ordar quaes erão as 
circumstancias em que o B_razil se considerou 
col!ocado no anno · de .1834 a 1835. Foi no 
anno em que uma mensagem do poder exe
cutivo foi dirigida á representação nacional, na 
.qual se- fez sentir o perigo que o paiz cm-ria , 
e convencendo-se o corpo legislativo desse pe
rigo, dessa circumstancia extràordinaria, todavia 
não concedeu ao governo seni\o uma força de· 
3,000 praças. Portanto estando . eu convencido 
de qúe 3,000 praças são sufficientes para des
empenhar todos os objectos do serviço publico 
que corre pela repartição da marinha,-eu não 
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daria um voto consdencioso, se, sr::m inior
mações ulteri0t·es, votasse por uma força de 
4,000 praças. Para mim seria indiffe1·ente o 
numero de praças, se pelo voto que hoje disse, 
não ficasse obrigado a consignar as quantias 
necessarias ria lei do ot·çamcnto para que essa 
força seja paga como convém ; mas como o 
voto da força me ha de obrigar a dar o subsidio 
necessario ao governo, et. nào devo conceder 
senão aquella força que me parece absoluta, 
mente indispensavel. 

Não sei se em · conseqúencia desta minha 
opinião eu sou ou não obrigado a mandar uma 
emendn á mesa. Não a mandei pm•que entendi 
que o devia fazer no art. 2°: neste at·tigo diz a 
lei que as forças decretadas no artigo antece
dente podel'âõ sel' elevadas desde já a 4,000 
praças: ora, eu pretendia, quando se tratasse 
do art. 2°, mandar á mesa um artigo substi· 
tutivo, redigido por esta maneira: - As forças 
decretadas no artigo antecedente serão reduzidas 
a 21000 praças em çircnmstancias ordinarias. 

Desejo que o nobre deputado por Minas, que 
estranhou ao meu nobre e digno amigo, depu
tado pela mesma província, o não ter offerecido 
emenda ao al"l. 1 º, me diga se por ventura eu 
me posso julgar autorisado no art. 2º a mandar 
a emenda substitutiva i desejo ouvir a sua 
opinino, que respeito mais que o preceito regi
mental. 

Ora, eu não pretendo sómente, Sr. presi
dente, habilitar o governo do paiz com as forças 
indispensaveis para: elle poder desempenhar os 
variados objectos do serviço pnblico, principal
mente áquelles que se referem ás forças de 
mar ou terra; eu desejo lambem que essas 
forças sejão valiosas e prestantes, não só. pelo 
seu numero, como pela sua pericia, como pela 
sua disciplina, e mesmo pelos seus habitas que 
as tornem capazes de fazer o serviço do melhor 
modo possível. Sendo isto assim, occorrem-me 
algumas observações a Jazer sobre o artigo da 
lei qu~ autorisa o governo para ajustat· maruja 
a premio, preferindo nacionaes a estrangeiros. 

Eu não sei qual tem sido o effeito da auto
risação qt~e quasi todos os annos tem sido cón
cedida ao governo pat'a ajustar marinheiros a 
premio : se S. E)t. a este respeito se dignasse 
dar-me alguma:; informações, en poderia votar 
ou não votar por esta parte do artigo. Ouvi 
dizei· que quando succedeu este desastre das 
canhon'eiras no Cahyt a tripolação de .uma 
dellas, onde estava o commandante da expe
dição, tripolaça.o composta na mór parte de 
estrangeiros, não quizera bater-·se, ou pelo 
menos recusára continuar o fogo desde que a 
canhoneira soffreu algumas avarí&s, e que U'!l) 

ou outro individuo da tripolação foi ferido. Se 
este facto é vet'<ladeiro, e~ nã~- quero dizer que 
elle deponha só per si contra ·a autorisação de 
se ajustar estrangeiros _para tripolarem as nossa:; 
eJnbarcaçoes de guerra; mas rlepQrá. em ~rande 

parte contra o methodo com que esses -ajustes 
se êazem. 

Quereria que a este t·espeito, assim como a 
muitos outros, o governo desse instrncções taes, 
procedesse a exames la.o minuciosos sobre es
trangeiro.s que se otr~recem para o serviço da 
marinha, que não se escolhesse senno as pessoas 
mais proprias parn este serviço, e não aquelles 
que por sua conducta uão fossem, em lugar de 
uteis, prejudiciaes no serviço publico, e compt·o
metter nelle a honra de seus ofliciaes por uma 
conducta tão criminosa, como, se o facto é ver• 
dadeiro, teve a tripolação da canhoneil'u onde 
estava o commandante da divisa.o naval no rio 
Cahy. lstoq11e digo ácercados ajustes dd estran
geiros tem toda a applicaçno ácerca da maneira 
por que se faz entre nós o recrutamento para a 
nossa marinha militar. 

Hontem· ouvi fazer algumas censuras a um ou 
Olltro official da armada, querendo-se com isto 
justificai: uma medida da administração passada, 

. a que creou uma commissa.o de der1·otas 
para examinar aquellas que devem ser feitas 
pelos commandantes de nossas embarcações de 

• guerra. 
O nobre deputado disse que na occasíllo em 

que as tropas da legalidade entrárão na cidac;le 
da U;lhia, sahit·a immedialamente um dos navios 
de guerra a communicat· ao governo geral e~ta 
fausla noticia, e que dias depois sahirtl lambem 
uma embarcaçllO estrangeira para o mesmo fim, 
e que esta embarcação estrangeira tinha chegado 
não sei se 15 dias, ou quantos dias nntes, porque 
é indifferente o numero de dias ; e com este 
facto, facto isolado, unico talvez que se apontasse, 
e do qual nada deve concluir-se, se quiz 
justificar a medi~a pela qual o Sr. ex-ministro 
da marinha creára uma commissão de derrotas. 
Orn, este facto podia acontecer por circum
stancias inteil·nrnente independentes do com
mandante da embarcação. Mas o· meu fim, 
quando toquei nesta materia, foi recommendar 
ao St·. ministro da marinha alguma medida 
que lhe pareça conveniente para se empregar 
um methodo melhor de se recrutar para a nossa 
marinha de guerra ; porque eu entendo que o 
governo do paiz n9.o póde suspeitar dos officiaes 
de marinha emquanto .. não os habilitar com 
todos os meios precisos para que elles possão 
bem desempenhar as commissõe's de que são 
encarregados. A creação de uma commissão de 
derrotas indica pelo menos uma suspeita da 
parte do governo ; indica pelo menos que o 
governo não confia plenamente, como devia 
confiar, nos officiaes de marinha, emquanto 
factos não se Ih.e apresentem em virtude dos 
quaes elle é autorisndo pela lei para mandar 
examinar a conducta de qualquer official. Ora, 
para que esta suspeita ou desconfiança possa dar· 
se, possa entre nós dar-se roesnio depois que 

. apparece .um facto ou outro com_o aquelle que se 
· referio, fôra ~ecessario ciue ~s nossas embar-
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294 SESSÃO EM· 20 DE JULHO DE 1839 

cações fossem bem construidas, e que as tripa
lações das nossas embarcações de guerra fossem 
taes quaes devem ser, e qnaes não sn.o (apoiados), 
porque em todos os relatorios se lastima o . 
governo constantemente de que não haja meio 
com que se possa.o chamar os individuas mais 
aptos para guarnecer as nossas embarcações, 
e em todos os relatorios se faz sentir tam bem a 
necessidade de constructores habeis. Ora, á 
vista disto, póde por ventura o governo tomar 
medidas taes como aquella cuja utilidad_e 
l1ontem se discutia P Trouxe-se o exemplo da 
França ; podião trazer-se e allegar-se muitos 
(.lUlros exemplos, mas eu perguntaria ao nobre 
c:-t-ministro da marinha: l", se as circum
stancias da nossa mnrioha de guerra sã.O as 
mesmas que as da marinha .das outras nações 
a que o nobre ex-ministro se referio ; Z', se no 
porto do Rio de Janeiro. enlrão annualmen\e 
tantas embarcações que se faça de mister crear 
uma commissão só com o fim de examin11r as 
derrotas das embarcações, e se quando fosse 
necessurio este exame, nãO bastava o proprio 
chefe da repartição, o Sr. ministro da marinha, 
para satisfazer a esta tarefa P Ora, se a medida 
ntto era necessaria, se a medida poderia trazer 
algum desar para os officiaes de marinha; para 
que fazer essa despeza P 

Sr. presidente, já que fallei na creação da 
commissão de derrotas, aventurarei tambem 
algumas palavras sobre a transferencia da 
academia de marinha para bordo da náo 
Pedro IL Assim como, se eu tivera a'honra 
de ser ministro da marinha, não faria essa: ~Ite
ração tão essencial sem estar bem convencido 
e penetratio de sua utilidade, assim tambem 
declaro á cama1·a que não ousaria fazer agora 
uma nova alteração senão depois que os 
ensaios e a experiencfa me tivessem provado 
se.a p1·imeira e,ra .uti1 ou prejudicial. Portanto, 
nesta parte não posso deixar de louvar a pru
dencia com que o Sr. ex-ministro da marinha 
appella para os factos afim de poder tomar uma 
decisão defüfüiva. 

Tem-se allegado muitas razões pró e contra 
a transferencia da academia de . mariQha para 
bordo da náo Pedro II. Eu entendo que ·ella 
nno foi util. Se entre nós houvesse muitos 
estabelecimentos onde a mocidade brazileira 
pudesse aprender o que se ensinava na academia 
de marinha estando em terra, eu desculparia 
o Sr. ex-ministro da marinha de ter feito 
essa muµança, porque ella nã.o difficultava os 
meios de instrucção, po1·que · todos aquelles 
que. quizessem _instruir-se nessa sciencia · po
derin.o achar meios para o conseguir em terra, 
não obstante ter-se feito a passagem da aca
demia para bordo da náo ; mas se nós temos 
tão poucos estabelecimentos . scientificos, se a 
mocidade brazileira deseja aprender e não acha 
o-nde aprender, eu não posso senão ~ensurar, 
e cepsurar ricreme:pte o Sr. ex-minjEitro dp. 

marinha, por ter pl'ivado a moc~idade brazi
leit·a de um dos poucos meios que tinha de 
instruir-se na sciencia que se ensinava na aca
demia de marinha quando se achava em terra, 
e que o não poderá fazer sem irtmde diffi
culdade, e sem extraordinario sacrificio, lendo-se 
feito a mudança dessa academia para bordo 
da náo. · 

Mas disse o nobre ex.·ministro da marinha: 
-Eu fiz isto porque na~ões muito civilisadas 
têm feito o mesmo.--Ora, .eu peço a S. Ex. 
o Sr. ex-ministrn · da marinha que ainda me 
ouça duas palavL·as (o Sr. Torl'es está levantado 
pa1·a 8aliir). 

Ha duas cousas entre nós, qne tem pro
dL1zido muitos males : uma as innovações, e 
outra as imitações. O Sr. ex-ministro da ma
rinha terl':1-se declarado contra as inuovações 
(àpoiados) : assenta para si que é esse o trilho, 
o caminho verdadeiro, por onde se póde 
chegar ao maior bem do paiz. En peço licença 
a S. Ex. para lhe dar -um conselho, e é que 
se deixe tambem de imitações ; entendo que 
então conseguirá melhor e mais facilmente o 
mesmo fim. · 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Tome o conselho 
para s1. 

O SR. ToRRES : - Tim,eo Danaos et dona 
ferentes. 

O Sa. -LrlllPO DE ABREU: - Não faço. mais 
do qne dar um conselho, S. Ex. o tome ou não ; 
devendo . porém ficar persuadido de uma ver
dade, e é que,· quando eu tenho a homa rle 
falla1· na camara, ou rnesmo em pnrticufar 
com S, Ex., fallo com toda a ingenuidade, 
com toda a franqueia ; talvez que .... que nem 
sempre convenha ; mas emfim eu prescindo 
de me exprimir desta maneira quando tenho 
que fallar. 

· Ora, para que essa mudança pudesse ser 
justiHcada, creio que S. Ex. seria obrigado a 
demonsh·ar que na França e na Inglaterra. erão 
as circomslancias ns mesmas que no Brazil ; 
isto é, que os meios de iostrucção que ha 
no Brazil s:io os mesmos que na Inglaterra 
ou na França. Ora, eu supponho que S. Ex. 

. apezar de toda sua capacidade, não poderá 
demonstrar que o Brazil se acha nas mesmas 
circumstancias que a França ou a Inglatert·a 
a este. respeito. Ahi ha muitos estabelecimentos 
publicos, onde se podem adquirir taes conhe
cimentos, e no Brazil nao havia, que eu saiba, 
senão aquelle, pC1rque mesmo se nãO póde dizer 
que a academia mmtar, que existe em terra, 
fornece, proporci.ona a mesma facilidade para 
um alumno adquirir os conhecimentos que se 
adquirem na academia de marinha. Portanto, o 
Sr. ex-ministro da marinha fez um desserviço á 
im=trucção de seu paiz ; privou a mocidade 
brazileira, difficultou-lhe considera-veJmente qm 
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SESSÃO EM 20 DE .JOLHO DE 188U 295 
dos poucos meios qt1e etla linha para ms
lruir-se. 

Nas mesmas circLimstancias f:)stá a provi
dencia que S. Ex. tomou, rnarcando o nmnero 
de alumnos que devem ser adrnitlidos a rnalri
cuiar-se no l º anno dessa academia. S. Ex. 
ponderou algumas razões que talvez íasci-
11assern algumas pessoas que o ouvirão ; mas 
eu creio que S. Ex. o que devêra fazer, pelo 
amor que tem ás sciencias, era marcar o numero 
de alumnos que podíão ter direito a um posto 
ou un1n graduação. 

O SR. ToRRES : -E' porque V. Ex. nllo leu o 
decreto : isto mesmo é o que se fei, 

O SR. LIMPO DE Ammu : - Devia marcar o 
. nurnern de alunrnos que devião ter direito a um 
posto, o_u graduação na marinha .... 

O Sa. ToaRES : - E' isto mesmo o que 
se fez. 

O SR. LIMPO DE ABREU : - .... mas não devia 
de maneira nenhuma fazer a mudança que fez ; 
devia conservar em lena a academia de marinha, 
para que o nnmcro dos brazileiros que qui
zessern matricular-se na academia, só por amor 
da scíencia, não ficassem privados desse esl11be
lecí mento, como sem duvida ficárão em virtude 
da tnmsferencia. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: -Nilo ha tal. 

O SR. LrnPo DE ABREU : - Não direi rnais 
cousa alguma sobre este objecto ; espero tarnbem 
pelos tesullados dessa imítaçãO, e estou per
suadido de que o actual Sr. ministro da ma
rinha ainda se convencerá da necessidade que 
tem de reslahelecer as cousas no estado em que 
se acha vão antes da mudança effectuada. pelo Sr. 
ex-ministro da rnal'inha. 

Estas observações, Sr. presidente, que eu tive 
a honra de fazer sobre as duas medidas que 
hontem forílü censuradas, e que aliás farão to
madas pelo nobre ex-ministro da marinha, a 
quem totfavia não posso deixar de consagrar, 
como consagro, o maior respeito e consideraça.o, 
me desviarão um pouco do assumpto de que eu 
tratava, e que não deixa de ser de summa im
portancia, e vem a ser a maneira que S. E}(.. 
julga mais conveniente para poder conseguir as 
forç:J.s que houvermos de lhe dar por esta lei. 
Parecia-me que nesla parte o governo devia ter 
feito acamara alguma prnposta ácerca do recru-
tamento. e 

Eu tive a satisfaçãa de ouvir ler hoje um prü
jecto de lei apresentado por um illustre depu
tado, distincto militar, que reune a nma grande 
copia de luies uma loogi1 experiencia. Eu creio 
que esse pl'Ojecto que hoje se leu comprehende 
tanto o recrutamento para o exercito como para 
a armada. , 

UM SR. DEPUTADO diz que não, mas que 
trata sómente do recrutamento para o e,::ercito. 

O SR. LmPo DE ABREU : - O proJecto uào 
comprehende senil.O o recrntarnento para o exer
cito : é mais um motivo que eu ·tenho para 
sentir que o governo não se tenha apressado u of
ferecerc a este _respeito um_a - medida CJ~le possa 
preencher os tins que eu tinha em vista. Além 
de que este projecto nao comprehende o recruta
mento para a armat.la, eu notei que elle se li
mitava a definir ou aUerar o iernpo de serviço, 
tanto dos voluntarios como dos recrutados, e a 
outras provide~cias sem duvida muito conve
nientes, mas que não abrangem o qne eu cha
n1arei a base do recrnlamento ; isto é, que na.o 
abrangem os individuas que devem ser recru
tados, e as qualidades que devem ler para seren1 
obrigados ou sujeitos ao recrutamento, tanto 
para o exercito como para a armada. Isto, digo, 
desejaria que fosse objecto de uma proposta 
apresentada pelo governo, A utilidade desta pro
posta é manife::sta. Unrn experienr:ia não inter
rompida, constante e deploravel em seus effeitos 
tem mostrado ao paiz que os recrntnmentos, 
·pela maneira porque são levados a effeito nem 
dão· ao exercito soldados capazes de defender a 
integridade do irnperio e a ord!:!tn publica1 nem 
á armada os marinheiros mais proprios para 
suslental' a honra do pavilhão brazileiro. S. Ex. 
o Sr. ministro da g11erra foi o mesmo que 
confessou que recrutamentos se füerno em 
massa ; ora1 o que se pót.le espera, de 1·ecruln· 
menlos feitos em massa r O que pútfo valei· 
contra taes recrulamento:;; a periuia, o valor, 
a I~aldade, tanto dos nossos ofiiciacs de terra 
como dc,s dignos officiaes de marinha, que 
S. Ex. devidamente elogiou no seu relalorio ? 
Ea não dou ao numero das prnçns por si 
sómente tanta impottancia como parece <lat·
lhe o governo : se por ventura nao se at
tender mais á qualidad~ das praças do que 
ao seu numero, eu cte10 que mesmo com 
41000 praças o govemo não poderá conseguir· 
os fins a que se propõe. Permitta S. Ex. 
que eu cite um lugar de Montesquieu, cuja 
leitura deve ser sem duvida muito familiar 
a · S. Ex.; diz este autor :-Athenas tinha no 
seu seio as mesmas forças, quando dominou 
com gloria, e quando desceu ao ultimo gráo 
de servidão: Athenas tinha 20 mil cidadãos, 
quando disputou o impet'io á Lacedornonia, 

· quando defendeu os gregos .contra os persa~, 
e quanflo atacou a Sicilia ; Athenas ainda 
tinha 20 mil cidadãos, quando Demetrio de 
Phalera os contou um · por um, como se 
cantão os esc1·avos em urna, praça publica. 
- Portanto, não é tanto o numero, mas a 
qualidade · dos soldados, o elemento que o 
Sr. ministro deve ter mais em vista pa1·a 
completar esta força. Eu espero, por canse• 
quencia, que esta sessão se não feche sem 
que o governo nos proponha a este respeito 
uma medida qualquer: assim poderei' ter a 
esperança de . que se consiga inteiramente, 
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8.ESSÂO EM 20 DE JULHO DE 1839 
não só a pacificação de todas as· pt·ovincias, 
como lambem aquelle gráo de cónsideraçüo e 
respeito que as nações estrnngeiras devem ler 
ao Brazil. 

Tenho explicado o meu voto, e dado as 
razões em que me rundo: se fôr convencido 
de que estou em erro, não duvidarei mudar 
de opinino. Por ora me parece, pelas razões 
indicadas, que cumpro com. o meu dever, 
e que não falto com o qne devo ao governo 
do paii. 

O Sr. Sena Pereira. (ministro ela marinha) 
manifesta o prazer que senle, e acha até muito 
glorioso que pessoas de tanto ·respeito e de 
·tanto merecimento se pronunciem na repre
sentação nacional em defesa da nobre classe 
dos officiaes da armada. O tempo, como se 
acabou de dizer, ainda não deu lugar- para que 
S. Ex. procedesse ao cumprimento da lei nesta 
parte, como é do primeiro dever do poder exe:
cutivo ; mas pede aos Srs. deputados que 
fiquem certos de que o official que o merecer 
ha de ser perfeitamente recompensado no mi
nislerio de S. Ex., que suppõe que o mesmo 
farl\o os seus successores. Espera, porém, que 
lhe seja permittido observar que, assim como 
o Sr. deputado a quem respõnde exige que a 
corporaç!lo da marinha seja recompensada com 
postos, devla auxiliar o governo para que esta 
corporação fosse recompensada com augmento 
de soldo, que não corresponde ao trabalho ; 
crê que isto satisfaria mais os officiaes marinha 
de que dragonas, que apenas trazem augmento 
de despezà. Não sabe porque desgraça se 
propõe augmento de soldo para o exercito e 

· nunca se falia na marinha. ._ 
Quando S. Ex. entrou para o ministerio, 

acliou que se· tinha expedido ordem para qile o 
official que commandava as canhoneiras no 
Cahy respondesse a conselho de guerra : não ha 
muito tempo gu·e este of'fidàl se aprescn_lou 
na côrle: está preso por ordem· do governo, 
emquanlo não houver definitiva decisão do seu 
processo, que se acha affecto ao conselho 
sul!rerno militnr. 

Se o Brazil chegasse a um estado de pacifi
cação tul qual se deve desejar, S. Ex. não duvi
daria concordar na reducção da força a 2 mil 
praças cm circumstancias ordinarias, que talvez 
nem fossem precisas ; mas não estando nós 
nes.tas cit·cumstancias, e não podendo os es
tragos de um grand·e incendio reparar-se· logo 
que deixa de lávrar, não póde concordar nesta 
reducçllo. · 

Pela maneira porque fira se recruta, ~stá 
persuadido· de que não se ·poderá· conseguir, e 
ainda inenos pelos engajamentos, que considera 
iunesiissimos e prejudiciaes á discipiina, além 

. da grílnde despeza que envolvem ; por:que não 
· ha estrangeiro que se n:io· supponha ·superior a 
, qualquer marinheiro· ou cidadão · braziieiro. 

Enlende qu_e o engajamenlo de esh-angeiros 
para a marinha não deve continuar : a este 
respeito api·esentoo pot· extenso as· suas idéas 
ao Sr. ex-ministro da marinha, quando S. Ex. 
não pensava, como nunca pensou, entrar para 
o ministerio. Quer que a nossa marinha seja tri
polada po1· nacionaes : crê que não lia nação 
a1guma que apresente homens mais promptos 
e 111.:iis preparados pela nature;r,a para este ser- . 
viço do que os cidadnos hrnzileiros. Fixada a 
força para circunistancias ordinarias em 3 mil 
praças, cleduziàos os of'ficiaes das differentes 
classes, ficará rednzitla a 2 mil e tantos mari
nheiros, numero que S. Ex. se persuade que 
o Brazil está em e5tado de fornecer. A admi
nistrnçào actual tem feito toda. a E:specie de 
1eeommendações e convites aos presidentes de 
provincias e· commandantes das forças· estacio
nadas em differentes µorlos do imperio, para 
vêr se consegue uma maruja nacional em t1ue 

. se possa ern qualqueL· caso confiar para que 
defenda u honra do pavilhao brnzileiro, como 
deve s_er defendida. 

Posto S. Ex. já manifestasse a sua opinião a 
respeito da commissl.lo encarregada de examinar 
derrotas, julga conveniente fazer uma breve 
explicação. 

A nossa navegação desgraçadamente é apenas 
costeira; os officiaes de marinha são mui babeis, 
muito destros, e muito intelligentes: acostu
mados porém a uma navegação tão mediocre; 
lambem se tornárão medíocres, e desp1'ezao os 
calculas astronomicos e as grandes observações, 
porque os julgão ociosos : é provavel que para os 
estimular e levar ao ponto necessario se formou 
n: commissil.o de exame das derrotas. Julgando 
porém S. Ex. que este fim estava preenchido, 
tendo o governo já feito examinar as derrotas, 
estando seguro de que não errou no seu . pro
jeclo, e tendo de mais · mandado reunir 
embarcações para o exercic10 ·da tactica naval, 
entendeu que poderia suspender esta commissão 
em pouco tempo, e passar o exame das derrotas 
para o quartel-general, onde com facilidade 
podem ser examinadas pelo respectivo secre
tario, attento o pequeno numero de embarcações 
que entra.o neste porto, ou por urna com missa.o 
de officiaes de marinha de reconhecida capa
cidade, _nomeada pelo dito secrctat·io, qua:ndo 
a affl uencia de trabalho não lhe permittir fazer 
este exame, com aulorisação de S. Ex. como 
inspector a:erai da marinha. 

Posto considere o Pará pacificado, crê que 
àinda deverá passar algum tempo para que 
nàquella provincia se goze de todos os bene
ficias da liberdade. De estar o Pará pacificado . 
não se s8gue que em differentes pontos da. 
provincia não appareção alguns grupos, que, 

·· abandonando toda a relação com os out:-os ha
bitantes, se conservem hostis. Accrescenta a 
eonsideração de qUe aquella provincia é 'cor
tada de l'ios, e espera que ihe seja permillido . . 
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nãO fallar por ora em outro objecto. ,folga 
portanto necessario haver no Pará uma força 
____ .. _j _______ "t ~-- <\ I" • 

consiaerave1 1 para a quat e ne(:essarro que 
tenhamos mun1ja, como temos os officiaes. Na.o 
duvida que e~ta força pudesse ser menor, no 
caso de ser bem disciplinada; mas n~o havendo 
meio de supprir de algum modo a faltn de força 
disclplinndk senno o emprego de maior numero 
rlP. ft1T'l'!l hrn/;:, ~ Vv 111 lrr~ """' ;..,.., n"""';u,,1 ......... •'-"•y- ~·-~~-, ...... ...... ..... J,._1.a-f,- .,::;~"'- tta.1ru.::,.:;;,-1,•oi;;.1 

reduzir-se a força pedida ; além de que é a 
n1<.1sma que foi concedida para o anno de 1837 
a 1838 no ai·t. 24 da iei respectiva. 

Declara que a força que existe no Rio da. 
, Prata não se acha alli para nenhum objeclo 

nnlÍfi'l'I\ 1io r. hn, linr ntta orrt..-.aHn fn,-,n~") nll: ha 
JJV.IA\.1."'-'V" ~ S.Ul,J. }-1'-'._ --tUV ('l.'-i_V.11.;.~l(~, LVt,"Q. '{;IJ;U ...,Ç 
com;erva estacionada é acabar com a rebelli/lo 
do Rio Grande, para o que está inteiramente 
em _combint1çM com a força que existe no 
Rio Grande do Sul) e em relação com o presi
dente daquella provincia, e prevenir qne algum 
eslrangeirn desalmarlo, ou algum homem per
dido, lançando mllo de recurM <"!xlravagaole,' 
possa prejudicar o nosso commercio. A con· 
servm;rw de força marilima naqueJJe ponto tem 
tam bem· por fim formar um cruzeiro desde 
Montevidéo e o Rio Grande; razão por que 
S. Ex. julgou dever forn1ar uma pequen:i. es
quadrinha em Santa Call1arina1 para evitar 
tambem que pela Laguna e differentes pontos 
da costa sejM fornecidos aos rebeldes muitos 
recursos qc1e não pedem ser introdu1.idos pela 
costa oriental. Esta medida foi n~o só recb
mada pelo presidente actual 1 mas é apoiada na 
opiniM de muitos individuos de reconhecida 
capacidade. 

Julga ter assim satisfeito ás inlerpe1laç'5es do 
,sr. <:leputado, e não duvidará dar todas as in
formações que lbe forem exigidas. 

O Sr. Paula Ca.nclicio ;- Corno o Sr. ministro 
da marinha não declarou tnd,1 quanto en de
sejava relativamente ao commandante da força 
do Cahy, pedi a palavra ptira tfar alguma.s ex
plicações que S. Ex. na.o julgou necessado dar. 

Tendo o presidente do Rio Grande do Sul 
m:1ndado que este ofücia) passasse a responder 
a um conselho de guerra, o conselho, pol' una· 
nimidade de votos, não só o não julgou cul
pado, mas declarou que tinha cumprido á 
risca e com gloria o ,seu dever. O que este 
official diz no officio que tive a honra de- 3pre
sentar a esta cama.ra. foi ver~ticado por teste• 
munhas, e testemunhas nao suspeitas. Ahi se 
diz que eJJe fôra accommettido inesperadamente 
por uma força de mais ~e 600 homens ; que o 
rio era muito cstreito1 e que nessa occasião 
a embarCBÇãO em que este official se achava 
se collocou na posição que o citado officio 1·e
fere : que quando morreu o official BelJico, da 
ca11l"1011eit'a n. 7, viera disto pal'ticipação, es• 
tando ambas as canhoneir~s debaixo do fogo, 

Todo~ estes factos provao não só que Q 

T,mo u 

official de _q_uetn fal!o não _foi co_varde, como qne 
eslava suJe\lo_ ao fogo. Eis as informações pes
soaes que tenho, e que me consta que se nchri.o 
exaradas no processo deste official que níl.o 
tem sido pnblicado, nem póde \:;er lido pe]Qs 
mesmos inceressaàos, porque pende do tribunal 
competente; rnas desejo que o nobee ministro 
da marinha declare se assim n~o 6 se o que eu 
disse nto é exacto; e se tudo o q~e se diz no 
dito ofücio nM foi confirmado pe)as teste· 
munl1as. Sou muito empenhado neste neg(•cio 
n~fl -4.:fi nnrrtl1A ianhf\ 11-.0:lriw--rt"'t.l."'lt! nr,,,m nc.l.J'l. .-,l'l:n:,... J 
.... _..,,. ,.-v t'"'-'• '1'-""" \.'-'U,.,n.,, .L~&Ut.JVL-9 VVll.l 'C,~\\; \Jl}IVIUJ.; 

mas e principalmente porque desejo ver sem 
mancha a marinha do Brazil. (Apoiadr,,s.) 
Tenho es.les dous rnotivos1 nn.o sei qual dellcs 
mais poderoso. 

Um senhor depulado dese.iou saher Sü acaso 
a tripolaçrto estrangeira da canhonei1'í\ mie 
conm1andáva este official era ingle:rn, e se ê!la 
abandonou a embarcaçao. Eis as informações 
qu~ tenho a este respeito. A canhoneira se 
achava debaixo do fogo quando morreu o mestre 
que era lngl~z: todos os inglezes esrnot'ecêrã.o, 
e logo que virão o mestre morto def.rn.mp1uárno 
a ca11boneira immedíatamenle, apeiar dos es
forços do commandante, que en,prcgou todos 
os meios para os per·suadir (em inglez, porque 
sendo educado na Inglaterra falia b~m aqu~lla 
lingna) a que nao desamparassem a embar
caçao. O commandante ficou apenas com dous 
ou lres homens, a qnem eH~ distribuio car!uxos 
com su1:1s mllos, e animou quanto pôde; mas 
inutilmente, porque com H1o pouca gente a 
resistencia era impossivel. Esle facto é exactís
simo, e consta do depoimento das testemunhas. 
Eu o refiro porque estou delle informado, e nao 
porque julgue que o Sr. deputado que pedio a 
explicação tivesse em vísta sobrecarregar a 
con<lucta dest~ official. Como não de~wjo tomar 
tempo á camara, ntto entrarei em maior desen· 
volvimento. 

Direi pÓucas palavras a respeito do engaja
mento de nacionaes ou estrangeiros. Tendo 
nós necesf!idade de po_pulação, nao me opponho 
de certo ao engajamento de estrangeiros. Sou , 
franco; ninguem ama o Braúl mais do que e1J; 
ha'Verá quem o ame tanto, porém, mais do que 
eu, nao ; por isso voto com muita franqueia 
pela engajamento de estrangeiros, porque 
entendo que se nós precísamoo de1les, nào vejo 
que nos fiqn~ desa.iroso pagar.-mo-]hes os ser· 
viços que nos venhão prestar. Nem se diga que 
ha, perigo em empregar estrangeiros no nosso 
serviço; se elles levantassem o collo, nno s~rião 
só os senhores que se oppoem :í :ma admissãO 
que os haviao de debeHar, màs todos os brazi· 
leiros desde o primeiro até o uUimo baviM · 
de morrer pela patria e em d~fesa deUa. 
(.Apoiados.) · 

S. Ex. o Sr. ministro da marinha acaba de 
dfaer que os hrazileiros mostrlo muita. aptidão 
para a marinha; eu pedirei a S. Ex. licença 

88 
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para lhe rog;ar que modifique um pouco a hlli
tude desta expressão, que P')derá ser exacta a · 
respeito dos que habit1!.o as províncias mnri
timas, mas n1:í.o assim a resreito dQs que vivem 
no centro, que nãO tê1n as mesmas habilitações, 
habitos e e:ostos. aue se adauirem na infancia. 
q;~ -lê~1 -aq~eú~; que estão • acostu rnados a ve{· 
o mar e as embarcações. Geralmente fallando, 
estou oue os brazileiros s11o com effeilo aptos 

· para o· mar; tnas eu faria sempre disti'nêção 
entre os que habitão as provincias maritinrns 
e os que vivem nas províncias centraes ; e nos 
engajamentos para o mm· eu prcfe,·il'in as J.H'O

vincias rm1ritimas, embora se e~labeleeesse o 
equilibrio ou cornpens:1ção adtniltindo maior 
numero de habitantes das provincias centraes 
na força de terra. 

Voto portanto a favor da proposta relativa
mente á admissão de estrangeil'os. 

A discussão fica adiada. 
O Sr. ministro se retira com as formalidades 

do costume. 

O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia 22 : 
nomeação da commissão especial, que lem de 
examina!' a dent1ncia dada pe_]o Dr. Miguel Ar
chanjo, contra o Sl·. ex-ministro da· fazenda, e 
o mais que vinha para hoje, e levanta a sessão 
ás duas horas e um quarto. 

Sessão em 22 de Julho 

PRESIDENCIA SR, ARAUJO VIANNA . 

SUl',fMARIO. - Expediente. - Requerirnento. -
Ordem do dia. -Nomeacão da commissão 
especial.-Fixação das f o~ças navaes. Dis
cursos dos Srs. Montezuma e ministro~ da 
m,arinha. Votação. Adopção do 1 ° artigo. 

A 's 10 horas da mauhn faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessao, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Fallão com causa participada os Srs. Ca
jueiro, José Marianno, Ferreir~ de Castro, Vis
gueiro, Aureliano, Freitas, Bustamante, Cal'
neiro Leão, A1cibiades e Pinto Coelho ; e sem 
ella os $rs. Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1° SECRETARIO dá conta do expediente, 
fazendo menção do requerimento. de Joaquim 
Luiz do Livramento, que é remettido á com
missão de instrucção publica. 
. O Sr. Peixoto de Alencar pede a palavra 
pela ordem para mandar á mesa o requeri
mento deJono EstevàO Seraine, cidadão francez, 
qáe pede carta de naturalisação de · cidadM 
brazileiro. Nota que o sopplicante já fez a com
petente declaraçao na camara municipal da 

cidade da Fortaleza, e pede ao SL'. presidente· 
que haja de lhe dar o destino que convier. -
O rPrp1i>1·i111Pnto i·Pnwff.---:P i conirnissão de 
constituiçào. 

Lê-se o segt1inte parecer ela 3" commissno 
de fazenda : 

e, A 3u. cornmissilo de fazenda, á quem farão 
presentes a emenda approvada por esta canrnra, 
e os artigos additi1rns offer·ecidos por alguns 
S1s. deputados sobre o favor, que para a- sua: 
fabrica pede Frnncisco Ezequiel Meira, nova
mente examinou a· matería, e ainda pet·sislil'ia 
na l'esolução, que primilivamente offereceu, se 
isto lhe não fôra vedado, pois entende que seu 
parecer actua!mente não· póde deixar de ser 
subordinado à idéa, que a camara apprnvou : e 
nestes termos a· co1nmissão julga digna de ser 
adaptada a emenda do Sr. deputado Pes::-oa de 
il'iello, e àe approvação o artigo aàditivo ào ·sr. 
Alvares do Amaral, com a seguinte substí
luiça? - que em lugar de dez annos - diga-se 
- seis. 

,e Quanto ao artigo a<lditivo do Sr. deputado 
Vianna; em que a isenç!\o concedida a Meira é 
substituída por umá consignação pecCrniaria, 
extensiva a todas as fabricas, em grande, com 
certas modificações, a commissão não se julga 
por ora sUffieienlemente habilitada para opinar; 
porqt1anto tendo o dito artigo por fim acabai· 
com a disposição do regulamento da alfandega, 
qt1e isenta de direitos as materias primas para 
as fabricas, e achando-se esta disposição até 
agora em vigor, entende a commissão prudente 
e razoavel que tal_ derogação se não faça sem 
profundo exame, precedendo informações do 
governo a respeito, para que se possa bem co
nhecer as vantagens ou inconvenientes pralicos, 
que da disposiçao do regulamento têm resul
tado ao paiz, e quaes as vantagens ou inconve
nientesJ que a nova medida poderá produzir, e 
por isso aguat·da essas informações para meditar 
sobre a rnateria, parecendo-lhe, que não deve 
isto tolher a adopção do vencido, que nM é 
mais do que a declaração de ser a disposição 
do§ 5º do art. 91 do reg. de 22 de Junho de 
1836 extensivo_ ás fabl'icas em grande de moer 
trigo, sendo claro que a todo o tempo, que 
prevaleça a nova idéa do Sr. deputado Víanna, 
as fabricas, que na occasiao gozarem do favor 
do dito artigo, deixaráõ de continuat· em tal 
gozo, substitL1ido este pela consignação pecu
niaria de que trata o artigo additivo ; accres
cendo mais que duro seria adiar a decisão do 
vencido µor causa da nova idéa, ao mesmo 
passo que as demais fabricas estão no effeclivo 
gozú de semelhante; e ainda mais amplo favor. 

cc E pelo que respeita ao a1·tigo do Sr. de
putado Carnefro da Cunha, que isenta de con· 
tribuição o trigo agricultado no · BL·azil, julga.· a 
commissão que não de\>e ser adaptado ; por
quanto ou é ocioso, ou menos constitucional. 
Se ell e se refere a direitos gf!raes, ignora· a 
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commissi:\o quaes sejão ; se acaso se refere 
ao <lizimo provincial, é claro que só ás as
sembléas provinciaes compete providenciRr ; 
por estas razões e na presença da dech1raçl10 em 
plena camara feita pelo autor cio dito artigo, 
que àisse tel-o offereciào só para complicar o 
negocio, e fazer que nno passasse a idén, que 
enUlo se elucidava) visto é que nao deve 
ser adoptado, e que é dever da camara assim 
fazei-o. 

" Isto posto, conclue a comrnissno : 1", que 
se não adapte o artigo do Sr. deputado Car .. 
neiro da Cunha ; 2º, que peça.o informações ao 
governo áccrca da m.:i.leria conteuda no artigo 
additivo do Sr. depnlr1do Vinnna, ficando no 
enlrelanto adiada a elita materia ; e 3º, que 
se adopte a emenda já approvada do St·. de
puludo Pessoa de Mello, approvando-se o artigo 
àdditivo do Sr. deputado· ;\]vares do Am11r;l, 
com a seguinte substituição - em vez de dez 
annos seja.o -seis- indo depois á commissão 
respectiva para dar-lhe melhor redacção. 

(( Paço da camara dos depn lados, 20 de 
Julho de 1839.-S. Martins.-J. J. Pa,checo. 
- M. Arnaral. ,i 

Emendas 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
(< O trigo 3gricultado no Brazil fica isento 

de contribuição por espaço de · dez annos. 
- Ca1·nefro da Ounha. )> 

<< A isenção de direitos concedida ás fabricas 
nacionaes sobre as rnaterias prinrns impor
tadas para o seu consumo, e tarnbem appli
cavel aos moinhos ou faGrícas de moer trigo 
em urande. 

</Paço da camara dos deputados, 3 de Julho 
de 1839.-Pessoa de JJ1ello. J> • 

Artigos additivos 

« O favor de:=ln isençtlo é limitado, tão só
mente . a dez :mnos, comprehendendo-se nelle 
a fabrica de Francisco Ezequiel Meirn, na ci
dade da Bahia .. - Salva a redacçâo. - Aluares 
do Amaral. >> · 

· « E' concedido a Francisco Ezequiel Meira, 
pelo espaço de 10 annos, uma consignação pe
cuniaria correspondente á importanda dos di· 
reitos de imporlação que actualmente pagarino 
nas alfandegas doze mil . alqueires de trigo em 

· grão importado de paizes estrangeiros, á qual 
todavia só terá direito se na sua fabrica. estabe
lecida na provincia da Bahia, moer annual

. mente vinte e quatro mil alqueires de trigo pelo 
menos. 

<( Os favores. de isençllo de dheitos de im
portaçãô das niat(lrias primas, de que ora gozno 
as fabricas estabelecidas no irnperio do Brazil, 
ria conformidade dos alvarás ·de 28 de Abril de 
1809, 21 de Janeirn de· 1813, ·e regulamento 
das alfandegas de _22 de Junho de 1836, art. 

911 § 5", ficM reduzidos a uma somma pecu
niaria equivalente á somma dos direitos que 
p1lgaria a terça parte das materias primas que 
consumirem as referida~ fabricas no acto da 
publicação desta lei, durante o mesmo espaço 
de tempo. 

« Paço da camara dos deputados, 5 de Julho 
de 1839.-J. F. Vianrllt. )> 

Vai a imprimir com as eff1endas de que trata 
o parecer. 

Sào apresentados, e vao a imprimir os or~:n'· 
menlos da despeza do irnperio~ justiça e estran .. 
geiros, marinha e guerra : 

« A commissllo encarregada de cxuminlll' o 
orçamento da despeza das rep:lrtiçúes do im
pcrío, justiça e negocios estrangeiros, vem sub
mellel' à camarn o rnsullado do seu trabalho, 
indicando tudo auanto lhe oareceu indisoen
savel para esclat·e~er a discus;~o, e reserva~do
se dar, durante a mesma discussào, aquellas ex
plicações qne llie forem pedidas. 

<e Pelo que pertence á repartiçao da Írnperio, 
observa n commissãO que a clespeza orçada para 
o exel'cicio do anno de 1840 a 1841 importa 
em lj829:683$, entretanto que a despeza or
çada pal'a o anno financeit·o corrente foi de 
1,567:538$, havendo, portanto, no futuro anno 
financeiro um augmento de despeza orçada na 
importancia de 262:14.5$. Pelas tabellas an
nexas ao orçamento é facil verificar, e conhecer 
em que consi~te este angmento, e u cornmissão 
jnlga do seu dever apontai-o á camara. Na ru
brica -casa imperial- apparece o a11gn1ento 
de 50:000$ com a dotaçM de S. M, Imperial 
a Sra. duquezf:L de Braganç::i. Na despeza 
com a camara dos Sts. senadores e sua secre
taria ha lambem um au·gn1enlo de 2:528$, e na 
camara dos Srs. deputados e sua secretaria ou lro 
augmenlo de despeza na irn pol'tancia de 3:1199$. 
Na rubrica -escolas maiores de instrucção pu
blica-nota-se tambem augmento de despeza, a 
saber : nos cursos jurídicos 26:900$ ; e uas 
escolas de medicina 28:887$000. Observão-se, 
além dos que ficão mencionados, mais os se
guintes augmentos de despeza : 

l.º Najunta do commercio. 2:179$000 
2.º No correio geral e pa-

quetes de vapor . 138:000$000 
" Nas despezas orçadas para o mumc1p10 

da côrte apparecem os seguintes augmentos : 

1.º Nas escolas menores de 
instrucçti.o publica · . . . 

2.º No jardim botanico . 
3.º Na ílluminaç!lo .. 
4.11 Nas obras -publicas 

392$000 
3:883$000 

, 8:309$000 
15:868$000 

cc A commissão declara que entre as despezas 
augmentadas, algumas lla que forãO dem·etadas, 
ou autorisadas por lei, e quanto á estas, en
tende que nenhuma i·educção lhe cabe propôr; 
mas a commissão adaptou como principio in
variavel não rêconhccer, nem admittir nenhu111 
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accrescimo de despeza, que nftO se achasse ple
namente justificado, e neste sentido não póde 
deb:at· de propôr algumns a·educçoes que se 
aehão co1np1·ehendidas precisamente nos corol
lados deste principio. Tamhem parece á com
missão que alguns l'amos de serviço contem
plados na repartição do impel'io podem serdes
empenhados com menor despeza do que aquella 
que é orçada. Em consequencia do que fica 
expandido, a commissa.o tem a honra de offe
recer, quanto ao orçamento das despezas da re
partição do imperio, as seguintes emendas : 

« Ao art. 2º § 7º. - Em luga1· de 86:400$, 
diga-se -76:400$000. . 
. « Ao § 8.0 - Elll lugar de 214:728$000, 

diga-se - 211:128$000, por abater-se_ o sub
sidio co1·respondente a um senador. 

« Ao § 10.- Em lugar de 91:660$000, diga
se-86:040$000, por se reduzir á metade a 
consignação destinada á compra de livros para 
as bibliothecas dos cursos juridicos, e abater-se 
a quantia de 1:620$000 na pedida para con
certo, e arranjo da sala dos actos da academia 
de S. Paulo. 

« Ao§ 15.-Em lugar de 20:000$000, diga
se- 19:856$000, por se abater a qnanlia de 
144$000 destinada para aluguel da casa em que 
se acha a provedoria. 

<< Ao § 17 .-Em lugar de 80:000$000, diga
se-50:000$000. 

« Ao § 18. - Snpprima-se a quantia con
signada de 4:000$000, por já ter sido concedida 
esta mesma quantia em dh·ersas leis. 

« Ao § 19.-Em lugar de 40:000$000, diga-se 
-20:000$000. 

« Ao § 22.-Em lugar de 14:292$000, diga
se-11 :798$000, abatendo-se: 1°, a quantia de 
1:694$ para sustento1 vestiiàrio e curativo de 
mais vinte escravos, por depender esta despeza 
da existencia dos ditos escravos, que por ora 
n~o estão no jardim bolanico ; 2º, a quan,tia de 
800$000 que se pede para utensis1 r~paros 
e outras despezas miudas, além da que se 
pedia o anno· passado na impôrtancia de 
1:200$000. 

« Ao § 25.-Em ingar de 90:579$000, diga
se - 82:270$000, por ser esta ultima a 
mesma quantia pedida no orçamento do anno 
passado. 

<( Ao § 26.-Em lugar de 141:068$, diga-se 
-104:500$000, abatendo-se: 1º, 2:000$000 na 
consignação para .o chafariz de Santa Rita ; 
2°, 14:000$000 para o encanamento de ferro 
para o mesmo chafariz ; 3°, 2:436$000 na 
quàntia consignad~ para conservação dos aque
ductos e fontes da cidade, restabelecendo . a 
mesma quantia pedida o anno pass~do, qqe foi 
de 26:000$580; 4º, 6:000$000 na consignação 
pedida para a obra do collegio de Pedro II : õº, 
132$000 na rubrica dos vencimentos do ins-

. pector-gera1, ·e mais empregados das obras, res
. tabelecendo a consignação orçada em· o aqno 

passado, que foi Je 8:436$ ; 0°, a quaritia Je 
12:000$ para ultimação do edificio do rnusêo 
nacional. · 

1c Pelas reducç0es que a co1úmissão offerece, 
haverá uma di1uinuição de dl>spezas, na im
portancia de 120:735$000, devendo por coo
sequencia dar-se á repartição do iinperio a 
consignação de 1, 708:948$000 para occorrer a 
tod9s os ramos de serviço publico, qne estão a 
seu cargo. 

« Pelo que respeita á repartição dos negocios 
da j11sliça, cumpre observar qne a despeza 01·

çada para o corrente anno finf\nceiro importou 
em 859:739$654 ; e como a despeza, que se 
orça para o futuro anno financeiro . é igual a 
1,085:021$029, segue-se. haver um augmen to 
de despeza na importancia de 175:282$875. 
Cumpre averiguar algumas das verbas de des
peza que soffrêrão augmento, e a importancia 
deste augmento : 

No expediente da seca·etaria . 145$600 
Na relação do Mat·anhão . 14:050$000 

<< Esta despeza maior feita com a relação do 
Maranhão provém de ler o governo nomeado 
alguns novos desembargadores. 
Nas guardas nacionaes . 
Nos telegtaphos . . . 
Nas guardas municipaes per-

manentes . . 
Nos lazaros. . . . . 
Na casa de prisão com tra· 

b4lho, reparos de cadêas, etc. 
Na conducção, sustento e ves

70:000$000 
1:816$640 

94:858$800 
4:000$000 

4:000$000 

_luario de presos pobres . 10:000$000 

« A commissão nll.o póde annuir a alguns 
dos argumentos que deixa indicados, porque 
não vê demonstrada a sua necessidade, e consi
dera neste caso ·a maior despeza, que se orça para 
o expediente da secretaria, para as guardas 
nacionaes e para as guardas municipaes per-· 
manentes. Todos estes augmentos iropQL·lão na 
quantia de 164:998$000. Além disto parece á 
commissa.o : 1°, que na consignação para as 
justiças territoriaes deve deduzir-se a quantia 
de 2:000$000 do vencimento de tres juízes de 
direito, que são deputados, correspondente a 
quatro mezes de sessão ; 2", que na verba das· 
despezas eventuaes no rnunicipio da côrte é ad
missi vel urna reducça.o de 8:000$000. TQdas as 
reducções propostas e indicadas pela commissão 
montão a 174:998$000. Ei,ta quantia, uma vez 
deduzida da consigna<;ã,o pedida para as des
pezas á cargo da repartição dos negocios .da jus
tiça, reduzirá aquella consignação á impol'lancia 
de 860:023$029. 

« A commissão portanto, offerece as seguintes 
emendas: · 

« Ao art. 3°.-Em lugar de 1,085:021$029, 
diga-se-860:028$029. 

« Ao § 1°.-Em lugar ~e 25:709$800, diga·· 
se-~õ:564$200, · · · · 
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. « Ao § 4°.-Em lugar de 200:000$000, diga
se-130:000$000. . 

<e Ao § 10.-Ern lugar de 12:600$000, diga
se-10:600$000. 

<< Ao § 13.-Em lugar de 274:853$800, diga
se-180:000$00Q. 

<< Ao § 17.-Em lugar de 20:000$000, díga
se-12:000$000. 

« Segt1e-se o ministerio dos negocios estran
geiros; e como a commissrto está persuadida de 
que algumas das missões indicadas no n•lalorio 
do ministro respectivo admittem modifü:ações 1 

e devem accomrnodar-se á natureza e exlensão 
de nossas relações commerciaes, e á maior, ou 
menor necessidade de dar protecção aos sub
ditos brazileiros, e de advogar e defender os 
direitos, e interesses do paiz, entende a com
missão que deve propôr as duas seguintes 
emendas: 

e< Ao art. 4º.- Em lugar de 2.57:34G$000, 
diga-se-24 7 :346$000. 

« Os §§ 3º e 4º subslituào-se pelo seguinte: 
« Com a commi4,s1lo mixta da Serra-Lcôa, 

legai.;ões, consulados, .,judas ~e cus~o, copia do 
arch1vo porh1guez, e degpezas 1mprev1stas ao par 
de 43 1/5 210~031$200. . 

« Paço da camara dos deputados, em 22 de 
Julho de 1839.-A. P. Limpo ele Abrett. - J. 
M. de Brito.-F. Souza il1cirtins, vencido só
mente quanto ás reducções do ministerio dos 
negocios eslrangeirns. 1> 

.<e A commissào de orçamento de marinha e 
guena examinou a proposta do governo sobre 
a fürnção da despeza e receita geral do im
perio, para o anno financeiro de 1840 a 
1841, na parte relativa ás despeias do 
ministerio da guerra, e m·a vem apresentar 
á esta :tugusta camara o resultado de seus 
trabalhos. . 

« PEftil'; o governo para as despezas da re
partiçll.o da guerra, a quantia de 5,013:935$629 ; 
e nota-se logo um consideravel e:<cesso de des
peza comparativamente á de 3,626:444$67 4 que 
se acha decretada para o corrente anno finan
ceiro, excesso que importando na quantia de 
1,387:490$955, se tornava tanto roais saliente 
quanto no anno financefro para q1,1e se legisla, 
deixa de figurar a rubdca-com o pagamento da 
divida passiva posterior ao anno de 1826-e que 
fo1portára em mais de 326 contos de réis. E pro
curando -a commissão examinar as causas de 
que provinha ta.o consideravel augmento, re
conheceu que, entre outras; são as principaes 
as seguintes : l", orçar-se actualmente a des
peza para o estado completo da força decretada· 
pela lei de 20 de Setembro de 1838, entretanto 
que o.s fundós decretados pela lei de 20 de Ou
tubro do mesmo anno tivet·8.Q por base uma 
força menor, segundo a proposta qne o 9:0-
verno no dito anno apre.sentá.ra ; 2'>, pedir· 
se maior . quantia para etapes, forragens, 
~ ferra~ens, tanto para as praças de linha como 

fóra dl:l linha ; 3\ o augmento do numero de 
aprendizes menores para diITerentes provi n e ias ; 
4\ o ex,!esso de despeza proveniente da nova 
oq;anisaçào da e::;cola militar. A com missão 
procnrando reflecfühunente concilia1· a mais 
estricta economia com as urgentes e indispen· 
savl.!is neces:;iductes deste importante ramo do 
serviço publico, ex.amínou attentamente os al'
tigos de despez.a susceptiveis de reducçào, e 
nestas vistas procedeu de mo<lo tal, que, mesmo 
contando CO!ll o augmenlo de 3,000 praças de 
pret, e de-! companhias de artifices, que não 
vinhão· contemplados na tabella irnpressa do 
orçamento, qLte acompanhou a proposta do 
governo, ainda assim a que a commissao 
prnpõe, com parfü:la · a da mesma pL'oposta, é 
menot· em 146:509$700, como se vê do 
quadrn seguinle : 
Decretado no anno 

financeiro que 
corre ........ 3,626:444$67 4 

Orçamento do go
verno µara o fu. 
turo anno finan· 
""1'r.-. r, 013.ç1R511;6•).fl. 
\..1\., Vt • • • • , , , .,,..,,. ,v,_,. ~ -.., 

Proposto pela. com· · 
missa.o ....... 4,867:425$929 

Reducçao sobre o orçamento do 
governo ................. 146:509$700 
rr E para que esta augusta camara fique 

melhor íntelli~enciada de tudo o que respeila 
ás despezas desta repa.l'tiçao, passa a com• 
missilO a entrar em detalhados desenvolvi
mentos, segundo a ordem dos differentes parn
graphos do art. ôº da proposta do gvverno, 
juntando as observações que julgou necessado 
fazer, em referencia á tabella impressa acima 
mencionada, e compal'a.ndo ao mesmo tempo 
o que se acha decretado no corrente anno 
financeíro com o que pede o governo, e o 
que propõe a l'Ommissao, tudo pela maneira 
seguinte : 

§ 1. º 8ecl'etctr-ia de estado 

<e Neste urtigo ele despeza, comparado ao do 
anno anterior, nota-se apenas um augmento de 
500$000 na somma destinada para impri::ssãu 
dos actos expedidos pela repartiçao, e diz 
uma observaça.o da tabeHa, que tal augmento 
é indispensavel. A commis,;110 nada reduzio. 
Decretado no cor-

rente anno fi. 
nanceiro ..... 

Orçamento do go-
verno ...... , . 

Proposto pela com
missão .•..... 

28:285$.200 

28:714$800 

28:714$800 

§ 2. º Con.~ellw suprem.o milita,1· 

. << Não'houve a eil.le respeito alteração notavel, 
e nada se reduz. 
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Decretado no cor
rente anno fi. 
nanceirn ..... 

SESSÃO EM 22 DE JULHO· DE 1839 

Q.rçamento do go-

Orçamento do go-
verno ....... . 

Proposto p~la com -
missno ...... . 

19:275$334 

19:403$334 

19.403$334 

§ 3.° Commandos de armas 

e< Pelo artigo 15 § 3° da lei de 15 de No
vembro de 1831, só póde haver cornmandos de 
al'mas nas provincias do Rio. dt: Janeiro, Pará, 
Bahia, Pernambuco, Matlo-Grosso e S. Pedro, 
nos relatorios tanto do anno oassado. como do 
corrente anno, pede o gove;no ser ~lltorisado 
a crear commandos de armas nas mais pro
vincias quando as circumstancias o exijão. E 
parecendo de summa necessidade a pedida au
torisação, a cornrnissno propõe a tal respeito 
um artigo additivo. Nenhuma alteraçno se faz 
neste artigo de despeza, e coutempla-<oe 110 § 18 
a quantia necessaria parn. mais 2 ou 3 com
rnandos de armas, que posso.o crer\l':se. Cor
rige-se um eno de sommu para menos da 
quantia de 1$000, que se encontra na tabella 
quando trata dos vencimentos do commandanle ; 
das armas da côl'le. 
Decretado no co1·-

rente anno fi. 
nanceiro ..... 

Orçamento do go-
19:823$000 

vemo ..... , . 19:823$000 
Proposto pela com-

missllo. . . . . . . 19:824$000 
Erro de somma . . . . . ....... . 

§ 4. º Officiaes generaes 

1$000 

« Ha neste artigo de despe;.,.a uma · dimi
nuição de 26 contos de réis, proximamente, 
sfndo a raz1lo principal por que no orçamento 
anterior esta rubrica era a de - officiaes de es
fado-maior do exercito~ em que se compre
hendia a classe dos coroneis, que neste orça
mento vai incluída com as outras classes de 
officiaes de linha. 
Decretado no cor-

rente anno fi. 
nance1ro ..... 

Orçamento do go-
verno ...... . 

Proposto pela com
missão .....•. 

54:975$210 

28:723$920 

28:723$920 

§ 5. º Officiaes-engenheiros 

cc A pequena differcnça para menos, que ap
parece, resulta de a]guns fàllecimentos e re
formas que houvera.o. 
Decretado no cor-

rente anno fi; 
nan.ceiro . .... . 35:786$000. 

vc1·no. . ..... . 
Pruposlo pula com -

niissno ..... , . 34:756$000 

# 6.º O.tJiciaeH de linha 

« Apezar de sei· aqui contemplada a elasse 
dos coroneis, · que antes ia incluida nu dos offi
ciaes do estado-maior, ainda assim houve di
minuição nesse arligo de despew, em razao dos 
fallecimenlos que houverl.lo, e principalmente 
pelas reformas que se derão na Ol'ganisação do 
quadro do exercito. -
Decretado no cor-

rente anno fi. 
nance1ro... . . . 438:302$200 

Orçamento do go-
verno. . . . . . . . 392:108$200 

Proposto pela com· 
rnissuo. . . . . . . 392:108$200 

§ 7. 0 O.fj1ciacs da i;:xtineta segnnda linha, que 
vencem soldo 

« A diminuição que se nota, pouco mais ou 
menos de 11 contos de réis, é devida a alguns 
fallecimentos e reformas. 
Decretado no cor-

rente anno fi· 
nance1ro ..... 

Orçamento do go-
verno ...... . 

Proposto pela~om-
missãO ...... . 

92:385$490 

81:173$490 

81:173$490 

§ 8." Forca de linha 

cc Entre o que se acha decretado no corrente 
anno financeiro, e o que ora pede o governo, 
ha o considerave1 excesso de 1,313:115$500. 
Sao causas deste augmento : 1", a nova orga
nisaç11.o ào quadro do exercito, feita segundo o 
decreto do governo de 22 de Fevereiro do cor
rente anno, montando o pessoal do estado 
completo das fo1·ças de linha a 13,729 praças 
de todas as classes, quando pola antiga organi
sação, e para que se decretárão fündos, o es
tado completo era de 10,061 praças ; 2\ o or
çamento da etupe é actua.lmente feito na raz~o · 
de 280 réis diarios, e a etape para o anno 
corrente foi regulada a 200 réis; 3u, as for
ragens e ferragens forão calculadas a· 400 réis 
diarios, e agora forno orçadas a 520 réis. 
Quanto ao numero de praças, seus respectivos 
soldos e gratificações, nenhuma reducção pôde 
fazer a commissa.o, porque sendo objectos fixos 
e determinados por lei, necessariamente se 
tornão irreductiveis. Quanto á eta·pe, considerou 
a commissao, que1 se a carestia dos generos 
póde em alguns lugares exigir que ella seja 
elevada a 280 réis diarios, em outros ella póde 
baixar a muito menos ; na côrte, por exemplo, 
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SESSÃO EM 22 UE JULHO DE 1839 3ú3 

regula entre 120 a 160; assim calculou-se 
o termo médio a 200 réis, na mesma razn.o 
concctlida pat·a o armo corrente. Feito ossim o 
calculo Jrn, por esta ptH'lc, uma reducçllo de 
342:1.1.1$000. 

rc Pelas mesmas considerações reduz tambem 
a commissf.lo as forragens e forragens a 400 1·éis 
diarios1 em vez de 520, l1avendo assim uma 
reducçã.o de 1.28:085$800. 

· cc Considerando por ·outra parte a commissrto, 
· que na lei de fixaçã.o de forças de ter·ra para 
o anno de 1840 a 1841, além das 13,000 
praças, se concede mais uma força exlraordi
naria de 3,000 praças de pret, conta-se já com a 
despeza para e,la necessaria, que monta a 
496:365$000, calculado o lermo medio para 
despeza de cada praça de pret em 165$455. 
Encontrando-se pois este excesso de clespc:za 
para as 3,000 praças com as 1•educções acima 
feitas nas etapes e forragens, vem apenas a 
haver, sobre o pedido nu proposta do governo 
para forças de linho, o pequeno augmento de 
26:168$200. 

« Cumpre ainda fazer duas observações: 1"1 

que na tabella, sob n. 9, a etape nl\o foi sempre 
regulada a 280 réis, e sim a menos: 2", que 11a 
quantia decretada para o 1111110 fi11anccil'o que 
corre, era contemplada a de 57:79!>$800 com 
as companhias de a1·tifices, que neste 01·çamento 
se achão em artigo especial. 

Decretado no cor-
rente anno fi. 
nanceiro ...... 1,449:853$000 

Orçamento do go-
verno. . . . . . . . 2, 762:968$500 

Proposto pela com-
m1Sslio ....... 2,789:136$700 

Augmento sobro o orçamento do 
governo ........ ~ • . . . . . • . 26:168$200 

§ 9º. Forças f6ra, ·da linha· 

« Ha um augmento de despeza de t·éis 
322:370$100 : e a razllo pdncipal é que, os 
pedestres e ligeiri>S das differenles províncias,· 
cuj9 numero, pela antiga organisação, era de 
837 praças, actualmenle compoem a força fóra 
da linha, cujo estado complet(?, pela nova orga
nisaçA.o7 é de 2,084 praças de todas ns classes. 
Accresce a esta t'azào, que os seus vencimentos 
fora.o igua)ados ~os das praças <le linha. 

« Para este artigo de despeza, e pelas consi· 
deraçõ·es já feitas ácerca das forças de linha, 
calcula a com missão as etapes e forragens a 
200, e a 400 réis, havendo assim uma reducção 
da quantia de 72:348$400. Como porém na 
tabella ha um erro dA somma p1:1.ra menos de 
20$900, para compensai-o virá a reducção a 
ser· unicamente de 72:327$500. 

Decretado no cor-
rente anno ti- · 

nanceiro . . . • . 71:055$100 
Ül'çamento do go-

verno . . . . . . . 393:425$200 
Proposto pela <:001-

missAo. . . . 321:097$700 
Reducçao sobre o orçamento do 

governo . . . . . 72:327$600 

§ 10. Artijices e aprendizes menores 

« O orçamento foi feito unicamente para 
4 companhias de artifices. Cafoulando-se a 
élape, como nos mais casos, a 200 réis sob1·e 
386 praças, reduz-se 11:271$200; e quanto 
ás forragens para 3 officiaes tam bem se redui 
181$400, á razao de 400 réis, montando estas 
2 reducções a 11:402$600. 

<e As 4 companhias de m·tifices deverão pois 
despender a quantia de 59:738$200. E como 
se deve contar com oub'a igual somma pura 
mais 4 companhias, que concede a lei de 
fixação de forçt1s para 1840 a 1841, a corn
misstlo uddiciona esta sornma ao orçamento 
do governo. 

,, Pelo que respeita aos np1·endizes menores, 
hnvitlo-se «focretado fundos unicamente para 
200 na cõrle ; e o govel'no acluahnente orça 
a despeza para 600, continuando os 200 para 
u cô1·te, e dando 100 n cada urna das pro
vincius da Bahia, Pernambuco, Pará e Matto
Gl'Osso. O numero üos primeiros .está aulo
risado pela carfa de lei de 22 de Outubro 

· de 1836. Quanto aos ·menc,\·es das provincias, 
dispõe o 1·egulamento de 21 . de Fevereiro 
de 1883, que havel"á nos a1·senaes o numero 
de menot·es, que annuaJmenle designarem os 
presidentes das provincias, á . vis la da sonuna 
consignada no~ orçamentos para despezas de 
arsenaes. A commissa.o, pois, julga que, por 
ora, se deve começar concedendo a cada 
um dos arsenacs das 111encionadas provincias 
o numero de 50 menores, que ao depois poder
se-ha gradualmente elevai". Portanto , nesta 
parte reduz-se a quantia de 14:600$000. 

« Encontrando as redoeções feitas, quanto 
aos menores, ás elapes e forragens, com o aug
mento da creação de mais 4 companhias de 
artifices, sobre o pedido do governo resultará 
um augmento de despeza de 38:735$600. 

<e A cornmis<5AO co1·rige dous erros de somma 
para mais, que se encontrão na tabella, na 

_ parte relativa aos vencimentos dos officiaes 
de at'tifices da Bahia e Pernambuco ; e 
sendo estes erros na quantia de 20:000$, 
o ~ugmenlo solJt;e o pedido do governo será 
de 33:715$600. 

Decretado no cor-
rente anno fi-
nanceiro • . • . • 72:395$800 

Orçamento do go-
verno ...•... 114:960$800 
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30·! SESSÃO EM 2'2 DE JULHO DE 1839 

Proposto pela com-
missão . . . . . . 148:676$400 

Augmento sob1·e o orçamento do 
governo. . . . . . . . . . . . . . . . 33:715$600 

§ l l. HoR11itaes Teyimenf.aP..~ 

,, O orçamento pn ~sado conton sómente com 
12 hospilaes, e o aclual · conta com 15, ·em 
razão do maior mmiero de praças e de corpos, 
segundo a nova organisação do exercito ; 
daqui ·provém o augmento de despeza, perto 
de- 7 contos de réis, nenhuma reducção 11a que 
fazeí·-se. 
Decretado no cor-

rente anno fi. 
nance1ro. . . . . . 26:802$000 

Orçamento do go-
vemo . . . . • . . 33:502$500 

Proposto pelacom-
missão . . . . . . 88:502$500 

§ 12. Escola militar 

rc Segundo a nova organisaçllo, que pl'oviso· 
riamente Jhe deu o governo, compat·acla n 
despeza da escola com a que se füzin com a 
academia militar, ha um cxccS;so de despezn de 
26:335$800, sem contar ns commissoes de 
gratificação activa aos lentes 4ue forem mi
litares, e ao commandunte e jnspector dn cscoln. 
Procede aquelle excesso de dci:;pe:i:a da cren~~llo 
de varios empregados, como sejao o mencionado 
commandante e inspector , lres cscl'iptu
rarios, maior numero de gmudas1 e principal
mente de se diw aos alumnos, não militares, 
vencimentos de soldo, etape e fardamento como 
segundos e primeiros sargentos. 

« A commissno sem enlrar na qnestão, se o 
governo estava ou não aulorisado para fazer a 
ultima reforma da academia, limita-se a ex.pôr 
a esta camara a legislaçno que ha ácerca deste 
estabelecimento scientifico ; e á vista da ex
posição a camara formará o sen juízo. 

rc Foi creada a academia mililar na côrte pela 
carta de Jei de 4 de Dezembro de 1810. Pelo 
art. 15 da lei de orçamento de 15 de Novembro 
de 1831, foi o governo antorisado a fazer na 
academia a reforma no systema de estudos para 
as differentes armas do exercito, e a dar 9-isso 
conta á assembléa ge1·al legislativa. Por decreto 
de 9 de Março de 1832, foz o go.verno a reforma 
da academia, dando lhe estatutos da mesma 
data, e reunindo-lhe a acad~mia dos gu;udas 
marinhas.· Po1· outro decrelo de 22 de Outubro 
de 1833 foi annullado o decreto aute1·ior, e a 
academia dos· guardas-marinl1as desligada, e 
restiluida ao seu primeiro estado, dando-se 
novos estatutos provisoriamente á academia mi
litar. ·Novo decreto do govnno de 23 de Feve
reiro de 1885, revogou o decreto de 22 de Ou
tubro de 1888, mandando novamente observar 
os estatutos de 9 de Março de 1832, excepto na 

parte q\le rennia as duas academias militar e 
de marinha. No mesmo anno de 1835 passou 
na camara dos Srs. deputados uma resolução 
approvando os estatutos de 9 de Março de 1832, 
e qne foi remettida para o senado, onde ficou 
sem andamento. Em data de 25 de Junho do 
rrnno passado fez o governo uma prqposta á ca
mara dando nova organisação á academia, sob a 
denominação de escola militar. Por decreto de 
14 de Janeiro do corrente anno mandon o go
venio provisoriamente executar os estatutos 
apresentados com a dita proposta, em tudo que 
se não oppuzesse á legislaçllo em vigor. Tal é o 
estado actual. 

rc Considerando a commissãq que <.,3 uJtimos 
estatutos ainda dependem da approvação do 
corpo legislativo, e ponderando que, no caso 
de se concederem os fundos que pede o 
governo para os- diíTerenles artigos de despeza, 
creados peln nova orgunisnçno, e que vêm . 
especificados na lubelln impressa, poderia c.m
tender-se, que lucilnnwnto a assembléa ap· 
pl'ovu os mesmos l1slnlutu~, uo menos nn parte 
fin1111ccir11, e reco11lwuc11do fürnlmcnte os em• 
lm1·aços e duvidus Cfllc duhi potle1·ino l'Csullo.r, 
julgou mais c:olierc11te nno consignar outros 
fundos senno os mesmos, qne se nchl\o de
c1·etm.Jos put·a o uuno íinnnceiro que cone, 
contundo com o pessoal e 1·especlivos ven
cirncnlos, na fórnH\ dus disposições anteriores 
á ultima rl'l'om1a, A~sim, a comrnissao, para 
este artigo de dcspeza, propõe t\ quautia de 
23:880$, reduzindo sobr·c o pedido cio governo 
26:335$800. 

« Cumpre ã commissno obse1·var que con
_lempla por inteiro os ordenados dos lentes, 
na f6rma da resolução de 24 de Outubro 
de 1886, sal vos os vencimentcs que possllo 
competil- áque)les, que depois de jubilados 
exerça.o o rhagisterio. 
Deéretado no cor: 
· renle anno finan-

ceiro . . 23:880$000_ 
Orçamento do go-

verno . . . . 50:215$800 
Proposto pela com· 

missão. . • . 23:880$000 
Reducção sobre o orçamento do 

governo • 26:335$800 

§ 13. Arcliivo militar e '!.tfiei:nç,, lytographica. 

oc Segundo uma observação da tabella, a insi
gnificante ditierença que se nota de 622$800, 
provém de augmento de vencimentos. 
Decretado no cor-

rente anno fi~ 
nanceiro , . . . . 6:938$200 

Orçamento do go- · 
verno... . . . . . 7:5.61.$000 
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:Pl'oposto pela com
missão ..... , . 7:561$()00 

§ 14. Reformados 

<< Apezar de alguns fallecimenlos que hou
vera.o, cresceu este artigo de àespeza em con
sequencia das reformas que se dér1:lo pela or
ganisaçno do quadro do exercito. Na lei do 
orçamento que rêge, vem esia despeza dividida 
nos 2 paragraphos 7º e 19 do arl. 6". 
Decretado no cor-

rente anno fi-
nanceiro ..... 44~:138$120 

Orçamento do go-
verno ........ 5J9:363$205 

Proposto pela com· 
missão ....... 519:363$205 

§ 15. Areenaes e m·mazena. de artigos bellicos 

e< Ha uma differença para mais ele 40:000$, 
e que a commissl'\o redu;r,, a saber : 20:000$ 
no artigo con~pra de generos por grosso e 
miudo e rnulerias primas pura o arsenal da 
côrte : 20:000$. no artigo semelhante para 
compra de malerias primas para os al'senaes 
da!s províncias ; dando a cornmissao para cada 
um dos ditos a_rtigos de despeza a mesma quantia 
de 80:000$, que se considera no ot'çamenlo an
terior. 

« A commissa.o reduz mais a quantia de 
59:738$200, imporlancia do accrescirno de des
peza no § 10, pela creaçtl.o de mais 4 compa
nhias de artifices, attendendo a que estes, sup
prirnindo os operarios das officinas dos arsenaes 

. de gue1-ra, fazem diminuir a despez;a de outra 
igual quantia, que se deveria pagar aos mesmos 
operarios. 

<< Na quantia votada ao governo em o anno 
passado ia mais incluida a de 14:600$ para 200 
aprendizes menores, que neste orçamento vão 
juntamente com os artífices. Importa.o as l'e· 
ducções acima 99:738$200. 

Decretado no cor· 
rente anno fi. 
rnmceiro ..•.... 282:052$200 

Orçamento do go-
verno. . . . . . . . . 322~052$200 

Pl'oposto pela com-
missão . ....... 222:314$000 

.Re~ucça.o sobre o orçamento do 
governo. . . . . . . . . . . . . . . . . 99:738$200 

\ 

~ 16. Gratificações .e fi>rragens aos 
· officiaes empregados 

cc Nno se nota alteração importante neste ar
tigo de despeza. Corrige-se um erro de somma 

· para menos da quantia de 7$, na columna das 
gratificaçõe:3 addicionaes dos officiaes de outras 
armas que vem. na tabella. 

TC,l~IO J l 

De"'cretado no cor
rente anno fí. 
n•_l)"líll'lltPA 
'-lUll\..,l,lLV• • • • 1 • 

Orçamento do go-
vemo ... 1 • • • • 1J2:748$G00 

Proposto pela com-
m iss:10. . . . . . . 42:755$ü00 

Augn1enlo por erro de somrna .... 

§ 17. Obras 1m'litares. 

7$000 

<< Reduz-se a quantia de 4:0008 no artigo 
repar~s ·dos quarteis da côrte? e outra igual 
quantia nos reparos das fortalezas e qual'leis 
des provincías, pot' se haver suffkientemente at
tendido a taes despezas no orçamento a reger 
de 1839 a 1840. Sommão as duas reducções 
8:000$. 
Decretado no cor

rente anno fi. 
nancciro. . . . . . 104:220$000 

Orçamento elo go-
verno. . . . . . . . 58:300$000 

Proposto pela com· 
missno. . . . . . . 50:300$000 

Reducçao sobre o orçamento do 
governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:000$000 

§ 18. Dcspezas tN·ver8as, e eventuae;; 

« Posto que pareça excessiva a qtianlia de 
60:000$000, que contempla a lahella para Llt!S· 

pezas eventuaes, com comedorias de ern!rnrque, 
transportes, e recrufr1mentos, quando no anno 

. passado apenas se concedeu para estas despezas 
a quantia de 30:000$000, todavia não só alten
dendo a que taes àespezas devem ter crescido, 
mas ainda contan.do que o governo, em vir· 
Lude de autorisaçl'l.o que se lhe dá, pódc crear 
alg11ns commandos de armas, julgou a com
missão que nada deveria reduzir. 
Decretado no corrente arino 

fim111ceiro . . . 93:787$953 
Orçamento do governo. . 104:135$080 
Proposto pela commissll.o . . 104:135$080 

e< Tem por este modo concluído a commissao 
o seu relatorio, e agora passa a apresentar o 
art. 6" da proposta do governo, com as emendas 
e al'ligos additivos, ~m conformidade das obser
vações acirna feitas. 

PROPOSTA 

Pa1rte relativa ao ministerio da guerm 

<e Art. 6." O ministro e secretario de estado 
dos negocios da guerra é aulodsado para des
pender, com os cbjeclos designados nos seguintes 
paragraphos, a quantia de 5,013:935$629 

A saber: 
1.º Secretaria ~e estado. • . 28;714$800 
2.º Conselho supremo· militar. 19:403$!rn4 
8:1 qomm·andos de armas.· Ul:~23$000 
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4.º Officiaes generaes . 
5.º Ol'ficiaes engenheiros 
6. 0 Ditos de linha. 
7 .º Dilos d~ ex ti neta segunda 

linha, que vnncem soldo. 
8.º Forças de linha. 
8." Ditas fóra da 1ioha. 
10. Artifices e aprendizes me-

nores. . . . . . 
l 1. Hosoilaes regime o taes. 
12. Esc~l::t. rn ili ta r 
13. Archivo militar, e officina 

lylhogn1phica . 
14. Reformados . 
15. Arsenaes, e armazens de 

artigos bellicos. 
16. Grntific:ações e íonagens 

aos ofíiciaes empregados. 
17. Obras militares . 
18. Desper.as diversas, e even

tuaes . 

28:723$920 
34:756$000 

392:108$200 

81:173$490 
2, 7 G2:968$.500 

393:425$200 . 

114:960$800 
33:502$,500 
50:215$800 

7:,561 $000 
519:363$:205 

~322:052$200 

42:748$600 
,58:300~000 

104:135$080 

Ernencla.~ da cmiuni.~.jão ao art. oº 
Parngruphos: 
H.'' Commnndos de armas. 
,":,.º Forças de linha . 
H." Ditas fóra da linha . 
10. Arlifices e aprendizes me

norçs. 
12. Escola milital' 
15. Arsenaes, e armazens de 

artigos bellicos. . . 
1 (,. Gratificações, e forragens 

aos officiaes em pregados. 
17. Obras militares. 

19:824$000 
2,789:136$700 

321:097$700 

148:676$400 
23:880$000 

222:314$000 

42:755$600 
50:300$000 

Artigo additÍ'vo da commissão 

rc O governo poderá despender as quantias 
ne:::essarias com os novos commandos de armas, 
naquellas provincias onde o exijão as necessi
dades do serviço publico, para cuja creação 
fica- desde já autol'isado. 

« Paço da camara dos deputados, 19 de Julho 
de 1839~ - Coelho. - Lima e Silva. - llf. 
Amaral. >, 

O Sr. Henriques de Rezende, tendo a pa
lavra pela ordem, declara que a pedira para 
propôr uma urgencia; pois q11e, tendo ouvido 
no sabbado passado lêt·-se nm officio do mi
nistro da guerra ácerca de algun~ officiaes, que 
cm virtude da resolução de 13 de Setembro de 
1831, fora.o confirmados em postos a que ha
vi:10 sido elevados em consequcncia de pro
postas legalmente feita~, e requererno .· ser 
indemnisados dos soldos que deixarão de per
ceber durante o tempo que mediou entre/ a 
proposta e a confirmaçno, que1: f11zer um reque
riment~ a respeito. Declara que S!jlbe qu(:! a 
uns officia~s se . tem mandado· pagar, a outros 

-- L-.-- ..] _____ ..]_ - ........ __ ......_ ___ 1_ . - _,. ___ - -11-
,;c lt!III ue11et5auu u fJªt:5r.tcueuLo; e c.;ucurJ t::llt" 
desej::i. qne a lei ~eja ig1ial para todos, tem que 
mandará mesa uin requerimento pedindo ao 
governo retnettu á can1ara a consulta n ...• 

A urgencia proposta é apoiada, .e po»ta a 
votos não é approvada. 

b SR. VEíGA PEssoA • diz que ha mais tempo 
havia pedido a palavra pela ordem para fazer 
·um requerimento. 

r--...{'-1 n _ _ __ __1_ __ •11 , 1 

v ;::,R. rRESIDENTE ooserva ao urnsrre aepu-
tado que não se µodem admillir reqll(:rimenlos 
sem que se decida o req11erirnento do Sr. Pe-
rln...,,;, . .,.11 n,1~ri. ;i;L.,,~l.,.r-<i'."1\r"\. Ann1·1 .:-,,,-1:,,rl,-... 1 ,r,,,. r~,,,..._ 
'lH C::H U,7 VU,JU l.lt;:,t.,u,:,~c;::LV 11\..-Vl-l t'.\Ul,c\U(A. J ~ \...j llC 

portanto póJe ficar para arnauliã a apresen· 
taç:f\.o do seu requerimento. 

Cnntin{rn H rlisr.11ss1!0 llí!ÍMh snhrP n rPqnPri. 

mento do Sr. Pedreira. 

O Sr. Ramiro declara que, apezar de quanto 
ouvis:::e na sessão anterior au nobre deputado) 
a1nigo seu e co111provinciano, nao tem podido 
l'esolver-:;e a votar a J'avor do seu requeri111ento. 
Na.o será elle quem recuse aos membros desta 
ca1na1·a o direito a pedirem os documenlos que 
j1.1lg11em de misler ao melhor desempenho das 
altri buições de legisladores, de gua1·dns da con
slituiçao e das leis; não, esse direito é, para 
elle, fóra de litígio : mas lambem não será 
elle q11ern desconheça quanto o exercicio deste 
e inais de outros direitos deve subordimu·-se á 
lei das convenicncias e á considera\:ões graves 
em politica. 

Pretende o nobre deputado que exijamos cio 
governo copia da representaça.o da camara mu
nicipal da Cachoeira contra o acto ~do presi
dente da Bahia, que escolhêra um juiz de or-

. phãos que 'Se diz proposto illegalrnente. Sus
. tentando o seu requerimento, fez o nobre 
deputado a exposição do facto, ajuizou delle, 
qualificou-o de illegal, ·pronunciou-:-;e oontra o 
acto do presiàente da Bahia e a favol' da ca
mara municip:;tl que representára, e deu I ugar 
a que muitos outros oradores, a que acamara 
mesmo tambem se pronunciasse. Mas quando 
é (exclama o orado1') que isto acontece? Quando 
é que se pretenda chamar á discussão, ao 
exame da camara e mesmo ao seu juizo, essa 
materia? E1, Sr. presidente, ao tempo em qoe 
a questão vai sei· subrnettida á resoluça.o do 
poder excutivo, quando está pendente de Slla 

decisão. Permitta-me o nobre deputado, meu 
illustre à.migo, que eu qualifique o seu reque
rimento como antecipado, e como tal ]he negue 
a minha approvação. · 

Continuando, declara tjue está persuàdido de 
que os poderes politicos do est~do, bem como os. 
ramos desses mesmos poderes, devem guardar
se muito de exercer fofluencia reciproca maior 
do. que lhes cabe pela lei fundamental do es-. 
lado : crê que cada um dos poderes e ramos . do 
poder, na esphera de suas attl'ib11ições deve 
gosar de tanta liberdad.e e tanta independencia 
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SESSÃO EM 22 DE JULHO DE 1839 307 
quanta lhe dá a consfüituição. Mas suppõe qne 
o poder executivo perdería algum tnnlo em 
liberdade e a cam&ra dos deputados lucraria 
uma influencia maior do que lhe cabe, se _ada
ptasse o estylo de chamar R sea exame· dis-

. . . . ' cussão e juizo, obJectos pendentes da resolução 
do poder execntivo : precedentes taes, estylos 
semdhautes uma vez adaptados, darflo uma de 
duas consequencias: ou o poder executivo, re
solvendo as questões. em que acamara se h~uver 
já pronunciado pela discussão; curv.ir-se-ha 
diante daquella opinião, ou que della se separa 
se assim ojulgar indispensavel. ' 

Na primeira hypo~h~se conslitue-se acamara 
em assessora dos rn1mslros, cobre-os com sua 
sombra, exonera-os da responsabilidade que 
lhes cabe por lei, e finalmente torna-se, como 
já disse um nobre deputacfo por Minas; o Sr. 
Limpo, a verdadeira administradora do paiz. 
O orador julga taes inconvenientes tanto mais 
para l'eceinr, quanto é snbido que 11en}11m1a 
adrninislraçll.o pódc querer marcliar de encontro 
a opiniões pronmwiMfos da cumara dos de
pntados ; nl'nlrnm millisterio póde des~jur des-. 
lllereeer ns symputhias e 8poio dos l'ept'esen
t,111tes rnuis immcdia(os da twçAo, nenhum go
verno póde 111nlll' o t'slado de c:onflicto com a 
cnmnra, que é suu accusadora em preseriça do 
senado. . 

E se em circumstancias ordinarius .seria ele 
teme-1· que o executivo se deixnsse influir de
masiado, que será na actualiclade, em que 
esse poder se acha enfraquecido pela sus
pensão de algumas de suas prerogalivas, por 
occasiao da minoridade do imperador ; quando 
ao poder moderador falta em razão da mesma 
causa a prerogaliva de à'issolver a camara dos 
deputados, para sahir de conflictos perigosos?. 
Peço á Providencia, e:x:cl,mia o orador, que 
aparte de nós as circumslancias qu~ oossão rea
lisar o perigo em .que nos achamo~ pela sus
pensão de tal prerogaliva. Quando pois, a ca
mara está fortalecida, mais que o ordinario, por 
sua indissolubilidade, não deverá temer na hypo
these em q_uestão o excesso de SU<¾ influencia? 
Creio que ninguern o contestará. Pass_ando á 

· hypothese contraria, dando que o poder exe
cutivo tenha a coragem que espera que tenha, 
para desviar-se de opiniões assim pronunciadas 
pela discussão da camara, e resolva contra
riamente materias que penderem de sua de
cisão em casos taes, convirá que no estado em 
que se achílo as provincias, as decisões dn · exe-

. cutivo vri.o já levando o estigma da reprovaçl3.o 
da camara dos deputados, já condemnadas 
de antemão ? Não será de temer que taes re
soluções s~jão mal recebidas, e mal executadas 
nas provincias ? Crê que sim. Em consequencia 
do que tem exposto, abstém-se, e pede sub_mi:i
samente â camara que lambem se abstenha 
por agora de chamar a qu(:'sHlo pendente a seu 
exame e discussao ; reservando esse exame 

e essa discussão para quando o executivo tiver 
resolvido sobre o objecto. 

Pede ao nobre deputado que lhe permitta 
arriscm· aqui algumas considerações ácerca de 
uma ou outra phrase que lhe ouvisse fallando 
do presidente da Bahia ; ouvio-lhe que ~sse 
funccionario publico lhe nil.o merecia confiança 
alguma. 

Crê o orador que a confiança deve ser es
pontanea ; que a opinião que se tem da capa
cidade deste ou daquelle ~gente do poder deve 
ser tri.o livre como o pensamento ; mas 
lambem entende que manil'estada no seio rla 
representação nacional a opinião de que um 
agente do poder nao merece confiança essa 
proposiçào para ser devidamente avaliad; deve 
jus!ificar-se; e desejára que o nobre denutado 
fi:r.esse n exposição dos factos em que repousa a 
denegação de sua confiança; e esl.a exposiçr\o 
prodnziria urn de dons resultados; se os factos 
fossem revelrintes e ex~cto::, operarião nelle 
orador o resullt1do de fünl-o do erro em que 
possn estar, depositando como deposita sua. 
confiança na illustração, fideiidade, energia e 
vigo1· no pl'esidento da Bahia; se pelo con
lratio nno fossem os fnctos·revelanles, esforçar
se-ia por mostrai' que n!lo devem elles pro
duzi!' no illustre deputado a folta de confiança. 
Corno pois não ouvisse a exposiçilo dos factos, 
deve continuar ainda a confiar no presidente 
da Bahin. Aproveita esta occasino para ex
plicar o sentido de uma phrase de que servia-se 
n\nna das sessões anteriores; fal!ando do 
presidente da Bahia, disse ·que elle tinha bas
tantes rticursos, que o fizessem capaz de impôr 
aos anarchjsfas; não rwiz vor estas oalavras 
refel'ir.-se á força physi°ca; não sabe ~1ual é o 
estado da força policial da Bahic1, não sabe 
qual seja a organisação· actual da gunrda na
cional, nem me$mO sabe se ha n.:i Bahia al
guma forç!a de primeira linha; nada 'ct'isto sabe, 
porque lia muitos mezes está fóra d.a pro
vineia; referio-se pois aos recursos proprios da 

· pessoa do presidente. Esta explicação devia, não 
á camara, que o comprehendeu exactamente, 
n~as a _amigos se11s1 que Ih 'a pedirao persua
didos de que se havia elle referido á força 
physica existente na Bahia. 

Tambem ouvio ao nobre deputado na cor
renteza de seu discurso, 'que o illustre depu
tado por Minas (o Sr. Limpo) se inculcava 
protecto( do preiiidenle da Bahia. Nao sabe o · 
orador quaes silo as relações que existem entre 
ambos; se aJgurnas ha, deve ~rêr que são boas, 
que o presidente da Bahia apr~ciará em muito 
estar em boas relações com o illustre deputado; 
porque em verdade a alliança dos homens 
illustrados, probos, e que têm prestado serviços 
a seu paiz, é muito para apreciar; mas póde 
asseverar que essas relações se existem, nem 
o nobre deputado as entretém corno protector, 
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nem o presidente tia Bahia por esse titiJlo as 
aceitarfa .. 

Fará antes de terminai· uina reflexão que 
reservou para o ultimo lugar, para que su;as 
palavras possàO faiel· mais impressão !lº animo 
do .ilJustre deputado autor do r~ql~emuento: e 
dos mais collegas por sua provmc1a. Com re
pugnancia e grande repugnancia tomou a pa
lavra para impugnar o requerimen!o de seu 
illustre amigo; não tanto em obseqmo ás suas 
boas relações de amizade, porque essas nem 
de leve esfrernecem por uma pequena im
pugnação ; e mesmo póde applicar:lhe o dit_o 
agudo :-Contradize alguma de mmhas opi
niões, para que sejamos dous.-NAo foi, poi·s, 
tanto por essa causa, como por outra, que 
julga ponderosa. Desejava, exclama o orador, 
que nas questões relativas à Bahia e nas cir
cumstancias pouco favoraveis em que a consi
del'O, que 116s os representantes especiaes por 
essa provincia 11110 livessemos mais do que uma 
voz, não emiUissemos mais qne um pensa
menlo, não nos ergues:;emos senão /, maneira 
t.le um unico individuo; eu estou cel'to de que 
assim será cm muitas das qnesl0es; mas de
sejada que e111 lodas assim aconteces~e, e 
mó1·ment.e quando se! tratasse da autoridade 
c111e preside aos destinos da provincia ; desej:íra 
que tot.los nos reuniRsemos em roda dessa 
autoridade para Jhe communicarmos maior 
força mornl, e concorrermos para desarmar 
putidos que germinllo na provincia da Bahia, 
e podem no futuro comprometter a sua paz. 

O Sr. Andra.dá Maoha.do só dirá duas pa~ 
lavras. Não duvida votar pró ou contra o 
requerimento, mas cumpre saber se convém 
ou n~o votar por el\e ; e1n geral julga que 
convém, pol'que o que allegou o nobre depu
tadl) de Minas (o Sr. Limpo) o não convence. 
-Não é pequena cousa uma rep1·esenlação de 
nma camara municipal, um conflicto entre 
essas.camaras e a administraçllo da provincia. 
Para evitar esse conflicto não duvidará votar 
em favor do requerimento. Todavia acha de 
algmn peso as observações que fez o nobre de· 
putado. o .Sr. Ramiro, e po1· ellas levado votaria 
contra o requerimento, se por ventura não 
podesse tudo ser sanado, não se exigindo esses 
papeis senão no caso de haver o governo tomado 
uma decisão a respeito ; e pede ao nobre autor 
do requerimento para accrescent.ar-lhe duas 
palavras nesse sentido. Assim cahe:n por.terra 
as razões do Sr. Ramiro, e cumpre a casa seu 
dever de vigiai· ~odos os actos das administrações 
provinciaes. · . ...... .. . ' 

Antes de terminar, fará uma· observação ao 
que disse o nobre deputado pela Bahia, e de
clara que ê muito para desejar que os repre
sentantes de uma provincia 1·eunãQ·Sc em uma 
só opinião,- mas só qnando es~a. opinião é fun-. 
d11da· em justiça. Os l'epresentantes das outra!\i 

provincias terião direito de oppôr-se a essa 
Jiga invocada pel_o nobre deputado se _ell~ na.9 
se basear em ju~hça, ~ neste caso sena .mulll · 
a liga, pois todos os reprnsent~nte_s igual· 
mente interessão na defesa da Justiça. Con· 
fessa que desejaria que os deputados por S. 
Paulo fossem todos Llnunimes em pensar com 
elle, e ainda mais desejaria que a assembléa 
inteira com elle volnsse; mas como não é 
isso •possivel acha-se satisfeito quando a ca-

' . b mara decide como entende, mutto em ora re-
jeite ~ua opiniAo. O resultado do desejo do 
nobre dc~putado seria dividir e111 secções o corpo 
legi.:;lativo, e converter-se a assembléa geral em 
tantos conventiculos quantas forém as pro
víncias. QL1em ganharia nisto seriao as pro
víncias mais populosas, e os direitos das pouco 
populosas serill.O calcados por essas mai~ re
presentadas. Lembra que a camara compõe-se 
de deputados geraes, e como taes, toda ª. sua 
tendencia deve ser, para o bem ge1·al, vindo 
depois as aff~ições provinciaes. 

Os Srs. B.ezend.e e Marinho cedem da pa
lavra para se votar. 

,Julga•se a materia discutida, e é approvado 
o requerimento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA . 

Nomeação de uma commissa.o especial para 
exaniinar a accusaçAo feita pelo ex-inspector 
da thesouraria de S. Paulo contra S. Ex. o 
Sr. Calmon. 

Sahem eleitos os Srs.: Miranda Ribeiro com 
36 votos ; Rezende 32 e Carneiro Leão 82. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro da marinha, ccm
tinúa a discussâo do 1° artigo do projecto que 
fixa ~s torças de mar. 

O Sr. Montezuma :-Sr. presidente, ainda 
tenho a fazer algumas observações ácerca do 
projecto que esta em discussão, assim como 
responder a outras feitas pelo nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro, ex-ministro da ma~inha. 
Eu laslimo . que não haja na camara algum 
official de marinha para nos esclarecer em 
certos· pontos profissionaes: póde-sé argumentar 
sobre este ou aquelle ponto, e comprehender 
uma ou outra .questão; mas cotn aquella per
feição dos da_protissão, não. Obrigado, Sr. p_re
siderite, na qualidade de representante da nação, 
a offerecer á camara as razões que tenho para 
votar pró ou contra a lei da fixação das forças, 
entrarei em maleria. 

Sr. presidente, . na casa tem•se constan-
. temente snstentado que a marinha. é a força 
mais importante e necessaria para. manter 
não só a tra nquillidade do paiz, facilitar as 
communicações · das provindas, e defender a 
honra e ~Ioda nacional ~ se estas idéas · têm 
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SESSÃO EM 22 DE JULHO DE 18:3n 309 

sido constanlemente emittidas na casa, parece
me incrivel que objectos de marinha só se 
tratem. na o'ccasião em que se d isente 3 lei 
da fixação das forças! SL·. presidente, q11a11do 
se trata da lei do orçamento nesta parte, 
pouco ou nada. se discute a respeito dos ~neios 
de augmenlar a influencia do corpo da arm~da 
nacional. O anno passado, na camdra, se apre
sentou um objecto digno da maior comicte
raçao, e foi a nova maneira por que o iilustre 
ex-ministro da marinha calc11lou o orçamento 
desta sua repartição ; e espero que acamara 
tornando em conc;ideração quando se discutir 
o orçamento, não deixará passar um. prece
denie .. coniral'io a todos os princ:ipios consli
tucionaes. N110 é esta a occasião, Sr. presidc11le, 
de desenvolver este topico, e sómente offe
reço ·o facto paia n1ostrar á can1ara a indiffe
rença com que tem sido tratada a cla~se da 
marinha. 

Outro objecto de surnrna importancia é 
apresentar-se o meio, e desenvolver o prin
cipio qne deve fornecer á ;:i,rrnada o nnmero 
sufüciente de mn ri n heil'os, o que eleve ser 
feito por uma medida geral e consentanea 
com as regras imprescriptiveis ela j11stiça e 
utilidade commum, proprias prm1. cons1'g11ir 
tal fim. S. Ex. o Sr. ex-ministrn da marinha, 
que tanto percorreu a estrada das innova.çDes, 
e que tanto procnrott a11g111entar os 1neios 
de despender os dinheirns 1wcionne,s: todavia 
nilo apresentou á ramara urna proposta que 
fizesse crer ao corpo legislativo que as su,1s 
intenções crão dar á armada o que lhe é 
indispensavel para o seu :1ugmento e gloria: 
infelizmente parece que no Brazil tem-se co
meçado este edificio pela. cnµula, sem se 
procurar fundamentar os alicerces: parece qne 
a administração tem entendido que a exis
tencia de náos, fragatas e grandes vasos de 
guerra, só por si, constitue uma marinha 
nadonal. Eu estou absolutamenle pelo con
trario ; estou com a opinião de todas as nações 
que têm procmado adiantar esta parte do 
serviço publico ; aquellas nações carninhao, 
primeiro, por lf!r marinheiros, depois, os vasos 
precisos para elles navegarem. Eu perguntarei 
á camara qual é a proposta ou indicação que 
nesta casa se tem feito ácerca de uma esta
tística de todos os marinhejros do imperio, 
OLl daquellas. pessoas qtie es~a.o no. caso de , 
poderem ser recrutadas para o_ serviço da 
armada? Eu espero do Sr. · ministro que du
rante o seu ministerio se não esquecerá desta 
parte impor~anUssima ~o serviço . publico, e 
que, ou proponha á camara o meio que julgue· 
mais adaptado para isso, ou limitando-se ás 
attribuições do governo, emprehenda tudo 
quanto entender· util a tal respeito. Desejo 
qt1e S. Ex. apresente á camara propostas con
venientes, afim de crear um viveiro de ma
rinheiros ~ue, servindo na niai·inha ~ercanfe, 

sejão chamr1dos na occasião necessaria para 
a tnrrrinl1a tle guert·a. '"fochts as nações, Sr. 
presidente, tê;n a-;sim ca111inhado, e é pre
ciso q1w o Bt-.t:r.il se deci1h a respeito do 
principio emiltido nr1 sessão passada -. que 
sem rÍ1aeinheiros 11'3.cionaes, é impossível, ab
so[ntamentc conseguirmos uma marinha na
cional. 

Nos Estados-Unidos, creio que em 1813, 
pas.,ou uma lei rletcrminando que, nos vasos 
de g11ern\ e mercantes, não pudessem servir 
sen:lc. madnhr.iros nacionaes: eu não exigiria 
i,,to já; 1nas desejaria que a administração, 
tomando em considernção este importante 
objeeto, apresentassr. uma medida. e nos àis
sesse q11aes a.s pt·erogalivas e privilegios que 
se devei_n adoplar par~1 animar: ~s cidadãos 
a se a l 1stare1n nesta ; n1 portant1ss1 ma classe, 
sendo assim uteis a si e ao C='tarlo. Nesta 
casa, já em ontras occasiões, se disse que 
os nossos indios sn.o os mais apropriados 
para a marinha (apoiados): eu tenho con -
sultado pessoas da profi:;sãO, e todas me 
asseverão que tal proposiçllo é exacta. O que 
resta, pois, para se conseg1iir marinheiros 
nacionaes? Da parle do governo aq11ella so
licitude e zelo, e aqnella sabedoria qne domina 
o eol'ação do verdadeiro homem de estado 
p,tra qlle se não perca esta irnportantissirna 
classe de cicladãos,_que, empregados crn outro.3 
q11aesquer rnysteres? talvez não possão de 
modo algum servil' ao paiz, ou pelo menos, 
não sirvào com tanta utilidade. Se eonside
ra1nos, Sr. presidt·nte, a repartição da fazenda 
e a da jnstiça, vemos que por estas repar
tições muito se póde promover com estim lllos 
não meno;; fol'tes para se con:Seg11ir o qne acabo 
de prnpôt· á camara: todavia, Sr. presidente, 
quando islo digo, não quero negar aos es
lt·angeirm;. que entrão na nossa armada o· 
principio de honra e brio necessario para que 
os supponha capazes oe faltar aos seus ju
ramentos: não tenho sufficientes factos para 
me podei; bem exprimir a tal respeito, e dese
jaria que nesta parte S. Ex. me1hol' se desen
volvesse áctrca da proposição que emitlio na 
sessão passada-que em geral os est.rangeiros 
de qualquer nayão que enlrão para a armada 
se julgão muito e muito superio1·es aos nos~os 
·marinheiros nacionaes, e então era indispeu
savel o ciume, e em consequencia a discordia 
e o soffrimento cio serviço. Ningue~ mais nos 
póde apt·esenlar factos que 110s convença ácerca 
disto do que o Sr. ministro, e então o corpo 
legislativo deve, tomando-os em consideração, 
adaptar as medidas que em sua saµedoria julgar 
mais apropositadas para que a nossa armada 
nunca scffl'a por este lado. . 

Sr. presidente, quando eu comparo · a solici
tude do governo ab:;olutõ <lo tempo colonial 
com a indifferença do governo constitucional 
representativo ~cerca de questões qe taQta m~-
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310 SESSÃO EM 22 DE JULHO DE 1839 
-gnilude, não deploro a existencia de nossas 

instituições; mas não poderei deixar de affiigil'
me quando vejo que por esta fórma se parece 
querer indirectarnente desacreditar o systema 
que deve fazer a nossa prosperidade. O governo, 
Sr. presidente, dos tempos co)oniaes como que 
diariamente tomava em con!Sideraçao o que 
acabo de ex pender: ahi estao, cheias as col
lecções das leis de resoluções e actos legislativos 
a este respeito, e de modo tal, qne me p.arece 
que hoje pouco se poder_ia augmentar para 
satisfazer esta necessidade publica. Nós temos, 
Sr. presidente, trabalhos importantes e que 
sómente reclamão aperfeiçoamento. Além disto 
vamos consultar as nações mais illustradas, 
principalmente a França e a Inglaterra, que nos 
devem servir de exemplo para que, aprovei
tando os seus actos, melhoremos nossas insti
tuições. Pura mim é sempre uma occasino de 
festejo e regosijo a entrada de um minislerio 
novo (tenho que todos os ministros procurno 
distinguir-se pe]o lado da honra); creio lambem 
que os primeiros tempos de um ministerio são 
exaclàmente aquelles mais uteis ou que mais 
serv~m ao paiz: espero, portanto, de S. Ex. que 
unindo as suas luzes p1·ofissionaes a este desejo 
nos satisfaça. . · · 

Creio que S. Ex., estando por estes princi
pias, não deixará a administraçno sem ter 
levantado um monumento i1ue conserve o seu 
nome, e nenlmm póde ser ·mais digno de S. 
Ex. do que dar á marinha as instituições que 
acabo de tomar a liberdade de lembrar: V. Ex. 
Sr. p1·esidenle, sabe, assim como toda n camara 
e toda u nação, a nenhuma prote('Ção que tem 
a nossa marinha mercante no paiz, e as né
nhnmas institui<:ões proprias para promover 
este ramo imporlantissimo ele industria, este 
manancial de riquezas. · . 
• Quasi que está extincta hoje a navegação na
cional de altó mar ; mil ataques, mil insultos, 
não digo pela força, mas pelos meios que S. 
Ex. não desconhece, irrogados á marinha mer· 
cante, _fazem com que quasi nao exislà o nosso 

, commercio de cabohigem. Permittllo os céos, 
Sr. presidente, que o governo actual, não guiado · 
por essos innovações estrondosas, mas levado 
tnãis pelos principias de utilidade real do paiz, 
empregue suas vistas nestes objectos; embora 
pareção a alguem pequenos, indignos da consi
deração do governo. As nossas pescariasr Sr. 
presidente, uchão-se no mais completo aban
dono: nenhum iri1pulso por µianeira alguma 
promove esta classe que aliás na Inglaterra 
foi o objecto de imporlantissimas prerogativas e 
privilegios por um dos actos do parlamento de 
Jorge III. Neste aclo a que me refiro, segundo 
daquelle rei, no capitulo 15 se encontrão todas 
as_ considerações que áquella nação mereceu 
a classe dos pescadores, isentando-os de re
crutamento forçado. Nessa occásião nllo julgou 
o governo inglez indigno de sua attenção os qia-

rinheiros das barcas· carvoeiras para lhes dar 
privilegios e isenções, que posto parecem im
proprias ou impertinentes,. todavia levavão com
sigo um fim que era promover uma classe de 
cidadãos, na qual encontraria recursos o go
verno todas as vezl:'s que precisasse armar as 
suas esqnadl'as. Se acaso o governo brazileiro 
.na.o procurasse conslrnir o edifício, come~·ando 
da cupula, talvez parecesse ao· governo util ter 
embarcações pequenas que navegassem por 
todó o longo das nossas costas, que entrassem 
em todos os nossos rios, e que por assim dizer 
fizessem por todos os pontos do imperio conhe
cida a bandeira nacional, e por esta fórma in
duzissem aos habitantes destas paragens a·amar 
uma vida, a adoptar uma profissão que ao 
mesmo tmnpo que lhes é nobre e lucraliv,1 1 é 

. do maior valor para a glo1·ia nacional. 
Todas essas observações, Sr. presidente, bem 

que mal ditas, mal alinhavadas pela l'alta de 
nexo do meu discurso, pela falta de luzes que 
assiste ao orador qne assim se exprime, 11:io 
mc1·eccráõ todavia o despreso de S. Ex.; porque, 
adornadas por snas luzes, poderá o governo, 
refo1·mando-as, ampliando-as, desenvolvendo-as, 
prestar ao paiz mn relevantíssimo serviço. 

Sr. presidente, em um dos discu1·sos prof'e
d<los por S. Ex. o Sr. ministro da marinha, 
encontrei uma phrase que me parece digna de 
algum desenvolvimento. S. Ex., sustentando 
na casa a necessidade da força fixada no pro
jecto em discussr.o, disse que as cit·cumslancias 
do Rio Grande coutinu:lo a ser as mesmas. Eu, 
Sr. presidente, quando se discutio a foi de 
fix3çllo de força de tena, tomei a libe1·clade de 

·dirigir ao digno ministro desta repartiçno al
gumas observações que merecerão de S. Ex. 
rC'spósla; eu perguntei a S. Ex; ·o Sr. ministro 
da guerra se adaptava em tudo os coroll.uios 
tirados pelo sen antecessor relativamente ao 
estado do Rio Grande. As respostas dadas por 
S. Ex. o Sr. ministro da guerra existem no 
jornal da casa ; S. Ex. o Sr. ministro da ma
rinha, dizendo que as circumstancias do Rio 
Grande continuão a ser as mesmas, me parece 
que necessito de algumas e~plicações, tanto 
mais, quanto já S. Ex. teve a bondade de de
clarar na camam a solidarie<lade do minislerio, 
concordando nesta parle inteiramente com o 

· que foi ditu na casa pelo seu nobre co11ega. Ell, 
Sr. presidente, tenho· de dar o meu voto sobre 
a fixação de força de mar, quero· motívat· este 
voto, quero defender os interesses do meu paiz, 
quero nll.o ser excessivo dando uma força que 
talvez .se não realise, que_ por isso não é neces
saria, e por outro lado póde muito compromelter 
o thesouro nacional no estadoGem qne· S. Ex. 
sabe que se a:cha a nação. Augmentar a divida 
nacional, Sr. presidente, augmentar os enca1·gos 
do thesoul'O, augmentar as-despezas ordinarias 
e não. procurnr fazer face a' estas com a receita 
ortlinaria, é conduzir-nos a um abysmo tao in-
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SESSÃO EM 22- DE JULHO DE 1839 311 .. 
sondavel que realmente a minha imaginação se 
aterra. Eu não desejo q11e ao governo faileção 
as fot·ças precisas para bater a rebP.llião, para 
fazer o serviço do paiz, para proteger a nossa 
marinha me1·cante : mas eu não posso da1· um 
só soldado, um só marinheiro, despender um 
vintem que não seja_indispensavel para se fazer 
este servi.;o. 

Este objecto, Sr. presidente, não é objecto de 
confiança ; prouvera a Deus que esta palavra 
- confiança - fosse banida aqui da casa. Pelo 

· modo por que foi ouvida pelos nobres depu
tados a proposição que emitti, desconfio q11e 
acreditassem que commelti um paradoxo; na.o, 
Sr. presidente, se acaso nós enlendessemos 
sempre.bem o que é confiança, eu quereria que 
a confiança entrasse · por esta casa, que fizesse 
convivencia comnosco, e dirigisse nussas con
sciencias.- Mas qua~do vejo, S,·. pr·esidente, que 
a confiança é mal entendida, qne se ultra
passa.o completamente os limites prescriplos 
pela razão do estado, polos inle1·esses de µu
blica utilidade, nno posso deixar de avançar a 
proposição que avancei, eml.io1·a aos illusll'aclos 
membros desta casa pa1·eça um paradoxo in
digno dos seus ouvidos, por conaequencia in- · 
digno de ser por mim pl'Oferitlo. 

Eu disse, Sr. presidente, que esta queslAo não 
era quesll\o de confiança ; nãO, p'lrq11e eu dou 
e devo dar, na fórma da cons_lilni,ão, força ao 
governo para satisfazer ao serviço. Brazileiro 
como sou, qualquer que fosse o governo do 
meu paiz, como quer que lhe fosse hostil, como 
quer que tivesse inimisade aos individuos que 
compoem um gabinete, eu me vestiria de luto 

· no d,ia em que ouvisse_ dizeL' que a bandeira 
nacional tinha soffrido o menor desar, e se, 
entretanto em· minha consciencia, pudesse 

·achar dentro della um motim só que me accu
sasse de ter concorrido directa ou in~irecta
mente para esse desar, o meu remorso nao 
teria limites. Quero conceder ao goverQo tudo 
quanto fôr indispensavel para satisfazer ao · 
serviço; quero portanto que S. Ex. o Sr. mi
nistro da marinha, tomando em consideraça.o 
o 4.ue acabo de expender, tenha a bondade de 

· desenvolver a proposição aqui emittida de que 
as circum~tanci~s do Rio Grande continua.o a 
ser as mesmas. 

Eu, Sr. presidente, nada tenho com a pessoa 
do illustre e valente commandante das forças 
navaes, antecessor do aclual; pelo contrario, 
tudo quanto sei dt?sse digno e nobre official é 
em sua vantagem. Bravo·, an'ligo do paiz, creio 
que o official Mariath é capaz de prestar serviços 
importantes naqllella pt·ovincia; .não censuro, 
Sr. presidente,· a remoção feita pelo nobre mi
l)Íslro desse official, mandando para alli outro 
digno e valente official, amigo do paiz e -inte
ressado na sua.gloria, o officil\l Greenfell; to~o 
sómente nestas nomeaçoes para dar uma prova 
a S. Ex. de que na.o posso nem censur!ir a 

remoção, nem de t<;)do censurar o mandar o Sr. 
ex-mini:;tro da marinh1. para alli o official 
Mariath. E11 1 Sr. pre:5idenle, dou toda a liberdade 
aos nobres ministros quando nomen.o seus 
delegedo::;, ou seus agentes; só desejo que 
tendo elles toda a liberdade na escolha de seu~ 
delegados, sejão depois igualmente responsaveis 
pelos seus actos, isto é, pelos actos de seus de
legados todas os vezes que precedentes honrosos 
de taes offfoiaes não ponhão salva a responsa
bilidade que deve resultar de seu máo procedi
rr~euto posterior. Eis como encaro esta questão; 
toquei nella para dar a S. Ex. mais uma 
occasião de poder desenvolver aqnella sua pro
posiça.o, se não achar inconveniente algum no 
que respeita á remoção do official Mariath e 
norneaçào do official Greenfell. Não .tet•minarei 
esta parte do meu discurso sem rendei· tributos 
de agradecimento a todos os serviços prestados 
por este benemel'ilo ollicial Grecnfell ; é para 
mim mui dislincl.o official, e o Brazil conhece 
perfeitamente pot· longos annos a honrndei, o 

· valor e a cupacid:,de deste digno official. 
Sr. presidente, oulm questão desejo eu 

lambem que S. Ex. o Sr. ministro dn marinha 
tome em consitleraça.o para me dirigir no men 
voto, As forças de mar nao têm só de sel'Vir no 
Rio Grande, têm lambem de se1·vir nos difTe

.rentes pontos do Brazil. 
Se S. Ex. tiver uma idéa differentc da que 

flU tenho a respeito J;1 tranquillidade do paiz, 
necessariamente á S. Ex. cumpre opinar difl'e
rentemente do que eu opino, isto é, S. Ex. 
tem de ex.igir maiot· força que aquella que eu 
pretendo por ora votar ; é pois necessario que 
S. Ex. se exprima com todo o desenvolvimento 
a respeito dessa pergunta, que S. Ex. nos 
explique que idéa faz do estado da tranquil
lidade do paiz, que nos diga se considera exis
te11te essa tendencia paL·a uma conflagração· 
geral, se entende que existe conspiração surda, 
espil'ito de desordem em todos os pontos do 
irnperio. A meu ver este desenvolvimento é 
indispensavel ; pois que quando se. tratou da 
fixaçã,, de força de terra, aqui se suscitou 
esta mesma questão ; alguns senhores opinárao 
de uma fórma, e 011tros de outra ; eu opinei 
fundado na falla do throno, que nos disse qlle 
no paiz se divisava espirita de ordem, dedicação 
aos princípios de uma bem entendida liberdade. 
Não posso deixar de manifestar a V. Ex., 
Sr. presitlente, o pra~er, o jubilo de que me . 
possui, ouvindo o throno exprimir-se desta 
sorte; era realmente objecto de felicitação geral, 
depois do que se havia dito na sessão pas
sada, d_epois de termos sid.> aqui ameaça
dos com a politica do terror, ·do. medo, 
depois de termos sido por tanto tempo -vi
ctimas do arbítrio, da força e do disperdicio, 
depois que nesta casa se nilo estremeceu de· 
pt·oclamar como politica capaz de merecer o 
apoio do córpo legislativo ess:.1. politica detes-
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skssA.o EM 22 DE juLHÓ DE tsah 
. tavel do regresso ; . vir o . throno animar os 

representantes da nação, asstgurar-lhes a li
berdade bem entendida dos povos, dizer·-ll1es 
que o hol'isonte se acha inleiramenle sereno, 
e que o e~pil'Ílo ele desordem não é o espirito 
hl·azileil'o, 

Sr. presidcnle, eu nao entro nesta occasião 
no desenvolvimento ou conksloçno das pro
posições aqui emiltidas a respeilo do estado do 
Pará. Parece-me que S. Ex. disse que aquelln 
provincia ainda se na.o aclm de todo pacifi
cada, e alguma cousa pal'ece-me que disse a 
respeito do Marauhão ; mas desejára que S. Ex., 
se julgasse opportuno, des~nvolvesse um pouco 
mais .... Escuso declarar á camara que minha 
intenção nao é fazei· com que S. Ex. nos re
vele o que fôr de segredo de gabinete. 

Depois de ter dirigido ao Sr. ministro da 
marinha essas observações, vou enlrur ainda 
na analyse de dous factos da administra1rão 
passada ; assim corno procurarei respondei' a 
algumas censuras, ou, permilta-se-me dizer, 
represalias empregadas conh'a a admi11istra~:ão 
anterior á de 19 de S1::lembro pelo nobre e 
digno ex-ministro da mal'inha.. Eu lenho, Sr. 
presidente, de tralar da remoçao da academia 
de marinha para a J1áo. i'edro 11; e com
quanto esteja já certo da mt-dida do governo 
ácerca da revogação da conm1ist;llO das der~ 
1·otas, ainda julgo que nao . devem passar 
sem resposta algnmas obse1·vações emillidas 
pelo nobre e digno ex-ministro da marinha, 
a quem, como é conliecido nesta casa, presto 
os maiores respeitos. _ 

· . Quanto á remoçao da academia, eu ai11da 
· n julgo illegal, e tah•ez perniciosa ao serviço ; 
illegal, . porque quaesquer que fossem - as pa

. Javras · d~ lei a_ respeito. de uma reforma, 
-eu j11lgava que em quanto esta reforma nM 
· fosse adaptada ou· rejeitada pelo corpo fogis
lativo, o. governo de'1êt'a ser prudente em 11ão 
alterar a rP.forma já feila. 

Sr. pr-esidente, ha um princiµio-de tnmsmis
. ·sibilidade àdmiuislraliva qu~ não póde deixnr 
:_ de existir para. bern do serviço ; a confusão, 

a ._ deso,rdem, o desrespeito serião as conse
qtiencias do principio opposto. Ju]gar. o novo 

· minislerio que deve ·revogar a esmo todos os 
. : actos praticados pelo seu antecessor, é sem 

:duvida confundir lodos. os principias admi-
,, nistra,livos, declarar aos povos que em pouco 
:-ou nada devem - ter os. governos, ensinar-lhes 
, mesmo · a adorar p sol quando nasce e ape
!d rej~l-o no seu occaso .. Se os proprios minisL1·os 
.:da. corôa .zombão de todos os actos de seus 
·-anteçessores, como, Sr. presidente, como se 
· .infundirá- r~speil_o aos povos para com os aclos 
-das adminislrações · passadas ? Estou já ou-

.. vindo o c()rollar:io que tira. _o nobre ex-ministro 
.. =da.(llari_pJ1a dos principias que acabo de avançar: 
• ·. -e~tou · já · o~vindo-o _, dizer : -. Bem, pois se 
. assiJD pensa,: pcir isso, m~sµio a_academia não · 

deve passar da náo Ped,·o II outra vet para 
terra . .....,.. Mas permitta-mc o nobre ex-ministro 
que diga qne, se tal principio ad_mitte, elle 
11ao dcvêra lambem, sem consentimento do 
corpo, legislativo tirar a academia de terra sem 
que a reforma feila fo~se approvada ou lrejei-
lnda pelo corpo-legislativo. · 

Sr. pl'Csidente, a respeito da academia da 
marinha, a respeito da escola mmhü·, tem-se 
feito uma completa zombaria, ora refunde-se as 
academias, ora divide-se, ora remelte-se uma 
para o mar, e tudo isto sem que o corp_o legis
lativo tenha tomado em conside1·aç110 o principio 
em que se fundamenta a admin istruçllo para 
obrar taes reformas. Quizera portanto que da 
parle do Sr. ex-ministro da murinha liouvesse 
tanto mais prudencia, quanto esta reforma não 
ern só sobre um ou . outro ponto, sobre um 
ou outro artigo dos estatutos, m_as . era abso
lutarnenle na sna base, e então vendo S. Ex. 
a despeza em que ia incorrer, o transtorno que 
ia <:ausar lirunc.lo ao paiz um dos meios de 
illuslração, 11rto devén1 obrar com tanta facili
dade. 

Eu disse, S1·. presidenle, que desejando 
S. Ex. o Sr. ex-minislro da mat'inha copiar o 
decrelo do govern.o friw.cez qtJe ren1oveu a aca
delllia da marinha da cidade de Angoulême para 
bordo ele uma fragata, nao copiou, não consi
derou a diversi~ade de cil'cumstancias que hav_ia 
enlre a França e o Brazil ; uma dellas é que 
a cidade de Augoulême é 1:1ma ciJade do 
iQterior, e procu('.ando-se dar áquella . escola 

. uma instmcção. pratica, se se havia de pôr .em 
Brest; entendeu o governo francez que, posta 
.Jogo n 'uma fragata, podia-se melhor conseguir o 
mesmo fim. Nós tinhamos a nossa academia em 
um porto de mar, e se o fim era habilitar os . 
almnnos com a instrucção pratica~ podia-se este 
conseguir em. uma- embarcação de guerra; 
para ~ue pois tirai· a academia para imitar. a 
F1·ança, e linil-a da cidade do Rio de Janeiro 
pa1·a a pôr em urna_ náo estacionaria no porto 
do Rio <le Janeiiro P-Eu já disse, St·. presidente, 
que na França hão havia uma só esc9]a para 
instrucção das inalerias ensi.nadas 11a academia 

.da marinha, l1avia-para cima de quarenta, entre-
tanto que no Brazil apenas existia esta ; neUa 
ião r~ceber a compelente inslwcção. aquelles 
qLJe se dest_inavao á profissno da _pilotagem ; 
hoje lhe é qunsi impossivel, ou tanto~ saci:ificios 
lê111 elles de fazer que realmente nao p9deráõ 
conseguil-o. Eis-aqui . demonstradp que a re
moção não só é inntil, como demais a mais 
per1:iciosa. · 

Eu disse que a despeza feita com esta mu
dança era grande, S. Ex. o .Sr. ex-ministro 
zombou da minha proposiçãQ. Eu por esta 
o_ccasião. pedi a S. ~x. ~ Sr. ministro que hou
vesse,de dizer a quanto montava a despeza feita 
actu~lmenle, a .quanto montaria a dcspeza que 
se deve fazer,. realisado~ .os mel!Joram~rilf.!$.da-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:20 - PÃ¡gina 16 de 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ESSÃO EM 22 01t: JULHO DE 1839 313 
. quetia instiluiça.o. S. Ex. ainda não julgou con
veniente responder-me ácerca deste topico de 
meu discurso, e eu vendo-me na necessidade de 
provar ao Sr. ex-ministro da marinha a ex· 
actídão da minha asserçno, cuidei em revolver os 
documentos a11lhenticos a ver se encontrava 
nelles a prova desta asserção. Eu disse, Sr. presi
dente, que o Sr. ex-ministro da marinha tinha 
entendido armar a náo Pedro Segundo, porque 

· de outra fórma não era possível qne os artigos 
do seu decreto fossem executados, nao era crivel 
de modo algum que S. Ex. pretendesse que 
fossem os alllmnos da academia aprender a 
bordo da náo tllo sómente aquillo que podia.o 
aprenàer na academia em terra : as obras do 
mar, as fainas, cm uma palavra tudo o que con
stitue a vida do homem do mar, foi o fim 
ccm.1 que S. Ex. fez a remoção, e adquirir-se 
com isto os habitos do mar. Ora, nao era 
possivel que se adquirissem taes habitas sem 
que S. Ex. tivesse em vista o armamento da 
náo. 

Hoje posso mostrai· que a despeza que se 
deve fazer com o armamento sómente de uma 
parte,· e nllo do todo, é, segundo o mappa n. 6 
do relatorio do Sr. ministro, de 45:000$, e 
além disto,· s. Ex. ha de concordar commigo, 
que além destas despezas que vêm mencionadas 
no mappa, ha muitas outras indispensaveis 
para que se diga que esta embarcação se acha 
armada em estado de prestar a utilidade que o 
Sr. ex-ministro considerou na remoção da aca
demia. E, ainda assim, Sr. presidente, note-se 
que a instrucção ha de sempre ser muito dimi
nuta, muito imperfeita; por isso que o Sr. mi
nistro ha de concordar commigo que a ins
trucção pratica não se póàe obter em um 
navio ancorado ; essa instrucçno só póde 
ser adquirida em um navio á vela mesmo 
em alto mar ; como cónhecer o que seja 
manobra, como saber a maneira de se le
vantar o ferro, dar fundo, de orçar pannos 
em occasiões criticas, em temporaes, como 
fazer • mesmo a derrota 1 Tpdos sabem que 
a theoria é sempre differente da pratica, ou 
ptlo menos a pratica quantas vezes reprova1 
altera mesmo os conhecimentos theoricos1 em 
uma palavra não se póde dizer pratico aquellc 
que é sómente thepretico;peJas difficuldades das 
hypolheses que vai encontrar quando tem de 
pôr em e:;:ecução os principiôs theorelicos que 
conhece. O official' de marinha que sómente 
souber fazer derrotas no seu gabinete, que 
souber .manobrar no seu gabinete, não póde 
de manei, a alguma- dizer-se official capaz 
de diri_gir um navio qualquer ; é preciso. que 
t,enha pratica1 e pratica n'um navio á véla. 

Ora, esta pratica-era justamente a que S. Ex. 
o Sr. ex-ministro não tinha em consideração. 
Pelo contexto · de seu decreto · elle tinha em 
vista ficar a náo Pedro II ancorada no·.porto; 
isto se deduz expressamente do . art. 18, 

TO}lO lI 

onde se diz que set·ào adrniltidos discipulos 
externos com laes e íaes condições ; logo, 
a náo não podia navegar, ou não era des
tinada para isso. 

'l'rat.,ndr. d" de~~ezn eu di'--e -···e e, ,..., ~ ..... v .. "P "' s:; 4u . .:,, tX. 
tinha em vista armar a náo de menot· porte, 

. e enlão ajuntei que a não ser rnaslt·os de 
sumacas que S. Ex. prelendia pôr nessa náo, 
alguma despeza necessariamente se havia de 
fazer; e que toda esta despeza era inutil, 
porque ainda se não prestava aos alumnos 
da academia as luzes indispeosaveis para se 
tornarem habeis officiaes de marinha. Eu de
sejaria que S. Ex .. o Sr. ex::-mioistro me ex
plicasse como se ha de a bordo da náo en
sinar os principias de construcçno pratica, 
indispensavcis ao official de marinha, desde 
o assentamento da quilha até á completa 
construcção do vaso. Dir-me-ha S. Ex:. que 
pretendia tirar os alumnos da náo, e trazel-os 
aos arsenaes onde taes conhecimentos se 
podeni dar : bem ; se assim é, demonstrada 
está lambem a inutilidade da remoção, por 
esta resposta que supponho me dará S. Ex. 
o Sr. ex-ministro da rnal"inlw .. 

Eu quizera, Sr. presidente, que S. Ex. o 
Sr. ministro da marinha, tomando em con
sideração o que acabo de expôr, dissesse á 
camm·a até que ponto elle pretende levar o 
aperfeiçoamento dado á· academia, tomando 
por base a existencia della na náo Pedro II, 
para satisfazer ás exigencias que acabo· de 
expeuder, para que o official de marinha ahi 
formado tenha os conhecimentos praticas que 
lhe são precisos ; se será indispensa vel pôr 
em execução a outra idéa aqui lembrada em 
defeza sua pelo Sr. ex-ministro da ma1'Ínha, 
isto é, de aL"mar um pequeno vaso para estar de 
guarda-cosia, permitta-se-me o termo, e onde 
os alumnos possa.o ter a instrucção que não 
podem ler na náo. Mas, senh01·es, se isto é 
assim, não se poderia dizer que mais con· 
sentaneo seria com a razão· que o governo 
continuasse a ter a academia · ~m terra, e que 
nesse vaso rnan'dasse, nas occasiões em que 
ent~nde conveniente, os alurnnos fazei· essa 
pratica indispensavel á sua profissão. 

Eu quizera, Sr. presidente, que o Sr. ex·
ministro tomasse em consideraçãO que é inutH, 
me parece, dar pratica ao escolar que ainda 
não tem todos os conhecjinentos precisos de 
malhernalicas para poder entender .a razão das 
manobras. Eu creio, seuhores, que não direi 
absurdo algum dizendo que todas as manobras 
de um vaso são fundadas, têni sua raiz, sua 
base em conhecimentos mathematico~ ; e en~ão 
para que se obre com conhecimento de, causa, 
para que se obre por principios, indispensavel 
é que se tenha esses conhecimentos : quand.o 
nao, teremos officiaes empyricos aquelles que 
a lei, que a utilidade do serviço· publico quer · 
qne seja.o· officiaes s~ientifico~ ; e. empyricos .· 

40 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:20 - PÃ¡gina 17 de 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StSSÃO EM 22 D.E JüLHO DE 1889 

j:ímais poderáa. ser bons officiaes, j~111ais P.° • 
deráõ salvat· o s~n vaso em occas1ões arr1s· 
carias em que se possa.o encontrar. 

Eu peço ainda, Sr. presidente, dous minntos 
de altençao ao nobre ministro da marinha ácerca 
deste objecto. Sr. presidente, o modo po1· que 
S. Ex. o S1·. ex-n1ini:;lro da marinha nos trouxe 
a idéa dos conhecimentos praticos da remoção 
da academia de Lerrn parn boa·do da. náo foi 
com uma lal emphase, com ta) solemnid,1de, 
que ptu·eccu uma idéa nova, pelo menos no 
nosso paiz. Mas eu encontro na legislação an· 
tiga já declarada est11 necessidade, já posta em 
vigor a· necessidade da inslrucç~o pratica dos 

· ofüciaes de marinha. Na l.ei de 26 de Ülltubro 
de 1796 o legislador chama a attenr;ao do al
mirantado sobre este objecto, ahi se determina 
no § õº (lendo) : cc O p1·esidente do meu con
selho do almirantado fica encarregado da atlri
buição que toca á acadeinia r~al de marinha .... 
Ficará a seu cargo não s6 fazer executar tudo que 
se ach~ estabelecido para promover os estudos 
e instrucçllo do corpo dos guardas-marinhas\ 
mas, outrosiin, propôt··me ludo que julgar con
veniente· para melhorar este estabelecimento 
e promover o estabelecimento de cruzeiros re
gulares das curvetas para o ensino pratico dos 
guardas-marinhas. » Concordo coo.1 esta le
gislação ; já erão guardas-marinhas que tinhao 
os conhecimentos mathenrnticos precisos, já 
podia.o entender as manobras, já podia.o fazer 
derrotas ; e então com jusliça o legislador quiz 
que se lhes desse pratica, collocando-os na 
por,içlío de poderem conhecer aquillo que em · 
terra nn.o podião conhecer. Estabeleçamos 
portanto cruzeiros regulares para o ensino ; 
mas fazer da academia um collegio a bordo da 
náo Ped-ro II ; arrancar a academia de tet·1·a, 
trancar as portas da instrucção de pilotagem,. 
é isto razoavel ? Póde merecer a allenção · de 
um governo que se diz paternal ? Não de certo, 
Sr. presidentC!; declarar-me-hei constantemente · 
contra semelhante fovençao. 

Na.o foi só nessa época que semelhante 
materia se tornou em consideração : lembrarei 
á caruara um ministro de marinha dos mais 
illustres que têm _· servido no nosso _paiz, do 
digno marquez que, como já disse ern outra 
sessao, faz boje um dos primeiros ornamentos 
do. senado do imperio. Nesse tempo estudava-se 
em terra o que era · proprio da· theoria.; ~ 
procurava~se no mar os conheciinentos pra· 
ticos indispensaveis para se formar o official 
de marinha. Quem não sabe que nas tardes 
do tempo lectivo ião os guardas-mar-irihas 
aprender as fainas do apparelho e vélas, e 
conh.ecer por si praticamente aquillo que. era 
in'dispensavel s~ber ? Não se fazia isto por 
espirita de invençao 1 não, como nesta casa 
se disse :quf;! um vice-presidente de uma das. 
provincias do norte, para principiar por acfos 
estrondosos, por grandes feitos. · · 

O Sa. CoELHO BAsTos-:-Actos grandes. 
O SR. MoNTEimu ~ - Concordando com a 

opiniao do nobre marquez de Paranaguá, o 
meu digno e ill ustrado collega na repartição 
da marinha, otfereceu, como V. Ex. sabe, 
uma proposta, onde vinha exarado o mesmo 
principio, proposta que o Sr. ex-ministro disse 
que se na.o t-ecordava, quando nqni lh'a lembrei. 
Como membro desh1 casa, como ministro da 
marinha, não teve nunca S. Ex. occasião de 
saber qne seu digno e valente antecessor, que 
esse officiaH;-eneral havia trazido ·á camara 
um~ proposta neste sentido? Eu disse a S. Ex. 
o Sr. ex-mini~tro da marinha que tinha a 
proposta e dei-\h'a; e S. Ex. agora não du· 
vidará das luzes daqueUe valoroso general, 
que quando presidindo os destinos da marinha 
trouxe á ca1na~a tudo quanto era capaz de 
protnover a disciplina, o serviço e a· gloria 
da classa da arinada nacional. Eu, Sr. pre
sidente, em occasião opportuna pedirei a V. Ex. 
que tome em consideração essas pi·opostas, 
e pedire1 igualmente ao Sr. ministro da ma
rinha que tome em consideração os objectos 
nellas referidos, para que traga ao corpo legis· 
}ativo a sua opiniao ácerca dellas, conven
cido como estou de que S. Ex. deseja dar á 
armada nacional todas as boas instituições de 
que ella necessi la_. 

Tendo· eu demonstrado, Sr. presidente, que 
a academia dos guardas-marfohas nào póde 
ser conservada á bordo, pàsso lambem a fazer 
algumas observações ácerca do outro topico 
do meu primeiro discurso, isto é, sobre a. 
commissao das derrotas. Sr. presidente, S. Ex. 
já declarou que o fim da creação daquella 
commissão achava-se preenchido, e que por
tanto pretendia revogai-a. S. Ex. o Sr. ex
ministl'O da marinha muito se affectou com 
esta declaração ; e pela primeira vez o seu 
discurso tomou uma côt· que realmente nos 
sorpr~ndeu a todos. Eu deploro, Sr. _presi
dente, que assim o nobre ex-ministro da .ma
rinha se visse mortificado com a revogação . 
de um de-seus actos ; mas são desses acon~ 
tecimenlos lào ordinarios nas administrações 
brazileiras, que só lenho a pedir a . S. Ex. o 
Sr. ex-ministro da marinha um pouco _de pa 
cienci~, de resignação. · • . 

Sr. presidente, a commissão, conlinúo a s1:1s
tentar, foi illegahnente creada, :as despezas forãc, 
illegalménte abonadas. A commissão foi iJle
gal mente creada, porq11e a lei nao periniltia ao 
Sr. ex-ministro da marinha a obrigar os 
offlciaes da at·mada nacional a darem as suas . 
detrotas para serem . examinadas inquisito-. 
rialmente. A unica lei que obrígâ- os officiaes da 
marinha a darem suas derrotas para serem 
ex:Amiaadas é a lei do lº de Abril de 1796. No 
§ 19 desta--lei se·diz: _:_«Os segundos tenentes
novamente . promovidos no primeiro embarque . 
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seguinte á sua promoção deveráõ . fazer uma 
cfrcumsl~nciada derrota, onde, além do que 
diz respeito á barquinha, mostrem frequentes 
observações das variações da agt1lha, latitudes e 
longitudes dos lugares p.or onde passarem, e 
t mbem as configurações das ~ostas, ilhas e· 
portos que avistarem no mar ou onde se tiverem 
demorad9 ; com uma descripção exacta das 
marés, ventos, correntes e mais circumstancias 
uleis á. hydrographia , apresentaráõ depois esta 
derrota ao corpo dos lentes que sobre ella farão 
o mais escrupuloso exame, de cujo resultado 
informaráõ secretamente ao meu conselho do 
almirantado, ajuntando a dita derrota original á 
dita informação. Os novos segundos tenenteH de
ve1·áõ ficar enlen1fondo que desta informação de
penderá lambem a sua promoção a primeiros 
tenentes. » 

Este artigo da lei de 1796 reduz a um ver
dadeiro exame da pratica do official. Tendo sido 
examinado theoreticamenle, não quiz o legis
lador daquelles tempos que elle pudesse merecer 
a confiança do governo, que pudesse demais a 
mais merecer nova promoçAo sem saber se elle 
era ou nno habil lambem na pratica. Mostre
me o nobre ex-ministro qual o artigo de lei 

· que obrigue os outros officiaes, á excepção dos 
segundos tenentes novamente promovidos e no 
primeiro embarque, a ap1·esentar derrotas para 
serem examinadas por quem quer que seja. 

Eu peço á camara . que note as palavras -
para serem examinadas - : na.o póde S. Ex. o 
Sr. ex-ministro da marinha, nem algnem, 
mostrar um só artigo de lei que o indjque. 
Lerei o art. 123 do re3imento provisional, e a 
camara verá que deste arligo aã1J se deduz de 
maneira alguma o que pretendeu o Sr. ex
ministro da marinha cou:i' a. instituição da com
missão de derrotas. Aqui se diz. (L~.) Na.o se 
diz que será para serem examinadas, .e muito 

· menos para se dar conta inquisitorial ao go
verno. Foi nisto que firmei a minha propo
siçn.o que a creação de tal commissão era com- . 
pletamente injuriosa á armada nacional. · O 
m;>bre ex-ministro, r~ferindo-se a este artigo, 

· disse que elle tratava dos ca$os em que os 
. · officiaes commandavn.o, ou· estava.o unidos á 

esquadras, que não lratava de officiaes .que 
commandavão isoladamente vasos. Nesle caso 
então, póde militar o argumento ou coarctada 
do Sr. ex •ministro, elle por · isso · mesmo prova 
·que a respeito dos outros officiaes ne_nhn ma 
disposição de lei. póde aútorisar o Sr. ministro 
a obrigai-os a ~sla apresentação para exame. · 
Se pois, repito, são sómente os commandantes 
de navios unidos a esquadras que são obrigados, 
e os outros não ; nn.o havendo disposição de lei 
que os obrigue, á excepção dos segundos te
nentes em primeira viagem, é evidente que 
nenhuma lei aulorisou ·o Sr. ex-ministro para 
a creação de tal commissão. · 

Sr. presid~nte, eu pasmo lendo o aviso de 

9 · de Outubro de 1838 : neste aviso atlirma o 
Sr. ex-ministro da marinha que o simples 
facto de fazer uma derrota, de calcular nos 
lugares competentes o gráo de latitude em 
que se achou, e que observou, e o gráo de lon
gitude (que podia ser talvez emendado quando 
chegas::;e em terra, ou reformado em alguns 
minutos ou segundos em que sua estimativa se 
houvesse enganado, tendo em "Yista o lugar da 
observação e o ponto a que se dirigia o navio, 
ou ernfim ácerca de qualquer outra circum
stancia), pasmo, digo, -como o declarar 
que o m11r estava cavado, se avistou um. 
navio a barlavento ou sotavento, nesta Oll 

naqucl!a altura; se teve esta ou aquella tem
pestade, é sufficiente para julgar um official 
de marinha habilitado para desempenhar bem 
commissões do govemo ! Pasmo que uma 
ta I proposição fosse avançada pelo nobre 
ex-minii;tro da marinha quando a formação de 
derrolas é um objecto tão secundado, que · 
ordin:u·iamente ns cxec11lão os me:;tL·es, contra
mestres e pilulos, e outras pes!:;oas menos scien
tificas, qunes os que navegão em navios mer
cantes, e sem os conhecimentos mathemalicos 
indispensaveis a um official de marinha. Ignora 
o Sr. ex-ministro que se póúe conhecer a lon
gitude se·m fazer todos os respectivos calculas, 
se.m pos&uir o conhecimento dos pl'incipios 
sublimes das mathematicas ? 

O SR. MACIEL MoNTEIRO :-Não se póde ço
nhecer a longitude sem fazer o calculo. 

O Sn. MoNTEZUMA :-Se o nobre · deputado 
que ora interrompe, reflectisse bem no que 
acaba de avançar, estou persuadido que na.o me 
intet·romperia. 

. Pelo que acabo de dizer, é evidente que pelo 
simples exame da derrota não se· póde saber se 
um. officia~ é habil para desempenhar com
missões na marinha de guerra, e que portanto 
~sse conhecimento eL·a mui pouco efficaz e 
secundaria~ O Sr .. ex-ministro, pois, não con
siderou a verdadeira utilidade do serviço, 
quando lançou ma.o desta nova instituição que 
eu disse era deshonrosa á marinha de guerra 
pela maneira por que S. Ex. havia concebido 
o seu aviso. Tudo quanto é inquisitorial é odioso 
e indigno, Sr. presidente, da classe de que se 
trata; ora, este a·viso era realmente inquisi
torial da maneira por que o Sr. ex-ministro o 
concebeu ; por consequencia, com justificado 
fundamento eu disse que era indigno da classe 
da marinha de guerra. O Sr. ministro da ma..: 
rihha actual modificou essa inquisição, modifi
cação que . o Sr. ex-minist.ro da marinha, 
deputado pela provincia do Rio d~ Janeiro, em 
um de seus ultimos discursos chamou ·am-
pliação !! !. Não! O Sr. ministro actuàl da ma~ 
rinha actual modificou, e não ampliou, quando 
autorisou os membros da comµiissão a ouvirem 
os autores das d.errQtas ; modificou ó principio .. 
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inquisitorial do aviso, reconhecend~ o direito 
que tinhão ã sua dafez.a aquelles que erao 
victimas de um exame sobre o qual não era.o 
ouvidos,- para o qual · na.o era.o chamado~, po
dendo aliás mostrar em muitos casos que tmhllo 
bem desempenhado os seus deve~es, quando á 
comínissão podia parecer que tal. desempenho 
não havia tido lugar. A modificação, Sr. pre
sidente, feita pelo. nobre ministro da marinha, 
foi sern duvida nenhuma digna de elogio, uma 
vez que semelhante com missão de. derrotas 
houvesse de durar. 

Eu disse, Sr. presidente, q11e pelo -exame da 
derrota n!lo se podia conl1ecer a capacidade do 
official a respeito de sua habilitação como 
otlicial de marinha ; accrescenlarei que pelo 

_.simples exame da derrota não se poderia saber se 
o offlcial fez ou não uma boa derrota, e cumprio 
ou não a sua obrigução. Se acaso o Sr. ex- mi
nistro da marinha tivesse reflectido em todas 
as hypotheses que se podem apresentar no 
.mar, em que um command,mte é. obrigado 
muitas vezes a mndar de rumo, como, por 
exemplo, quando procura evitar um baixo que 
suspeita existir; hypotheses que podem dar 
lugar a persuadir ás pessoas que não estejão ao 
facto das circmristancias que o commandante 
errou, e que fez uma manobra que não devera 
seguir; se o Sr. ex-ministro, digo, refleclisse 
no que acabo de dizer,. havia de conhecer que 
sem. as explicações dos . commandanles era 
impossivel que a commissa.o ajuizasse com 
justiça a respeito da capncidade do official autor 
da derrota. 

O SR. TORRES :-Todas estas circumstancias 
devem ser mencionadas nas derrotas. 

O Sa. MoNTEZUMA :.- Nem iodas_ o podem ser. 
Eu pudera lembrar ao nobre ex-ministro da 
marinha factos que me forão referi~os por um 
dos ornamentos da nosia tribuna senatorial, 
quando tinha a honra de sel' lente em um _dos 
estabelecimentos scientificos cm Portugal. Elle 
referio que, para entrar no verdadeiro conhe
cimento das causas que havião motivado esta 
ou aqi.1ella circi1mstancia da durrota, foi obl'i- · 
gado a ouvir os indivíduos que as havia.o forma-
1isado. S1'. presidente, tudo isto prova a injustiça . 
do aviso do Sr. ex-ministro. 

Eu disse no meu discurso .anterior, Sr. 
presidente, que o nobre ex-ministro da marinha 
havia ent'ra~1uecido a disdplina da armada, 
sujeitando as derrotas de officiaes superiores 
ao exame de ofliciaes subalternos : S. Ex.. 
respoudeu a este meu lo pico de duas maneiras : 
disse que não podia ter lugar esta observação, 
p~rque ordinariamente officiaes generaes nllo 
commandão embarcações, mas sim divisões· ou 
esquadras. Mas eu perguntarei a s~ Ex. se ua 
generalidade em que se· acha concebido o seu 
aviso, se não póde lambem apresentar o caso 
~e um offfcial que se ac~~va com~andando!. 

por exempJo, a divisão do Rio da Ptala, 
sendo l}hamado á côrte a tomar o commando 
de lima embarcação, e chegando aqui, ser 
.obrigado a apresentar a sua derrota a essa 
commissão? E em ·tal caso não ia ser exa
minada essa derrota· por um. official suba}~ 
erno ? · · 

O Sa. TORRES : - Não sendo commandante 
de uma embarcação, não podia sua derrota ser 
examinada pela commissão. 

O SR. MoNTÉzuMA : - A hypothese que apre
sentei foi de o commandante da divisão vir com
mandan·do nma embarcáção, ou por economia ou -
por qualquer razão : neste caso, chegando aqui, 
segundo a leh'a do aviso, era _obrigado a apre
senlaL· a sua derrota á con1missão para ser 
examinada, salvo se S. Ex. Jhe fizesse a graça 
de o dispensar : a nao tea· lugar esta excepção 
odiosa, elle seria obrigado a levar a derrota 
á commissão para a examinar, e então per
gunto: não era isto contrario á disciplina e 
subordinação? Quando S. Ex. respondeu a 
esta parte do meu discm;so, reconheceu a 
exaclidão do meu raciocinio,. isto é, que era 
indecoroso que a derrota de nm official su
perior fosse sujeita ao exame de um ofôcial 
subalterno, pois negou que tal caso se pudesse 
dar. Mas S. Ex.. fez outra reflexão, a cumara 
permiltirá que eu a reproduza, lendo o Jornal 
do Conunercio. Disse S. Ex. (lendo) :-Quando 
mesmo' pC1ssa acontecer que. urn ofíiciaf mais 
graduado do que capitão-tenente apresente a 
sua derrota á commissão, não ha desar algum; 
porque é sabido que até os conselhos de 
guerra podem ser compostos de officiaes de 

. menor graduação do que aquelles que têm de 
responder perante· ~stes con·selhos, e isto para 
dar uma sentença. 

o SR. TORRES : - Eu disse que podem 
entrar no conselho de guerra officiaes de 
menor patente· do que aquelle qtte se deve 
julgar. · 

O Ss. MoNTEZUMA ( depoiB_ de '»wdifi,ca1• ema 
pa88agem. do diaou:rso do Sr. 'l.orreB na Jórma 
da explicação que acaba . de ouvir) : - . Sr. 
presidente, o nobre ex-ministro da marinha 
com esse seu argumento obrigou-me a exa
minar a legislaÇão ácerca de tal materia, porque 
realmente ap.enas o ouvi, disse ccmmigo-: é um 
crasso erro, enunciado pelo digno deputado pela 
provincia · do Rio de Janeiro ; mas, respeitador 
como sou de seu~ talentos, e certo da · vastidão 
de. suas luzes, e demais, lendo attenção aos 
altos empregos que tem occupado, ·principal-· 
mente na repartição da marinha, ao facto da 
l~gislação, muito principalmente sobre conselhos 
de guerra, duvidei, nlo da illustração do nobre 
ex-ministro, mas do m~u juizo; e boje .pedirei 
licença a S. Ex. para asseverar que não avançou 
uma .verdade, uma verdade judicial, isto é, que 
foi inexacto o ~ue avançou, e -~ue · pelo coqR 
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trario a regra geral é que nos conselhos de 
guerra não entrem para julgar s~não. aquel!es 
ufliciaes que são de igual patente~ ou dahi para 
cima. Eu me refiro ao que se acha disposto na 
resolnçil.o de 25 de Julho de 182L (Lê a dispo-
11ição re8_peet-iva.) Portanto aqui temos a regra 
geral, e a prova de que S. Ex. avançou uma 
proposição absolub1mente contraria á legislação 
cm vigor, Houve sómente aqui no imperio uma 
excepção de regra qne deu 1 ugar á carta de lei 
de 18 fie Setembro de 1826. Tendo o governo 
ele .mandar processar o vice-almirante Rod1·igo 
Lobo, e não existindo snfficiente numero de 
officiaes generaes de igual graduação' para fot·m.ar 
o cons_elho de guer1·a, 1·ecorreu ao corpo Je- · 
gislativo, que deliberou o que se segue (lê a 
reaolução de 18 de Setembro de 1826). Já se 
,·ê, pois, que S: Ex. o Sr. ex-ministro dn ma
rinha não foi exacto ria proposiçM que avançou, 
de que no!ii conselhos de guerl'a nunca entrao 
senão officíaes de igual patente á do réo e dahi 
para cima : existindo apenas a excepção ácerca 
dos officiaes generaes, pela falta que póde haver 
delles, e ainda neste cago devem ser semprn 
generaes. 

O SR. ToRREs: - Não. 

O Sa. MoNTEZUMA : - Ora, S. Ex. deve 
saber qu~ elle não se reíeria só a officiaes 
generaes, mas sim a todos os postos, pois que 
a hypothese era de serem as derrotas feitas por 
officiaes superiores de qualquet· patente, sn
jeitos ao exame dos seus subAllernos. Estou 
convencido que isto foi nm lapso de lingua do 
nobre deputado ex-ministro d a mal'inha .... 

O SR. ToRnEs : - Não!foi. 
O SR. MoNTEZUMA - ... E esteja a camara per

suadida de que nao tive o trabalho de examinar 
a legislação para dar um quináo ao Sr. ex-mi
nistro da marinha, mas sómente para que desta 
casa não possno sahir proposições que não estejao 
em absoluto accordo com a legislação ; po
denJo acontecer ainda que o govemo em al
guma occasião lance· mão de taes proposições 
par~ ~or e~ta fórma cohonestar seus desejos e 
nrb1tt·10. E tudo q~anto tenho a dizer ácerca 
desta màleria. Antes de passar a fallnr a ·res
peito da inslituiç110· das c01ripanhias fixar, devo 
responder ao $r. ex.ministro da marinha sobre 
algumas censuras feibs~ao meu digno collega o 
S_r. almirante. · · · 

O SR. ToRREs : -Não censurei : · não fiz mais 
do que lembrar fac.tos.· 

o Ss. MmrrEZUMA : - Ten hll de responder 
a algumas lembranças (:Tisadas ) otierecidas 
á .camara pelo meu nobre · e · digno colJega 

O SR. 'foRRES: - Devo advertir que attribui 
por engai10 ao S1·. Tristão um facto pra· 
ticado pelo Sr. Salvador José Maciel : se V. Ex. 
( di,-igindo-se para o 81·. presidente) o pennitte, 
eu farei uma breve explicação para rectificar um 
facto. 

O SR. PRESID~NTE: : - Não duvidarei, se . o 
nobre orado1· concorda na interrupção. · 

O SR. MoNTEZUMA :-Eti mesmo desejo ouvir 
a rectificação. 

· O SR. TORRES: - Entre · alguns factos que 
como pertencentes á adminislraçllo do nobre 
deputado, eu disse que na st1a adminislraçno se 
tinha nomeado um official encarregad,l da 
inspecção das obras do mar, ao quul se tinha 
dado a gratificação rle 800$ ~mnnaes; rnas, 
_examinando depois, soube 'l"e este aclo 
nllo pertencia á administração do Sr. Monte
zuma, mas do Sr. Limpo de Ab1·eu. Subsistem 
porém os mais aclos que apontei, e eu poderia 
apontar outl'Os, para o que me reservo para 
occasião opportuna. 

O Sa. MoNTEzmu (1·indo-.c;e): -Ahi está, 
não céde ainda, e quer que eu cêda ! O 
S1·. TrisUlo pelo conhario revogou esle acto. 

O Sa. TORRES :-Não. 

O Sa. MoNTEZUl\lA :-De.::onerou este official 
dessa inspecçi\o. 

O SR. TORRES :.:.-Não. 
O SR. MoNTEZUl\lA :- Foi José .Joaquim Faus

tino; o ··Sr. Tl'istão desonerou-o deste seniço ... 

O Sa. 'foRRES :-Nilo. 
O Sa. MoNTEZUMA :- . ·.· e o nomeou para 

capitão das companhias fixas. 
Quanto aos addidos, sobL·e os quaes eu ia 

fallar, estes addidos, Sr. tfresidente, forão cha
mado:. para a secretaria para supprir as íaltns de 
dous officiaes, um extremamente enfermo, o Sr. 
Ledo, e outro, o Sr. Ribas, ausente em S. Paulo, 
creio que· por interesses da su·a casa, e penso 
que ainda \1oje não comparece: S. Ex. o Sr. mi-
11istro o dirá: Para supprir a falta destes dou:; 
officiaes o Sr. Tristão nomeoú dous addidos 
que creio vencem os ordenados e gratificaçOes 
d~sses dous officiQCS de secretaria ; por conse
quencia não póde ter lugar à observaç;o f€ita 
pelo nobre ex-ministro a este respeito. 

Sr. presidente, eu declal'o á camara que não 

o . Sr. deputado pela· pfovincia · do Rio de 
Janeiro· sobre actos praticados pelo meu col
Jega no ministerio, o dign"b Sr. almfranle Tristão 
Pio dos Santos .. O nobre ex-ministro da marinha 
p,jsse,., ! 

. me conformo com a explicação ou definição 
dada pelo nobre· ex-ministro da marinha a 
respuito do que sejA.o despezas eventnaes ; dia 
é extremamente !ala, e encerra tantos objectos, 
que conduziriã.o a um verdadeiro absm·do. O 
_nobre deputado entende que despezàs even
tuaes são todas aqt1ellas ·que podem vir a ser 
neccssarias, mas que nãO forão previstas quando 
se fez o orçamento. Ora, seria absurdo que o 

1. corpo legislativo, conformando-se com esta de-' 
finiç110, desse tão poüquinho dinheiro para de~-

; .. : ' J 
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pezas eve11tuaes ! A definiçno apresentada na 
casa pelo Sr. deputado pela provincia de S. Paulo 
é m:.iis razoavel. 

Depois de ter fallado sobre os dous topicos 
importantes desta repartiç~o, isto é, ácerca da 
transferencia da ncademía de marinha, e a 
respeito da comrnissM de derrotas, não po.
derei· terminar esla oarle do meu discurso 
sem tirar todo o esêrupulo que ainda ine 
pareceu ter o Sr. ministro da. marinha ác~rca 
da confiança que devem merecer os ofüciaes 
de rnarin ha pelo que respeila aos seus es
tudos, e mesmo seu caracler. S. Ex. disse 
qne a commissão de derrotas havia sido creada 
para um fim ulii, que era saber se os Qfficiaes 
de marinha curnpriao a sua obi-igação, isto por 
meio de exame de laes derrotas : mas que, 
como hoje já se acha removiJa essa neces
sidade, por isso que o governo já está per
feitamente inteirado da capacidade dos officiaes, 
ou já fez o seu juízo, pretende mandar re
vogar essa commissrto. Eu agradeço ao nobre 
ministro a resolução tomada e a louvo tanl'J 
quanto posso; bi:m que louvores de ta.o debil 
voz não mereção grande valor ; mas, parece 
que o Sr. ministro deve dar alguma expli
cação mais. sobre o modo por que entendeu o 
fim da creação da commissão de derrotas. 

Sr: presidente, os ofliciaes da armada elevem 
merecer o maior conceito da parte do governo · 
e da nação. Eu tenho um facto que me 
lisongeio· de recordar á · canrnra, e faz o com
pleto elogio desta nobre classe da sociedade. 
En-! 18081 depois d a chegada de Sua -11.fages
tade o Sr. D. João VI á esta côrte, ·procurárão 
os officiaes da armada o pagamento de seus 
vencimentos na rEpai'lição competente. Em 
consequencia das desordens em que se achava 
envolvido o reino de Portugal, faltavão os 
documentos para se fazer o calculo de taes 
pagamentos, enlno o Sr. D. João VI orde~ou 
que se fizessem esses pagamentos segundo as 
declarações dos officiaes da armada sob sua 
palavra de honra: assim se executou. Tor
nando-se mais sereno o lwrisonte -de Por
tugal, e feita ·a restnuração daqnelle reino", 
vierão esles documentos para a côrle, e não 
desmentirão de fórma alguma as declarações 
foitas pelos dignos 9fficiaes da armada, em 
occasia.ó em que tinhão recebido os seus· venci
mentos! Honra, Sr. presidente, honra, portanto, 
seja feita a ess,1 classe- nobre da sociedade ! 
Honra ·1gualmenie seja feita á memoria desse 
rei, que soube assim dar consideraçao a uma 
c]asse ta.o digna, tão importante, da qual de
pende a segurança do estadó, a integridade 
do imperio e a gloria do pavilhão braziJeiro l 
Eu refiro este facto, Sr. presidente, não só 
porque me parece digno de ser recordado em 
todas as . occâsiões em que possa sêl-o, como 
demais, porque julgo . prova que os officiaes 
dti _armad13 dev~m merec~r do governo alto 

conceito, da solicitude e zelo com que cum
prem seus deveres em ohject.o de tão pe
qu1;na in1po1;lancia1 como seja o fazt:r . der-
rotas. · 

Um nobre deputado pela província de Minas· 
nos· disse aqní que a creação desta commissão 

· era um incentivo, um estimulo que se dava 
aos officiaes da armada para cumprirem os 
seus deveres! Ah! senhores, mui miseravel 
seria a marinha nacional se necessitasse de 

· um estimulo ta.o ridiculo ! (Apoiados.)-· 
Sr. presidente, eu nunca disse nesta casa qne 

nllO era util a instituiçtio de companhias fixas ; 
lambem nunca disse nesta casa que não 
desejava que os marinheiros recebessem alguma 
instrucçao militar ; o que eu dis:-e foi que, se o 
decreto do 1º de Julho de 1837 estava em vigor, 
lambem devia estar em vigor o ultimo artigo 
desse decreto j e que não sujeitando esse artigo 
as companhias fixas a set·viço militar, nem se 
lhes podia dur tal serviço, sem que primeira
mente fosse revogada nesla parte a disposir;-no 
do citado decreto. Perguntei, portanto, ao Sr. 
minisíro da marinha, "se o decreto do 1º de folho 
de 1837 estava ou nàO em vigor. S. Ex. me 
respondeu com o case, cie Epaminondns ! Na.o 
posso crer que o sublime dilo de Epaminondas 
possa ter appl_icação á violação do decreto em 
questão. Eu concordo com o. nobre ex-ministro 
da marinha .... 

O SR. TORRES : -E' milngre. 
O SR. MoNTEZUMA : -.. .. em que se deve 

evitar a bordo das·embarcações a existencia de 
corpos differentes ; esses principias não sã.o de 
agora : eu aindh os encontro na legis!aç:io an
·iiga, que prouvei·a Deus fosse bem estudada para 
ser melhor executada, Eu enconlt'o, SL'. presi
dente, na lei de 26 de Outubro de 1796, no§ 5'\ 
dizendo o legi~lador ao aimirantado qnê con
sulte sobre a creação de um corpo de mari
nheiros artilheiros para se tomar sobre isso urna 
resolução. Esla consulta, Sr. presidente, teve 
dep9is o seu devido effeito. · Pela lei de 28 de 
Agosto de 1797 ahi se creou um corpo de arti
lheiros marinheiros constando de tres divisões : 
1ª de marinheiros artilheiros, 2" de marinheiros 
fuzilekos, e 3" de marinheiros lastradores. O 
desenvolvimento desta instituicão podia ter sido 
feito pela actual udministr;ãçllo; e p~deria·ter sido 
feito pela administração de 19 de Setembro 
se ella não fosse, corno já disse, guiada tão 
sómente pelas innovações em objectos que nAO 
erão talvez dignos da· approvaça.o de uma ad
n1inistração la.o illustrada. Pedfrei, portanto, ao 
nobre ministro da marinha que, tomando em 
consideraçrw o que acabo de referir, e os decretos 
que existem a respeito das companhias fixas, 
não duvide dar maior desenvo1vimenio a respeito 
deste objecto. 

Por esta occasião rogo lambem a S. Ex. que 
ponha a classe da marinha no goso de todas 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:20 - PÃ¡gina 22 de 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÊ~SÂO EM 22 DE JULf-ÍO DE 18:3!) 319 

aquellas regalias que lhe perterrciào. Lembrarei 
a S. Ji:y. llln!'.l nPlhii:: PY:lr:lífo nn ,lpf'rr>fn nP. 1 '), 
de Agosto de 179'\ Nes5e decreto se determina 
expressamente que convém ao serviço nacional 
aue os· íntendenles dos arsenaes <le marinha 
;ejào 0fficiaes do corpo de marinha. N:10 con
tinue a classe de marinha a ver-se esbullrnda 
dessa regalia. Poucas são, Sr. presidente, 
aque1las que ainda !,8 concedem aos milital"es 
àa armada nacional. S. Ex.. foi o. mesmo que na 
sessão passada nos lembrou que, tendo-se nesta 
casa por vezes faiiado em augmento de soldo 
para a tropa de terra, não tinha sido lembrado 
igual augmento para a tropa do mar. Por qne 
foialidade, Sr. presidenie, ainda se ha de tirará 
classe da nrnrinha uma das regalias que lhe per
tencem, qual a que lhe cabe pela lei que acabo 
de citar? Com isto nno quero tirar o rnere
cimento a nenhum official de fazenda que 
esteja á testa destas repartições ; o que eu 
desejo é que o Sr. ministro da marinha execute 
esta lei, e dê á mat·inha o riue á marinha per
tence, porque estou intimamente persuadido de 
que grandes vantagens resultaráõ disso ao ser
viço nacional. 

Por esta occasião lambem pedirei a S. Ex. 
que não descance emquanto 11110 ::.atisfizer a 
promessa, que pa1·ece nos fez na ultima sessão, 
de evítar todos os extravios da repartição a seu 
cargo: se S. Ex. consegui1· isto, póde c;ontar que 
tem feito o serviço mais importante á nação, 
porque é por aquella repartição qne maíores 
sommas se escôao, e aonde difficilmente se tem 
pretendido conseguir exactida.o, quero dizer, 
onde difficilmente ou muito nrnl se tornflo contas. 

Creio, Sr. !')residente, que tenho respondido 
a todas as proposições do discurso do nobre 
ex-ministro da marinha que mais relação tenhao 
com as proposições por mim emittidas nesta 
casa. Emquanto ao paragrapho em discussão, 
continúo a declarará camara que me dirigirei 
pelas informações que S. E:x. o Sr. ministro da 
marinha tiver a bondade de dar ácerca Jos 
topicos por mim lembrados em outra sessão, 
e hoje novamente desenvolvidos neste meu 
discurso. 

Não tenho duvida de dar a S. Ex. a força 
quejulgar necessaria, mas com a declaraçAo de 
qlle me aparto completamente. da· opiniao dps 
nobres deputados· que suppoem que o paiz se· 
acha em uma conflagração surda, e dominado 
por um espirito de discordia.e rebellião. O' meu 
nobré collE>ga pela província da Bahia.· cm um 
de seus discüt·sos · proferitios na cas:l sustentou 
que a provincia da Bahia se achava a:neaçada 
em sua tranquillidade por se publjcarem alli 
muitos periodicos. Respondo ao mei,t nob1·e e 
digno collega que n~o tenho medo nerri susto 
de periorlicos : periodicos para mim na.o são 
senão sentinellas avançadas, .ou . da· liberdade, 
ou da . prosperidade1 ou dos partidos que os · 
domina.o. Se · acaso ~m . um sentido apparece 

um pcriodico, apparecerá outro em sentido 
.rlifl'µrpn~P. 

Na provincia da Bahia, onde o espírito de 
ordem é sem •luvi,Ll nenhuma o mais domi
nante; a orovincia da Bahia. aon:le a rebellillo 
de 7 de Novembro não pôde 'ievanta~ a -c;b~ç-a-, 
porque se via immediatamente e::;tnagada pela 
reprovação da provincic\ inteira; a província 
da Bahia cuja tranquillidilde está -entregue 
ao palriotismo das classes i n dustriosas e ili us
tradas do:1 seus habitantes, não apresenta o 
menor receio de desordem. Como? Não po
del'áõ apparecer jornaes contrarias a esses, 
que se dizem dirigidos por taes ou taes 
_______ n Ci _ ·- ~ ___ . ___ 1 _ _ • 

pe::.soa::. :- ;:,era por venr.u ra pc rq ue as 11n-
prensas das pwvincias só querem publicar 
e~se~ jornaes? ~~rá porgn~ o espiríto pro
v1nc1al é contrario á adrnuusliaçtto actual e 
ás inslit11ições do paiz? Nao ; pelo conll'ario 
vemos que, se ha jornaes que escrevem com 
licença, ha outros qne c:Screvem no sentido 
das instituições do paiz, e por consequencia 
da pro:;peridade provincial e geral. E', Sr. pre
sidente, a approximaça.o das eleições a causa 
talvez da appnrição ue mais jornaes : cada 
um quer fortnar o seu nucleo, qner sus
tentar o seu partido, quer levantar a sua ban
deira, n/lo tendo por fim outra cousa mais 
do que dirigir as eleições no seu sentido. 

O SR. MACIEL MONTEIRO faz 1Jma reflexa.o 
que n/lo ouvimos. 

O SR. MoNTEZUMA :-· Vejo-me interrompi do 
pele ~obre deputado de Pernambuco, que me 
parece contestar esta proposição, porque tem 
a fortuna de pedencer á provincia de Per
nambuco (rindo-se), toda dirigida poL' uma só 
voz, por um só pensamento : dê o nobre de
putado graças á Divina Pt'Ovidencia, nós na 
Bahia ternos esse inconveniente ; na Bahia 
ha partidos, opiniões, ·e pensamentos livre
mente ernittidos; porém, nenhuma dessas opi
niões, nenhum desses pensamentos é con
trario nem ás instituições do paiz, nem á 
prosperidade dest.\ patria com1num que ado
ramos. 

O Sa. MÁcrEL MoNTEIRO :-Isto acontece em 
todo o Brazil~ 

O SR. MoNTEzu11rA : - Fit me nestes princi~ 
pios, eu entendo que o Sr. ministro da ma, 
rinha, pondo um pouc·o· de parte estes ter
rores, póde calcular as forças de mar sómente 
pelo . que é relat~v.Q ás necessidades reaes do 
se1·viço. E 'já: que toco nesl~ objecto, eu de: 
sejava que S. Ex. tivesse a bond,1de de ver 
o modo de economisar os dinheiros pt.iblicos 
quando se trata de commanúos, por isso que 
me· constou, não sei se é exacto (S. Ex. o 
dirá), .que no Rio da Prata ~istia um com man
dante com vencLmentos de commandarite de 
esquadra, ou de divi~~o, sem haver tal di
visão; e isso augmenta alguma cousa as · des .. 
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pezas publicas. Não sei se na Bahia tan-1beni 
ha isto ; em uma palavr.1, sobt·e tal objecto 
nada assevet'01 e desejarei que S. Ex. haja 
de: me il lush·ar. 

O Sr. Sena Pereira (minist,·o da m,arinha) 
responde que as derrotas não são objeclo
de H.\o pouca impo1·tancia como acabou de 
affirmar o Sr. Montezumn. A este respeito 
as exp1·essões de S. Ex. forão mal enten
didas ; e posto conhe{:a os sentimentos do 
Sr. deputado, o nao possa deixar de reco
nhecer que foi por equivoco que allegou a~ 
opiniões de S. Ex. 1 apresenludas na casa, para 
basear #a sua, manifcsla o desejo que as suas 
palavras seja.o bem entendida:s para que não 
dêm lugar a equívocos semelhantes. 

Pura melhor fazer sentir a in1pol'lancia das 
derrotas, S. Ex. espera que por esta unica vez 
lhe seja permittido usar de uma expressão 
pouco parlamentar· tal vez, mas pela qual se de
signa o oflicia} que nào sabe fazer derrota : u 111 
tal official se chama na marinh:1 - uwrinheiro 
de agua doce-. Não só é essencial, mas é 
muito preciso que um official de marfoha, 
vrincipalmente de guerra, saiba faze1· derrotas ; 
o commandante de uma embu1·caça.o que faz 
pa1·te de uma esquadra nunca poderá, no caso 
de separaça.o, reunir-se~Jhe em um_ ponto dado, 
dar caça, ou ficar de observação á esquadra, 
sem que seja bom navegador e saiba faze1· der·· 
rotas, nã.O dessas de que falluu o Sr. Monte· 
zuma, mas derrotas s1,1blimes ; porque sobt·e a 
costa qualquer homem a faz. Nas e1ubarcações 
costeiras qualquer mestre que não sabe senãr> 
fazer riscos, füz uma der1·ota; mas na madnha 
de ~uerra! que nav~ga em altos mares, n~o é 
assim : e necessar10 que os commandantes 
possua.o as altas tbeorias · da navegação, as 
sciencias que constituem o perfeito navegador. 

Na nossa acad~miu de ma1-inha lm exame:,; 
de pilotos, mas nao consta a S. Ex. que algum 
delles lenha carta ge1·al, o que pt·ova · que não 
l~m conhecimentos para serem pilotos de carta 
geral; e se ee:tes conhecimentos são necessal'ios 
a um particular, como não a um ofncial de ma
rin~1a? Entende pois que uma instituiçilo que 
e_sbmulasse. os officiaes de marinha, sem lhes 
tirar o credito e pondonor, seda de muita ulili
dadé ao serviç? r~aval; tanto mais, quanto, 
como S. Ex. .. Jª dtsse cm outra occasino, os 
nossos offíciaes de marinha estãO reduzidos a 
1·otiueiros_ ~elo. estado . de nossa na vegaça.o. O 
que se dma (isto não pass~:d_e hypothese) se 
apparecesse o exemplo triste e degradante de 
um oflicia), aliás.conhecido como capàz, grave 
e valente, chegando. este porto, e não tendo 
derrota, ser ·obrigado a pagar 50 ou 60 .mil 1·éis 

· a quem. lh'a fizesse·? Se tal acontecesse não 
seriá bastante. para o . desacredila'r completa-
mente? . . . 
. O SR. MoNTEZUM4 :..:,_ Mas este .facto isolado 

. uao mancharia a classe inteira. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA :- Felizmente · 
tal exemplo ainda não tem havido; mas se 
acontecesse, não seria conveni.ente evital-o? 

Visto que o Sr. Montezmna approvou a ·dis
posiçao do governo à respeito da com missão de 
derrotas, parece a S. Ex. provavel que o mesmo 
Sr. deputado approve tambem uma disposição 
que lenha por fim suspender· o effeito do de
creto. relativo ás companhias fixas de mari
nheiros, ao menos no artigo que priva que os 
rapazes que se applicão á vida do mar na.o 
tenhão caracter algum, se asseJhem a cousa 
alguma militar. Crê que está bastantemente 
provada a utilidiide que deve resultar desta al
leraça.o. S. Ex. julga conveniente explfoar neste 
lugar q11e 1 quando fallou de recrutamento. ou 
e11gajamento de e~traugeiros, era de mari -
rinhei,·os, e não de officiaes. 

S. Ex.. esltí firme na opinino, quer como otli
cial de mal'inha, quer como minist1·0, de que 
o Bruzil deve ler uma marinha nacional, para 
o qllc talvez nem seja preciso apresenta1·-se uma 
eslalisl.ica, á vista do pequeno riumero de ma· 
rinheil'Os, de que carecemos; a instituição das 
compuohias fixt1s talvez possa preencher as 
vistas da camal'a, do governo e da nação, com a 
econo1nia tão recommendada na casa. O go- -
verno, como S. Ex. já disse na sessão antece
dente, tem feito tudo quanto está de sua parte 
para ter urna marinha nacional, e marinha na• 
cional o. mais pl'Ompta que é possivel ; mas tem· 
lhe faltado a cooperação de alguns individuus,que 
S. Ex. ni.\O diz comtudo que se recusem a coad
juvar o governo neste empenho i mas o certo é 
q~e depois que S. Ex. está no mini~t~rio apenas 
vrnrão dous recrutas, um dos quaes nl1o quiz 
re~eber pelas pessimas informações que a res
peito delle J.éra o respectivo juiz de paz, dizendo 
que .o mandava para servir na màrinha por ser 
incot-rigivel. · 

Entretanto as embarcações de guerra des
tacadas nas·provincia~ pedem recrutas para o 
serviço dos navios. S. Ex. não sabe donde nnsce 
a falta; se dof:l commandantes dos navios, que 
não cumprem seu dever na presença dos presi
dentes ; s_e dos presi~entes, por serem pouco 
conhecedores da marmha ; se de outros in
divíduos que nãó fazem caso das ordens que 
recebem, e não concorrem de sua parle como 
devem para se completar ·o. serviço de que 
são et1.carregados; muito mais quando é sabido 
que os· nossps_ indigen8.S . das províncias do 

, norte, até · do mte1·ior, collocados a bordo, em 
pouco tempo -são · babeis, destros e valentes 
marinheiros_ : e até pela sua estatura e ·elas~ 
tcrio sao os homens os m·ai~ capazes que podem 
haver para o serviço do · mar. 

Pal'e~e a S. Ex. talvez iinpossivel fomentar 
a . · marmba mercante no estado em que se 
acha, porque a inaior parte das guarnições 
se coi)?põe de escravos dos proprictario.s dessas 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 1 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM. 23 .DE JULHO DE 1839 3:H 

embarcações: assim é irnpossive1 formar ma
rinha mercante. 

u ::SR. 1v10NTEZUl\fA ; - E' un1 grande rnnl : 
os nossos pescadores são rieaços ; têm muitos 
escravos, e os empregão 111:1 pesca. 

O SR. r-,1iNISTRO DA lvIARINIIA, continuando, 
diz que quanto ao espirita ele ordem, S. Ex. 
eslá persuadido de que n:10 lia brazileiro algum 
qHe não lenha este sentimento : a folla do 
lhrono o deL1 a entender: S. Ex. o ratifica 
cómo minislro, e a resposta da camara dos 
denutados nada deixa a deseiar. Para o go
~~;1~ü conservar eslc esl.:l.be1eci';T1ento de orde~n, 
S. Ex. aponta que· o q11e faz. é o que deve 
fozot·. 

S. Ex. espera que lhe srja permilllclo re
servat· para oulrJ dia as suas l'l!SJ!Ostus, se 
alguma cousa aintla l1u11vcr a que nüo lenha 
respondido. 

MurrAs VozES : - Vo los, votos, votos. 
Dando-se o :nligo primeiro por rlism1tido, 

o Sr. ministro relit·u-se com <IS fornrnlidadr.s cio 
costume. 

E' npprovado o urtigo primeiro, rejeitada a 
emenda addiliva dn palavra - ordinarias. 

O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do 
dia, e lcvanln a sessão ás 2 e méia horas 
da tarde. 

---c!.e-~-

Se!!!isão em ~3 de Julho 

PRESJDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Sumumo.~Expediente. -Prqjecto8 e requeri
mentos.-Ordem do dia.-Revçgação da no-

. meação do Dr. O.uerra.-Fixação de forças 
de mar ; rqjeição do artigo 2" ; adopção dct 
emenda do Sr. Veiga Pessoa. 

A's dez horas da manha. faz-se a chamada, 
e logo que se reune nnmero legal de Srs. de
putados, abre-se a se~sa.o, lê-se e approva-se a 
neta da antecedente. 

Faltão com csrnsa participada os Srs. Cajueiro, 
Belleza, José Marianno, Ferreira · de Caslt'o, 
Torreão, Carneiro da Cunha, Cintra, Gomes 
Ribeiro, Aureliano, Freitas, Bustamante, Al
cibíades e Pinto Coelho, e sem ella os Srs. 
Souza Franco e Francisco do Rego. 

· EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expcdienle, 
·1erido os seguinles officios : 

Do rilinislro da fazenda participando que, 
.havendo o governo, de accordo com o parecet· 
da camara dos Srs .. deputados, communicado 
.em officio da mesma camara, datado d_e 15 do 
:coúenle, ordenado á commissão liqnidadorn do 
cxtinclo banco que entrasse para o· thesouro · 
:sem dernorâ com a im portància dos çlividendos, 
·ainda i1fío devidament.P. recla111ados, teve em 

TO)JO II 

resposta o que consta uo officio da rnesma 
comrnisst'.l.o, de. 19 do corrente, que remelle 
µ:ua que a àiia cama:·a iiaja de tornar a de
liberação que ju1gar conveniente. O ministro 
adverle que, anles de ler recebido o dtadD 
orficio desta can1ara, o governo havia ordenaào 
aos juizes de orphãos e ausentes que proce
dessem na fórmu cifl lei á arrecadação dessas 
sornn1as, e que ainda na.o consta o resultado 
desta diligencia.-A' commissão do banco. 

Do mesmo rninislro, enviando a informação 
do ndm inislrador da recebcdot"ia do m II nir:inin. - -- - -· -- - - - ,- ~ - ' 
de 20 llo corrente, sob n. 101, e tabella que 
o ricornpanha, do rendimento do imposto es· 
tabelecido sobl'e casas de commercio estran· 
geiras, nrrecadado nos annos financeiros de 1837 
a .1838 e 1838 2 1839: salisfoz ao que de ordem 
desta carnal'a .se lhe requisilo1! em 16 deste 
mm;. Da mesma informação consta o rnoliv o 
por qne se não pódc fornecct· aind., seme
lhante esclarecimento a respeito do corrente 
mmo financcil'o.-A quem fez a rnquisÍ\°,âO. 

<< Tabella do reudimenlo do imposto annual 
sohre. lojas, arrecadado pela recebedoria da 
côrte nos annos financeiros abaixo declarados, 
a saber : 

cr Anno financeirn de 1837 a 38, 73:874$6-56; 
de 1838 a 1839, 74:77.5$371. ·J> 

Do mini~lro do irnperio, remetlendo a copia 
do decreto de 13 do corrente corn os docu
mentos que lhe são rei ali vos, pelo qual se faz 
mercê ao major Solidonio José Antonio Pereira 
do Lago da pens1i.o annual de trezentos mil 
réis.-A' com missão de pensões e ordenados. 

Julga-se objeclo de deliberaçfto, e vai a im
prirnir, o seguinte projeclo da commissãO do 
orçamento da fazenda: 

« Determinando o regulamento de 30 de 
Maio de 1836, no artigo 197, que nenhum lra· 
piche ou armazem se possa alfandegar :,em 
licença do tribunal do thesouro, o qtlal a não 
concederá. sem que o respectivo dono, ou 
administrador pague a quantia eqoivalenle ao 
vencimento de um guarda-agente da respectiva 
mesa, .o administrndor da mesa do consu1ado 
desta côrte fez intimar a todos os proprietarios 
e arrendatarios de trãpiches para 13ntl'arem nos 
.cofres com o imposto estabelecido no dito ar
tigo, contando desde o dia em que principiou a 
ter execução aqilelle regulamento. 

e< Contra esta deliberação reclamá.o diversos 
administradores e proprietarios de . h'apiches 
desla côl"le, que já exis[ião com casas alfan
d_egadas no tempo em que foi publicado aquelle 
regulamento, pela razno de que tendo levado 

_sua supplica á presença do. governo imperial 
nenhum deferimento tem tido, e nem o es· 
p1:1·ão, visto que o governo c.ontemplou o pro· 
dueto dessa imposiçM como renda do eslado 
no orçamento _para o anno de 1840-1841. 
Diversas rlizões allegão os supplicantes conlra 
a citada disposiç!lo do regulamento, coit10 

•l:l. 
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322 SESSÃO EM 23 DE JUtFto DE 1839 

seião entre outras as see:uintes: aue não oodem 
e;i~r sujei tos os seus tr;piches -a 'tal i m p~sição, 
porqu.e as disposições do artigo 197 s:lo só re
lativas aos trapiches e a .. mazens, que de futuro 
pretenderem ser casas alfandegadas ; que o 
imposto é illegal e inconstitucional, porque im
postos nllo podem ser creados por acto do go
verno, e pe,o simpies titulo de instrucções ou 
regulamento ; que a imposição é enorme, por 
isso qm: taes estabelecimentos já estão onerados 
com muitas; outras, como sejão a decimu ur
bana, a de escriptorios, n taxa dos escravos e 
caixeiros estrangeiros : que não tem proporçao 
3]guma sendo applicada indistinctan1ente. a 
todos os traµiches, ainda aos de menor trafico, 
os quaes podem todos ser com modamente ins
peccionados por um; ou dotJs agentes sómente : 
que elles nãÓ precisM dessri licença porque a 
têm de tempo immemorial com plena appro
vação das autoridades respectivas ; que á vista 
das leis, e das garantias que dú a constituição, 
nllo podem ser embaraçados no livre exercício 
de sua industria, solicitando do governo a pcr
missno de receberem merct1.clorias cru seus lra
piches; que o governo não tem autoridade r!e 
exigir delle semelhante imposição com o pre
texto de licença, e debai;-;:o de pena de serem 
fechados os trapiches, que constituem a sua 
pt·opriedade, e cujo uso a nenlrnma lei 
offende. 

« A commissão de orçamento da fazenda 1 a 
quem foi incumbido o ex.ame deste negocio: 
na.o póde convir na maior parte das razões 
produzidas pelos supplicantes, porque são in.
teiramente infundadas e ínsustentaveis, mas 
acha que algumas não podem ser desprezadas : 
e attendendo a que ·ta.es casas ficarião muito 
oneradas, se além do que já pagã.o, fossem obri
gadas a pagar mais a imposição de que se 
trata : que as despezas, que o estado tem de 
fazer devem sahir da massa geral da renda, a 
qual deve ser augrnentada quando nao seja 
sufficiente, porém, de uma maneira que abranja 
a maior somma possível de contribuintes, e não 
uma classe sómente deJles, o que seria· odioso, 
muito mais dando-se o caso de não haverem 
sempre tantos guardas-agentes, quantos silo os 
trapiches ou armazens, que não obstante são 
sempre obrigados a contribuir com o or
denado, que deverillo · vencer se existissem, 
é de parecer que sejllo deferidos os sup
plicantes pela maneira proposta na seguinte 
resolução : . 

« A assembléa geral legislativa ·resolve : 
u Artigo unico. Fica · revogado o art. 197 do 

regulamento de 30 de Maio de 1836, ·na parte 
sómente que impõe aos trapiches e armazens · 
que se houverem de alfandegar com licença do 
governo o onus de contribuire·m annualmente 
com a somrna correspondente ao vencimento de 
um guarda agente da respectiva mesa do coa• 
:miado. 

e< PJço da camara dos deputados; 11 de Julho 
de 1839. - J. F Vianna. - M. Carneiro de 
Cmnpos. -M. N. Ca.stro e Silva. >> 

Lê .. se o seguinte : 
(( A commjssílo de constituiçl.'l.o, afim de poder 

interpôr o seu parecer sobre o requerimento dos 
officiaes superiores e subalternos da guarniçtío 
da província de Pernambuco, pedindo a annul
laçào do decreto de 4 de Dezembro de 1833, 

· que privou dos direitos de ciUadãc braziJeiro _a 
José Pedro de Araujo e Aguiar, antigamente 
capitão do corpo de artilharia da referida pro
vincia.1 requer que se peça ao governo copia au
thentica do referido decreto. 

e, Paço da carnara dos deputados, 22 de 
Jnlbo de 1839. - ,J. Clemente Pereira. -Bar
reto Pedroso. >> 

O Sr. Henriques de Rezende julga que 
seria melhor que esse official 1 a exemplo do 
que já se praticou com outro, requeresse un~ 
conselho de guerra em Pernambuco e alh 
respondesse. 

O requerimento da commissão é posto a votos 
e approvado. 

Julga-se objecto de deliberaçao e vai a im
pri tn ir o seg1Jinte parecer da commiss:1o de 
instmcção publica ; 

cr Informando á esta camara o governo, em 
seu officio de 6 do corrente, que ainda con tinúa 
a falta .de um ajudante de porteiro para a aca
demia das bellas-artes desta côrte, e que se
me]h,rnle falta só .póde ser remediada com 
a creação uaquelle emprego ; e declarando m:Jis 
que é tal a sua necessidade, que o mesmo 
governo já se via na precisão de nomear a um 
cidadão para fazer interina e gratuitamente o 
serviço que lhe deve ser inherente, a com
missão de inslrncção publica tendo em consi
deração o que assim declara o governo, e já o 
liavia repre;entado o director <la mesma aca
demia, em nome da congregação dos lentes 
delle, é por isso 'de parecer, que se adapte a 
seguinte resolução : 

u A assembléa geral legislativa resolve : 
<e Art. lº. Fica creado o lugar de ajudante do 

porteiro da academia das bellas-artes desta 
côrte, e o governo designará as obrigações a seu 
cargo. 

<< Art. 2º. O ajudante dó porteiro da re
ferida academia vencerá o ordenado annual de 
300$. . . 

,e Art. 3º. Ficllo revogadas as leis em con· 
traria. . 

(C Paço da camara dos deputados: 20 de Julho 
de 1839. -Bispo de Ouyabá. - Bandeira de 
.Jfello. -L. J. Ribeiro. " 

São approvados os seguintes req1Jerimentos : 
<' A cornmissão de industria, commercio e 

artes, para dar o seu parecer sobre diversos re• 
querimentos relativos á conslrucção das estradas . 
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SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1839 323 
de ferro, requer que se exija do governo um 
o11icio que pelo Sr. marquez de Barbacena foi 
dirigido á secretaria de estado dos negocios do 
imperio, em data de 30 de Junho de 1836, bem 
como as propostas dos directores da companhia 
de Durham, que acompanhiirão o dito dficio, e 
a cõnsulta que a tal respeito foi apresentada ao 
governo pela junta do cornmercio. 

<e Paço da camara dos deputados,.22 de Julho 
de 1839. - Ferreira Penna. - Gomes de 
Campos.,, 

« Requeit·o que se pergunte ao governo 
pelo ministerio da fazenda, · se já se veri
ficou o supprimento de 30 contos de réis ao 
cofre provincial das Alagôas, decretado na lei 
do orçamento do corrente anno financeiro. -
Oazado. " 

Lê-se e entra em discussão o seguinte : 
cc Requeiro que para melhor decidir-se o que 

pede o Exm. ministro da guerra sobre o paga· 
menlo dos soldos dos officiaes confirmados prla 
1·esoluçno de 13 de Setembro de 1831, se peçllo 
primeiramente ao governo todas as informações 

· que a tal respeito possa obter da thesourarin 
da província de Pernambuco, aonde se tem 
pago a quasi todos estes officiaes ; a quanto 
orçou este pagamento ; quanto ainda falta a 
pagat· ; de quando e até ,quando deixárão os · 
mesmós de ser pagos de taes soldos ; o moti ,,o ou 
ordem pela qual forão suspensos dos mesmos.; e 
finalmente, quaes os fundamentos ou allegações, 
pelos quaes a 1nesma thesouraria lhes mandou 
pagar quando elles requererão. 

,e Paço da camara. dos deputados, 22 de 
Julho de 1839_. - J7eiga Pe.ssoa. " 
. O Sr.· Carvalho de :Mendonça. não póde 
deixar de oppôr-se ao requerimento, não só 
porque julga desnecessarios os esclarecimentos 
que elle pede venha.o da provincia de Per
nambuco, como porque isto traria demora dos 
pagamentos dos officiaes. , 

Sabe que estes requerimentos de que trata o 
officio do nobre ministro da guerra farão todos 
consultados bem, e que o governo já fez paga
mentos semelhantes a outros otliciaes em iden
ticas circumstancias ; ora, se pois as consullas 
na.o querem dizer senão que tal ou tal pre
tenção é de lei, ou está no caso da lei, porque 
quando o governo manda c.onsultar é $6mente 
para esse fim ; se pois outros officiaes com as 
mesmas razões forão pagos dos mesmos venci
mentos de que ora se trata, como demorar por 
este requerimento o pagamento que se firma 
em razão, justiça e di1·eito? 

Suppõe que o governo, quando se dirigio ao 
corpo legislativo, reconheeeu a justiça dos 
officiaes, e não quiz escusar as suas pretenções ; 
mas sim que a camara attenda a taes paga
mentos, para. consignar-lhes a precisa quantia 

com missão de marinha e guerra, demorar taes 
pretenções, que julgo justissirnas, e não sendo 
necessarios á commissào taes esclarecimentos, 

· voto contra o requerimento, quando o seu 
illustre autor o não retire. 

O Sr. Lima e Silva pronuncia-se contra o 
requerimento, e parece-lhe extraordinario que 
elle fosse feito por um illustre deputado que 
não pertence.á commissão de marinha e guerra. 
Entende que o requerimento tem por fim de
morar o negocio, e adiar mesmo o parecer da 
commissllo antes de elle virá mesa. Pede-se 
este anno qtie venha.o esclarecimentos de Per
nambuco; para o anno póde um outro S1·. depu
tado pedir que venhã.o esclarecimentos de outra 
provincia, e assim demorar-se por longo tempo 
a decisiio deste objecto. Não póde isto ler lugar ; 
e eleve-se entender que o fim do requerimento 
não é senão demorar o negocio. 

O Sr. Veiga. Pessoa. mostra que, tanto as 
razões do illustre deputado que primeiro fallou 
sobre a mataria, como as razões do segundo, 
são todas em favor do seu requerimento ; 
pois o requerimento se não oppõe ao que os 
illustres deputados querem. Um iJlustre depu• 
tado disse que este requerimento não fazia 
senão demorar a decisão deste negocio ; esta 
não é a sua intenção, e a commissl1o póde. dar 
o seu parecer independente do que se pede no 
requerimento, e de fazer ver á camara todos os 
documentos para habilitai-a a dar o seu voto 
bem fim,ado em justiça; porqne qualquer que 
seja a medida, quando passe nesta camara, não 
passará no senado ; se fosse por meio de um 
parecer, bem ; mas · não é por este que o go
verno ha de safü;fazer a esses officiaes que 
requerem, e eutão considera que ha uma razão 
muito forte para passar o requerimento, que 
vem a ser, que se a com missão apres,·ntar uma 
resolução,. esta, embora seja approvada nesta 
casa, não ha de succeder o mesmo no senado ; e 
se acaso o senado não ti ver conhecimento de 
todas essas informações que pede o requeri
mento, o qual fez por saber que o Exm. 
ministro da guerra tem requerimentos de 
alguns officiaes que· por uma arbitrariedade, 
deixando de serem pagos de seus soldos por 
certo tempo, requerêrão agora esle pagamento ; 
e sobre esses requerimentos o ministro mandou 
consultar, e o supremo conselho consultou a 
favo1·; mas o ministro não quer por si resolver, 
e por . isso. pede no seu officio uma d~cisão. A 
camara mandou este officio á comm1ssão de 
guerra, que sem duvida apresentará uma reso-

na lei do orçamento. · · 

. luç&.o ; então, para a ·discussa.o desta, é que elle 
orador quer os documentos que pede, embora 
se demore. E' por taes docum·entos que se 
mostrará a justiça com q~e a thesouraria de 
Pernambuco já mandou pagar a ~aior parte 
dos officiaes confirmados pela resolução de 
issi~ 4 excepça.o desses ~oucos que a~ra f~:-rortanto, ~~º qeseJandor cp~o mem~ro da 
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. SES~lO EM ~B DE JULHO IJE 1~30 

querem, os quaes só deix:át·!io 1le ser pagos, por 
ir daqui uma ordem sahirla da thesouraria· em 
que se fundava para semelhante paganiento. 

O orador diz que, lendo o governo rie .Per-· 
nambnco feito uma proposla remunerando os 
serviços dos ofüciaes dos corpos de 1" linha 
daquella província em favor da indcpendencia, e 
seguindo-se logo n revolução de 1824, sem que 
essa proposta fosse confirmada ; muitos. destes 
officiacs, que tomál'M parte nessa rt!voluçã.o, 
ficárno por isso sem os soldos, sem preceder 
sentença, ou mesmo ordem legal, como já 
disse i alguns destes enlrando para o serviço 
fora.o sendo pngos ; o resto, que · teve confir-

· mação em 1831, deixou de ser pago; e como 
tivessem tido, como todos as mais da pro
posta, a sua confümaçã.01 pois que antes du 
revoht~·ão tiverão exe,·cicio e soldos, e estando 
elles sempre pl'0mptos parn o serviço, na.o 
havia razM pam deixarerh de ser pagos ; e 
tanto mais que elles mostrarão que nunca 
houve ordem ulguma para se lhes terem sus
pendido esses soldos ; não foi senão a má 
vontade de um chefe da thesotll'Ul'ia das tropas 
desse tempo, que era muito indisposto conlt'a 
taes o!íiciaes. Ultimamente diz que são conse
qucncias de um~ revolução. Por isso julga elle 
orador que, tendo a thesoururia de Pernambuco 
exigido tlestes officiaes os documenlos pan, que 
lhes pudesse pagar, quer que elles venhão ao 
corpo legislativo para não succeder como sue
cedeu com a resolução sob1·e a antiguidade, que, 
passando plenamente na camara, cabio no 
senado. 

Fica adiada a discussão. 

PRIMEIRA PARTF. DA ORDEM DO DIA 

Continuação da questão do Dr. Guerra. 

O Sr Nunes Machado : - Sr. presidente, 
proponho-me a mostrar que um bacharel no
mea:do juiz de direito de uma com.arca vaga, 
ainda que não tenha tomad9 posse é magis
trado, e como tal nno póde. ser destituido pelo 
governo. Se altendo; Sr. presidente, · para a 
constitlliçáo; se a comparo com a ordenação· do 
li~ro 1º, titulo 2º, e lei de 11 de Outubro de 
18271 sou fo1·çado a· reconhecer que o em
prego de magistratura conslitue a propriedade 
daquelle que o obtém legitimamente; e então 
pergunto eu á nobre commissão qual o modo 
de obter essa propriedade :' Será por meio da 
posse? Certo que não, pois além do caso ex
cepcional da prescripção a propriedade ad
quire-se po1· meio de um titu).o legitimo; e no 
caso que se controv.erte, qual será o titul.o que 
confere ao baeharel a proprit!dade do emprego 
de magistratura? Nno será a nomeação,. o 
diploma, cuja condição de legitimidade está na 
facu Idade que o governo tem · de nomear para 
uµi lugar vago, e nas habilitações do nomeado? 
Certamente que sim ; logo, como fazer , .de· 

• pender a validade do direito que se adqi:tire 
pelo Ululo do facfo da posse? Senhores, pa-
1·ece,mc que a commissão tem laborado em um 
grande equivoco, confundindo o effeilo com a 
causa, a propriedade com a posse ; são COUS(lS 

inleíramente diversas, já em sua 01·igem, jii em 
seus resultados; a propriedade é o direito de 
possuir, a posse é o facto de possuir effectiva
mente ; mas nada tem a primeira, que é causa, 
com a segunda que é effeito ; póde existir 
valida e realmente a propriedade independente 
da posse; esta é que não póde ser legitima, ou 
como em direito se chama, não póde ser civil 
se não procede de um titulo legitimo ; porém 
semp1·e que se dá a posse, esse facto faz pre
sumir a existencia do direito, a existenda da 
proptiedade. Portanto, Sr. presidente, se a 
posse de que tanto falln a commissno, e a que 
dá tanta importancia,_nn.o é a occupação, não é 
a natural, não é esse facto que o art. 137 do 
codigo criminal pune, isto é,-o arrogar-se 
alguem, e effectivamente exercer sem direito e 
motivo legitimo qualquer emprego,-é evidente, 
pelos mesmos princípios da nobre comntissao, 
que a qualidade de magistrado adquíni-se pelo 
diploruü, que é o titulo legitimo de propriedade 
de que p1·ocede essa posse civil que o mesmo 
magistrado tem de tomar. E. por conseguinte o 
aclo do governo que tender a que essa posse se 

. não verifiqne, é 1nn verdadei1·0 allentado, um 
ver:dadeiro espoliei. 

Sr. presidente, foi trazido para a queslão o 
argumento tirado dos contractos de compra 
e venda, argumento que um nobre membro 
da comrnissão aceitou dizendo que, assim como 
na compra e venda a propriedade se não con
feria sem a tradição da cousa, do mesmo modo 
no caso em queslllo se não era·magistrado antes 
da posse ; pois o diploma apenas dá o jus 
a.d rein. Ora, a proposição do nobre membro (o 
Sr. Ruéeto Pedi-oso) nrto é exacta em toda sua 
amplitude, porquanto, como já fiz veL· e o farei 
ainda, a propl'iedade ern nada deperide essencial
m~nte da posse; mas oaquillo em que a pro
posição é verdadeira, ella contém quanto basta 
pará resolver e questão. Pergunto ao nobre 
membro o que é o jus ad 1·e1n ? (&t cauea. legi
ti,na possidendi; isto é, o direito de possuir le- · 
gitimamente uma cousa i portanto, como os 
direitos não se adquirem nem perdem arbi
trariamente, fica claro que só nos casos, e pelos 
modos que a lei ·determinar, se póde estorvar 
e impedir o ex.ercicio desse direito ; ora, como 
nas faculdades· do governo não está a de des
tituir um magistrado nomeado, a quem fe:1.: 
expedir e entregar diploma., segue-se que o 
acto do governo que· destituio o Sr. Agostinho 
Moreii·a Guerra ~ um aclo nullo,. um acto il
l~gal, porquanto, norne;;Jndo-o, como o nomeou 

· o governo, e encartando-o, acab~u com quanto 
lhe cabia a semelhante respeito. 

Senhor, eu disse que a proposiçao do riobre 
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SES~ÃO EM 23 UE JULHO DE 1839 325 

!llembro não era exacta em toda a extensii_o, 

e vou provar : supponha-se que Pedro me 
vende sua propriedade, que recebe o dinheiN, 
e me faz passar a competente escriptura, que

eu pngo a siza, mas nãO tomo posse da causa, 
pol' se achar distante, e que, quando me dirijo 

a verificar a posse, acho a propriedade occu
pada por Paulo, em virtude de venda posterior 

que lhe fez Pedro : pergunto, fica insubsistente 

o meu direito? NM posso revendicar a minha 

propi-iedade? Certamente. Portanto, no nosso 

caso, a falta da posse não torna menos real e 

valioso o direito que o bacharel nomeado ad
quiria com a nomeação e com a entrega do 
diploma. 

O mesmo, senhores, succede corn o con
lraclo das doaç~es ; mna ve·i feita a doaç.ão, 

aceita pelo doado, insinuado, se de insinuar fôr, 
o doador não tem mais a faculdade de res
cindir por sua vontade e arbitrariàmente o 
contracto. 

Tarnbem não serve o oufro argumento do 
nobre membro, de que os direilos não se ad
quirem antes da e1.islencia, e que como posse 

é qne produz a idade - mag·strado - é dahi 

que data_ a pcrpet.uidade. Digo que não serve 

o. argumento, porque é sabid·o que os di

reitos do filho posthumo não são menos -vet·da
deiros e reaes que os dos outros, e entretanto · 

elles <latão de anles do nascimento. Senhores, 
eu rogo á camara queira- reparar nas solem
nidades que acompanhão a nomeação ; ha 

primeiran-ienle um décreto do governo pro

vendo o lugar, e em consequencia se expede o 
diploma, sobre o qual está hnposto um tri
puto que o. nomeado paga: e, senhores, se 

esse qipioma não é nada, nM produz por 

si' cousa nenhuma, como cobrar-se um im
posto em virtude delle ? Fôm mais natural 

impôr e cobrar o imposto depois da posse. 
Porém, não succede assim, paga-se no acto 

de tirar-se o diplo01a, o que faz ver que a 

cousa, ou, antes, que o contracto está com
pleto. · 

Sr. presidente, quanto venho de · dizer não 

. são meras theorias, não são proposições- vagas, 
são argumentos tirados de no.ssa jurisprudencia 

e t·oborados pelos factos. Senhores, de quando 

um official é otlicial? Será depois que elle 
tira a patente, depois que toma posse en
trando para o exercito? Não, ·elle é officfal 
desde o instante em que se lavra o decreto de · 

sua promoção, que, uma vez publicado, não p6de 

mais o governo revogar, e isto independente 
mesmo do diploma, que é neste cnso a patente 

independente de posse. E. os bispos ? Depois 

que o governo nomêa um bispo, não tendo 

ainda a nomeação sido aceita pela curia ro
mana, não estando sagrado, póde o governo 

destituir e desfazer a nomeação ? Certamente 

não : do mesmo modo, no mesmo caso estão 

QS pacharejs ~ome~qos, que pelo facto d.~ 

nomeaçrt0, pe\a eJtpediçri.o do diploma, ad
quirem o caracte1· de magistrados ; e aqui 
peço licença á. camara para citat·-lhe a opiniM 
de um publicista que já foi trazida p;tt·a a 
questão : é Delamal'e em seu DiccionarÍt> de 
Direito À. d1ninist1·at·ivo. 

Failando da nomeação dos empregados pÚ· 

blicos, diz este autor : - O rei nomêr.i os 
membros ·da autoridade judiciaria para adrni
nislratem jusli1ya em seu nome, mas com a 
differença dos funccionarios administrativos, 
qm} silo sempre revogáveis ; os membros do 
poder judiciaria adquirem, pelo facto mesmo 
da nomeaçãO, um ca1·acter de inviolabilidade 
que não póde mais ser revogado. ·-

Não sei, senhol·es, que se possa sel' mais 
terminante. Nem isto está em conlradicçn.o 
com o que diz o mesmo publicist.i, fallando 
do juramento, porque o jurarnenlo seáe para 
autorisa1· o exercício, as funcções da autori
dade, mas delle nào depende o carr1cte1· do 
magistrado, nem a irrevogabilidade da no

meação, e é isso mesmo que exige o art. 50 
do codigo do proce;;iso : póde-se se1' magis
tmdo sem o ju ramP.nto, mas não é clle uma · 

condição para a legalidade do exercicio .. 
Temos mais, senhores, em apoio de quanto 

lenho dito o assento de 20 de Janeiro de 
1749, q11e, füllando d,:i. nomeação e pos,c do 
magistrado, diz .. ;.... Fica manifesta a prece

dencia qne conforme o direito lhe provém 
pela prioridade da mercê, que essenci~lmente 

fica perfeita pela concessa.o da graça, ainda 

que para seu nltimo complemento seja neces- . 
saria a posse. 

Já estou vendo os nobres membros ape
garem-se ás palavras do 11ssento-ullimo com
plemento-; roas será fraca amarra, porquanto 
ultimo complemento nM quer dizer-essen
cial complemento-; ultimo quer dizer o der

radeiro da serie, o que rnostr-a que antes da 

posse estão outros complementos primarias em 
ordem, primarias em valo1·. 

Mas, Sr. presidente, conceda-se por um ins
tante qne venladeira seja a opinião da nobre 

cornmissão, perguntar-lhe~hei : -A posse só 

se toma com animo e corpo ? N:io se toma 

muitas vezes só cocn o animo ? Ignora, desco
nhece a co111missao a posse licta, a symbolica, 

a posse staluaria, a clausulil constituti ? E não 
se dará no e;aso alguma destas especies de 

posse ? Sob1·etudo, Sr. pt·esidente, sendo o 

bem de q1ie se tem, de tomar posse uma cousa 
que não tem col'po, um direito ? Como, se
nho1·es, se toma posse de um direito ? Como se 

faz delle entrega na fórma como quer a com
missão ? E não poderei eu di~er que essa posse, 
que a entrega des&e bem deu-se no acto da 
entrega ào diploma ? Certamente sim. 

Senhores, concordemos que o -magistrado 
nomeado, pelo facto de sua· nomeaçao, tem: 

~d~uir!~o ~1~ ~if~!to perfe~to, cujo exercicio nãQ 
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SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 1839 

póde mais o governo estorvar, porquanto o 
mesmo governo nomeando-o, e fazendo-lhe ex
pedir e entregar o diploma, acabou com tudo 
que lhe cabia. 

Sr. presidente, qtrnndo follei a primeira vez 
eu citei a lei d2 18 de Outubro de 1818, e os 
nobres membros da cornmissno acl1árão que 
o argumento que se fez com essa·Jei era con
traproducente, porque, se em virtude delln o 
governo podia destituir o nomeado que dentro 
dos 6 mezes não tornava posse1 era po1·quc 
antes àa posse não se é magistrado ; porqnanto 
a sêl-o, a constituição prohibe a destituição. Sr. 
presidenle,. querendo eu fazer ver quanto o 
acto do governo na destituição do Sr. Guerra 
fôra injusto, citei a lei de 1818 para fazei· 
sentir que mesmo no tempo em que a ma
gistratura não era vitalicia, nrio se podia des
tituii· o nomeado senão depois de passados 6 
mezes sem que tomasse posse ; e o governo 
nem esperou esse tempo, pois destitnio o Sr. 
Guerra muito antes. 

Tem-se lambem querido fazer acreditar que 
o acto do governo não fez senuo reparar a in
justiça· pratícada com o Sr. Franco, removido 
sem justa causa .para Pol'to Alegre. Senhores, 
isso não prova nada, porquanto a reparação da 
injustiça feita ao Sr. Franco não era incom
pativel com a realidade do direito que tinha 
adquirido o Sr. Guerra. Removesse muito em
bora o governo novamente o Sr. Franco para 
Belém, mas desse destino ao Sr. Guerra} man
dando-o ou para a comarca de Porto Alegre, 
que ficava vaga, ou parn outra qualquer. E nem 
se diga que isso se não fez porque o não re
quereu o Sr. Guerra, e o governo n;io sabia se 
elle queria ir para Porto Alegre. O governo não 
tem que perguntar ; use de suas- attribuiçõe:;; 
como entender, q11e ::10 nomeado fica o direito 
de aceitar ou não o lúgar, e então se perde o 
ugar, é por facto se11, que a lei reconhece. 

Sr. presidente, tinha mais que dizer, porém 
findo aqui, porque o senhor ministro se acha 
na casa ; e para prova. 'de que só quero o que 
é justo, o que é razoavel, envio á mesa esta 
emenda substitutiva : 

, «_ Substitutiva.-O governo obrou em regra, 
]e fez justiça quando removeu da comarca de 
Porto Alegre para a da cidade de Belém, donde 
fôra lfrado, o Juiz de direito Bernardo de Souza 
Franco: porém foi irregular e omisso em não 
dar destino· ao doutor A. M. GuerraJ juiz de 
direito nomeado para aquella comarca de 
Belém ; que pdo facto da nomeação e ex
pedição do diploma adquiria um direito oerfeito, 
cuja effectividade não podia o governo ~t>torvar, 
deixando-o como deixou sem lugar, e por isso 
é de parecer que o referido doutor A. M. 
Guerra é magistrado, e como tal tem direito a 
se lhe dar exercicio.-N. Machado. >1 

. E' apoiada~ e a ctiscuss~o fica adiada! 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

S. Ex. o Sr. ministro da marinha é intro
duzido com as formalidades do estylo. 

Entra em discussão o seguinte : 
« A rt: 2.º As forças decretadas no artigo 

antecedente podel'áõ ser elevadas desde já a 
quatro mil praças, ex.igindo as circumstancias. » 

O Sr. Coelho: - Tendo de offerccer uma 
emenda, declaro que ella é de simples redacção, 
porque só tem por fim especificar quaes são 
as circnmstancias de que este artigo faz menção·. 
Entendo, que não tendo passado uma decla
ração que offereci ao art. 1º considerando como 
força oràinaria a de 3,000 praças que nelle se 
concede, o que resulta é a duvida de não saber
se para que estado se destina aquelle numero de 
forças, se para o ordinario, ou se para o exti·.-ioi'
dinario. Ora, o art. 2º como está redigido não 
esclarnce essa duvida; porque autol'isando o 
governo a elevar aquella força a 4,000 praç·as, 
exigindo as circumstaneias, resta ainda sabei'-se 
se estas cil'Cumstancias são ordinarias, ou e:-c
traordínarias; po1·q11c os dous artigos con1bi
nados podem ler duas intelligencias distinctas. 
Se, por exemplo, se entender que as 3,000 prnças 
do art. 1'' são para o estado ordinario, tarnbe.m 
se póde entender que o art. 2º augmenta esse 

· numero de forças, exigindo as circumstancias 
que possa.o alterar as necessidades do serviço, 
sem todavia alterai·-se o estado do paiz, que 
póde continuar em estado ol'dinario. Se porém 
se entender que a força do art. 1" é para o 
estaào exiraoràinario, pelo art. 2" tambem se 
póde entender que aquella força póde ser ele
vada a 4,000 praças, segundo as circumstancias 
mais ou menos exh-aordinarias, que possão 
da1·-se. E' preciso pois que no art. 2º, quando 
trata das circumstancias pelas quaes .se póde 
eievar a força, se declare especificadamente que 
s110 circumstancias extraot·dinarias, afim de 
evitar ambiguidades. Ora, supponhamos que nrro 
pas~a o art 2°, e que ao governo se dá unica· 
mente a força do art. 1 º; nllo se tendo nesse 
artigo feito distincçao alguma, como se poderá 
saber que essa força concedida é ordinaria ou 
extraordinaria? E'. prer:iso que as di~posições 
das leis sejão concebidas de um. modo claro e 
preciso. As forças que se acbão decretadas para 
o anno de 1839 a 1840 tambem passára.o, como 
no artigo que se discute, sem distincçM alguma: 
e o que vimos nós? Que o Sr. actual ministro 
da marinha deciarasse aqui nesta casa qne 
fôra obrigado a pergunh~r ao seu antecessor 
para que circumstancias era a força destinada, 
e que se lbe respondera que fôra para circum
stancias ordinarias. E hão de as leis estar de
pendendo das difierentes intelligencias que lhes 
quizerem dar? Evitemos pois que.os ministros 
andem a perguntar uns aos outros qual seja o 
· sentido das leis ; e o modo de o conseguir é 
fa~endo o.s leis pastantemente claras. Tenho 
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SESS.lO EM 23 DE JüLI-1O D.E lb3ij 

motivado a minha emenda1 sendo esta. a unica 
ohsetvação que tinha a fazer ao artigo. 

O SR. CoELHO manda a seguinte emenda : 
« Art. 2.º Comece assim-Em circumstancias 

extraordinarias, etc.-o mais como no artigo
suppirrnão-se no fim as palavras-exigindo· as 

· circumstancias.-Ooellio. " 
E' apoiada. 
O SR. VEIGA PESSOA manda o seguinte artigo 

substitutivo : . 
, <f Em circumstancias extraordinarias as forças 

decretadas no artigo antecedente pocl.eráõ set· 
elevadas, desde já, a 4,500 praças. ~ Veiga 
Pessoa. » 

E' apoia.da. 
O Sr. 'I'osta : - Pedi a palavra para fazer 

algumas observações, e mesmo pedir explicações 
ao Sr. ministro da marinha a respeito de al
gumas reflexões que me occorrem, as quaes 
não tendo relação immediata com a materia da 
proposta, todavia ni:lo podem deixar de ser con
sideradas com relação. Eu, Sr. presidente, 
estou pe1·suadido que não devia fallar sobre o 
art. 2", principalmente porque no lº arligo já 
foi mnito discutida a mateé:i., e a camara está 
nrnito ao facto della; lOlfavia, pot· fazer algumas 
observações como já indiquei, é que tomei a 
palavra. Sr. presidente, parece que o nobre· 
ministro da marinha considera as circum
stancins presentes como ordinarias, e segundo 
S. Ex. disse em uma das sessões i.mtecedentes, 
suppõe mesmo que, na occnsião em que houver 
de executar a lei qne se está discutindo, 
as circumstnncias serão ordinarias no paiz; 
eu entendo qu~ S. Ex. realmente não Lern 
muita razão quando ass;im pensa, pois se
gundo se sabe, não é este o estado normal 
do paiz, aquelle em que ·costllma a estar, 
e sim o estado da rebellião e da desordem. 
Desejarei muito que na occasião que esta lei se 
·execute, sejão em verdade ordinarias as circum
stancias do paiz, ou que pelo menos cstejão 
muito acalmadas as desordens que em todos 
os angu]os ora apparecem; porém, receio muito 
que assim nno aconteço, receio que continuem 
as desordens que têm tido principio no Ma
ranhão, e que aliás ·têm feito temer até pela 
prop1·ia capital e pelas provincias visinhas, 
mórmente quando noto que .. o governo actual 1 

nhenhuma providencia ha dado para que . 
aquell:i provincia seja salva. 

Nilo conheço em verdade nenhuma provi
dencia do governo a tal respeito; apenas vej,, 
meras recomrnendaçúes aos presidentes; e 
bastará isto? Quererá elle que a revolução torne 
maior corpo do que actualmente tem para 
depois applicar os meios necessarios? Eu creio 
que ó gabinete deveria ler pedido os meios 
mais adequados para acabar com isso ; deveria 
ter mostrado mais energia nas circucnstancias 
actuaes ; desejára que o Sr. ministro da ma-

rinhn ou o gabinele actual tivesse expedido, não 
digo ,iá tropa, porque a não tem disponiveJ, mas 
ao menos ::dgnns .soccorr·os e munições aos 
habitantes do Mat·anhno. Se alguns soccorros 
das p1·ovincias visinhas têm apparecido, nl'io 
sM senão em consequencia do patriotismo e 
actividade de alguns presidentes, mas nunca 
emanados· irnmediatamente do governo geral, 
que apenas se tem limitado a algumas recom
mendações. Eu fallo nisto, e mais ainda insisto, 
porque receio que minha provinci;t seja per
tut"bada pela approximaçl!.o em que se acha dos 
rebeldes : e entc~ndo que se a 1·ebeldia não fôr 
snffocada, se as hol'das selvagens que insultão a 
civilisaçl\o nno fol'cm promplamente aniq~il
ladas, lemo que a minha provincia seja victima 
desse espirito de sediçao que se tem apoderado 
do infeliz Ma1·,rnhno. Sabemos que o centro do 
Marnnhao não é muito distante da Bahia. 

Eu desejára q11e S. Ex. nos dissesse alguma 
cousa a semelhant~ respeito, e que nos instruísse 
d,1s medidas que tem tornado o gabinete aclual 
para que o Maranha.o seja salvo, pois entendo 
que dessa maneira se levará o acoroçoamento 
áquelles que se achilo empenhados em defender 
a lei, visto que a capital da provincia receia 
pela sua segurança, tendo-se levantadú enlri
cheíramentos e postado art.ilharia para se 
oppôrem aos rebeldes. 
. E11 creio que a força que o Sr. ministro pede 

para o ser\fiço de 18_1!0 a 1841, e mesmo da 4ue 
existe actnalmente, alguma terá de ser empre· 
gada na importante commissão de livrar nossas 
costas e provinci_as das embarcações que nos 
conduzem o maior dos nossos inimigos, os 
africanos. De~ejnva ~aber se por \!entura a ad
minisll·nçl\o lc111 <lado nlgmna consideraçtiO a 
este negocio ; q,mcs us 01·dens que lem expe
dido aos prc~iduntes para cuidarem neste ob
jecto, de que depcncle, nn.o <ligo só a felicidade 
cio pair., mns n nossa segurança e decoro; 
desejava sahPr se S, Ex. tem conhecimento de 
que nlgum pl'esidenlc existe, que não dê as pro
videncias necessnrias pal'a evitar esse des
humano trafico, e que até mesmo o proteja po1· 
qualquer modo; se S: Ex. mesmo sabe se 
enlre estes presidentes algum ha que seja inle
ressado em que este trafico se fa\!a? 

Eu, Sr. pL·esi<lenlc,já que em presidentes fallei, 
direi que me pal'ece tão homogenea a politica 
do ministerio actual á do de 19 de Setembro 
nesta parte, que em verdade cuido que é 9. 

mesma administração, porque suppondo eu que 
os presidentes das provincias devem ser o pen
samento da aclminislração central, vejo que o 
gabinete actual ainda na.o mudou:um · só dos 
presidentes nomeados pelo anterio1·; eu julgo 
que neste ponto o actual gabinete tem levado 
a um apuro tnl o pensamcnlo do de 19 de·Se· 
lembro, que se tem cahirlo em verdadeiro 
scepticismo l Nem sabe o gabinete o qne se 
passa nas p\'Ovincius, ue.-n quaes os principias 
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328 SÊSSÁO EM 23 DE JULHO DE Í839 
de seus delegados ! Esse scepticisrno vai a ponto 
de que Sf algum representnnle da naçllo de· 
nuncia da tribuna que um presidente prolege 
abertamente o trafico de africanos, fJUB elle planta 
a immoralida.de nas pr9vincias, S. Ex. ou o 
gabinete resµon<lem que nada sabem, que ne
cessitão de tempo para deliberarem. Se se 
disser que algum presidente ha Ião desprezador 
dos interesses da provincia que administra, que 
tenha por maxima sanccionar qualquer projeclo 
da assembléa provincial, por mais que o julgue 
contrario aos intP.resses publicas, responde o 
mesmo - se po1· ventura algum presidente 
houver que por sua immoralidade e coslt1mes 
não convenha de maneir-a nenhuma ser conser
vado na provincia, o gabinete duvida e nos 
responde - queremos tempo pnra deliberar. 

Pe1·guntilrei áquelles que desejM ou tomM 
o pesado encargo de minisll'O, se na.o devem 
:rntes de entrar para a administração estar ao 
facto do esta.do· das provincias? Como é que 
de outra maneira se procura ser estadista e 
reger os destinos do pafa? ! 

Na.o se pense que quando desta sorte me 
pronuricío o faço por opposiçno ao gabinete 
actual, nã.o; eu .desejo sómente que o governo 
se convença do quanto convém cuidar seria
mente das nomeações dos presidentes de pro
víncias. O governo tem confessado que nada 
sabe; pois bem, procure inteirar-se do estado e 
necessidade das provindas, paro. satistazer os 
votos dos representanter; da naçao. 

Eu não desejo faBar sobre ncalrnm principio 
da administração ... 

O SR. PRESIDENTE :- En rogo ao Sr. depu· 
putado que se cinja á materia. 

O SR. TosTA :-Vou a um fim, que é mostrar 
como o força deve ser empregada. Todos os 
Srs. deputados têm fallado nestas materias, e 
têm fallado dissertando longamente sobre ob
jeclos estranhos : até mesmo um nobre deputado 
discutio todos os artigos <la proposta tratando do . 
primeiro; seja-me pois tambem permittido 
dizei· alguma cousa mais ; mesmo porque creio 
que a materia é elaslica... Eu terminarei já 
minhas observações, porque em verdade os 
longos discursos -em vez de aproveitar, têm 
pelo contrario entorpecido as disclíss6es. 

Quando fa!Iei em politiea de administrações, 
disse o que tenho julgado a respeito da polilica 
do ministerio actual ácerca das administraçõP.s 
provinciaes; qqeria entrar na política do gabi· 
nete actual em re1açl1o. ás camaras. Eu, Sr. 
presidente, por mais qne tenha querido in
dagar qual seja o sentido do programma que os 
nobres miníslros d:q~uert·a e marinl~.a nos têm 
aqui apresentado, n~o o tenho podido descobrir. 
Tenho ou vi do aqui algo mas generalidades, tenho 
ouvido dizei· que se quer sustentai· a consti· 
tuição, que se quer obsetvar as leis1 íazer 
aquil_lo que se entende justo; este programma é 

tão geral, tão abso1llto, que em verdade poderia 
applicat·-se a todos quantos mjnisterios têm de 
appareccr na sel'ie dos seculos que se ha.o de 
succeder; todos terão o mesmo programmn 
emquunto o governo constitucional persistir. 
Mas o que vejo eu ? Observo que o governo 
at'lual como qne está em uma especie de tibiesa . 
a r·espeito dos negocios publicos ; como que não 
quer obrar dírectamente em nenhum dos ne
gocios do paiz; parece-me qne a odminist1·açno 
actual como que se alimenta da mutua deseon
fiança dos partíctos que existem nesta cas~ ; como 
que se alimenta com as díscu::isõcs que fêm ver~ 
sacio sobre inimizades politlcas existentes entre o 
lado da camara que sustenton o gabinete de 19 
de Setembt·o e o outro lado que iJJJpugnon essa 
acltninish·ação. Ora, Sr. presjdentc1 desta ma
neit·a como poderá o ministetio camínhat• aos 
fi11s a que s1: de,1em dirigir todos \JS gabinelei:;? 
Coino ? Com estas idé11s de nbnegaçno, que ~n1 
verdade assentão hem em uin particular, como 
l1omem, como individuo, membro dn sociedade 
civil, mas que não assenta.o todavia, nem 
podem assent:ir de modú algum no hom~.m 
pofüfoo, e muito menos em um gabinete, que, 
como poderá o actual rninisterio contar com 
uma maioria. firme, compacta e dedicada? Não 
sei portanto qual é a política .do gabinete aclual 
cm relação ás cumaras; eu vejo que SS. EEx. 
se po1· ventura lêm apresentado afgumas me
didas7 são ellas bem conformes com as que 
tantas vezes têm merecido as censur~s desta 
casa. Utna proposta fc,í apresentada nesta ca
mara pelo nobre ministro da fazenda ; e o que 
s~ pede nesta proposta P Arbilrio sómente. 
Creio . que os senhores que taxal'ão de arbi
traria n administração de 19 de Sete_mbro nlio 
podet·áõ conceder o seu voto a semelhante pro• 
posta. SS. EEx. que não têm alé hoje pedido 
senão força e arbitrio, creio que brevemente 
n~s pedirAõ dinheiro. Entendo portanto que 
o gabinete achwl nn.o marcha nas vias consti:. 
tucionaes ; creio que guiado por taes princípios 
não poderá elle sustentai--sc. 

Apezar de tudo isto, Sr. presidentet oa.o me 
nego a dar a força que o nobre ministro pede; 
já disse q.ue havia votado contra o art. 1° desla 
proposta, porque n'ie parecia, e me parece 
ainda uma perfeita burla nqumo qne se pede 
naquel!e a.rtigo) 1>ois que, existindo o arL 211, 

pelo qual as forças decretadas podem ser ele
vados a 4,000 praços, segundo o juizo do go
verno, é chimerica inteiramente .esta di!llincção 
que se quer fazer de força ordinaria e de força 
e:ttraordínaria; se as ci:-cumsta.ncias exlraordi· 
narias hão de ser avaliadas pelo governo, o go· 
verno póde ler, em todo o tempo em que esta 
lei estiver em execuçao1 4,000 praças effecliva
menle. Portanto, ainda que tenha votado contra 
o art. lº, darei a S. Ex. a força -qne pede no 
art. 2°1 µorq11e entendo que as circumstancias 
extro.ordinarias do paiz não. lerão cessado na 
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SESSÃO EM 2~ DE .JULHO DE vsti ~29 

occasião em que se tiver de pôr em execnçllo 
esta lei. 

Não· farei nenhumas 1·eflexões a respeito da. 
eommissno de ~enotas1 e outras consns de que 
aqui_ se tem faltado, apezor de qne alguma 
cousa poderia dizei· a este respeito, principal
mente por que noto a differença que existe 
entre os nossos navios de guerra e as embar
cações armadas est.rangeiras ; noto a maior 
indisciplina. nos vasos de· guerra hrnzileiL·os; 
n·oto o maior desarranjo em todo o moterial e 
pessoal da nossa armada; não sei se será pela 
fullencia que tenho de todas as idé.,s adminis
trativas da armada ; mas tendo entmdo em 
algnns navios esl1·angei1·os armados, compa
rando-os com os nossos navios, me pa1·ece po1· 
essa comparaç~o que os nossos estl!,o muitas 
leguas abaixo. 

Concluirei o meu discurso pedindo ao mi
nislerio que não só deixe a car1·eira da descon· 
fiança que alé hoje tem trilhado, como se apre· 
sente com maior franque~a ao corpo legislativo, 
que formule em termos claros o seu pt·o· 
gramm~,, para que, ou possa ter. uma verda
. deiru maioria nesla casa, ou então entregue os 
destinos do paiz á~ mi.'.os de quem possa lel' a 
coragem de apresentar um programrna tal i 

· pedirei emfim, Sr. presidente, ao ministerio 
que nno faça que o mez de Abril seja ainda 
uma vez fatal oo impertu âu Brazil. 

O Sr. Veig~ Pessoa., sustentando a sua 
emenda, diz que á vista · das circumstancias 
acluaes em que ·o governo tem empi::egado 
perto 'de 4,000 praças, julgou e11e orador que 
para estas circumslancias que considera extra
ordinarias se deve concedei· ao governo, nno as 
4,000 praças; mas 4,õ00 como pede na' sua 
emenda; muito mais quando~ além da força 
maritimr. que se <leve conservar nas diversas 

· províncias, se deve augrnentar ·esta força no 
Maranhão. Deseja que .o Sr. ministro diga se 
aceita tsla emenda, porque não deseja dar ao 
governo mais do que elle uecessila ; e se S. Ex. 
annnir, julga devei· passar a emenda, assim 
como o anno passado se approvou na lei de fi. 
xaçao de forças de terra a emende.\ que elevou 
essa força a 16,000 praças. 

O Sr. Bezende deéfara-se contra a emenda do 
Sr. Veiga Pessoa. Considera como nltra-ministe-

. riaJismo dar-se ao governo mais do que elle 
pede ; e um tal procedimento vai de alguma 
fol'lna tirar ao governo a . respoO:iabilidade que 
sobre elle d-eve recahfr em não pedir a força· 
necessaria. Demais, cumpre lembrai· que nào 
obstante o governo não· poder completar a força 
de 161000 prnças, todavia deu-se-lhe dill.heiro 
para isso, aggravando-se as~im o thesouro sem 
n~cessidade. Se o governo entender que necessita 
de mais força, tem obrigação de pedil-a á 
camara, e nao · déve a c:un~ra adianlar-se em 
dar-lh'a. · 

TOMOU 

Mais outra razão ha pai·a que o oradot· se de
clare confra a emenda : se é uma necessidade 
ac.lmitliL- marnj,\ estl'angeira na nossa armada, 
convém não augrneutar esta necessidade, pois 
que nem sempre se póde conlat· com esfmn· 
geit·os, como di·versos factos o lêm 'provado em 
occasiões de combate. Ainda que não ache boa 
a redacção dos dous artigos, toda via vota por 
elles, porque quer eonciliar o estado do paiz com 
o p, e~eito constilucional que mnnda fixar a força 
em ordinaria e extrnordin::1ria. Deseja que o Sr. 
ministm emilta a sua opinião sobre o acto do 
presidente tio Mamnhno, que nomeou sob sua 
responsabilidade um commanclanle pnra iis 
fo1·ças navues ulli estacionadas; que diga se esse 
commaiidanle tem as vant,lgens inl1e1·entes ao 
commantlo ; 11.1 opinif\o do omdor esta medida 
era dcsnecessaria pm·que, segundo a lei, o ollícial 
mais graduado da c:slaçilo é que commanda as 
f'Ol'ças. 

A'ccrca do trufico da escravatura, cm qne 
fallou o Sr. 'l'osla, diz que já em outra occasiao 
pel'gunlára a utn Sr. ministro da rnal'inha por 
que razão ni:\o estabelecia crur.eiros pat·a impt!clil' 
esse trufico ; e que u respÍ)sla fôra bem extr·a· 
ordi na1'ia·; -pot·quc não queria desmut'alisar os 
ofiiciaes da nHuinlrn, - ou, por outra, S. Ex. 
nllo <incria expôr os officiaes da marinha ás 
s~tlucções dos ti·aficantes. Lembra qne no norte 
não havia o contrabando de africanos ; que este 
appareceu depois que. se apresentou o projcclo 
det'ogando a lei de 7 de Noveri1bro de 1831 ; 
com a apresentação deste pl'Ojecto, assignado 
por um nome que é uma µotencia no paiz, es
palhou-se a idéa de que a lel estava derogada, 
e é hoje e~panloso o. contrabando de africanos 
em Pernambuco. 

Quanto ao progt·amma do governo, diz que 
não entende o que seja.o esses pl'Ogrnmmas par
larn~ntares ; os factos silo para o orador o pro
gramma cio govemo ; se estes factos fôrem de 
accordo com a conslituição e com as lei~, tem o 
governo ó se11 apoio. · 

O Sr. Marinho vota pela emenda do Sr. 
Coelho, µm·que se persuade que desta íórma fico 

. a proposta mais .consentanea com o prcceita 
constitucional. · Comquan to. deseje habilitar o 
governo com fodos os meios precisos para ,res
tituir o paiz á' ontem, á kanquillidade, e prin
cipalm~nle. para restiluit- á união uma pt·ovincia 
reb~llada, uãO vota comtuuo pela emenda do 
St·. Veiga Pessoa; porque, apresentar•se um de
putado danuo ao governo nrnis do que o governo 
pede, é dizer, ou· que o_ ministerio não teve a 
necessa1·iu prudencia pam pedfr aquilto de que 
necessitava : e nesse caso é devei' do dep,1tado 

._pôt·-se em opposição ao rninisterio, ou fazer 
ao ministro uma co1·tezia que o deputado nã.o 
pôde fazer com aquillv que é da nação. 

O orador, passando a fazer algumas ob3erva
ções ácerca do que disse o Sr .. Tosta; ·observa 

42 
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;330 SESSÃO EM 23 DE JPLHO DE 1839 

que já havia pedido ao Sr. ministro da guerra 
que debmsse o caminho dubio que parecia 
seguir a actunl administraçno, e que se upl'esen
tasse francamente ao corpo legislativo ; por esse 
procedimento da administração faria com que 
ella cahisse esmagada pP.los dous partidos da ca
mara, se partidos existem. 

Concorda com o Sr. Rezende sobre a des
necessidade de apresentar a administraçao o 
seu programma : no entender do orador o 
programma de todas as adrninistrações é:
« Nós queremos governar, como deputados dai
nos força, arbítrio e dinheiro, e como cidadãos 
respeitai-nos. ,> - Este é o prog1·amma que vê 
seguido · por todas as administrações ; e certa
mente de tal programma talvez não se afaste 
muito a actual. 

Admira-me, porém, continua o orador, que 
o nobre deputado pela Bahia, tendo dito que 
a actual administração é uma verdarleira en
carnação da passada, que é a continuadora 
da poJitica dessa administração, estranhe que 
a aclual nao lenha, v. g. 1 demittirlo certos 
agentes do poder, alguns presidentes de pl'O
vincia. V. Ex., Sr. presidente, sabe que em 
se falJando em demissões de presidentes não 
me posso conter silencioso (risadas), porque 
é uma daquellas cousas que muilll me magoão, 
é, permitla-se-me dizer, a minha mofina. ,Já 
disse · em outra occasia.o que minha con
vicção é· que para resliluh·-se a paz e a ordem 
onde ella rôr alterada, eu entendo como essen· 
cial que a administraçno seja muito cuida
dosa na escolha de presidentes. Uma tias 
medidas inàispensaveis que eu entendia que 
devêra tomar a actual administraçao para o 
Maranha.o era a. demis~ão já e já do actual 
presidente. Como é possível, Sr. ministro, que 
um presidente qúe faz tão .má administração 
em uma p1·ovincia visinha, que levou para 
o Maranhão terriveis preconceitos, possa reunir 
em torno de si os animas de todas as pes
soas interessadas na mantença da ordem ? 

Não partilho as idéas do illt1stre depu
tado a respeito de outros presidentes que, 
dizem, favorecem ao trafico illicilo: eu não 
os conheço, mas direi que ·neste caso não 
deve recahir a censura sobre a actual admi
nistrai:.a.o. Se ella tem sido apenas continua
dora da política da passada, se esses presi
dentes forão nomeados pela passada. adminis
trnção, se a administração de 19 de Setembro 
sempre os sustentou apezar de· muitas recla
maçõe~, sobre essa administração deve recahir 
todo o peso, toda a gravidade de censora, bem 
que eu não queira que· a ae;tual fique escoi~. 
mada da parte· que lhe deve tocar. Ora, Sr. 
presidente, eu verdadeiramente ignoro . que 
systema pretende seguir a administração actuaJ, 
porque, em • vel'dade, eu já disse em outrà 
occasiAo, estou persuadido que a adminis
tração está em uru rigoroso-scepticismo. Repito o 

mesmo que disse o nobre deputado pela Bahia ; 
têm-se apresentado Cactos que na.o depoem 
muito a J'avot· de alguns presidentes de pro
vincia, v. g. 1 o presidenle de Minas (risadas), 
o de Santa Catharina. Os nobres deputados .não 
pensem que, porque eu sou deputado pot· 
Minas, censuro só este presidente ; é uma 
injustiça que me fazem ; desejo que se mude 
o pt·esidente de Minas, desejo · que se mude 
o presidente de Santa Catharina, desejo que se 
mude o do Maranhão, emfim, desejp que se 
mudem todos aquelles, cujas administrações 
entendo que não podem ser convenientes aos 
interesses elos povos. O ministerio nilo póde 
ignorar que e., inspector da tliesouraria de 
minha provincia não deve continuar á testa 
desta repal'lição. 

Eu tenho ap1·esentarlo aqui (e notavel é que 
um só deputado não defondesse ainda esse 
empregado), cu lenho np1·escnl<1do aqui füclos 
escandalosos, como esse de te1· esse inspector 
consentido em mãos particulares os dinheiros 
publicos : ter esse inspector nomeado e con• 
set·vado agentes de troco que commeltêrão 
ta.o escandalosas prevaricaçOes; consenth• esse 
inspector que as rendas publicas estejão em 
mãos particulat·es, e deixar os empregados 
publicos por pagar...... Mas a adminish'ação 
está sceptica, nenhum passo quer dar, quer 
tempo ! Deus permilta que a administraçao 
actual lenha d.i.¼do pe1o menos um passo para 
poder entrar no conhecimento de todos estes 
factos, para avel'Ígual-os. ~ntretanto nao posso 
deixar de notar que em outras occasiões se 
concedem demissões com tanta. sem cere· 
mania, e hoje acha-se a administração con10 
que horrorisada, quan4o se J~m bra de de
mittir um. presidente, vê logo diante de si 
a mão encanlada que espantou oull·'ora n 
Balthasar. Eis porque me uno ao nobre ele- . 
puta.do pela Bahia ; p1·oceda a administração 

-com firmeza, demiLtindo os máos presidentes, 
os máos em pregados da fazenda ; que· mal póde 
provir dahi á administração? 

Ora, Sr. presidente, é este meu modo de 
pensar a t·espeito de presidentes e empregados 
de fazenda que julgo que devem ser demitfülos. 
V. Ex. ha de permittir agora que responda ao 
meu nobre collega peln ~inha pl'Ovincia (o Sr. 
Penna), que me taxou de contradictorio. Disse eu 
em uma das sessões passadas que não prestaria 
o meu apoio á actual administraça.o, se · por 
vei:itura elJa não precedesse a certas desti
tuições que eu julgava uteis ; e votcii pelai pro· 
posta da fo1·ça de terra, assim como pretendo 
votar pela que se discllte. · Mas não sou nisto 
conll'adictorio, porque se alguem quizer achar 

· contradicção entre isto que eu· disse e o meu 
voto, eu lhe rogarei que lêa melhor as regras 

. de hermeueuti~a e da critica, _que combine os 
discursos todos de um deputado quando. quizer · 
achar ne)le contradicção ; pm·que uma das 
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SESSÃO · EM 23 DE JULHO DE 1839 331 
regras capitaes da hermeneutjca ·e· da critica é 
-que as proposições de um autor, ou profe
ridas ou escriptas, nao devem ser ínlerpretndas 
isoladamente ; cumpre casal-as, combinai-as ; 
é uma l'ecommendação de l'igorosa logica-:--qne 
nunca se julgue contrndictorio um autor senão 
quando suas proposições forem inconciliavei.s. 
-Se a1guem fizer isto com o meu discurso, 
verá. que se em um lugar eu disseque o meu 
apoio á. actual administraçno dependia de certas 
destituições., em outro luga1: eu disse que não 
fal'ia opposíção á actual administração porque 
me temia de uma resnrrciçâ.o q11e eu encaL·ava 
~omo um flagello. · 

A1ém disto, Sr. presidente1 os nobres depu
tados que quizerem achar contt-ndfoçno em seus 
collegas, on leviandade em suas palavr·as, 
devem estudar melhor o systema rcpresenlalivo, 
devem conhecer melhor qual é 11 posiçâo rpte 
nm deputado póde ter cm uma camnrn1 e 
111:hará em todos os parlamentos de nações cr
vilisadus que o deputado pódet 011 ser consi
derado como ministel'iali$fa, islo é, votando 
fHJl' todas as medidas propostas pe1o govemo, 
nito excluindo nquellas chnmndas de confiança, 
e é neste caso que rigorosamente se diz qne o 
depntado apoia uma adminislraçtlo; 0,1 eoUto 
quando o deputado hostHisa uma adminis· 
tração, e é neste caso que se <liz que um de
putado foz opposiçn.o á administração ; achará 
tambem um meio te:rmo, isto é, alguns de
putados que seguem o que se diz em francez
laissez faÍ're, laíssez passer1 isto é, net11 faiem 
opposiç.ão, nem sustenttto a administração. 

D.emais, seria injw~tiça se acaso alguem 
achasse con~radictorio o eu votar pela proposta 
que se díscute, quando disse que o .mett apoio 
dependia de certa:1 destituições : eu só lem
br:uei que disse (e tenho t·epetido todas ns 
vezes que tenho tido a honra de fallar nesta 
casa), que não sou sectario da doutrina sub
versiva daquelles que entendem que se póde 
n€gar pa.o e agua ás administrações que nã.o 

· sahem do SP.U seio : en reprovo altamente esta 
doutrina como falseadora do systema consti
tucional, corno propria de ·revofucionarios, como 
propria daquelles que têm por unieo ·norte o -
descei que queremos subir.-Portanto quando 
voto pela proposta do governo, porque entendo 
que o devo habilitar com todos os: ,meios para 
firmar _ a paz no meu · paiz, para reduzir uma 
província á ordem, para manter a tranquillidade 
publica, nl\o se póde dizer com isto que cu seja 
um deputado que apoio a administr.açào. 

Declaro mui francamente que na.o apoio a 
actual adminí$tração, porque ella em nada me 
tem satisfeito : eu; fallo com esta franqueza, 
seja qual fôr o resultado que possa 1:ecahir sob> e 
a · minha pessoa : não apoio a adminish'ação, 
não a apofarei,.se ella seguir o mesmo_ caminho 
dt1bio que tez;n seguido até agora. Mas se a ad
ministraçã'l satisflz:er ~.isto· qut eu .tJ9teQdo 

(póde set· que me ·muda) por necessidades do 
meu paiz, se a administração- proceder oom 
fil'm~za nn destituição de todos esses empre
gados que n&o deven1 existir nas províncias, 
porque não podem concol'fer para a felicidade 
publica, então conte a administraçàO com o 
meu apoio em sentido lato ; não l> só o voto 
por uma proposta, é voto, é palavra, é penua, é 
emfim tudo. 

O Sr. Andra.da Machado: - Escrupuloso 
ohse~vador dat; leis, votei pelo art. 111 porque 
queria c1ue se ,coneedesse força ordinaria ; 
sou obs·igado tambern a vota1· pelo art. 2". 
A1lvirto porém que depois que ouvi ao nobro 
ministl'o da marinha, esloq longe· da opinião 
em qne e$tavo.. Na tetceira discussão pretendo 
mandai· nma emond::i, pretendo COll:iidcrut· u 
fo1·çn ordhiuria muilo ubaixo de 3,000 praças, 
t'unúundo,me na opinião do nobre ministro. 

Sou obrigado l\ votar contra a emenda do 
nobre deputado pela Parahyba1 pt!lo motivo já 
dito ; nunca. votarei por mais do que pede 
o minislcl'io, po>·que cuido que é uma injuria 
que lhe fo.ço ; o ruinistel'io füHaria á. aJta 
missa.o de que se encarregou, mostraria muita 
incapacidade se não soubesse a precisão que 
tern, e não pedisse nesta casa meios de a 
satisfazer ; seria muito ousado, muito arrogante 
mesmo querendo sabeL· mais que elle, que 
tem a pratica dos n~gocios. Ainda ha outra 
razllO-se lhe vou dar mais1 elle não torna 
effectiva a força, fica-se · CQrtt o dinheiro, e 
applica-o Deus sabe como ; porque não temos 
o costume da Inglaterra, onde as consignaçõe$ 
s110 especiaes, isto é, a cons.ignaç.ão. para um 
artigo de despeza não póde ser passada para 
outro; aqui temos consígnado a regra que no 
mesmo orçamento· o que sobra de um artigo 
passa para outro. Por estas duas razões não 
adrnitto semelhante emenda. 

Sr. presidente, eu diffiro de· alguns dos 
meus nobres collegas : eu quero ainda es
perar. Primeiro que tudo ilão julgo a pre
sente administrnçao perfeíta encarnaçi\o eia 
passada ; já lhe tenho visto alguns desvios 
que me· satisfazem ; vejo que sua política 
quanto ao Rio Grande differe, e mesmo 
quanto á politica ·a respeito da escravatura es
pero della alguma cousa mais que da passada ; 
porque vi no telatorio do- ministro da fa
zenda um anathema severo contra esse trafico 
vergonhoso, anti-christão, e devo julgar que de 
semelhante iMa está possuído o ministerio in
teiro. Mas poderá. o n1inisterio tornal-a effectiva 
já ? E' o que eu não creio ainda ; o ministerio 
não está completo, o ministerio actual nem 
bem sabe o terreno que piza ; e por conse
quencia para que exigir tanto àelle? Demos 
tempo ao tempo ; Deus n~o gasta tempo em 
nos dar tempo. ; o ministerio ir-se-ha . pouco a. 
pouco qeclarandot e nqs teremos ~ prazer de Q 
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apoiar. Eu sei a razno por que esse lrnfico 
c;Ónlinl.'1a: os c1·nzcíros nno se fa;:em; e qual 
scrà o ol'licinl de marinha que se q11eiru in
l:umbir do nrn c1·uz\!Í\'o, e tomat· emht\l'ca1;(irls 
lll'gl't)iras? Vemus que u11t Man1cde, e ot1tro 
úl'fidnl Veifl'1l c11slo11-lltcs caro se1·eII1 abulhudos 

o t • E 
cm tom,u·em cm barcaçOcs tH.l!Çl'üll'1\S, '':!se ver-
gonhoso trafico é prutep;itlo ulé p01· summidudes 
do paiz, apenas ha excepções hom·os~s ; mas 
em geral e vergonho,rn.nwnte protege:s~, po~·qlle 
se desej:\ conservai-o. Logo, o muusteno é 
preciso que esteja mais seguro na sua força 
para poder entestar-se com inimigo tão pode
roso. Espero ddle isto, foço-lhe justiça. 

Fallon o nobre deputado em programmas, 
Cuido que todo o ministerio deve ter um pro
grarnma ; quet·o que o ministerio se sinta ; esst~ 
systema dos Estados-Unidos · não nos serve, 
no;:;sa siluaçã.o é differente: atli póL1e-se ca
minhar sem se saber como vai o governo, por, 
·q11e estão os cannes abertos, tudo serve: mas 
entre nús onde ludo resta fazer, se o governo se 
nlio s<.!nle, tudo vai \Jela agL1a abnixo; quero 
que o minislcl'Ío se faça senti,·, qum·o saber 
como elle pensa cm queslües vil;ies; nl\o baslu 
esta só sediça t\echwaçl\o-l>l'.:gnirci as leis, a 
l:011stituic;i'to :-fazem [odos isto ; lia nrnitas 
co11sas que e.sU\o e:i:tru constitut.-ionem, e.1,tra 
lege1n: quern saber mesmo nestes actos qrnll é 
o pensatnento do iovemo. Rc>almente os nobres 
clepututlos lêm alguma rllzão quando receiM 
qtte o pensamento do govet'l10 seja talvez con
fotme á atlminislrnt;~o velha; maior mal que 
este declaro qúe nrto póde vir. Nrw me im
portada que a .adminíslração actnal seguisse a 
passada, nem que a passada continuasse nesta; 
mas como encMo nisto um futuro muito peri
goso, desejo qne não volte.m semelhantes prin
cípios. De facto a actllal administrnção parece 
caminhar por algntn lado pelo mesmo trilho ; 
alguns presidentes ha, cuja mudança insta. 
Como continuar· um presidente de Santa Ca
tharina, que atTisca fuzet· com qlle a província 
cahia nas mãos dos l'ebddes? Como continuar 
este doudo, que nllo é outra cousa senão um 
doudo absolutamente? ... 

O SR· TORRES :-Talvez elle tenha direito de 
dizer ... 

O Sa. ANDRADA MACHADO :-Qneira Deus 
que eu erre, que não seja Cassandra ! Queira 
Deus que a provincia de Santa Canlharina não 
nos eséape das mãos como a do. Rio Grande l 
Eu nM sou de Sanla Catharina, mas tenho l!lll 

testemunho poderoso no me1l honrado collega 
que é dalli nalural, e conhece muito o paiz; leio 
as cartas desses povos, e vejo em verdade o 
risco em .. que está aquella provinda. Igual
mente continúa o. presidente do Maranhão, 
homem este que para onde quer que và, a des
or<lem entra com elle ; não duvido que elle 
tenha talentos, sei que é moço bem educado, 

que tem instrncção, mas não ~ei q1.1c tTesgr,tça o 
acon1panlrn. Esteve no Ce,tt·a., e cslav,a a pro
vinci.l quasi rcvollaifa: sahc ddla, v:11 para o 
l\fornnhllo e lll)()Ut'ece t\ desordem 110 Marnllhi\o. 

l • d (' . 
,H clis:se em oulr,i occas,no :- ~escon 10 muito 
dos inl'clize6; o mctlico o 11wis hahil, sendo 
i11foliz1 nllo o quero. 

Tinha eu nm amigo 1n11ilo respeitavel me
dico nunca vi um medico mais habil nas suas 
thes~s; porém 1 depois que o vi na s11a clinica, 
comecei a tremet·, nunca o chamei, porque não 
havia doente que lhe cahisse nas mi\os que não 
mo.rresse. (Rísc,das.) 

Ora, eis-aqui o que digo desse pr·esidente ; 
par~ onf'le elle vai, a _desgraça vai com elle: 9 
habito de ma"ldar Cl'lanças go"lernar o pa1z e 
pcssimo. Con~ta-me agora que uma cl'iança. foi 
nomeada para l\fotto-Grnsso; e lá já estilo em 
desordem cotn Goyaz; e o mais é que liroll•SQ 
dalli um hahilissimo udministl'adol', um pau
lista muito habíl ; tirnu-se para se mandar um 
t'apaz de 24 annos, que nã.o sabe onde tem _n 
cara. Ta111bern me consta que o novo pre~il
dente do Ceará já vai fazendo asneiras de 
Cl'i::t.nça ; consb1·lllC que ent1·ou em uma vi!la 
de noite, tocou alarma, apresentou-se de Ja
queta e charuto (1iisadCls), de maneira que o 
povo atirou-lhe até ped1·adas. Ora, quando a 
autol'idarle se sujeila a semelhantes escarneos, 
é o mesmo qne provocat· ii. anarchia. Não sei se 
o füelo é verdadeí1'0; mas dísse•Re que enlrára 
e111 uma villa da meia noite parn o dia, tocá.ra a: 
alarma, e se apresenlát'a de jaqueta. Cousas de 
rapazes! Eu tambem andei de jaqueta qul\ndo 
era rapaz e estudava em Coimbra; mas a auto-

. ridade dev~ tet 1nais gravidade. ht<, é 11ma 
snpplica que faço ao nobre ministro, para que 
elle diga a seus co!legas que é necessario maior 
cuidado nsi nomeação das primeiras autoridades, 
é necess11rio estabelecer a gravidade das a_Qto-. 
ridades, porque o povo do Brazil está muito 
habituado a este respeito; quer que a autoridade 
se faça senlit· pela gravidade de sua conducta, de . 
2uas mane\l'as, e rapazes na.o são muito dados 
a isto; n!lo os culpo, culpo a quem os noméa. 
Não quero dizer com isto que a administração 

· proceda logo; quero que pense, que se in
forme; não gosto que o governo seja ver
satil, nem que seja obstinado ; mas que seja 
prudente; porque, em verdade, na crise em que 
se ncha o Bruzi1, uma das primeiras necessi-

. dades é ser bem governado, um dos maiores 
perigos é termos á testa dos negocios gente que 
não tem juizo, que é o que nos falta. 

Talvez me faHe tambem juizo, apezar· de 
velho ; e se falta a velhos, como quet'emos que 
crian~a.s o tenha.o ? E1 tudo. quanto me pareceu 
dever levar a este respeito á presença do Sr. 
ministro da marinha, e emquanto S. Ex. não 
declarar a necessidade dá emenda que eleva a 

. força a 4,500 pruças1 voto pelo artigo. 
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O Sr. Veiga Pessoa se pronuncia altamente 
contra o modo porque tem sido combatida a 
sua emenda, que aliás pouco dilfüre da. oulra 
4ue se acha sobt·e a mesa, e que não sofüeu 
igual censura. Declarado amigo da ordem e 
<la conservaçi\o da integddade do imperio, 
constante em sustentar o governo como ele
mento de ordem nas medidas uteis ao paiz, 

· não lbe póiie ser estranhado que procure dar 
á administração actual, em querp confia, os 
meios que l11e parecerem indispensavcis para 
o de:;empenho do serviço nacional, pratica de 
que poderia apresentar exemplos na casa. 
Nem crê qne um procedimento tal, movido 
unicamente pelos desrjos de promover o bem 
do paiz, possa ser altribuido á vontade de 
corte.lar o,governo : e se fosse licito stigmatisar 
aquelles que seguem opiniao contraria, alh'i
h,lindo-lhe este ou aquelle desejo, esta ou 
aquella inteúçno, nl'to podel'in. tambem set· in
teqm~tada de sua parte a opiniao dos que 
fazem opposiçno no governo ? Tendo ouvido 
ns explicttvôes do S1•. ministro da nrnl'inl1a, das 
quaes SI! cleprcl1011dc que a fo!'ça de 4,000 
1irnças é i11suflicienlc, propôz nn emenda que 
se dcs;;eri1 4,500, no cr.t.-io de nil!110 con·vfr o 
Sr. ministro; a emenda é pois unndidonul, e 
será sustcnladu pelo 01·utlor ddi~1ixo desta 
condição. 

O SR. ANDRAD.\ MACHADO : - Desejo fazer 
uma explicaçno pura satisfazei· o Sr. deputado. 

O Sa. PRESiDENTE :- Pn.ra reJponder tem a 
pref erencia. 

O Sn. ANDRADA MACHADO : - Desejo fazet· 
uma explicaçao, mas não quero. pet·der a vez 
ele fallar. . 

O SR. TORRES:~ Eu quizera pedir ao Sr. de
putado pela pt·ovincia de S, Paul::> uma expli
cação, se elle tives!3e a bondade de a dar ... 

O SR. ANDRADA MACHADO:- Se· o Sr. pre· 
s_idente o permiltir, na.o terei duvida. 

O SR. PRESIDENTE:- Sim, senhor. 

. O. Sr. Torres: - O _'Sr. deputado pela pro-. 
· vmcia de S. Paulo- disse que era difficultoso 

prohibir o contrabando de africanos, porque 
nenhum official de marinha se queria encar
regar da comrnissa.o de fazer um cruzeiro, no 
qual pudessem capturar alguns dos navios que 
fozem esie contrabanào, porque temião a sorte 

. do official Mam'ede que foi ~emiUido do com
mando por tet· capturado. uma ou mais em-
L - f' n "ªicaçoes com a l'icanos. vra, como o nobre 
deputado ntlo disse em que tempo isto acon
teceu, e podia ser que se allribuisse á admi
nistração de 19 de Setembro, tanto mais 
CJU:ª~to ? Sr. deput~do disse tambem que o 
mm1ster10 nada. podia fazer a este respeito, 
vis~o-que o contrabando de africanos era pro~ 
teg1do até pela summidade . .• 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Pelas sum
midades. 

O SH. 'l""oaaEs :-Aceito a explicação ; pelas 
summidades ... 

O Sa. ANDRADA MACHADO: - Por summi
dades. 

O Sa. ToRRES : - Bem : por sumrnidades · 
isto é, porque ha mais de uma surnmidade ~ 
que o ministerio nào tem força para resistir; 
que se acha acima do miuisterio ... 

O SR. ANDRDA MACHADO :-Não é isso. 

O SR. ToRRES :-Óra, quem será esta sum
midade? ! l ! Como eu fui ministro da corôa, 
desejava revindiear qualquer in,juria que daqui 
se pudesse lançar· sobre os poderes respon
saveis; mas 11110 o posso fazer sem alguma 
explicaçllo do nobre deputado. 

O Sa. ANDHADA MACHADO:- Estou prompto 
a dál-a. 

O Sa. ToRR~~s :- Para 1~011tinuar o meu dis
cm·so, desejm·ia que o Sr. tleputndo me fü:esse 
o ohseq11io de explica1· se se rel'el'io á admi
nistrn.çn.o do 19 cie Setembro, qt1a11do trntou 
do comnortamento nne diz ler havitl.o com o 
ol'ficinl ~for}letle. · 

O Sr. Andrada. Macha.do :-~u nao disse 
que o ol'ficial Mamede fôrn demiltido; consta.
me que este OfficiaJ apre:-::Oll uma embarcaçlio 
com africanos, e que teve grandes empenhos 
parn. a nao apresentar ; mas que não cedeu 
a esses empenhos, e a- apresentou ; e que 
pouco depois fôra nomeado para uma e:gpc
dição, dando-se-lhe uma derrota que o forçou 
a passar por cima de um baixo, em conse
quencia de que foi cha_mado a conse1ho de 
guerra, e privado do commando. Semelhante 
informação me foi dada a respeito de outro 
official chamado Veiga, que lambem linha 
apresado uma embarcaçM com africanos. Agora, 
se isto foi durante a administração de 19 
de Setembro, ou em outra àdministração, 
nno sei. · 

Quanto ás summidades, o nobre deputado 
está sonhando completamente ; eu n~o disse-

. pelas summidades-mas-por summidades
isto é, por homens poderosos, que estão ha
bituados a este commercio, que pela sua ri· 
que;rn e preponderancia têm grande i mportancia 
no estado. Para aue veui. aaui a vontade 
irresponsavel? Quem falta ·deÜa ? En, parla.
mental' velho, .nunca me refiro na casa á 

· vontade irre:;ponsilvd ; como o faria nesta 
occasi!lo ? · 

ó SR. ToRar.:s :-:-A' vi:,ta da expHcaçao do 
nobre deputado, eu desistiria da palavra, se 
não se me cot1tassem, como tendo fallaào 
uma vez, as poucas palavras que eu disse.-

O Sn. PaESmENTE :-Nll.o posso deixar de 
contar, 
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334 SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1839 
O SR. ToRRES : - Então não terei remedia 

s~não fazer algumas reflexões. A explicação 
do nobre deputado a respeito do official :Ma
mede não po rece estar 11111ito em harmonia 
com a primeira proposiç110, em que o nobre 
deputado avançou que nenhum official qner,~ría 
fazer o cruzeiro para tornar embarcações que 
fazem o contrabando de africanos, para n.'lo 
ierem a sorte de officíai Mamede. Destas ex
pressões não se póde deixar de concluir que 
o nobrn deputado quiz irrogar uma censura 
á administraçao que tirou o commando, 011 
teve qualquer procedime.nto contra o official 
Mamede ; pois que o nobre deputado deu a 
entender que se lhe tinha tirado o commando 
por ter apresado uma ou mais embarcações 
de africanos. Ora, Sr. presidente, proposições 
desta natureza não podem ser apresentadas 
na casa, me parece, sem provas, e o nobre 
deputado obrou com preciµitaçno, q11ando no 
no seu primei1·0 discurso apresenlou f!Sle 
facto, sem estn1· ce1·to de que este i11·occ-
1.lime11to para com o ol'licinl Mnmerlc tinha 
tido Jugur, qu11lr111rt· que fosse u ndmi11is• 
tração, em co11~eq11enein de clle ter cnplt1rndo 
algumas cmlm1·ca\'Ul'S com africimos. li'allo 
nesta materia com tanta mais irn1rn1·ciulidndc1 

quanto nenhum dos fados cilttdoi:; oceorrcu 
durante n rniuha nd111init1lt·açno: nrns como 
nesta cusa parnc:c qne se qut:t' do proposito 
apresentar factos, qunlquet' <jnc H<.'Jn n üdtni
nislraçao que os tenha prutir.udo purn se tisnar n 
administração de rn de Selt!mbro, entendo 11uc 
devia exigir explicações sobre proposições lt'\o 
latas e vagas, que se podia entender que diziO.o 
respeito a indivíduos que tíverllo a honra de 
fazer pat·te da administr,v;ào de 19 de Se-
tembro. . 

Estimei tambern muito ouvir a explicação 
que acaha de dar o nobre deputado a respeito 
do que elle entende por summidHdes que pro· 
tejao o commercio de africanos; porque na 
verdade a proposiça.9 enunciada pelo nobre 
deputado no seu primeirn discurso me pareceu 
pouco parlamentar ; porque elle disse que o 
ministerio não podia resisfü a esse contrabando, 
visto que havia summidade que o protegia. 
Essa proposição me pareceu pouco parlamentar, 
para a não taxar de outra cousa. 

Mas disse o nobre deputado que, velho parla
mentar, nunca enuncia nesta casa proposições 
pouco convenientes! Peço licença ao nobre de
putado parn perguntar-lhe se a sua idade, sé o 
ser velho parlamentar, o autorisa para nesta 
casa vir taxar de doudo ao presidente de uma 
provincia, a um official-general, coberto de 
serviços? (Numerosos apoiados.) Por ser o 
nohre deputado velho, tem direito de enunciar 
nesta casa proposições desta natureza? Creio 
que a idade nao dá tal direito. Se o nobre de
putado entende que tem direito de chamar 
de louco ne$la casa. a qualquer presidente d~ 

provincia, a qualquer empregado publico, e:,se 
direito competiria a qDalquer de nós como 
mais t110ços do que o ·nobre deputado. Mas eu 
nílo entendo que o nobre deputado esteja anto
risado pa1·a avançar aqui proposições seme
lhantes1qlle ferem o decoro do -governo e do 
paiz, e a rnputação e bom nome de: inclividuos, 
que a elles têm tanto dil'eito como o Sr. depu
tado. Nada mais direi sobre esta materia. -

Não farei a defesa do Sr. presidente do Ma
ranhão: elle não tem necessidade da minha 
defesa; as_ cousas que contra elle disse o Sr. 
deputado não foro.o jnstas nem t·azoaveis. 

Quanto ao presidente do Ceará, é lastima que 
o nobre deputado enxergue todos os dias fac-los 
que os· outros não potlen) perceber, A jaq11eta 
e o charuto andão na ordem do dia (r·isada,,); 
lodos qnanto·s presidentes forao nomeados µela 
a1lrni11istl'ação de 19 de Setembro c.:ost111ll/lO 
andnr 1le j11qqcla e clinruto ! ! ! (/U8(t.da8.) 1~' 
lnslitnn, mns é a sorte dessn adminislrn~:fl.()1 

cuju Hyslema o nohru dep11tado atl1a IUo 
1111'lo, q11e e11tn11tlc que, su livcRsc conti
!!l!!Hln, 011 o gnvcrno aefua! th;essu seguido o 
1-:e11 syslnmn, ll'!'Ía rn111sa<lo os mnio1·es d1:sast1·cs 
no. l!aiz, Silo 111odos c!,i. pct1:1ar ; na minlia. 
np1111!\0 1 so uma adn11mslt·11çn.o npparecessc 
(jlltJ sl'g11is1:rn o sy:;lemn, o modo de pensnr do 
11oh1·c dt•puL1d11 1 t'•l c11le111.lo qne sel'ia a mnís 
fntnl, a 1n ais calnm itosa p:1 ra o pniz (apoiados) ; 
e C!ll der.Iam tlcsde já q11e se uma admini:;traçn.o 
npparnccssc, qne t}rufessasse principias Ui.o 
mfos, C'omo reputo aquelles q1w professa o 
11obre dep11tado, en lhe t·esisfüia com todas as 
minhas forças, (N'llmerosos apoiados.) 

Quanto á emenda que se acha na mesa; nllo 
estou por ora decidido a voh-1r por ella, posto 
que entendo que o nobre deputado que a apre
sentou estava muito no seu direito, e foi de 
cel'to movido por um pL'incípio muito patriotico. 
Mas como o Sr. ministrn não nos apresentou 
ainda a sua opinião a respeito della, e não- nos 
disse ainda que estava convencido de que o 
accrescimo de fo1·ça que o nobre deput11âo lhe 
quer dar é necessíl.eio, não posso por ora votar 
a favor desta emenda. Todavia, se o Sr. mi
nistro tomar a defeza da emenda, se . com a 
franqueza que lhe conheço mostrar que este · 
accrescirno de força é necessarío, não_ deíxarei 
de votar pela enu~nda, porque quero dar~ admi
nistração loda a força que julgar indispeosavel 
para sustr;:ntar a int€gridade do imperio. 

O Sr. Carneiro Leão : - Eu votarei pelo 
. artigo se o nobre ministro não fizer mais 
alguma ampla explicaçllo sobre a necessidade 
qlle possa ter de maior força do que aquella 
que vem na proposla. Todavia parece-me ter 
já, na discussão do 1 º artigo, entendido que 
o Sr. ministro não reputava sufficienle as 
forças aqui estabelecidas, porqut:: vi que S. Ex., 
dando cOnta do numero de praças qQe existe1J1. 
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SESSÃO EM 23 DE JULHO DE l83fl 335 

embarcadas no~ navios de gm.wra, disse que 
andava por 3,600 ou 3,700 ; e depois uccres
centou que com as embarcações que se vê 
na necessidade de fazer snhir, esse numel'o 
de praças já excedia a "1,000. Ora, se S. Ex. 
se . ha de ver na necessidade, em algumà 
occasino, de ex.ceder o numero de pt·aças 
contra a lei, melhor é que exponha clara
mente as necessidades do ser1,·iço publico á 
camara, visto que ella tem vontade de au
xiliar o ministerio ; porque então. ficaremos 
em estado de podei· votar: Comtudo se não 
são necessarias mais do que 4,000 praças, 
não desejo ir adiante do minislcrio, e dar-lhe 
recursos de que elle nfio precisa. Solicito, 
portanto, mais exp1icações do Sr. minislro, 
e se as não dei·, votarei pelo artigo. 

Farei agora mni ht·cves reflexões sob1·e o 
c1ue disse o Sr. deputado pela província de 
S. Paulo fl respeilo de alguns p1·csidc11tcs de 
provincia. 

Primciramenle fallar·ei a -respeito do J)l'e
sidcnte ele l\'Iulto·Gl'osso, de quêm o nc,ut·c 
deputado asseverou que fomentavtt a-; d.vali
dades entre os goyanos e cuyabanos. 

O Sn. ANDH,\DA MACHADO :-Eu tHlo disse 
isso. 

O Sn. CAR.NEIHO LEÃO :-Mas disse que se 
havia desordens ent1·e goyanos e cuyabanos 
et·a disso culpado o presidente moço; e que se 
tinha dernitlido um paulista muito cupaz, para 
se mandnr um presidente que pa1·ecia não ser 
capaz. Ainda que eu não use da mesma phrase 
do nobre deputado, parece-me que ella compre
hende o seu pensamento ; razno por qne lhe 
digo que quem informou ao nobre deputado 
o não informou hem. Essas rivalidades entre 
goyanos e cuyabanos existem antes do actual 
presidente tet· sido nomeado para aquel1a 
pl'Ovincia (apoiados), e por consequencia o 
nobre deput:'ldo lhe attl'ibuio culpa que na.o 
tem; e se essa l'iva.lidade foi talvez augrnen
tada, i:Sto nasce talvez porque o irma.o do 
presidente de Goyaz foi maltratado em Cuyabá. 
Já se vê, pois, que o presidente de quem 
fallo nã,o · tem culpa nlguma. · ( .Apofodos. ) 
Qunnto .. á mocidade, póde ser muito moço, e ser 
rnuito capaz. (Apoictdo-~.) Nâo tenho conhe
cimento delle: não lenho visto · todos os seus 
actos, não os posso julgar;· mas cmquanto o 
nobre depulado na.o apt·esentar factos que 
provem que aquelle presidente não tem os ne
cessarios conhecimentos para bem · adminiskar 
a provincia, não tem prudencia e ouh·as 
quaesquer qualidad~s que devem concor1·er 
em um presidente, parece-me que deve ser 
presuq1ido de bom. Ora, o nobre deputado 11110 

. apresent~u facto algum contra este presidente, e 
disse apenas que elle tinha id~ substituil· a um 
honrado paulista. A respeito do ex-presidente de 
Cuyabá nada tenho que dizer, porque me parece 

moço de muito grande conriançá ; e estou per
suadido que administrada bem qualque1· outra 
provincia, mesmo da primeira ordem, menos a 
de Malto-Grosso, porque duva-se uma infeliz 
cii·cumslancia, e et·a que este e~·presidente era 
<~sado com uma pessoa de uma familia de 
Cuyabá, a qllal tinha ditfürentes parentes que 
estavão pronunciados por todas as desordens 
occo,·ridas já antes da sua f.H'e~idencia. 

Nesta parte, po1·ém, na.o tenho que defender 
a adrninistt·ação de 19 de Setembro, porque a 
sua demissllo é anteriot' á existencia desse ga
binete ; e o presidente nomeado pela adminis
tração de 19 de Selembm, não para substituir a 
este, mas a outro que já tinha sido nomeado 
pela administraçao anterior para i::ubstiluir 
o Sr. Pimenta Bueno, na.o chegou a ir á 
provincia. 

Tralal'ei do presidente do Ceará, posto que o 
meu nobre collega pela provincia do H.io de 
Jnneiro já respondeu ás ce11s11i·as do nobre 
deputado por S. Paulo. Disse eslt.! noh1·e du· 
pulado q1w o presidente do Ceará linha entrado 
à meia noite cm um!\ villa, elo jaqueta e cha1•ulo, 
e qu~ nesla occasino ho11voi·a te,·ror nesta 
villn. 

Tendo frequentado a nrnir.nde do nctuul pre
sidcrnte do Ceará, nunca lhe conheci o vicio de 
l'u11ia1·; mas quando o tenha adquirido na sua 
viagmn de mar até o Ceará, duvido que, como 
pessoa bem edncada que é, não escolhesse hol'a 
privada para fumar, e que entrasse eµi uma 
villa, posto qne á meia noite, de charuto e 
jaqueta. O nobre deputado Cuuda-se no- ouvio 
dizer, - mas isto de ouvir a pessoas inte1·es· 
sados em desacreditar a unia ou outra auto
ridade, que na.o é p~H'ticipantc de todas as suas 
vistas politicas, não merece todo o peso para 
que se dê credito a taes asserções. Creio que o 
nobre deputado não tem razão em arguir ao 
presidente do Ceará. Primeit'amente nno é 
ex.acto que chegasse á meia noite i tenho 'info1·
mnções de que chegou âs 8 horas, e que man-
1lando tocar á chamada. do:1 officiaes, um com
mandante da guarda nacional, mandara tocar · 
a rebate. Ora, se o cómmandante da guarda 
nacional fez isto, fez muito mal, porque a guarda 
nacional não póde ser chamada a pegar em 
armas senão com requisição da autoridade 
civil. Consta-me· mais que isto deu lugar a um 
panico nessa villa ; mas quem póde prevenir · 
os panicos? Um homem chega indifferente
mente a um lugar, e excita um terror; quem o . 
póde prevenir? Por. isso, ainda que lenha exis- · · 
tido o panico, nl\o póde isso ser objecto de 
censura ao p1·esidente, que, porque o bem do · 
serviço o exigia, foi a essa villa precipitada
mente, e s~m preceder aviso, pro~urar meios 
de soccorrer convenientemente a província do 
Maranhão, que carecia de forças, fazendo em· 
barcar para alli cem homens logo ,4ue.forão re· 
quisitados; e fazer activar o ,ecrutamento para 
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supprii· a falta que esta força faria á província, 
e p8ra acudir á villa da Parnahyba que estava 
cm. estado de terror, por estarem a pouca dis
tancia della os salteadores do Maranhão; acau· 
telando assim qne a desordem na.o houvesse de 
entrar uo Ceará. Portanto nao lrn cousa que 
com justiça se possa notar nesta parte na con-
ducla do presidente do Ceará. · 

Quanto ao presidente do Maranf1a.0, parece 
que a censura que se lhe irrogou foi por sel' 
1nfflli'T. ni-:<:P /) nnhrP dPpnl~rlo rlP s. P,111ln qnP, 

depois que aqnelle presidente entrára no Ceará, 
al!i apparecera a desordem, ·e que lambem 
desordem apparcce hoje no Maranhão. 

O Sn. ANDRADA MACHADO :- Eu disse que 
aonde aquelle presidente chegava havia des
ordem. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :- No Ceai:á, durante u 
administração do Sr. Manoel Feli~anlo, nao 

_ houve desordem alguma, houve sim forte oppo
Si\~l\o á sua adm inístração,· opposição que linha 
apoio na maioria da assembléa pl'ovineial. Não 
ha outra cousa a dizer; porém a província se 
couset·vou quieta e pacifica; e apesar de que uma 
assembléa provincial, quando sahe de sua 
o.rbita, se mette na polilica, e quer decidir da 
po1itica que deve seguir o governo geral, seja 
talvez um elemento de deso1·dem, que possa 
fazer occasionar desordens ; é preciso confessar 
que o Sr. Manoel Felizardo deixou a proviucia 
sem ler, apparecido desordem alguma. As o·ppo· 
sições sa.o do elemento dos governos represen
tativos; a opposição no Ceará era um pouco 
excessiva : não se usava alli dos meios de que 
uma oposiçno de assembléa provincial devesse_ 
talvez usar: ao menos eu o julguei assim, aínda 
que outros julguem de outro modo; mas a pro
vincia esteve sempre quir:ta e pacifica. 

Pelo que respeita ao Maranhão, é sabido que 
alli existia essu desordem antes da chegada do 
Sr. Manoel Felizardo. Cumpl'e ainda notar que 
os desordeiros longe de se mostrarem hostis 
ao Sr. Maciel Felizardo, antes se lhe mos
travão favoraveis, dizendo que o vinha.o au
xiliar contra o presidente anterior. Portanto 
já se vê que nem mesmo a ~ua administração 
tem sido pretexto pal'a a desordem, pois que 
pelo contrario os desordeiros fundão-se nos 
actos do antecessor do Sr. Manoel Felizardo. 
Jn1i;o que este presidente tem-s~ compo·1·tado 
como administrador habil (apoiados), e tem 
procurado providenciar a segurança publica 
como estava ao seu alcance. Requisitou forças 
do Pará, parte das· quaes já · obteve, segundo 
me c·onsta ; lambem as requisitou do Ceará, 
donde já recebeu forças, e de Pernambuco, 
donde, segundo me informa o Sr. deputado 
(o Sr. Andréa), tambem já chegál'ão forças. 
Com estas forças tem procurado segurar os 
habitantes da cidade. O presidente procurou 
fazer entrincheiramentos, mas nno se liL:Hou 

a isso, e tem procurado tomar a offensiva 
ern n1uitos lugares. In1prudente seria se, não 
tendo uma força snfficiente para fazer face 
a c:::ses desordeiros, }1ouvesse de ir sacrificar 
a pouca força que tinha; fazendo um ataque 
inopportunoi em que pudessem sahir trium
phantes os desordeiros, que assim ficariao 
mais animados. Longe, portanto, de censura, 
este presidente é digno de todo ·o elogio pel~ 
circumspecçao e intelligencia com que tem 
proviúenciado a bem do restahelecírnento da 
ordern na província. 

Nao fal la rei a re$peito ,lo presidente de 
Santa Catlia1·ina, porque na verdade a 1mica 
paiavra que ouvi nrto é uma censura de que 
me pareça dever tomar a defeza; nM lenho 

· necessídade de provar que este presidente está 
em seu perfeito juizo. Não on vi factos, e pur 
eonseqnencia não tenlio que respondet· nesta 
parte ao Sr. deputado. 

Fal!arei agora a respeito de contrabando 
ele africanos, que o nobt·c deputad00 figul'Ou 
ser protegido. pelas summidt,des. Com a ex· 
plicaçao dndi:\ por elle, vê-se q110 entende por 
su1nmidaJcs os proprietarios, a classe l'icn dn 
sociedade, e que e dt..sla qne ellc diz que 
protege os africanoH; mas eu julgo qne o 11obre 
dep11tado nno disse bem quando põe esta 
classe acima do miniE.terio, Certameule cu 
concebo que os proprielat·ios interessados nesse 
contrabando · pudessem tomar outrn posiçno 
diversa daquella em que eslao; por&rn, o que 
se deve dizet· é que os proprietarios brnzi
leiros têm-se limitado a ler bons <lesfjos que 

· os legisladores providenciem opportunamente 
ao wal que desgraçadamente supportamos, 
mas que não se interpuzerão ainda entre a 
autoridade dos ministros para embaraçat· que 
executem as leis, embaraçando o contr,tbando 
de escravos, para que essas censuras poss::to 
recahir sobl'e os proprietarios ; a menos que 
o nobre deputado não queira de algum modo 
indicar-lhes que o devão fazer, á semelhança 
do que se tem praticado nos Estados-Unidos. 
Crescendo etn 1835 e 1836 naquelle paiz a 
sanha ,.dos abolicionistas, os estados onde ha 
escravos se lhe oppuzerão, e o povo dos 
estados onde não ha escravatura entendeu, jul
gando ameaçados os iritet·esses dos .estados 
em que havia escravos7 nãO dever ser. mero 
espectador, mas de·ver tomar a iniciativa para 
punir os abolicionistas, Sabe-se das in§iurrei
ções de New-York, Philadelphia, e outros es
tados onde não havia escravos. 

E' pois injusta a censura que se fez, sup
pondo que h:'\ · 11essoas que se it1lerpoem entre 
o minislet·i.J para impedir ·que com os meios. 
ao seu alcance embarace o contrabando. E' uma, 
verdade que os propl'ietal'ios do Brazil têm-se 
limitado a desejos e representações; e a meios 
inteiramente pacifieos. Tambem direi que to· 
dnvia quando SâO chamªdos Pl'.lfa jurados, nao 
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se têm mostrado muito empenhados em punir 
esta especic de crime. 

O Sr. Veiga_ :Pessoa pede ao Sr. prr;sídenle 
que não co11smta que os Srs. deputados se 
apartem do ohjeclo em discussão. 

O Sr. Sena Pereira ( niinist1·0 da r1wrinha) 
aceita e agradece a emenda que o Sr. Veiga 
Pessoa offereceu, autorisando o governo para 
elevat· a força a 4,500 praças ; seguro, como S. 
Ex. está, de que o Sr. deputado fez esta offerta 
convencido de que era necessaria, e como ver
dadeiro patriota·; S. Ex. espera que ella sejá 
perfeitamente aceita pela casa. 

Quando S, Ex. fez a proposta em discussão. 
muito intencionahnente nl1o fallou em força ex~ 
traordinaria, pela difficuldade de marcar quaes 
seri!:lo estas forças extraordinarias, ou parn que 
objecto devia.o ser applicadas ; pois íiue o go
verno n~o interpreta, executa. S. Ex. entende 
quando esta disposição foi consignada na con
slil11iça.o, nunca houve idéa de que houvesse uma 
sediçno, perturbaçno, ou insurreição no paiz ; e 
que as forças extraordinarias de que falla a 
consliluiçllo são aquellas que devM ser em
pregadas em guerra estrangeira. Como porém 
se tem entendido que esta disposição da consti
tuição diz respeito á guerra com nação es
tranha e interna, não duvidará convir em 
que se admitta a declaração de- força extraor
dinaria. 

S. Ex. passa a mostrar, á vista dos mappas, 
que estM actualmente em serviço 3,825 praças, 
e qne têm de ser empregadas mais 200 no Ma
ranhão, segundo requisição do presidente da
quella província ; seguindo-se daqui que ha o 
excesso de 25 praças além das 4,000 autorisadas 
por Jei. Além disto o governo tem necessidade 
de mais força, até para os cruzeiros, para 
evitar o contrabando de africanos, que actual
rnente não existem, porque as embarcações têm 
estado empregadas em serviço de maior consi
deraça.o. 

S. Ex. teme empregar os officiaes de marinha 
nestes cruzeiros, nao porque receie que não 
cumprllo seus deveres, mas porque essas sum
midades em que se fallou poderáõ subornal-os, 
e enta.o terá o Brazil prevaricadores, offi· 
ciaes subornados, e talvez venaes. Com isto crê 
que nao offende a corporação da marinha; 
pelo contrario quer salval-a. Mas· se · é neces
sario estabelecer estes cruzeiros, 'cumpre que 
o governo arme para este fim algumas embar• 
cações. Vão se armar uma corveta, um ber
gatitn e um brigue-escuna~ som111adas as praças 
necessarias para guarnecer. estes v;.isos com as 
3,825 qu,e S. Ex. mostrou que estão em serviço, 
e as 200 que vão para o Maranhão, formão e 
computo de perto de 4,500- praças. Entende 
pois que a emenda do Sr. Veiga Pessoa póde 
ser admittida. · 

Quanto á mudança de presidentes, S. Ex. 

WfdQ II 

1 info rm ~ que o governo está m nilo disposto a 
cumprn· o seu dever, mas para isso necessita 
conhecer a opinião publica, ou a essencia dessa 
opinião, exprimida pela camara; vendo porém 
que uns ~rs. deputa~os opinão a este respeito 
cte um modo, outros de outro, não pôde ainda 
co1:hecer a verdadeira opinião, como é neces
sano para marchar com justiça. 

. MmTAS V ozEs :- Votos, votos. 

O Sr. Andrada Machado :- A' vista da de
clarnção que a.caba de fazer o Sr. ministro da 
marinha, não tel'ei duvida de votar pela emenda 
do no?r~ d~putado (o Sr. Veiga Pessoa). 
Advertirei porem qlle os Srs. ministros dev<::m 
apresentar-se nesta casa preparados ; devem 
logo saber o que lhes é necessario, · para que 
nilO aconteça que recebão por favor aqui!lo 
que devião pedir por necessidade. 

Levunlei-me para dirigir duas palavras a 
dous nobres deputados que acaba.o de fallar. 
Nrro cr~io que o exprimir-me com mais força 
a r~spe1t~ de um empregado de uma cnlegoría 
muito d1fferente possa dat· ]ugar a que se en
tenda que eu me diriJo á summidade política, 
que na.o responde perante nós ; isto digo como 
deputado que tem dado algum tempo ao es
tudo ... Em altenção ao mal que me pet·suado
que está fazendo o presidente de Santa Ca
tharin~, c_hamei-o doudo, porque o é, pois excita 
a provmcm a entregar-se talvez aos rebeldes. 
Se isto fôr verdade, é perfeitamente doudo. 
Consta-me que el!e nao faz caso da lei, e que 
ordenou ha pouco tempo a um juiz de paz que 
conhecesse, por portada sua, de um crime de 
que elle só. podia conhecer por meio de queixa 
da parte interessada; e porque o juiz de paz 
recusou fazer o que aquelle presidente man
?~va, disse tantos despropositos, que obrigou o 
JUIZ de paz a mostrar-lhe que elle ou o seu 
accessor não entendia a lei. Ora, um delegado 
do poder que faz isto, e trabalha quanto póde, 
como de proposíto, para destruir a tranquilli
dade da província, nao póde deixar ele ser um 
doudo. Todavia esta expressã.o me escapou no 
correr do discurso, e se a não tivesse soltado, 
talvez tivesse r~tirado a palavra, substituindo-a 
por - temera1'10. 

O SR. CoELHO :- Não é muito. 
O Sa. ANJ?RADA MACHADO ;-Muito não é, 

mas melhor seria que tivesse usado da palavra 
- temerario. · 

Quanto ao presidente de Malta-Grosso,· eu 
tinha dito que era uma criança, porque me 
o tinhão dito, e t_ambem que eUe tinha dado 
origem ás desa\lenças entr~ os cuyabanos e 
goyanos ; mas corno se disse que não era 
elle disto causa, eu me reporto. Na.o quero 
que haja desavenças nas provincias .... 

Quanto ao presidente do Ceará, nem o 
conheço, nem sei quem é: Q que sd é que · 

4!3 
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é moço, é rapaz, e que era juiz de direito 
aqui, porque é esiylo pegar em rapazes e 
rnandal-os para· presidir as provincias. Eu 
tenho-me pronunciado muitas vezes contra este 
modo de dar presidencias : eu qneria que 
houvesse mais prudencia, mais prestigio nas 
pessoas a quem se nom êa para exercer· tão 
elevados cargos. 

Ouvi que o alarma que tocou na villa fôra 
pOL' mandado do presidente : o nobre deputado 
por Minas apresenta outra versão : qual dellas 
é a verdadeira ? 

O SR. CARNEIRO LE!o :-Não, senhor,· as 
noticias que vierào do Ceará; e que tambem 
me forão .referidas1 dizem que o commandante 
da guarda nacional mandára tocar a rebate, 
e nllO o presidente. 

O SR. ANDJ?.ADA MACHADO :-Quanto ao prn
sidente do Maranhão, .. não lhe fiz tarnbem 
ataque : notei ·a coincidencia de haver sempre 
desordem nas provincias a que elle vai pre
sidir : logo que se apresentou no Ceará, sus-. 
citou uma opposição terrivel, como disse o 
nobre deputado (o Sr. Carneiro Leão), un1a 

opposiçllo anormal ; e quando apparece no 
Maranhi101 o que nl!.o passava de grupos de 
poucas pessoas apresenta-se em corpo com o 
caracter de uma revolução. E' uma desgrnça 
de que poderá não ser c1:1lpado, mas não gosto 
de infelizes, desconfio delles. Tenho idéa de 
que o pre::idente é moço bem educado, inlel
ligente, offi.cial de engenheiros, mas é des
graçado, e eu não quero empregar desgra
çados. 

Quanto ao caso dos dous officiaes de 
marinha, é preciso que . eu diga que não 
sei em que ministerio o facto aconteceu ; 
mas sei que depois que capturárão as embar
cações de africanos, Mamede foi nomeado 
para uma commissão difficil, em consequencia 
da qual respondeu a conselho de guet'ra, e 
foi privado do commando. O facto é que 
ambos nãO commandão, nem têm sido em· 
pregados. 

O Sa. ToRRES ;-Está enganado : a um 
delles despachei par~ lente da academia de 
marinha em consequencia de o requerer .. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Mas nao com
manda. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Se é lente, como 
póde commandar? 

O Sa. ANDRADA MACHADO ; - Senhores, po
derei estar mal informado, mas julgo de meu 
dever, quando se me refere um facto, de o apre
sentat á casa pa.1·a que elle se delucide. Sou 
provinciano, mas ouço a muita gente . do Rio de 
Janeiro, e um grande nur.aeto de pessoas me 
assegurárão isto. Verdade é que . na.o entrei na 
alma do negocio, Mo sei como foi, mas aventei 
na casa o negocio, mórn1ente porque estava 

presente o Sr. ministro 4 da marinha, ~ qu1z 
leval-o á consideração de S. Ex. 

Pe1o que respeita aos cruzeiros, na.o sei como 
S. Ex. possa deixar de os estabelecer, sendo a 
isso obriga.do pelo tratado. Eu conheço que a 
commissão é perigosa, não porque crêa que os 
nossos officiaes de marinha hajão · de ceder ás 
tentações, mas porque nunca é bom expôr 
alguem a ceder a ellas, tanto mais quanto os 
nossos officiaes de mal'inha são quasi todos 
muito pobres, sendo aliás a classe mais digna rle 
consideração no Bl·azil. (Nume1·osos apoiados.) 
Tenho ouvido dizer que quando a miseria bate 
á porta, a virtude e a honrn saltão pela janella. 
Conheço que ha muitas almas assás fortes para 
resisfü a grandes tentações, mas não creio que 
esta força de caracter exista na generalida.de 
dos hornens. Julgo portanto que o Sr. JPÍnistro 
tem ra.zào de não querer expõe os officiaes, 
seus companheirns 1 a tentações, mas não sei 
~omo podetá escapar de cumprir o tratado. 

O Sr. Carneiro d.e Campos (pela ordem) :
A' vista <las informações do Sr. ministro, de 
que a força de 4,000 praças nn.o é sufficiente, e 
mesmo porqlle a discussão não tem sido extensa 
a. este respeilo, e mesmo porque entendo que o 
Sr. ministro deve àar mais alguns esclareci
mento;;;, pedi a palavra para pedir a V. Ex. que 
convidasse o St·. ministro a dizer mais alguma 
cousa sobre o modo por que o governo pretende 
proteger o nosso commercio actua1mente, quando 
apparecem suspeitas de piratas armados pela re
publica de Piratinim : e se a força de 4,500 praças 
é sufficiente para isso ; se actualmente existem 
emprçgadas 4,0-25 praças : e se mesmo, se
gundo acabon de declarar o Sr. minist~o, o 
governo intenta armar mais uma corveta e 
duas embarcações pequenas, achar-se-ha quasi 
absorvida ·a força de 4,500 praças. Julguei dever 
pt·ovocar a a ltençM da casa sobre urna neces
sidade não pequena de u.m pequeno cruzeiro, 
para o que a força de 4,500 praças nn.o é suf
ficiente. Mas póde ser que este meu receio de 
pirataria não seja fundado; baseío·me unica
mente em uma noticia que li no Jornal do 
Goinmercio ; creio porém que o governo àeve 
informar alguma cousa sobre a probabilidade 
de e1le se realisar. 

O Sr. Sena, Pereira (ministro da 'marinha) 
responde que o governo sabe officialmente 
que appareceu um corsario, ou antes pirata, nas 
aguas do Rio da. Prata, cuja origem se n!lo sabe, 
e que dét·a á costa quando fôra apercebido por 
uma de nossas embarcações de guerra. S. Ex. 
já tem dado providcncías para que. o nosso 
commercio seja ptotegido, porque constava que 
o governo de Rosas queria lançar no mar cor• 
sarios contra o commercio francez ; e descon
fiando o governo que taes corsados se poderiâo 
tornar piratas, tomou as necessarias . medidas 
para d_ar protecção ao commercio nacionali 
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mandando algumas cmbarcai;ões de guerra, 
como a coneta Bertioga, e agora manda mais 
embarcações a diversos pontos para este fim, 
além de que no Rio Grande do Sul e Santa 
('1,... •l,n11~nn, nv;c1'.orn nrn h."'1.Ylnl"'.lnP:.oc:, rt'n.a nn.rlnni, 
va t.J.1~1- uJq 'l.,4.a.:,1.'-'uJ. ç;u.1 .1.,Ja..1, l...Q..'J'vç..:, \.j\AV pv"--'--çi.J,J 

em pregar-se periodicamente nest€ serviço. 
MurTAS VozEs: - Votos, votos, 
n.---rl- e-o.n. n. YV";n.J.n...,.:~ ... 1-"\n.H rl:nn.,,1-:An. V>,.Ml"\.r.r..;an. ,....,,. 
LJd.LlUV";:>Ç a, HJQ.Ll:'1 lU JJVL. Ul;:>\.,UllUctl j-'L U\.,t;Uc;•;:,,:; 

á votação. 
E' rejeitado o art. 2º, votando a favor de11e 

!1p1>1uc:: 9,4 Sr<.:, 11Ppnh:iclí1~. 

Approva-se a emenda do Sr. Veiga Pessoa. 
A ordem do dia é a metima : levanta-se a 

sessão ás 2 horas e meia. -

---~--
§essão em ~4 de ... Tolho 

.. 
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VJANNA 

Sm,n.1ARIO. - Expediente. -Ordem do dia. -
Questão do Dr. GuerJ'a; votação. - Varias 
pensões. - Fixação de Jo1·ças navaes. 

A's 10 horas da manhn faz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de St·s. depu
tados1 abre-se a sess&o, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Cajneiro, 
Belleza, José Mal'ianno, Ferreira de Castro, 
Cintra, Aureliano, Freitas, Paulino, Busta
mante, Alcibíades e Pinto Coelho ; e sem ella 
os Srs. Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do expediente, 
remettendo á 3ª cornmissão de fazenda uma 
representação da corpOl'ação da secretada da 
junta do commercio desta côrte. 

Declara igualmente que se achão sobre 
a mesa os pareceres das commissões 1" e 3° de· 
fazenda sobre as propostas do podei· {,:xecutivo, 
que têm por objecto melhorar a arrecadaçilO 
do imposto do sello das heranças e legados, e 
trata de algumas disposições tend~ntes a me
lhor arrecadação e fiscalisação do imposto da 
decima urbana no municipio da cõrte, conce
bidos ambos nestes termos : 

« Na 111 e 3" commissões de fazenda foi exami
na?ª a proposta do_ poder executivo, que tem por 
obJecto melhorar a arrecadação do imposto do 
sello das heranças e legados, e rrconhecendo as 
commissões a ~onveniencia das mediqas, são de 
parecer que entre em discussão a referida 
proposta, para o que a offerecem, conver
tida em projecto de lei, com as emendas 
juntas: · 

PROPOSTA 

«- A.assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. l.º No municipio da côrte· nenhum 

testamento poderá ser aberto senão · pelo pro-

vedor dos residuos na cidade do Rio de 
Janeiro, on pelos juizes de paz íóra della, 
da maneira e nos prazos que o governo de
terminar·. 

u iiT"f ')_ ô 1\T.c..Ylhnm faC<~l".ltYl.anf.n. nnrlo."" 1 f.nn 
\\. .c.i,L \.• ...J• J..'1\:;,I.J.l.J,U.U . .L l.\, .. .:::n~lJ..lL.J . .l~U pvu-c:=ta t.'GL 

despacho. do provedor dos residuos para seu 
cumprimento, sem que.tenha sido apresentado 
ao administrador da recebedoria. nara o fazflr - r----- - ----- .. 

· extractar coc1v_enientemente, e abrir conta cor
rente á testamentaria, e nenhumas contas de 
testamenteiros se julgaráõ definitivamente sem 
que aprnsentem q·uitãção ou certidão de cor-
rentes da recebedor ia. · 

<< Art. 3." O prvvedor dos residuoõ, os juízes 
de direito do civel, os ju[zes de paz e parochos 
da cidade e município, darão ao adminisfrador 
da recebedoria todas as illustrações necessarias, 
relativas aos testamentos, inventarios, heranças 

· e legados, da maneira e nos prazos que o go· 
vemo determinar. 

<< Art. 4.º No pagamento das taxas de he
ranças e legados qlle consistirem em bens 
de raiz, excedendo a um conto de réis, 
ou em dividas activas que excederem a 
cem mil réis, poder-se-hão admittir letras se
guras, na conformidade da lei de 13 de No
vembro de 1827 ; e a respeito da taxa das he
ranças ou legados, que consistirem em dividas 
se poderá fozet' um abatiinenlo de dez a vinte 
por cento, conforme a maior ou menor difficul
dade da liquidação e cobrança dellas. 

« Art. 5.º Tambem se poderá conceder um 
abatimento razoavel áquelles que deverem taxas 
de heranças e legados não pagas até o fim do 
anno de 1836, em conséquencia de even
tualidades acontecidas nos objectos das mesmas 
heranças ou legados, sem dolo ou fraude 
dos devedores. 

<( Art. 6." A taxa das heranças e legados do 
usofructo será paga com relação ao valor deste, 
da maneira seguinte : 

« 1.º Se os bens deixados em usofructo 
forem de raiz, urbanos ou msticos, pagar-se
ha annualmente, a titulo de taxa, a decima 
parte do preço do aluguel ou da quantia, porque 
poderião alugar-se, no caso de serem occupados 
pelos proprios usofructuarios ; deduzindo-se do 
computo do rendimento o que tiverem pago de 
decima urbana. 

,e 2. º Se as heranças e legados consistirem 
em fundos de companhias sociedades, pa

. garáõ os usofructuarios a decima_ do rendimento 
liquido annual que lhes couber em rateio. 

cr 3.0 Se as heranças ou legados consis
tirem em dinheiro, pagar-se-ha annualmente a 
decima parte do que montar a contagem dos 
juros legaes, ainda que os usofructuarios o não 
tenhão em giro. . 

1r 4.0 Se consistirem em bens moveis e 
semoventes, pagaráõ os usofructuarios por uma 
vez sómente metade da decima parte do valor 
delles. i 
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<! Art. 7. º Todas . as pessoas, irmandades e 
corporações quaesquer, serão obrigadas a ma
nifestar, no prazo de trinta dias uteis, depois da 
oublicacão desta, todos os objectos de que 
forem 1,sofr11ctuarios em virtude de disposição 
testamentaria, sob pena de se haverem taes ob
jectos por vagos para serem incorporados aos 
proprios-nacionaes. 

<( Art. 8.º Todas as avaliações. de bens mo
veis, semoventes e de raiz, de que se dever 
pagar taxa, serão feitas por louvados escolhidos 
a aprazimento do administrador da recebe
doria ; da mesma sorte se farM todos os arbi
tramentús dos rendimentos annuaes do uso
fructo deixado em herança ou legado sob pena 
de nullidade. 

« Art. 9.º O governo, além de fazer effe
clÍ\•a a responsabilidade dos juizes, escrivães 
e parochos, que faltarem ás obrigações que 
lhes são impostas, fica au torisado para os 
multar até a quantia de duzentos mH réis 
pot· cada vez. 

<< Art. 10. Igualmente fica o governo an
torisado para estabelecer multas contra os 
testamenteiros, herdeiros e legatarios que 
foreru omissos no pagamento das respectivas 
taxas, de cinco até quinze por cento àas 
quantias devidas. 

"Art. ll. Não é sujeito á taxa do sello o pre
mio ou legado deixado ao testamenteiro) em
quanto não exceder á importancia da vintena ; 
excedendo só a pagará do excesso. 

í( Art. 12. Ninguern pagará ou será obrigado 
a pagar alguma divida a testamenteiro, her
deiro ou legatario, sujeita á taxa, nem lhe en
tregará 011 restituirá quaesquer bens perten
centes á herança ou legado, de que se deva 
taxa, sem se mostrar que a divida ou bens se 
achão descriptos no respectivo inventario ; sob 
pena de lhe não ser attendido··em juízo o recibo 
ou quitação, que apresentai' de tal pagamento, 
entrega ou restituição. 

cc Palacio do Rio de Janeiro, 9 de Agosto 
de 1838. - Miguel Oalmon du P.in e Al
meida. » 

EJmendas da com-missão 

<r Art. l.º Depois das palavras - ou pelos 
. . . ~ô d 11 l 
Jmzes ae paz l ra eua-accresceULe-se-tão 
sómente para examinarem as disposições re-
lativas ao enterro do testador. · 

ii Art. 2.º Depois das palavras - e abrir 
conta corrente á testamentaria. - accrescente
se - e sem que traga nota do administrador 
del!a de ter ficado . am, ou nao registrado e 
extractado. . 

« Art. 6º § 4.º Supprirnii.o~se as palavras -
por uma vez sómente até o fim do paragrapho, 
e subslituão-se pelas seguintes -. a decima do 
juro annual da quantia, em que forem ava
liados esses bens, emquanto durar o uso
fructo, 

<( Art. 5.º Suppri~ão-se as pa]avras--,-até o 
fim do anno financeiro de 1836-.:! subsliluão
se pelas seguintes - até a data. da peesente lei. 

<< Art. 7 .º Supprirna-se a ultima parte do 
artigo desde as palavras - sob pena de se ha
verem, etc., até o fim ; e substituão-se por estas 
-sob pena de uma decima dobrada. 

cc Art. 8." Supprimão-se as palavras - por 
louvados escolhidos a aprazimento do admi
nistrador da recebedoria-e diga-se-por dous 
louvados nomeados um pela parte e outro pelo 
administrador da recebedoria. 

1c Art. 9." Em lugar das palavras - fica au
torisado para os multar-diga-:,e- os multará, 
e passará para ser o ultimo da proposta. 

Artigo additivo 

« Os parochos ficão obrigados a. remelter, no 
fim de cada mez, á recebedoria uma lista de 
todos os seus comparochianos qLte fallecerem 
nesse tempo com testamento, ou sem elle, 
deixando he1·ança de que se deva a taxa 
do sel!o, sob pena de não receberem a res· 
pectiva congrua, além da multa em que incor
rerem. 

e( Ficão revogadas as disposições em con
trário. 

e< Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Junho de 1839.-M. N. Castro e Silva.-J. J. 
Pacheco.-Carlos Carnefro de Campos.-JJJ. do 
Amaral.-J. F. Vianna.-8. 1l1artinB, n 

« Foi vista e examinada pelas 1'· e 31\ com
missões de fazenda a proposta ~o governo, que 
trata de algumas disposições tendentes a me
lhorar a arrecadaçllo e fiscalisaça.o do imposto da 
deci::na urbana no municipiõ da côrte, e achando 
uteis as disposições contidas na referida pro
posta, sao as cornmissões de parecer que 
el1a entre em discussão, para o que offe, 
recem, convertida em projecto de lei, com as 
emendas juntas : 

PROPOSTA 

cc A assembléa geral legislativa decrnta : 
« Ari. V' Na recebedoria do municipio da 

côrte, e em todas as outras recebedorias e col
lectorias de fóra se não dará conhecimento de 
paga de sisa de bens de raiz, situados dentro 
do referido municipio, e sujeitos ao imposto da 
decima urbana, sem que se mostre estar pago 
em dia ; e nenhuma escriptura de compra e 
venda de taes bens se poderá lavrar, sem que 
no conhecimento da sisa haja a exµressa 
decl~raçllo de estarem quites da decima 
urbana. 

cr Art. 2.º Todo o proprietario que alienar 
o seu predio sujeito â decima urbana, depois 
de feito o lançamento della, será obrigado 
a declaral-o ao respectivo la.nç.ador, sob pena 
de pagar por multa a decima dobrada, de um 
anno, 
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« Art. 3.0 Os testamenteiros, curadores, tu
tores, administradores, procuradores, deposi
tarios publicos e particulares, a cujo c:Hgo 
estiver a guarda e administração de predios 
urbanos, sujeitos á decima, serãO obrigados a 
pagal-a no tempo competente, sem dependencia 
de despacho, ou autorisaçilo das autoridades 
e juizes, a que devão dar contas, os quaes lhes 
abonaráõ a importancia da mesma decima á 
vista dos conhecimentos. 

(< Art. 4." O ·prnvedor dos residuos e juiz de 
orphJos, e qunesquer outros não approvaráõ as 
contas annuaes das irmandades, ot·dens ter
ceiras e outras corporações, nem julgaráé.'i por 
findos os inventarias, e por justas as contas de 
testamentarias e administrações, sem que 
se mostre pelos conhecimentos de tal8o estar 
p.1ga toda a decirna ul'hana dos predios que 
tivel'em estado a cargo de taes corporações, 
e dos testamenteirns, inventadanles e admi
nistradores, correspondente ao tempo de que 
de1·cm as contas. 

cc A t·t. 5.º Os collectados que na.o pagal'em 
a rlecima urbana dentro do prazo legal, 
serao requeridos pelos cobradores e agentes da 
recebedoria, a quem pagal·áo mais pelo tra
balho, o que o governo al'bitrar. 

(< Os que ainda então não satisfizerem, serão 
immediatamente executados, fundando-se a in
tenç~o da fazenda nacional nas certidões pas
sadas pela recebedoria. 

« Estas disposições são extensivas á todos 
aquelles, de que trata o art. 3", e qtie pagaráõ 
por seus proprios bens todas as despe:-ms e custas, 
a que derem causa. 

« Art. 6.º Os inquilinos serão aulorisados a 
fazer o pagamento da decima urbana por conta 
dos alugueis, quando os proprielarios não forem 
moradores no lugar, onde possa.o ser procurados 
pelos cobradores ; e neste caso os proprietarios 
lhes levaráõ em conta o que tiverem pago, ou 
lhes ficará o direito de serem conservados nos 
predios por tanto tempo quanto baste para in
demnisal-os. 

e, Art. 7.º Nenhuma acçãô se admitlirá em 
juizo, dos proprietarios ou administradores dos 
predios urbanos contra os inquilinos para 
haverem delles o pagamento de alugueis, sem 
que apresentem o conhecimento que p1·ove 
estar completamente paga a decima. 

cc Art. 8.º As disposições dos artigos antece
dentes são extensivas: 

<< 1.º A todas as provincias do imperio, pelo 
que pertence á segunda decima das cor
porações de m~o-morta. 

1c 2.'-' A todas as rendas lançadas no mu
nicipio da côrte, no que lhes fõr applicavel. 

« Art. 9.º. Os iuizes e autoridades, que dei
xarem de cumprir o disposto nos artigos 4º, 7º 
e 8°, além das penas que lhes forem impostas 

. na conformidaqe do codii;;o criminal, pagaráõ 

uma multa igual á importancia da di:!cima de 
um anno. 

cc Palacio do Rio · de Janeiro, em 9 de 
Agosto de 1838. - Migiwl Galmon du Pin e. 
Almeida. )) 

Emendas da commissão 

« Art. 2.º Depois da palavra - lançador -
accrescente-se - dentro do prazo de 30 dias 
uteis. 

(< Art. 4.º Depois da palavra - decima -
accrei;cente-se - tanto a urbana, como a se
gunda decima das corporações de mão-morta. 

ArtigoB additivos 

« Livros da decima urbana e da de cor
porações de mllo-morta, no municipio da côrte, 
serão rubricados pelos empregados do thesouro, 
a quem o inspecto1·-geral dét· commissa.o; e das 
provincias o serão os da de corporações de 
mno-morta pelos empregados, a quem a der o 
inspector da respectiva thesouraria. 

« O tribunal do thesou1·0 na côrte, e nas 
provincias os inspeclores das thesournrias, com 
approvaçn.o do mesmo tribuna], arbitraráõ a 
comrnissão, que se deverá perceber pela arre· 
c::ufaçào desta imposição. 

u Quando os preços dos alug11P.is, constantes 
dos recibos e escriptos de a1·rendamenlo, pa
recerem ao lançador muito inferiores ao que 
verdadeiramente poderia dar o predio, em 
attençM á sua capacidade, localidade e á época 
rl~ 1at1"".,.. entn fic!!n es{oc, autn .. isadn<: i:,, arh1 • 
uu J. VQ.LL.a v 1 au.v ,._,-.;J y.a a ...,_ - -.-. 

lrnrem o valor do aluguel, e ás partes o 
direito de usar do t·ecurso marcado na lei 
de 7 de Outubro de· 1831, nos artigos 10 e 
seguintes. 

t' Ficão revqga,ias as disposições em con
trario. 

1< Paço da camara dos deputados, 23 de 
Junho ··de 1839. - ~Ianoel Amaral. -J. F. 
Viann~. - S. Martins. - M. do Nascimento 
Castro e Silva.-J. J. Pacheco.-- O. Oarnefro 
ds Campos. )) 

Mandn.o-se imprimir tanto as propostas, 
como os pareceres e emendas das com
missões. 

O Sr, Peixoto de Alencar pede a palavra 
-pela ordem, e declara que o Sr. ~_eputado José 
Marianno Cavalcanti de Albuquerque se acha 
fóra da cidade, e que não tem comparecido na 
cnmara por incommodado de saude. 

O Sr. Gomes de Campos, obtendo a palavra, 
declara mie o anno passado se apresentou nesta 
casa unia resoiuçaô para a formação · de uma 
companhia para a conducção em barcas de vapor 
de generos e mer~adorfas naciou8:es. e ~str~~
geiras, entre os rios desta provinc1a do Kio 
de Janeiro, e que agora tem em sen poder uma 
representação que lhe foi remettida, e que estâ 
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842 SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1839 
assign ada por 72 ricos proprietarios, e fazeu
deiros da provinciã, em que supplicão a esta 
camara dê :1ndamento ao negocio, e tome uma 
medida efficaz sobre objecto ; e por isso o il
hlstr e deputado pede ao Sr. presidente que 
deixe ficar sobre a mesa este rcq11erirnento para 
ser tomado em consicleraçllo quando se tratar 
do projecto a que se refere, e roga que haja de 
fazer que continue a discussno dessa rnateria, 
cuja importancia para os proprietarios e la
vradores do Rio de Janeiro é evidente. 

Fica sobre a mesa o requerimento para ser 
tomado na devida consideraçllú. 

Jnlga·se objecto de deliberaçrw, e vai a im
primir o seguinte parecer: 

<e -A comrnissão de instrucção publica leu 
duas representações, uma da camara municipal 
àa ciàade ào Recife, e outra àa congregaçti.o dos 
lentes do curso jurídico de Olinda, requerendo 
a transferencia daque]le estaheledmento scien
tifico para a referida cidade do Recife,, e 
allegM para isso as razões que resumidamente 
silo em geral as seguintes : - Insalubridade da 
cidade de O!inda-fa!ta quasi absoluta de me~ 
dicos e boticas-carestia de viveres-falta de 
policia e segurança-falta de distracção honesta 
e do trato social-inconveniente dos estudantes 
não poderem freqnenlat· conjunctamente o fôro, 
pois que o na.o lJa em Olinda-inconveniente 
de não poderem aproveitar as lições de direito. 
mercantil e economia politica muitas pessoas da 
cidade do Recife, que se não propoem á carreira 
da jurisprudencia-inconveniente de ter-se em 
OHnda uma bibliot11eca sem prestar a utilidade 
que apresentaria em uma cidade muito mais 
populosa-inconveniente de ser o director for
çaào a chamar alumnos do curso para exa
minar nos preparato.rios nas faltas repentinas 
~os professores respectivos, com detrimento do 
preciso rigor nos exames-inbonve11iente de 
não convidar em regra a moradia de Olinda as 
pessoas mais habilitadas a ambicionarem o 
magisterio, e de promover a continua deserção 
dos lentes e muitos estudantes para a cidade do 
Recife, que preferem para habítar--,--inconve
niente de não poder dar-se aos actos da aca
demia toda - a pub]icidade1 como convém ao 
estimulo e aproveitamento dos alumnos. 

« Leu igualmente a comruissão um reaueri
mento do àhbade geral dos benedictinos, pe
dindo seja restituida á sua corporação a parte 
do mosteiro que se acha occupada com o curso 
juridico, pondernndo a necessidade que ha de 
repa.ral-o, ·a licença que obtiverão da assembléa 
provincial para admíttirem 20 noviços, com o 
que se faz mister toào o edificio, e finalmente a 
incompatibilidade entre a disciplina ~ regra do 
respectivo institut~ com a juncção da academia 
no mesmo edific10. 

« Fora.o tambem presentes á com missão· 
duas representações, uma da municipalidade 
de Olinda, e outra assígnada. por alguns dos 

seus habitantes, nas quaes pedem a conservaçtto 
do curso na mesma cidade, inostrando a van
tagem que o silencio desta pi-esta ao estudo~ e · 
o augrnento que do mesmo curso resulta á dita 
cidade. · 

<< A com missão entende que estas razões pon
derão menos que as expendidas a favor da tl'ans
ferencia da academia, porque o silencio em 
toda a parte se póde achar, e contrado é á ex
periencia que nas cidades populosas se na.o 
possão fazer serios estudos, accr"escendo que a 
eidade de Olinda peló sua proximidade á do 
Recife l!ão é, por assim dizer, susceplive1 de 
augmento, mas apenas po-derá evitar-se que 
se torne mais decadente, conservando no estado 
estacionario em que se acha, o que se conse
guirá, nilo obstante a mudança do curso, porque 
o accrescimo notavel e constante da população 
do Recife farã com que muitas pessoas procurem 
moradia na cidade visinha. 

1c A' vista pois do expenrlido, tem a commissno 
a honra de apresentar a seguinte resolução: 

cc Art. lº. O curso juriuico da cidade de Olinda 
fica transferido para a do Recife. 

« Art. 2º. O goyerno fica autorisado a fazer 
preparar pm·a o dilo fim um dos edificios pu· 
blicos que houver na mesma cidade do Re
cife, e na falta a arrendar algum edificio 
particular que pal'a isso seja proprio, on a 
tomal-o de ernprestimo1 se isto fôr possive1. 

« Art. s~. Ficão revogadas todas as leis em 
conhario. 

« Paço da camarn dos deputados, 20 de Julho 
de 1839.-Ba:ndeira de Mello.-L. J. R,ibeiro. 
-Bispo de Ouyaba. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa ·a discussão do parecer da com~ 
missão de constituição sobre o Dr. Guerra. 

O Sr. Gomes Bibeiro propõe o encerramento 
da discussão. 

Consulta-se a camara, e esta decide pela 
affirmati va. 

Posto o . parecer a votos; nM é appro
vado. 

A emenda substitutiva do Sr. Nunes Ma
chado é rejeitada, e bem assim ouúa emenda 
do mesmo Sr.- deputado. Em consequencia 
fica prejudicada a emenda do Sr. Rodrigues 
Torres. 

( Espanto geral na casa.) 
O Sr. Montezuma -(pela ordem) pede que 

volte o objecto á commissão, porque, á vista 
da votação, suppõe qne ella quer apresentar 
um projecto de lei sobre este assumpto; sendo, 
sem duvida, tambem esta a opinião da ca
mara, porque não adoptando as razoes do 
parecer nem as emendas, deve concluir-se 
que que1· firmar por meio de uma resoluçllo um 
ponto de legislãçãO. 
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SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1839 

O Sr. Alencar (pela ordem) crê que a 
emenda do i;_Sr. Nunes Machado não se acha 
prejudicada pela votação. 

O Sr. :Marinho (zJela orclem) entende que 
nassou ahrnma cousa : o oarecer dizia aue o 
governo ti~llia obrado , rega larmente, a ca'rnara 
diz qne nao ; logo, são duas proposições con
tradictorias que não poc.lem subsistir, porque 
a questão erã se o governo tinha obn1do bem : 
a commissão dizia que sím, a camara decide 
que uão ; portanto em verdadeira logica, está 
detenninado que o governo não obrou re
gularmente. 

O SR. Pe..Es!DENTE : - Creio que o que a 
camara approvou, · é que o governo foi re
gular em seu procedimento, ou- que o parecer 
é legal. 

O Sr. Clemente Pereira (pela ordem) en
tende que a camara tem manifestamente dado 
o seu voto, interprete-o cada qual como lhe 
parecer. 

. O Sr. Barreto l'ed.rosc (pela ordem) lembra 
que a camara está perdendo tempo com uma 
questão decidida e votada, quando muitas 
materias de irnportancia solicitão a altenção 
da casa ; não ha Je ser com tbeorias, ex
clama o orador, que acudiremos ás necesS:i
dades do paiz. 

O Sr. Nunes Machado (pela ordern) deseja 
saber se sua emenda subsiste : nota que 
muitos Srs. deputados querião vot_ar por ella, 
e o não fizerão pol'qne a votação nao foi bem 
entendida. 

ALGU:MAS VozEs pedem que se verifique a 
votac;ao. 

O Sr. Andraêl.a Machado (pela ordern) :-
0 que está votado, está votado, embora não 
se saiba bem o que· a camara quiz, e que 
assim tenha-se perdido tanto tempo de dis
cuss~o ; para nM perder ainda mais tempo, 
deve passar-se a outra questão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a resolução que approva 
a pensão de 800$ concedida ao conselheiro An
tonio José de Miranda. 

O Sr.· Montezuma está convencido que a 
commissao havia de _ter prEsentes documentos 
que lhe mostrassem os serviços prestados pelo 
agraciado e a justiça da graça ; pede pois o adia
mento, e que fiquem sobre a mesa esses docu
mentos, para que possão os Srs. deputados 
examinal·os antes de votar. 

Ess& exame é tanto mais necessario;. quanto 
todos sabem que a camara tem sido arguida de 
muito prodiga em decretar despezas. 

. O adiamento proposto é apoiado. 
O Sr. Ca.va.loanti d.e Laoerd.a. oppõe-se ao 

adiamento por escusado, pois que a com missão, 

á vista dos documentos, indieou em seu parecer 
quaes os relevantes serviços prestados por esse 
cidadão em 30 annos de mag-istralul'a, rp1er na 
rela\:i'to da Bahia, quet· na casa da supp!icaça.o, e 
alé no dcsembat'go do paço. 

O Sn. Som:,\ MARTINS <leseja suber se ainrla 
estú vivo o agraciado ... 

O SL-c C,WALCANTI DE LACERDA : -Supponho 
que sim. 

O Sr. Souza Martins lembra que, por equi
dade, tem-se concedido pensões ás filhas e 
viuvas de en1pregados i quanto, porém, a pes
soas viv;1s, só em cusos de servicos re1evan tes e 
ex.teaordinarios, coiüO ao conselheiro José Boni
facío e ao ex-l'egentc. O orndot' lembra quanto 
é espantosa a somma das pensões concedidas ; 
,·lon1,"lrl'"J rtrl'-l 11i'\,-, ,·loun o~~n. c~:-c,,~nn""\r"'I nn.l""lf:V'\1,,"\~1 
uv\...01.u..L-t;.1, t.tU'-' uu.v u.yviç. ~v.;:,.v VJ;:il..\;,ll.l.Q. vvuuuua.~, 

antes sim montar-se conveniente o monte-pio 
dos se1:vidores do eftado, obrigar lodos os em
pregados a nelle entrar, e dar um córte na 
concessão de pensões. Vota pois pelo aJia
mento para examinar os documentos e ver os 
serviços relevantes do agraciado. 

O Sr. Ferreira Fenna pede ao Sr. presi .. 
dente que lhe explique se ainda esbt em pra
tica um al'tígo regulamentac que marca a pre
ferencia com ·que devem as pensões entrar em 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE :-Não está. 

O Sr. Andrada Machado nota que tudo 
quanto se tem dito é muito bom ; mas per-

. gunta se existe essa divisão de serviços extra
ordinarios e ordinarios? Conhece o honrado 
magístrado _de que se trata, até foi seu discipulo 
de mathematicas, sabe de seus serviços, quer 
nessa cadeira, quer em diversos tribu naes : 
assim pois, ao menos para elle, é escusado o 
adiamento, pois está habilitado para votar. 

O Sn. PRESÍDENTE, respondendo ao nobre de
put3do o Sr. Penna, declara que ainda que es
tivesse em vigor o artigo de que fallou, esta 
pensão devia ter prefo1·encia, por ser a mais an
tiga que ha na casa. 

O Sr. Carneiro d.a. Cunha, vota pelo adia
mento, porque quer ser bem informado quando 
tiver de votar por_ pensões, e assim devem pro~ 
ceder quantos querem a união- do irnperio, pois 
nas provincias ha clamor geral contra essas 
pensões, que se attribuem a injustas liberali
dades da côrte, e póde esse clamor ministrar 
armas aos que desejão separações. Na assem
biéa provincial da Parahyba teve o ot·ador occa
sião de combater essa injusta idéa, mostrando 
que ·nem as pensões são em proveito da côrte, 
nem á eHa, sim á liberdade dos deputados, que 
as mesmas provincias nomeia.o e mandilo, deve 
attribuir-se essa culpa. Declara que não ha de 
votar pot· uma só pensão que não seja por ser
viços extraordinal'ios. 
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SESSÃO EM 2,1 DE JULHO DE 1839 

O adiamento é approvado. 
Entra em discussão a resolução que approva 

a pensão de 400$000 annuaes concedida a José 
lgnacio da Silva Ourives, capitão das guardas 
nacionaes do Rio Grande do Sol. 

O Sr. llenriques de Rezende nota que 
existem 8,500 praças no Rio Grande, e se 
tiver-se de dar· pensões a todos, seria isso 
impossivel. Deseja pois avaliar os serviços desse 
cidadão, saber se ficou estropeado, se perdeu 
algum membro. 

O Sr. Montezuma deseja exnminar o objecto, 
e por isso propõe o adiamento até amanh11. 

O adiamento é apoiado. 

O Sr. Nunes Machado oppõe-se ao adia
mento cuja utilidade não vê, não só por ser 
mui brevé e nelle nada· pÓder-se ex~minar, 
como porque o agrachdo, este Juca Ourives, é 
muito conhecido, seu nome tem chegado a 
todos os pontos do Brazil, todas as folhas têm 
fallado de seus serviços. 

O Sr. :S:enriques de Rezende não diz que 
esse individuo não mereça a penso.o; mas não 
quer que a camara vote sem pleno conheci
mento do facto, como já tem acontecido, e por 
isso vota pelo adiamento. 

O Sr. Alvares Machado, bem . .que seja na
tmalmente opposto ás pensões, acha esta de 
tanta justiça, que não tem du\lida de dar-lhe seu 
voto, pois que e8se cidadão nào pertence á pri
meira linha, e acabada a gueáa, recompem:a 
nenhuma terá por tudo quanto em bem da 

_ patria tem feito. 
Esse individuo tem prestada grandes serviços, 

exclama o orador, jámais atraiçoou a causa do 
paiz, e como em iguaes circumstancías na.o se 
pedio adiamento para a pensão de Silva Ta
vares, tarnbem não se deve pedir para a pre
sente queslao : não deve a camara ser facil em 
conceder pensões, mas já que se tem conce
dido, seria uma injustiça não. se conceder a 
este capitllo. Concordaria em que se desse outra 
qualquer remuneração ; mas como tem sido 
praxe o df1l-as só pecuníarias, julga que está o 
agraciado no caso de merecel-a : seu nome é 
bem conhecido, e devemos attender que, sendo 
da guarda nacional, depois de feita a paz, 
irá para sua casa comer, não sabe o orador o 
qu~ . 

Vota portanto contra o adiamento, e a favor 
do parecer da com missão. 

O Sr. Montezuma. lisongeia-se em sustentar 
o adiamento pelas mesmas razões que apre
sentou o nobre deputado por S! Paulo. O 
nobre deputado disse que assim como não' se 
pedira o adiamento quando se tratou da pensão 
de Silva Tavares, lambem não o quer para o 
actual. Justamente para saber se o ofiicial a 
quem se vai dar a pensão está ou não nas cir
cumstancias de Silva Tavares é que deseja que 

os papeis sejão .. examinados ; de outra maneira 
não pôde por forma nenhuma saber se com 
effeito está em circurnstancias · iguaes ou ana
logas áquellas cm que se achou· Silva Tavares. 
Â razão que outro nobre deputado deu da 
justiça da concessão póde servir para funda
mento do voto delle; mas como elle oradoe 
tem tarnbem de votar, quer faze1-o do mesmo 
modo que o nobre deputado, isto é, com con
vencimento de su:i. justiça. Disse o nobre depu· 
f Clrln r,nà o~fa n.f'ht"l;nl a,1() ...1.'.'.71 o-n[}Y',-1~ r,.,n:í'!.n4"ll a 
\.~.I.V.V '-l~ ... n;., '-,,;;:H.\;;; VJ.J,.J\..,.1CU. \,;.,J..U \AU 5uu.LUQ. .&JQ'L,,IVJ.lÇ'-J. iv 

que cessando a campanha não tinha que 
comer: pergunta, se acaso por se não conceder 
agora; deixar-se-h a de conceder os devidos 
premias quando se acabar a campanha? Ex
penderá uma opinião que lhe parece merecer a 
altenção da camnra, e vem a ser - que depois 
de terminada a guerra, tome-se em consideràção 
os serviços prestados, e dê-se á cada um aquillo 
que lhe perte:ncer.- Premiar porém desde já 
é talvez seL' precipitado. E' de admirar que o 
mesmo nobre deputado que opinou a favor do 
official que pretende a pensão dissesse - que 
desejava que tivesse elle prestado serviços de um 
modo mais apropriado aos sentimentos da 
humanidade. Ora, se isto é·assim, já se póde 
alguma cousa diminuir do mel'ilo desse indi
viduo : o orador clesejára saber se ellc fez esses 
serviços reaes, ou se satisfez a um genio belli
coso. Qualquer que seja a votação ela camara, 
torna a insfar no principio que emittio, que tats 
pensões devem ser concedidas com muila par
cimonia, pois s:io criticas as ciururnstancias do 
thesouro, e deve-se fazer grnndes reformas nas 
fit1anças, sem o que não é possivel que marche 
o paiz e nem a administraçã.o. Não diz que se 
não conceda a pensão: por ora não póde emittir 
na casa qual será o seu voto, e por isso deseja 
e vota pelo adiamento. 

O Sr. And.rad.a Machado vota contra o adia
mento: o agt·aciado é tão conhecido, e tanto 
tem prestado nesta guerra do Rio Grande, que 

. lhe parece desnece:;sario maior exame. Em 
noticias officiaes apparece o nome desse official. 
Não tão as melhores informações a seu respeito, 
emquanto a homem; mas emquanto a official, 
tem as melhores, e pelo testemunho de seus 
superiores vê que elle é denodado e que tem 
sido ardente patriota. Nessa guerra. desgraçada 
do Rio Grande, se acamara principia agora a 
demorar os premios merecidos, não sabe como 
achar-se-l1a quem sirva. O adiamento lhe parece 
uma verdadeira burla, pois nã.o é de hoje para 
amanhã que se hão de os deputados . infor_mar 
desses factos, O orador quer que se folie claro, 
dê-se ou não se dê a pensão; elle a ha de dar; 
embora esse homem fi:t.esse um ou outro acto · 
que pareça menos humano, e1le o desculpa ; 
pois sabe quantas violencias arrasta a guerra. 

O Sr. Carneiro da Cunha. ha de votar por 
essa pensão, e por outras em iguaes cireun1~ 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 7 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 2-l DE JULHO D~: 18:.W 

standas ; sno ee.tes serviços qnc elle considera 
exlrnordinnrios. Vota contra o adiamento, por 
isso q11e é necc>ssal'io nnimar áquelles qne 
esiao com balcndo pela leg.:ilitlade, e qne ar
riscfio a sua vida. 

Dando·se poL' discutido, o adiamento é re
jeitado. 

Conlinúa a discussão da l'esolução. 
O Sr. Henriques de Rezende nno vê docu

mentos que provem com especialidade os ser
viços do agraciado : se desde o principio da 
luta tem estàdo no Rio Grande, milhares de ci
dadãos esl.ão nas mesmas circ11mstancias. De
clara que no anno passado não quiz negar a 
Silva Taveres a recompensa por elle me1·eciua> 
disse sómente que ·ainda uno era tempo op
portuno. Tem falindo com pessoas uo facto 
dos uegocios do Rio Gralllle, u sabe q11<.1 dous 
males prolqngão a Juta; um é a rivalidade 
entre os legalistas, e· outro é alguma insubor
dinação. A concessão de pensõt!s especiaes a 
Pedro e a Paulo vai fomentar esse ciume; po1· 
que todos os que eslão na mesma estefra, e 
não forem aquiqhoados, hilo ·de dizei· que o 
gove1.;no geral avalia cm poul!o os seus ser· 
viços e afrouxaráõ. Quando se acabar a lula, 
será tempo de gahm.lo .. n· os serviços pl'eslados, 
ou quando algum rnililar perder algum membro, 
ou ficar com alguma lesão. Nota que seu amigo 
tleputado pela Parahyba fallou em serviços re
levantes, e marcou os prestados no Rio Gran,de 
como extrnonf.in,uio:s : de maneira quet segundo 
a sua opiniao, e consuHando ó rehl.tol'io do mi
nistro respecli vo, ha lá 8,500 praças : tem pois 
a camara que dar 8,500 pensües ! Não se 
examinou a especialidade do sel'Viço, ha só o 
fo.clo da guerra, e a gL1erra duràrá pelos es-

, forços de muita gente .... Paru que a r~mune
ração de-meio serviço? Meio serviço porque_ 
nãQ. está a guerra acabada. 

O orador censura a . expressão que._ ouvío
quem, nos se-1'Ve-, pois que ninguem nos sei·ve, 
mas sim serve ao 1>aiz ; defende os seus; lat·e'.!, 
defende a nação que sustenta a legalidade no 
Rio Grande.-Nao pens~ que o patriotismo 

- brazileiro possa depender de pensões ; e las
tima o paiz que paga com dinheiro todos os ser
viços pL·estados, por isso prova que poucos são 
os benemeritos, porque impossivel · seria - do 
contrario pagar a toei os. Nao . duvida votar por 

.._ pensões quando haja serviços especiaes, já o 
tem feito : votou o anno passado para olliciaes 
inferiores e soldados que ficárao àleijados, · 
votou a pensão da viuva do coronel Lisboa ..... 
Conhece que morreu eJle heroicamente ; mas 
talvez fosse preciso então examinar se a reti
rada não produziriá melhores resultados, e nno 
salvaria muitas vidas: Todavia na.o está art·e
pendiJo do voto que deu. ·Nao nega nem os 
:;e1·viços, nem o direito do agt·aciado ; ma;s _ 
parece-lhe qué se desmoràlisà os brazileiros 

TOnto ·II 

fa;wnrlo-lhcs crci1· com e,-HH\~ p,•1u~Om1 1•u11coul1lns 
á prtssa, que o intcres:rn pt!c111ii1u·i11 1'.• 1.1 moln 
do pall·iolismo. Ncfllas circ11111t-ln11cin!-l1 c•orno 
já não pó<lc volar pelo adinmenlo, voln 1•onlrn ll 
resolução. 

A cliscussao ficn adiada pel~ hora. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. ministro da mal'inha é introduzido com 
as fonnalidades do costume. 

Entra em discussão o spguinte: 
cc Art. 3.0 O corpo ele artilharia da marinha 

poderá sei' elevado ao· seu esl:ido completo. ,1 
O Sr. Coelho:- Tenho de fazer uma emenda 

de re1lacçilo a e$le arligo, para qne elle seja 
coherenlc com o al't. 8° da proposta. A dispo· 
siç!\o de art. 3'\ o que conlém é continuar ao 
governo uma al\lorisaçno que a lei nclual · de 
fixnçi'l.o de forças já lhe h.wia concedido, porque 
por e~sa lei póue eleval'-so u força do corpo 
de tu·Lilhal'ia de marinha ao seu estado com
pleto, de modo que, contendo este art. 3u a 
mesma disposição, não ha senil.o uma confü
mnção do que já estava determinado por lei, 
entretanto qne, concebido o iu·tigo como está, 
pa1·cce que agora é qne se· dá a aulorisação. 
Além desta observação qne· versa sobre re
dacção, tenho a fazer uma outra que talvez verse 
sobL·e a doutrina. O governo para elevar o corpo 
de i=trtilhada de marinha ao seu .estado com· 
pleto necessital'á qlle na lei se faça mençno 
especial? Nãos~ deu n este corpo uma orga
nist,ção por uma lei de 25 de Agosto de 1831? 
Para que pois esta repetição sempre. Quando 
se falia no corpo de arlilharia de marinha, .deve -
entender-se que é um corpo completo na· fórma 
da sua organisação ; julgo pois ociosa u repe· 
lição todos. os annos de que este corpo seja 
elevado ao seu estado completo; ainda outni 
observaçtto : a lei actual da fixação· das forças 
já. autorisou o governo 4 elevar a Íor~a do corpo 
ao estado completo ; oi'a1 se em virtude desta 
autorisaç:io no fim do corrente anno financeiro, 
o corpo póde achar-se completo, como é que 
deverá conciliar-se a disposição do artigo que se 
discute, que autorisn o governo ·a complctat· a · 
força desse corpo ? Aquilfo que já uma vez se. 
acha completo, póde ainda conlinnar a el~vat·· 
se ao estado completo? Nesta redacção eu~ 
coutra-se portanto alguma cousa de vicioso. 
Seria mel11ol' adoptar-se outra que satisfizesse 
rnelhm· ás duas hypolhese8, de ncluu-se ou não .. 
completo o corpo no fim do corrente anno 
fimrnceiro, "dizendo-se, pof exemplo, que o 
governo pode1·ia conservai-o no seu estado 
completo. Farei aindu outl·a. obset·vaçl:\o ao Sr. 
ministro da mat·inha. Pelo art. 1" concede-se 
3,000 pra~i"as de toda_s as classes; por esta ex_-_ 
pressa.o se entende marinheiros, guarniçno mi
litar das embarcações, officiaes di.1. armada, do 
fazenda e naulica, etc., emfim locb,s .as praças 

·H 
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que conslitnem as tripo1ações dos navios .ar
mados: ora, pelo art. 2º o gõverno tem mais 
1,500 praças; aqui temvs o numero de 4,500 
praças, tle que, na opinino elo Sr. ministro, ca
rece a força naval em ~el'viço activo no eslarlo 
ordina1·io ; e athmdendo que o corpo tie arti
lharia de marinha se r.ompõe de J ,200 praças, 
uqui temos o governo com o numero de ,5,700, · 
o que é uma força ~lém da necessaria. 

Lembro mais ao S,·. minish·o da marinha que 
no at·t. 8º se encontra uma força ele 1,000 praças 
provenieDte das dez companhias fix.as, força 
que addicionada á antecedente dá o numet·o de· 
7,200 : parece pois que nós concedemos força 
de mais. Nesle sentido me resolvi a votar contra 
a emenda que hontem augmentava o numero da 
força do art. 2º, porque r~eei ciuc houvesse du
plicata. O Sr. ministro deve ter presente o 01·
çamento que apresentou á cama1·a, e nelle se 
calculou uma base de 3,000 praças incluillllo-se 
neste numero não só a mat·inhagem· como n 
tropa: parece po1·ta11to uma consequenciH ncces
saria, que do numero da !'orça concedida se tlc· 
duzão as praças do coq>o de nrtil haria que 
effectivamenl~ embarcarem, e deve o a1·tigo qne 
se discute conter esta <:ondição. 

O SR. TORRES : -Isto está entendido. 
O Sa. CoELHO: - Mas se assim é, para que 

ha essa declaração a respeito das companhias 
fixas de marinheiros? Se está. entendido pam 
uns tambem · devel'ia estar para outros ; e se 
acaso não está entendido, r.omo é minha opinião, 
deve havei· nesse caso esta rcstricção para que 
não haja.o duplicatas de força ; pot· isso julgo 
que se deve addicionar no nrligo a condição de 
se desconta~ o numero das pra,;as embarcadas, 
porque de outro modo teremos uma força de 
61700 praças, a sabei· : 3,000 praças no estado_ 
ordinario, ou 1,fi00 de augmento no estado ex
traordinario, 1,200 no. estado completo no corpo 
de artilharia, e 1,000 das dez companhias fixas; 
o que é muita força, e isto se concede por um 
equivoco. 

A' vista das observações que tenho feito sobre 
o art. 3º, creio que é preciso não só alterar a 
redacçn.o, como fazer a decluação para evi~ar 
d.uvidas. Quando o nobre ministro da marinha 
tiver todo o corpo da a1·tilharia embarcado, ne
cessariamente ha ele abalel· o numero das pr_aças 
desse corpo da força que se lhe. concede para 
tripolar as ernbarcaçõ\ s ; pol'que de outro rnorlo 
hR de ter uma força superior ás necessidades da 
armada. E se o nobre n1inistro me responder 
que isto está entendido, entao lw. de nrn con
sentir que diga que é ociosa a declaração res
tl'ictiva que vem no art. 8º relativamente . ás 
com.pan hias fixas. 

Agora unicamente tenho de fa7.er uma breve 
reflexão ácerca do. que se uisse hontem na ~asa 
sobt·e presidentes : eu ni\o me occuparei com 
outros pre~identes, porque julio que elles não. 

estão no caso particular em q11e se acha o pre
sidente de Santa Catharina. O nobre ministro . 
ha de saber das accusações que se tfaerão á má 
administração desse presidente, má no senlido 
d,1quelles que o accusão. .. · 

O SR. PRE.SrDF.NTE :-Perrnilta o Sr. deputado 
qne en lhe ohse1·ve que está em discussão o 
art. 3". 

O SR. CoELHO: -E1·a uma ligeira observação 
que ia fa1.e1·, e que talvez interesse á camarn, e 
mesmo ia de accordo com o que se tem dito na 
casa; mas como V. Ex. não me permittc, nada 
mais direi. 

O Sr. ll.odrigues 'I'orres :-Pedi a palavra 
para dar algumas explicaçi;>es ao nobre depu
tado; antes porém, disto, V. E:x. ha· d~ me 
permiltir que eu füça uma revindicaça.o a res
peito 1le uma Clpiniã.o tninha que foi alteradtt 
no jornal da casa. Quando ha dias tratou-se 
aqui do inconveniente da nomeaçno da com
m issA.o de dcrl'Olas, d isso 11 rn nohre deputado 
que n nomeaçno desta l!Otumissão alé ern con
traria á disciplina da armada1 porque podia 
ncoutecel· que officiaes de menor patente fi. 
zessem parte dessa commissão que tinha de 
avaliat· do merecimento das derrotas de offi
ciae!:i fllle poderia.o ter maior grndL1açno : en 
respondendo a esse argumento disse que não 
me parecia isto exacto, porque em conselhos de 
guerrn podia. admittir-se officiaes de menor 
patente q11e a daquelles que têm de ser jul
gados pot· esses mesmos conselhos. O jornal 
nJo foi fiel na impressão deste pensamento, e o 
nobte deputado a quem eu respondia replicon 
na sessB.o pcn111lim,l, e qaiz entender a minhn 
proposiç!lo em toda a sua latitude, isto é, que 
em _todos os conselhos de guerra podião ·seL' 
udmiltidos officiaes de menor patente que a 
daqueJles que tinhão de ser j11lgados. NãO era de 
certo este o sentido da minha observação, pot·
que eu sómente queria dizer que o principio 
dos ofliciaes serem julgados por outros de 
menor patente era admittido na nossa legis
laçã.o, mas nl\o quiz dizei· que este principio se· 
admittia sempre,. nem que era generico, 

O mesmo n9bre deputado, citando a legis
laçüo a respeito desta materia, leu a disposíçM 
de um dos artigos da lei de 18 de Setemb1·0 de 
1826, en~ que eu rne havia fundado para me 
exprimir do modo. po1· que o fiz. Quando o 
nobl·e deputado leu essa lei, tirou della uma 
conclusão que eu entendi conlt·aria á minha 

.opinião, : co11clusão que não taxei de Hlogica, 
neguei a conclusão : mas o jornal parece que 
entendeu outra · cous~ ; disse que eu neguei o 
principio de que nos conselhos de guen·a feitos 
aos otliciaes-generaes podiào ser admittidos 
outros· officiae~ que nào fossem generaes. Não 
nt>guei isto,. que é legislação ; o que neguei foi 
o µdncipio que ó nobre deputado quiz tirar 
(iani; que eu entendia que· se podia compôr 
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conselho de guerra con1 ofüciaes de menor gra
duação; ainda que nno fosse quando se tratasse 
de jlllgat' officiaes generaes: esla foi a conclusão 
que neguei, não neg11ei a disposição da lei. 

Depois desta rectificaçào, darei as ~xplicações 
que parecen desejàr o nohre dnputado po1· Santa 
Calharina. Quando no art. lº nós dissemos que 
as praças das guarnições dos navios eh- guerra 
em circumstancias ordinarias podião ser ele
vadas a mais d~ 8,000, claro é que nessas 3,000 
praç:\S se comprehendem todas as do corpo de 
artilharia da marinha que se acharem embar
cadns ern navios de guBt·1·a ; e quando _no ar
tigo 3" se declara que o corpo de artilhada da 
murinhu poderá ser elevado ao seu estado com
pleto, poderá lei· 1;200 prnças1 é clal'O que 
nas 1,200 pni~as ficão comprcltenclida:; todas 
ílquellas que se achao embat·cadas: assim, se 
nos navios de guerrn houv<!r 600 \Jrnças do 
corpo de artilharia da marinha, c!al'o é que o 
Sr. minislt·o da marinl1a nno pórle conservar 
nos quarteis mai:s que GOO prnças. 

Eu entendo que poderíamos muilo bem 
deixar de votar por este· artigo , a disposição 
deste artigo tem ido constantemente em varias 
leis de fixação de forças, pot·que o corpo legis
lativo tem entendido que deve haver uma 
relação entre a ÍOl'Ça do col'po da artilharia da 
marinha e aquella que se concede ao governo 
para guarnecer os navios armados ; e talvez 
fosse dessa disposiçao das leis anteriores que 
se tirou a doutrina que se ucha no art. 8°. 
Mas em ve1·dade a rlonlrina deste artigo me pa
rece desnecessaria, pol'que se o Sr. ministro etn 
circumstancias ordinarias houver de conservar 
sómente 3,000 praças, terá de reduzir a força 
do cmpo de a1·tilhatia da marinha. 

Ora, uma reflexão fez o nobre deputado; 
disse elle :-Po1·que razão se declara, quanto 
ás companhias· fixas de ma, inheiros, que nilô 
podem ser descontadas do numero àus 8 ou 
4,000 praças senão aquellas que estiverem ef~ 
feclivamente embarcadas? Note o nobre depu
tado que quando se autorisou o governo para 
ter 1 O companhias fixai:.; de marinheiros, se 
incluia esta força no numero da força ordi
naria ou extraoràinaria que se concedia . ao 
mesmo governo : mas reflectindo-se depois que 
nós poderiamo.s ter estas companhias 01-gani
sadas, não já só · de marinheiros, mas tambem 
de aprendizes marinheiros, e que na mesmo 
conveniente que fosse essa instituição consi
derada como um viveiro de marinheirns, indi::;
pensavel era que os nrnrinheitos menores, os 
aprendizes menores, nao fossern induidos rio 
numero das 3 ou 4,000 praças que se conce
dião·ao goveeno. Foi pois esta consideração que 
levou a carnara a adoptar essa disposição que 
se acha consignada na lei que rege este aono, 
e que de certo levou o Sr. ministro a repro
duzir a n:iesma disposição na lei que ora se 
discute. · 

347 

Lê-se, e é apoiada, a seguinle emenda do 
SL·. Coelho : 

« O corpo de ariilharia de marinha podt;rá 
continuar u elevat··se alé ao seu estado com~ 
pleto; tledm~indo-se do numero dll forças do 
artigo antecedente as praças deste corpo que 
effeclivamente embarcarem em navios a1·
mados. 11 

O Sr. Sena Ferei'.!"3. (rnin·igt-ro da m11,rinlú:i): 
Creio qüc o nobre deputado deve estar satis
feito com o que acabou de dizer o meu nobre 
l\ntecessor; pouco mais poderei dizer. O corpo 
de al'tílharia da rnarínha nã.o é possivct elevar· 
~e a l ,200 praças pelas dirticuldades do re
cru!nmenta; aper1as tem agora pouco mais de 
3001 e estas qnasi lodas embarcadas. As pra1,m' 
de~le corpo, quando embarcadas, são sempt·c\ 
d1:d11zidm:1 da fol'cn effectiva que a carnat·a conl 
cede uo governo·: logo, a emenda est~i em cor.· 
sonancia com aquíllo que o governo tern fejdS 

Q11anlo ás companhias fixas, nlío é neste .r ª 
tigo que dellas se frata ; quando se tratar di:1e 0 

responderei. ·e a 
: a Dá-se por ooncluida a discussão do ·li.o 

tigo. 
O artigo é approvado, e a emenda do Sr. 

Coelho é julgada prejudicada. 
Enli·a em ·diseussBo o seguinte art. 4º: 
« O governo designará o maximo do numero 

de alumnos que devem ser admittidos á ma
. tricula do. primeiro anno da academia da ma· 

rinha, 
E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Re

zende: 
u Suppl'ima-se o art. 4". n 

O Sr. Bezenae, n10livando a sua emenda, 
diz que o governo pareeia temer a diffusão 
das luzes no paiz, quando consignou a dou
trina do artigo na reforma da academia da 
ma1·inha. Não crê que h:ija tantos officiaes 
de marinha,. ou que os conhecimentos profis• 
sionaes da marinha esf.ejão tãô diffundidos que 
se lema superabundancia delles ; pelo contrario, 
elles uão abundão entre nós, e a prova é que 
se admitlem officiaes estrangeiros. 

Demais, a disposição é ociosa, porque com 
a lransferencía da academia para bordo da 
náo o numero de alumnos tem de diminuir. 
Observa que nas aulas de malhematica, de 
40 ou 50 a1umnos que se malriculM, bem 
poucos chegão a concluir o estudo; á vista 
pois disto, não deve o goYemo restringir o 
numero das pessoas que se dedica.o a este 
estudo. Pam mostrar ainda que nto ha su~ 
perabundancia de pessous que se dediquem 
á navegaçíto, cita o relatorio apresentado este 
an110, em que se pede faculdade de eslabelecer 
escolas tlt~ pilotagem em alguns portos do 
ünperio. E' sua opinião que se ab1:ã0 as podas 
da academia a todos os que a quizerem fre
quentar, assim como se_ pratica com a ac~demia 
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militar; e tanto mais isto s1; deve fazer, quanto 
por muito tempo a força naval hn de ser a 
defesa do pniz. E ainda q;1:1ndo os brazileiros 
quo se dedicarem ao fü;ludo dus rnathernaticas 
na academia da marinha nã.o se possno ap
plíc;ar á marinha militat·, por.lem:se dar · ú. 
marinha n1erc:u1le, com o que ella lucro, sendo 
1.füigida por offieiaes babeis. 

O· Sr. 'I'orres diz ql!le argumentos se têm 
produzido contra a transferencía da academia 
para a náo Pedro II, porém que em sua 
Ópinião esses argumentai têm sido completa
mente refutados ; e como se persuade elle 

de . or:idor que a camara está sufficientemente 
a emill ustrada a este respeito, fará a penas breves 
força eflexões em respostà ao Sr. Rezende. 
plicate Declarn qne vota pela suppressão do artigo, 
çarnenão pelas iazões q-LJ-e expen,ieu O aulOL' da 
calculo,enda, mas porque esta maleria jú se acha 
neste n1,signada no deereto do governo que fez a 
trora: Pª·ma para que eslava aulorisado; e t:unbem 
sal'la, queº artigo lhe p:wecnr um ponco confnso. 
du_zã~ ª8decn~to tio governo uutorisa-se o mesmo 
eflecl!vaa marcar o maximo do numero de nlmnnos. 
se díscus dos alnmnos internos; dos alumnos qne 

0 se matricultio corno militares ; a respeito dos · 
externos, podem-se na academia matric1ilar 
quantos o qnizerem. 

Não sabe em que se funda o argumento do 
nobre deputado, de que o gov~rno com esta 
disposição mostra ter metlo das luzes; este ;:irgu
mento tem sido combalido immensas vezes na 
camara, mas parece que o nobre deputado não 
gosta de comprehencler a razrlo dos seus adver
sarios. Já se mosteou quo ha um certo numero 
de officiae;'; de c,1da classe, e que é mesmo nisto 
que se funda a necessidade de se fixar o quadro 
da armada ; se a razão do nobre deputado <leve 
prevalecer, então o governo deve est;:lr auto
risado para promover a quantos quizer, não se 
devêra ter cohibido em algumas lei~ de fixação 
as promoções, 

O orador, respoudendo ao Sr. Oltoní, pede 
que se lhe mostre o tlrtigo do decreto que pro
hibe que se matricule quem quizer se dedicar 
aos estudos nec:essarios para a pilotagem : se 
o governo franquêa as aulas da academia, se 
o governo dá transporte para quem qnh:er es
tudar, se a náo está a muito pouca distancia 
do a1-se11al\ que difficuldade haverá para quem 
se quizer applicar a esses estudos ? Mais 
difficil seria a elle orador subir a ladeira de S. 
Bento do que embarcar no ari::enal e a dous 
passos desembarcar a botdo da náo Pedro IL 

Além disto, na academia da marinha só se 
e!lsinão os estudos theoricos indispensal'eis para 
o serviço do mar ; nãO se ensina alli um curso 
completo de mathematicas ; .quem se quizer 
instruir nessas sciencias póde melhor fazel-o 
na ,academia militar, e, p9r consequencia, na.o 
é cxacto dizer-se que·a transferencia só podia 

ser clesculpatla se houvesse mais estabeleci
mentos aonde se pudesse estudar as 111alhenrn

licas. 
Sr. presidente, continua o orador, farei ainda 

algLtmas ob,rnrvações ácerca da ille~;ali dade cru e 
alguns Sr;;. deput'::1.<los enxe1·gárão n-este acto ·do 
governo. 

A lei de 15 de Novembro de 1831, disse 
o nobre deputado pelo Ceará, autorisou o go
verno para reform::tr a academia_ da marinha ; 
mas um dos artigos da lei do orçamento votado 
em 1833 detet'rnína que os lenies da academia 
tel'Íão o vencimento de 600$ emquanto a as
sembléa não deliberar . sobre a reforma da 
academia : logo, concluio o nobte deputado, 
esta disposição da lei de 1833 regovou a dis
posição da lei de 1831. En já disse qtie me 
parecia que o nobre depntrtdo nUo esti'tva tnuito 
coherente comsigo mesmo, porque llf) :-,eu Je
erelo de 8 dL'l Outubro tlu 1835 r~lle tleclim.,va 
em vigo1· como perninnentc esta disposíçno da 
lei 1h~ l!> de Nov1:1t1ht·o de 18:31. 

Disse que ern máo modo de ni·gumenlar, 
pot'f{ll~ po1· lrnver um ministro praticado 111n neto 
contt·ario á lei, ni1o se segue que seus succes
sores eslljao :tutorisados para violal' a lei. Estou 
pt~rsuadido da ver1lade deste princii.lio; nem 
quando apresentei este argnmento foi pn.ra con
vencet· que o Sr. Castro e Silva tilllrn feito um 
acto illegal ; apenas o apresentei pnra mostl'ur 
que o raciocinio do nobre deputado ntlo me 
paL'e~ia muito justo, que o seu rnodo de argu
nien lar hoje. parecia-me resentir-se um po11co 
do espirito de partido1 ou do desejo de achar 
semµre na administrnção de 19 de Setembro 
·crimes ou culpas ; e mesmo entendia que deste 
modo mostt·ava qne todos os governos têm 
constantemente entendido a lei como eu en
tendi, e mesmo que o corpo legislativo tinhil 
concordado nesta inte1tigencia, visto que ne
nbllrna reflexão se tinha nestl:l casa apresentado 
contra a disposição desse decreto do nobre ex
ministro da fazend~1. 

Mas raciocinemos de outro moda, vejamos 
se com effeito a disposição da lei · de 1833, 
altera ou revoga a lei de 1831. No art. 47 da 
lei de 33 se diz :-0 governo fica nutorisado a 
elevar a 400$ o ordenado dos lentes, a 300$ o· 
dos substitutos, e a 450$ o do secretado, salvos 
os seus respectí_vos soldó_s, emq uan to a assembléa 
não deliberar sobre a reforma· i;la mesma aca
demia.-Ora, deliberar sobr:: a refornü da aca
demia-de certo nào é synonimo de fazer a 
refonna da academia. 

A assembléa podia, querendo, limitar a fa
culdade que tinha dado ao governo, elevar os 
ordenados dos lei1tes ; porque nesta disposição 
ampla da lei de 1831, que concedeu ao go
verno a faculdade de reformarJ podia-se en
tender qtie esta11a tacitamente comprehendida a 
faculdade de e.levar os ordenados ; mas en
tendeu a assembléa que devia fixar estes 
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ordenarlos antes que o governo pudesse 
elevai-os quando fizesse a reforma. Se o go
verno se podia considerar autorisado, até para 
augmentai· ou diminuit· os ordenados de diffe
rentes individuos de que se compõe a academia, 
claro está que a assembJéa leria de delibt:rar 
sobre.esta 1·cforma; ao menos c1uando tratasse 
da lei do orçamento, tinha de votat· fundos pa1·a 
isto; por consequencia, de necessidade havia 
de tomar em consideração a reforma. que fosse 
feita pelo governo .. 

A intelligencia que deu a este artigo da lei 
ainda está em harmonia com o art. 48 que se 
lhe segue. Este artigo diz :-Ficão em vigo1· 
como permanentes as disposi~ões conteudµs 
níls luis do orc,'.amento de 19 de Novembro de 
1831 e de 24 de Ouluhro de 1832, que ano 
ven-arem particularmente sobre fixação de 1·e
ceila e despeza, e que não tivel·em sido expres
samente revogadas. Pt'Ímeirnmente a lei diz
que nilo tivel'em sido expr·essarr.ente revo- . 
gadas-, usa do futuro : a lei, pois, entendeu 
que ficavão em vigor todas essas disposições da 
lei de 15 de Novembro de 1831> porq11e aliás 
dil'ia que na.o sno ou que nno estão revogadas 
por esta lei. 

. Não insistirei na celebre coarctana que deu o 
nobre deputado pelo Ceará, dizendo-qne a lei . 
estava revogada. mas em vígol' ao mesmo 
tempo-, porque para mim este argumonlo é 
inintelligivel. 

O orador passn a responder ao Sr. Otto11i que 
lhe aconselhou que fosse inimigo de ímilaçôes. 
Está persuadido que ·este conselho do nobre 
deputado .sel'ia muito commodo aos Srs. mi
nistros, porque os livrava de examinar o que 
se pratica em outras nações mais civifisadas 
do que nós ; entno os nobres ministros, se
guindo o · <.:onselho do nobt·e deputado, po
deria.o raciocinar como raciocinou o califa 
Omar quando mandou incendiar a bibHotheca 
de Alexandria; mas elle oradór, agrade
cendo o conselho, escrupulisa todavia em 
admit.til-o.. Não está ainda convencido de 
que a trnnsferencia da academia, · sóniente 
por ter sido uma imitação do que se pratica 
em outras nações mai:; civílisadas, mereça. 
ser prosct"jpta, como asseverou o nobre de-
putado. · 

Conclúe. dizendo 'que não fülla sobre a 
despeza · que se diz, deve-se fazet· com a 
náo, porque aiuda ninguem disse que esse 
vaso se . deve pôr em estado de perfeito ar
mamento para que a academia tenha o des
envolvimento que deve ter. 

O Sr. Andrada Macha.do :~S1·. p1·esidente, 
convencido como estou de que a ll'ansferencia 
da academia da marinha foi illegal, nAo posso 
deixar de dar o meu. voto ao nobre ministro da 
marinha para que fixe o nume1·0 dos {llumnos 
internos, porque essa disposição do decreto pàra 
miu1 é m~gal. , · 

Ha pouco o nob1·e ex-ministro disse que nada 
se havia dito que valioso fosse, qtle tudo elle 
tinha debellado completamente. Desgraçada
ment~ nno me dou por convencido, julgo. que 
tudo quanto se disse c.lesle lado é que não foi 
destruido, nem · pelo riobre ex-minisfro, nem 
por aquell~s que abração, que' apoiãO sua opi
nião. Eu creio ainda, pelo que acaba de dizer o 
nobre ex-minislt·o, que a autorisação de 1831, 
uma vez feita, tinha acabado : cr-eio ainda mais 
que, á visla da lei rle 1883, ella estava intefra
mente acabaua ; que tudo o que se foz foi eontrÇ' 
legem. As palavras - a camara delihcrnr sobre 
a refot"ma da academia-querem dizer clara
mente que a assembléa quel'ia tomar outra vez 
a si, queria relil'al' a autoriimçllo que tinlrn dàdo 
ao governo, e chamai-a para si. Nti.o· serve u 
coat·ctada que dou o nolJL·e ex-1uinisll'O, liraua 
das palavrus - expressamente rcvogudus, -
porque na.o posso comprehendcr como nu,is 
exp1·cssamente pudesse a lei de 1833 revog1u· a 
aulodsaçno concedida pela de 1831 do que o 
fez declarundo que teria a delibe1•a1· sobre a 
refomm. Igual peso, ,i:;lo é, nenhuin, met·ece a 
cou1·ch1da deduúda du tlecl:\1·ar a lei que ficno 
em vigor as dl.!lcnninações que nno forem 
exp1·essHmento revogadas, o que pa1·ecia excluir 
a i11telligencfo. que diz respeilo ao que já linha 
sido revogado. O nobre . depu lado não pótle 
ignorar {(lle nas leis o f'ulut·o imperfeito se 
toma ás veze::; como futuro perfeito, isto é
fôrcm-por tiverem sido. A' vista disto, nao 
julgando :·que tal autol'isação exis~, julg.:\ndo 
que o :.1.cto do nobre ministro é contra a lei, uão 
tenho rernedio senão votar pelo artigo com o. 
augmento unicam~nte da palavra-internos-, 
para que não se entenda que o governo póde 
decrelat' o numero dos outros ahrnrnos. 

Sinto ainda desta vez 'cl1oca1· o nobre ex-mi
nistro ; talvez será ainda outro ·motivo para elle 
renovar hoje o que hontem me disse com tanta 
bondade,;_que me fada· hostilidad~s se por 
acaso eu ent1·asse na adminis tração.-Admira 
isto1 porque ainda nesta sessão o nobre ex-mi-

. nistro foi lâo generoso commigo, que àté me. 
offereceu o seu apoio, creio que arriscou muito. 
a sua gene1·osidade; o nobre eic-ministro · co
nhece-me hem, sabe que não qnero admi
nistração .... 

, · O Sn. 'l'onRE:3 : -Não sei. 
O Sa. ANDRADA MACIIADO': - Devia saber, 

devia sa·ber qne não sou trio sandêo, que no 
inverno da vida quizesse lançat· .meu fraco e 
alquebrndo baixel no occenno IH'ocelloso da 
administração do Brazil, e ·affrontar Austros. 
l~uro~, e Aquilõe,; raivosos; antes quero ser 
quem ataque os baixeis do que meaer-Ule nos 
mesmos baixeis .... 

O Sa. ·ToRh.Es :-E' máo isto. 
. O Sa. ANDRADA MACHADO :-.NAo _é máo, 

porque: queú1 póçle· dizer algµma -causa para 
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orientar a administração, devià fàzel-o ; nem 
nocivos são ao paiz atiiques que podem redundar 
em bem ~en. Se .o que ataca não se põe ao leme 
da náo, é porque nQo se acha com a capa
cidade precisa. 

Sr. presidente; eu creio que lodo o mundo 
me conhece: . a uma unica cousa · aspirei et. · 
ouh''om, era · a pequena aureola de tillet'alto : 
eu era como Horacio : 

lllil doctormn lirnderm premía .fróntium 
D/i mi/jcent super-is ; 

-

isto é o que en esperav_a ; como até nisso me 
achei enganado, co6beço que nem para Já. chego, 
nem de .longe me approximo: mesmo nesta 
ca2a mç fizerão o füvot· de abrir os olhos ; 
achavão-me tão afrazado. . . fico obl'igndo a 
quem o fez. Mas administrador, <jue ha l.anto 
tem·po podia ter_ sido, havia de aguardar a idade 
de 66 annos para isto? Não; não tenho tanto 
ardimento. 

O que rião posso lambem entender é - por 
que razão o nobre ex-ministro me pretendia 
hostilisa1·, <Juaes erão as minhas idéas que o 
nobre ex-ministro achava dignas da sua cen
Stll'a. Eu sabia bem que elle não podia apoiar
me, porque conheço que o arbitrio e o direito 
não podem m01·ar debaixo do mesmo teclo; 
sabia que a prodigalidade e a estreita economia 
nllo se dão bem, anda.o ·sempre em desavença; 
sabia que o systemu doutrinario a que me cinjo, 
que a ~nfiada de ·coroJlarios que tiro de principios 
que adopto depois de os ler est.udado e medi
tado, e de terem elles produzido em mim com
pleta convicçno, não podem agradar aos empy
ricos, que não duvida.o fazer ensaios no pobre 
Brazil, como o -medico outr'ora, que dizia -
faciamua ea,7>eriment·um_ in anima vili, porque 
em tão pouco nos têm esses temerarios. 

Eu n:io quero_ fazer experimentos ; o nobre 
ex-ministro e seus collegas, que têm feito tantos 
experimentos, que qnizerão voltar atraz; que 
esco]herao sempre ma), não se podião dar com· 
migo, era impossível. Era um desproposito se 
me chamassem p6ra a administraç~o: minhas 
idéas nM são proprias para o paiz tal crua} elles 
o têm feito, P,ara o paiz que parece offerecer o 
coHo ao jugo vergonhoso de imbecis. Cuido qne 
Tacito, pintando Roma de outr'ora, pintou 
igualmente o Brazil d'agora, o Brazil desmo· 
ralisado pelos que o têm governado : -Àt 
Romre ruh-e in Bervitium. eonsutes, patres, 
equites; quanto quist ind1t8trior, tanto magis 
falai, a.e Jestinantis. Um homem Ji vre não podia 
ser collocad9 em ·tal governo. Cumpre porém· 
que · cu declare ao nobre ex-ministro que, se 
tal-suceedesse, não me assustaria muito a sua 
opposiçno. 

Permitta-me mais o nobre e:x-.ministro cjue 
lhe diga - não sei para 4ue fim attdbuio-me 
o que cu não disse; O nobre deputado pela 
Bahia foi· que por acaso se lembrou de presi-

dentes, que s11ppôz podere.m entrãr no trafico 
vergonhos1) ; eu nem me lembrava qne o nobre 
ex-ministro linha sido presidente; faltei em 
geral, em summidades ; é verdade que isto 
abrange a muita gente empregada que sei qne 
ve1·gonhosaniente enlra neste trafico. Não sei 
como tomou aquella allusão a si, que nnnca fiz 
a ninguem. Hontem tinha-me esquecido de 
dizer isto, m~s agora dir-lhe-hei - não o tive 
em vista : eu sei o que sei, rnas nern tudo o 
que sei digo. 

Findo o meu discurso votando pelo artigo, e . -
peço a V. Ex. que me mande penna para 
mandai· á me~a a emenda accrescentando a 
ptllavra - internos. 

O Sr. Bezende, em t·esposta ao Sr. Torn·s, 
diz que nao sal.li! se a aulorisação dada ao go
verno foi definitiva, as:;im como se o governo 
ficou isento ele submetler á camma a reforma 
que fizesse. 

Quanto aos inconvenientes apontados por 
S. Ex., que havcriu no quadt·o da amrnda, se 
acaso nno se mat·cflsse o numern · dos ai um nos 
milit,u·es d.a. acAdemia rle marinha, nola que estes 
mesmos inconvenientes se poderião dnt· a res· 
peito dn escola militai·, e que entretanto nilo se 
ciào, scgnndo as declarações feitas pelo Sr. mi
nistro da guerm. . 

Comquanto dissesse o nobre ex-ministro que 
o artigo da lei nno pl'Ohibe aos externos a 
freqmmcia da academia, todavia só o. faéto de· 
estai' a academia a bordo fará com que se res
frinja, e muito, o numet·o dos que se dedicão 
aos estudos de tão util pl'OfissM ; porque bastno 
as incertezas que traz a passagem do ma1· para 
arrefecer a vontade dos moços. 

Conclue fazendo mais algumas observações 
em sustentaçno da sua opiniao. 

E' lida e apoiada a emenda. do Sr. Andrada 
Machado, parn que rlepois da palavra-alumnos 
-se diga-internos .. 

0 Sr. Castro e Silva. sustenta a illegalidade 
da reforma ultimamente feita na academia de 
marinha, ·que altribue á leveza 011 precipitaç~lO 
do Sr. ex-ministro, nascida de nãO ter consul
tado a legislação, sem que lhe possa valer o 
arg~1mento de que, no decreto de 12 de Abril 
de 1835, se havia declarado que estayão em 
vigor a disposição_ da lei dê 1831, que autorisou 
a reforma, e da de 1833, que cassou esta au
torisação ; porqt1e o mais que 9ahi se póde 
deprehender, é que o ministro e o procurador da 
corôa e soberania · nacional se enranárão, e 
nunca qi1e cor1tinuavão - em vigor duas dispo
sições eli1 perfeita conh'a-posiçlio entre si. Sente 
qne o S1·. ministro da marinha não respondesse 

· a todas as observações do orador, porque dese
java ver co010 se defenderi;i da censt1ra de ter 
ultrapassado na reforma o que a lei ~e 20 de 

· Setembro de 1837 tinha estabelecido a r~peito 
da idade dos alumnos, pois que S. Ex. deter-
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minou cousa rnuito diffet·ente elo disposto na 
Ie_i que deviá resµeitar. 

Conclue observando que, durante a admi
nistraçn.o de 19 de Setembro, nunca se esta
beleceu cruzeiro l)ara evitar o contrabando de 
africilnOS; e pedindo ao S1·. ministl'O que in
fol'me á camaru se não set·ia conveniente alllo
rísar o governo parn pot· meio de co1npanhias 
acabar a obra do dique, se desta obra póde re
sultar ulílidade ao serviço, que Cl'ê. 

O Sr. Ottoni :-Não posso deixaL· de louvar 
sob1·ernanein1 o tino com que o St·. ex-ministro 
ela marinha se tem poL·tado na discussao, que, 
por occasi~o de se lralat da proposta de fixação 
de for~'.a naval, por ve1oes se· tem sL1sc.:itndu nesta 
casa sobre a Lrn11sforeneia por elle feita da 
academia de nrnri11ha parn bot·t\o ria náo Pedro 
8e,qundo, S. Ex. absténH,e ás vezes de dar 
cel'tas 1·espostas quando se discute um al'ligo, 
para deixur esquecer a impressrto de certos 
argumentos qne considern talvez m1.1is fortes; e, 
depois, quando volta á carga já muitos dias 
deµois, toca sórneute em cel'los argumentos qae 
têm lad0 nrnis fr;1co, deixando entretanto em 
inteiro esquecimento outrns qt1e, aliás ,ne pa
.re~e qlle merecerp alguma resposta. Como, pois, 
tem admittido esta taclica, jlllgo dever men
cionar os argumentos a que o Sr. ex.·rninistro ria 
.marinha não rPspondeu ainda. 

Tratando de provai· a illegalidade do neto da 
transferencia da academia de marinha parn 
bordo da náo .Pedro Segundo, eu disse no meu 
primeiro discnrso que estas ~wtorisações dadas 
para reformas de repartições sao :rntorisações 
singulares, dadas pot· uma vez sómente; são 
votos d~ confiança conforitlos á a<.iihinistraçao, 
a favor da qual elles se concedem. Ct·eio que 
o Sr. ex-ministro d,1 ma1'Ínl1a não desll'uio esta 
minha proposii.:ão ; não moslrou que esta es
pecie de autorisações não tinha este caracter. 
Eu disse 111ais que o art. 47 àa lei de 18 de. 
Outubro de 1833, em que se estabelecerão 
varias disposições a respeito da academia de 
marinha, marcando-se os ordenados dos leules, 
e dizendo-se que, emquanto a assembléa gt.:ral 
nao àe1iberasse sobre a reforma feita, ella sub
sistiria, daramente se deprehendia que a as
sem bJéa geral ainda pretendia delibei·at· sobre 
a reforma da academia. Aecrescentei qne por 
duas maneirns se tem f.:i!o estas autorisações 
especíaes de reforma de repartições; uma· au
torisundo a asse11. biéa gnal ao governo para 
fazer reformns, submellendo-as á approvação 
do corpo legislativo; e outra dando autorisação 
ampla para fazer estas refo!'mas. Mostrei que 
a aulol'isaçào dada pela lei de 1-5 de No
vembro da 1831 para reformar a academia de 
marinha era ampla, e qlle a reforma. não tinha. 
de _ser submellida ao corpo legislativo ; mas 
que a phrase-deliberar so.bre a reforrna-1 

consignada na lei de 1833, não podia refel'ir-

se ã reforma operada pelo governo. O Sr. ex
ministro não respondeu u esteargllmento. Apon
tarei um facto que cot·robora o que a1!abei de 
di1.er. A pritneirn autorisação dada ao governo 
para refonnur repat·tíções foi ao Sr. Clemente 
Pe1·eira, na qualidade de ministro do imperio, 
par:i proceder á reforma dos correios. Nesta 
disposiç~o legislativa se detenninou que a re
fonna seria snbmeltida ao Col'po legislativo parn. 
sna approvação. Vt:io á casa a refot·ma foila 
pelo Sr. Clemente Pereira nesta 1·eparlição : uma 
parle l\ell,t foi npprovatfa, e olltra rejeit.:ida, 
porque, na aut.orisai;ão dada ao governo, eslava 
a c~ndiçao de qne a reforma seria submettiua 
ao corpo legislativo; 1m1s, no caso presente, · 
nrw ha esta condição; e por consequencia, a 
reforma q11e o gov.erno ho11ve de fazer, em vir
tade dá lei de 15 de Novembt·o de 183L, nao 
linlrn de s1~1· subrnettitla á uppl'Ovaçllo da as
sernbléa geral i. não era sobre esta refo1·ma que 
a assembléa tinha de delibet'al'; logo, a deli
beraç~o t!e que trata o i\1·ligo da lei de 1833 
não póde refeL·ir-se á reforma feita pelo go
verno. Accrescentrú mais que tanto a inteni;no 
da assembléa ger·al e1·a tomur ella a si o fazer 
a reforma da academia tle marinha, que, ainda 
em annos subsequente.;;, tinha legislado a res
peito dos estatutos da academia dos guardas 
marinhas, e citei o aclo legislativo de Outubro 
de 1835 (na.o e:;tou certo ·uo dia), em que se 
marcão definitivamente os ordenados dos lentes, 
do sccretaL·io, e se e:;tabelecem outras c.lisposi
ções a r.espei to do porteiro, continuos1 etc., da 
academia. 

Mas o nobre ex-ministro da mal"inha disse 
que talvez a assemb1éa marcasse os Ol"denados 
tlos lentes, porque alguns ainda supponrlo que 
o governo tinha faculdade pal'a marcar estes 
ordenados, elles tinhao de sei· conferidos pe)a 
assernbléa, ao menos na lei do orçamento. Não 
sei que. for-ça póde ter esse argumento : pois 
porque a assemb!éa geral tem de consjderar os 
ordenados dos lentes na lei do. orçamento (sup
pondo-se que o governo os tivesse mat·cado com 
autorümçll.O compelente), sel'ia isto deliberat· de
finitivamente sobre a reforma feita ? Se a as
se111bléa geral tivesse dado autorisação ampla 
para o governo marcar o ordena.rio dos lentes, 
e o governo o tivesse a11gmentatlo, não sel'ia 
quando se tratasse da lei do orçarnerito occa
siao propria de se considerar se o augmento 
e1·i, bem ou mal feito, ou approvar ou reprovar 
definitivamente uma cousa que o governo ti
vesse feito denll•o dos limiles dn aulorisaçi:'I.O 
d.lua. Se R assernbléa geral assim alterassE~ na 
lei do orçamento uma reforma que o governo 
tivesse foi to ern virtude de ampla autorisação 
conferida pelo cot·po legislativo, faria uma cousa 
qtJe na verdade algumas vezes se tem praticado· 
( l'Cformando disposições permanentes na lei do 
orçamento),· mas contra a qnal se tem clamado, 
e da qual se tem feito ver os inconvenientes z 
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porque a lei do orçamento deve limitnr-se á 
consignação de dinheiros para despezas decre
tadas por. lei. 

Tendo, pois, apresentado aiguns argu.nenlos, 
a qne o Sr. éx-minislro da mal'inha julgou não 
dever responder, que provão que o governo não 
tinha autol'idade para fazer _a reforma da aca
demia de marinha, passarei a discutir o ar
tigo 4,<' 

No arl. 411 em discussão, pede o governo au
torisação para marcai· o maximo numero dos 
alumnos que houverem de frequentar a acade
mia de marinha. Quando se discL1lio o art: lº 
desta proposla1 eu fiz ver a contrndicção em .que 
se achava o Sr. ex-ministro da marinha, quando 
se julgou autorisa_do pa1·a fazer legislação per
manente tambem do artigo 4° do decreto de 81 
de Janeiro que 1·eformou a academia de ma
rinha, e quando no anno pas,mdo nos veio pP.dir 
aulo1·isação pa1·a, durante o nnno da lei de fi. 
xação de fol'ças navaes, fixat· o maximo numero 
dos que podino ser admittidos á. matricula. 
Este facto mostt·a que o-Sr. ex-ministro da ma
rinha na.o estava convencido_ de que podia 
decretar esla reforma. O nobre deputndo pela 
provinda do Ceará já fez ver em outra occasiao 
que tanto a administl'ação de 19 de Setembro 
assim o entendia em outra época, que no rela~ 
torio do Sr. ex-ministro da guerra, tratando-se 
a re!:lpeito de arsenaes, cuja aulorisaçno nas 
mesmas circumslancias que esla da àcademia 
de marinha, S. Ex. disse que o gover_no na.o se 
julgava autorisado para proceder a nova re~~ 
forma tendo já feito uma. Ora, esta declaração 
do Sr. ex-ministro da guerra no seu rel}ttorio 
está em perfeito accordo com o seu procedi
mento, quando nos veio fazer uma proposta re
lativamente á reforma da academia militar ; 
porque por este facto provoü que não se jul
gava autorisfl.do para fazer esta 1·eforma. TL1do 
isto prova que o gabinete solídario de 19 de 
Setembro·estava na convicção de que estas ãnto· 
risações são singula1·es, sa.o votos de confiança 
dados por urna vez : e sendo assim, a autori· 
sação dada para 1·eforma1· a academia de ma
rinha já tinha caducado, e o governo não se 
podia prevalecer della para nova reforma. A 
administração áe 19 de Setembro quiz1 porém, 

· depois fazer aclos grandes,· patacoada, pa1'a · 
que se dissesse que tinha feito mnito. E' por 
este e~pirito de pat.1coa~a> que dominou grande-

. men~e na admínistraç.'l.o de 19 de Setembro, 
que os Srs. ex-ministros recuarão da opinião 
que linhão já manifestado perante o corpo legis
lativo, e fora.o fazer cousas para as quaes não 
estavào autorisados. Já se vê pois, que, na.o 
julgando qne o. governQ estivesse autol'isado 
para converter em disposiçãO permanente ·esta 
de fixar o numero dos alumnos, na.o posso j,1lga1· 

. pciosa alguma disposição·a este respeito : s~.
fosse razoavel a disposição que se acha con

. sign&d~ no decl·eto de S.--Ex., pela qu!ll-·· tr.ins-

ferio a academia para bordo, não duvidaria 
concordar nella, mas queria que fosse consigna~a 
em lei. · 

Passarei a examinar a materia. (Lê· o a1·
t-igo 4''.) Já neste artigo o governo reconheceu 
algnns dos inconvenientes que eu apontei na 
discussão . do 1 º artigo, e foi que fixando o go
verno o maximo do numer·o dos alumnos, e 
nno det.erminándo elle o meio de escolhei· os 
candidatos superabundantes que se apresen· 
tassem, podia pm· muitas causa!:J admillil'-se 
para · a academia, pm· patrnnatô ou por erro 
que as autoridades em cnsos identicos podem 
pratica1· eni boa fé, individuas menos aptos ; e 
accrescentei que se o go\'erno julgava conve
niente restringir a disposição legislativa :1nterior 
q11e obrigava o governo a admitlir para a 
armada todos os que l~~m approvaçn.o dl\ 
primeiro anno do cmso da academia,· havia 
outt·o nieio tle estabelecer esta restricção, que 
nno o de dizer simplesmente que o governo 
marcará o maximo dos .alumnos. Apontarei 
corno meio de restrigit· esta ~inplitude ·o deler
min.u-se q11e só seria.o admitlidos na aca
demh\ os qne tivessem taes e taes p1·eparatorios, 
ou ve1-ifica1·-se na Íórma de disposições de leis 
de fixaç:10 antel'iores, qne sejão admitlidos a 
aspirant,~s sómente os que têm o primeiro anno, 
ou approv1tçao plena do pl'imeiro anno. Pas
sando est11 dispo:;ição em lei, nao podia dar 
lugar a queixas.Acontecendo que houvesse nu
mero de canJidutos para gnardas-mnrinhas 
maior do que aquelle que · o governo jul
gasse suf'ficiente ou necess_al'io . para o serviço 
da armada, fixava-se o numero, e passava-se 
a escolher de enlt·e os alumnos primeiramente 
os que tivessem obtido apprnvação plena no lº 
anno, e em :;egundo lugar de enlre os qne, 
tendo obtido simples approvação, tivessem mais 
prepa1·,üo1·ios, e em vez de saberem sómente o 
francez, corno se exige aclualmcnte para _a ma
tricula, provassem sabet· logica, rhetorica, latim) 
etc. ; e em ultimo resultado podia deferfr-se 4 
cot·pot·ação d9s lente;; da academia a escolha 
dos que se tivessem mostraµo mais aptos por 
sua conducta moral, habilidade, talento e aptidão 
para esse eistudo. 

. O gnverno, porém, conhecendo taes incon
venientes,- di::;se apenas que devia.o set prefe
ridos em iguacs circumstancias os filhos de 
officiaes do t!xe1·cito e armada. Não entendo 
bem o que se queira expdmir -por estas pa
lavras - iguaes. ci r·cu mstané:ias : -na.o sei se 
dizem respeito á conhecimentos, a ·habilitações 
scienlificas, · 011 quaesquer informações sobre 
conducta mot·al. A expressao· é concebida em 
tal generalidade, que dá uma latitude imrncnsa. 
Demais, eu n:lo qnizera que os filhos de 
officiaes rio exercito e armada_ tivessem privi
Jegios que não tivessem outros que. se apre-

. sentassem ~orno candidatos para officiáes da 
armada. E11 vejo que i:ro a1·t. 179 da conslituição 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 15 de 16
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se consagra o principio que todos os individuos 
têm direito aos cargos puhlicos, sem distiucção 
sena.o a dos talentos e virtudes. Como se hn de 
dar prefe1·encin a um i11di viduo só porque é 
filho de offieial do . exercito ou da armada? Se 
se · desse esta preferencia pela qualidade de 
official' da armada, bem; mas querer-se que os 
fil bos de officiaes militares tenha.o o privilegio 
que não lêm filhos de olllros cidadãos, é contra 
o artigo da constiluiçn0 que acabei de citar. 

Na.o é pois desta maneira que se deve pro
(·urar restri11gir o grnnde numero de candidatos 
que possão aprt'SL"nlar-se para officiaes úu 
armada. Parece que a razào, · a consliluiçao 
aconselhão outro mel11odo de o obter, isto é, 
de se udmiltir sómenle,_por exemplo, para aspi
rantes, no caso de se julgar o 11umero de can
didalos superabundante, os que tiverl!tn appro
vaçào plena, e de cõmuwlte1· á corporaçao dos 
lentes a escolha de enlre os que tiverem appro
vaçno simples, designando esta corporação os 
que forem mais aptos. 

Pl'oponho-me a offerecer emenda neste sen
tido, e espero que o Sr. ministl'O da marinha 
lenha a boudade de pensar sobre ella, e de 
iutcrpôr o seu juizo a respeito. E' o que eu 
tenho a dizer por ora. 

E' lida e apoiada 
Otloni: 

a seguinte emenda Jo S .. 1. 

cc Ninguem poderá ser aspirante sem ter a 
approvaçao tfo primeiro anno, e guarda-marinha 
sem ter o cur::io completo da academia de ma
i-inha. O governo fixará o rnaxirno do numero 
de aspirantes que devão ser nomeados, e os 
escol11e1 á entre os alu m nos approvados sob 
as seguintes bases : l"', terão preferencia os 
approvados plenamente sobre os approvados 
simplesmente; 2", eutre os approvados plena
mente e os approvados simplesmente lel'ão 
preferencia os que mostrarem ter ·mais pre
in1ratorios ; 38, no cuso de se não poder fazer a 
nomeação em conformidade das duas bases 
anteriores sómente, o governo ouvirá o juizo 
do corpo de lentes para fazer a escolha.» 

Julgada a matel'ia discutida, põe-se a votos o 
artigo, que não. é approvado. 

. / -

Em seguida é approvada a emendil de sup
pressao do mesmo artigo. 

O SR. PRESIDENTE declara_ que as 011t1·as 
emendas estão prejudicadas. · 

O Sr. Castro e Silva entende que a appro
vação da emenda suppressiva nao prejudica o 
artigo substitutivo, que pede seja submellido á 
deliberação da casa. (Apoiados.) 

O Sa. MARINHO : - V. Ex considera prejmli
cadas as emenda:; ? 

O Sa. PRESIDENTE : -Siu.11 senhor. 
O Sa. MARINHO : - Eu tenho a decla1·ar que· 

votei contra o artigo, porque pretendia votai· 
TU:.iO li 

pela emenda do Sr. Otloni (apoiados), que me 
parecia um conveniente substitutivo. 

O SR. · PRESIDENTE consulla a ca111arn se a 
emenda do Sr. Oltoni está.prejudicada,~ decide
se que não. Suhmeltida a emenda á deliberação 
da camam, é approvada por 29 votos contra 26. 

Entrn em discussão o art. 5º : 
cc O governo fica antorisado para ajustar ma-

. ruja a p1·cmio, preferindo 02 nacionaes aos es
trangeiros ; e nao havendo qne111 assim queira 
servir, poderá recrutar, na forma Jus leis, as 
praç.us necessul'ins pa1·a completar as forças 
acima decretadas. » 

O Sr. Carneiro da Cunha. : - Sr. presidente, 
eu sou da opinião de um nobre deputado, que 
tem muito em vista pl'01nove1· o recrutamento 
da gente que ha no Brnzil prnpriu para o serviço 
do mar, mas não sei por gne falalidude os mi
nistl'Os antecessOl'es de S. Ex. 11110 têm úesgra
çadamenle desenvolvido maior zelo e cuidado 
em promover este rec1mtamento, lendo nós 
aliás tanta gente, ao menos nas pl'Ovincias do 
norte, excedente mesmo ás necessidades do 
serviço ! Quando votei pelo augrncnto àe forças, 
na.o foi na supposiç110 úe que tel'iamos com 
brevidade gente nossa habilitada para o :-erviço 
<lo mar, e em nurnern sufficiente para tl'ipolar 
uma grande esquadra; mas porque as actuaes 
circumstancias do Brazil o exigem, e lambem 
p,1ra a navegaçno por vapor dos rios do Pará e 
Maranli!lo. Sei que as nações não prosperào dti 
salto; que uma nação não se torna marítima em 
um dia, e que para set· podel'osa no mar é 
necess~rio ter braço:S apropriados a este serviço, 
o qm; s6 ·se obtém por meio das pe~carias que 
infelizmente não temos, exemplo a Hullanda, 
Portugal e Inglatemi. ; mas nem por isso de
vemos deixar de promover o preenchimento das 
tripolações dos nossos vasos de guerra com ma· 
rinheíros nac:ionaes, recrutando para este fim 
nas províncias do norte nos lugares proprios, 
o que espero que o Sr. ministro da marinha 
muito recommen<le aos presidentes das provin • 
cias. E já que fallei na pescaria, na.o posso deixar 
de las li mar que não merecesse a approvação da 
camarn uma empreza que tinha por fim esta
belecei· uma pescaria nos Abrolhos ; a dis
pensa do pagamento de· direitos de materias 
primas necessarins para esta em preza, além de 
ser de pouca importancia, seda amplamente 
com[íensada pelas vantagens que result:iria.o do 
esfabelecimento da pesca, que desgraça<lamente 
nliO se tem procurado animar no Bruzil. 

Sr. presidente, desde o principi.o. de nossa 
independencia, grandes têm sido os gastos feitqs 
pela repal'tiça.o da mari11ha nos arsenaes cop1 
a compl'a de embarcações,. que muitas v~zes 
dahi a um anno já. não. podem navegar, e 
ficã.o condernnaàas, pol'que nAo tem iuivido 
todo o cuidado nessas compt·as, posto .seja.o .a!:i 
emb~rca~ões snjeilas a previo exame da mes-

45 
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trança do arsenal : o certo é que a nação tem 
soffrido· graves prejuizos. Eu recomn1et1do por= 
tanto ao Sr. ministro o maior zelo, cuidado e 
ãClividade para evitar taes prejuízos da fa. 
zenda, e igualmente a maior vig!lancia na 
fiscalisação dos arsenaes, por onde principal
me~te se fazem grandes despezas. Não quero 
duvidar que os empregados dos arsenaes se.ião 
muito capazes e cumprão seus deveres ; 11ão 
tenho raza.o para pensar que continuem hoje as 

. depredações de que ouvi queixas nesta casa 
· na legislatura de 1830 a 1833, qnando entre 
rn uitas malversações que referillo do arsenal 

· de marinha se dizia que sahião dalli lonas, 
cabos, etc., que erão vendidos e extraviados ; 
mas devo recommendar ao patriotismo do Sr. 
rninist~o o maior zelo e vigi lancia para que 
"' 11::1_;1::1lc1 possa chegar para a despeza. Não 
sei se será bom conlinuar com a compra de 
embarcações, quando lemos ·tanta e Ui.o boa 
m~deira, e quando devemos promover o fa
brico das embarcações no Brazil, dando assim 
trabalho aos nacionaes, e•fa't.endo corn que elles 
se aperfeiçôem. - · 

Como . o ·ministerio é solidario, não posso 
deixar de recommendar a S. Ex. algum zelo 
a respeito das fortale~as. Reconheço que no 
Brazil. ha muitas que de nada servem, a não 
ser para consumir dinheiro ; mas outras ha 
que na.o estão nestas circumstancias, principal
m~nte a forlaleza do Cahedello de minha pro
víncia, unica que alli existe, e uma das me
lhores que ha no Brazil, collocada na barra de 
minha provincia. . · 

,O SR, VEIGA PESSOA : -Apoiado, 

O . SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Ella carece 
de grande concerto, e pena será que se deixe 
per:der urna fortifü:ação tM importante, quando 
hoJe com alguma despeza se póde éon
setvar. Todavia,· com? pretendo não apre
sentar uma só emenda á lei do orçamento, 
e · votar contra todas as que propuzerem · 
augme~to de despeza para as provincias, apre
sentarei um projeclo para se dar u]gum di
nheiro para este fim sem o tirar comtudo da re
ceita ; potque temos muitos proprios nacionaes 
de que nenhum l_ucro füa a naçilo, e que 
podem bem apphcar-se a algumas despezas. 
Mas repito, votarei contra todas as emendas 
qu'e _pr?puzerem augmento · de desp·eza para as 
provmc1as que absorvem boa parte da receita. 
Entendo que seria melhor que a carnara; em 
vez de dar um pouco a uma, e outro pouco a 
outra provinda, seguisse o syslema de dar ern 
cada anno a . uma provincia uma . somrna 
sufficiente para. occorrer ás suas despezas ur-

. g;ntes, e assiro · a respeito das obras, con
signando uma quantia bastantemente avul
tada para levar a effeito uma obr-a reconhecida 
de mais necessidade ; deste modo se · conse
guiria melhor ·o fim, e se despenderia menos. 

Sr. presidente, a Parahyba é uma provincia 
qt~e tecn prestado e continí1a a prestar n1nito 
para a nação. 

O SR. VEtGA PEssoA :-Apoiado. 

· o. ?R· CARNEIRO DA CuNHA : - A Parahyba 
auxilia annualrnerite o thesouro com cento ·e 
tantos contos, além. do páo-brazil que manda 
para a Europa para pagamento da nossa divida 
externa ... 

O SR. VEIGA PESSOA :-Apoiado. 

~ SR. C.AR~Emo ~A CUNHA : - •.• quando 
muit~s provincws do 1mperio ou pelas circum
stanc1as em que eslão, ou pelas suas poucas 
r:ndas, nada dão pum. as despezas geraes. Nílo 
d1gão os pa~·ah.ybanos que nilo se olha para 
aquel!a provrnc1a. A Panihyba lem concorrido 
parn ~ conservação da ordem e integridade do 
1mpcr10 mandando soldados para a Bahia no 
tempo d_a independencia, e 11a ultima revolução 
que ulli houve, mandando soldados para o 
lVIat·anhão. 

O SR. VEIGA PESSOA :-Apoiado. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Entretanto nem 
n~~ ~ornacs apparece o nome de Parahyba, nem 
offic10s do governo aqui se publico.o, ao mesmo 
tempo que quando vão tropas de Pernambuco 
ou Bahia logo consta dos jornaes ! Parece 
P?rt~nlo de justiça que a tão interessante pro
vmc1a ela Parahyba tenha meios ao menos para 
o concedo Jaquclla forlale&a. 

. 9 Sr. :Rezande, . ~e~do no Despertador de 
hoje urna nota dmg1da ao encarreo-ado de 
negocios de S. M. Britannica pelo mi~istro de 
P~t·t.ugal r~sidente nesta côrte, em que este 

,mm1stro diz que lhe consta que varias porln
g~~z~s pet'tencenles a embarcações que se 
dmg1ão para portos da costa da Africa. detidas 
por navios de guerra i nglezes, têm sidÔ ou vão 
ser entregues_ para servirem, constrangidos, a 
bordo de navtos <le guerra do imperio do Brazil 
pede ao Sr. ministro da marinha que haja d; 
dar alguma explicaçl\o a este respeito. 

O Sr. Sena Pereira. (ministro da marinha) 
responde que, havendo a bordo de duas em
ha~·cações de guerra nacionaes alguns prisio
neiros portuguezes d os que fazem o infame 
trafico de carne humana, e preferindo elles 
engajar-se no serviço do Brazil a ser transpor
tados para uma embarcação de guerra ingleza 

· (porque o governo não quer conset·var nem 
. receber mais nenhum destes hocnens como 
prisioneircs, pois que as embarcações do Brazil 
não servem de presiganga ou deposito de pri~ 
sioneiros_ d_as embar·eações de outras nações), 
_os adrn1ttio ao engajamento, não constran
gidos, mas voluntariamente, tanto assiro, que 
um que se não quiz engajat' foi para bordo de 
um navio de guerra inglez. 

O SR. PENNA :-Peço a palavra. 
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MmTOS SENHORES :-Votos, votos, votos. 

O S11. PRESIDENTE :-Não ha casa. 

ALGUNS SENHORES :-Ha. 
O SR. CARNEIRO LE!o :-Peço a pala vr.a. 

O SR. PENNA :-Eu não cedo da palavra. 

O SR. PRESIDENTE :-Enti'i.o fica a discussão 
adiada. 

O Sr. ministro da marinha retira-se com as 
formalidades do costume. 

Levanta-se a sessão depois das 2 1/2 horas da 
~~ª . . 

A ordem do dia para 26 é a mesma, e mais 
(havendo tempo) os projeclos ns. 53 e 93 do 
anno pa~sado, e n. 88 deste anno. 

_,--=~--
Se1i1,são e 1D ~6 de .Julho 

PRESJDENCIA DO SR, AJ:lAUJO VIANNA 

Su111MARIO, - Expediente. - Ordem do dia. -
Pensão para Juca Ourives. - Fix(tção das 
forças de ma1·. Ooneliisão da segunda dis
cussão. Adopção do projecto. 

A's 10 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. 

Faltno com causa participada os Srs. Ca
jueiro, José Marianno, Barreto Pedroso, Souto, 
Aureliano, Paulino, Bustamanle, Alcibiades e 
Pinto Coelho; .e sem ella os Srs. Souza Franco, 
Francisco do Rego, Belleza, Castro e Silva e 
Carneiro dé Campos. 

EXPEDIENTE 

. O Sa. 1 º SECHETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, participando que 
bmdo a assernbiéa legislativa da provincia de 
Sergipe, em uma das suas leis promulgadas na 
ultima sessão ordinaria de 9 de Fevereiro deste 
anno, estabelecido, para a imposição das 
mullas d·os jurados, uma fórma diversa da de
cretada no art. 31.3 do codigo do processo cri· 
minal, disposição essa que parece ao governo 
ultrapassar os limites das attribuições da mesma 
assembléa, por isso que não tem por objecto 
nenhuma. das que lhe são attl'ibuidas pelo 
acto addicional, e no seu modo mesmo altera 
a legislação geral estabelecida como insti, 
tuição nacional ; remetle por isso á con
sideraça.o da camara este assumpto, para re
solver sobre elle · o que lhe parecer mais 
acertado. - A' commissão das assembléas 
provinciaes. 

Do ministro da justiça, i-emettendo o regue~ 
rimento e mais papeis que lhe são relativos, 
de Sebastião da Costa Maia, solicitador do re-

siduo da côrte, a informação do juiz de 
direito i11terino dos residuos, a resposta do pro
curador da corôa e soberania nacional ácerca do 
ordenado que o supplicante solicita por aquelle 
em prego, conformando-se o governo com o 
parecer do mesmo procurador da corôa. - A 
quem fez a requisição. 

Vai á terceira comrnissão de fazenda um 
reqnerimento .dos officiaes e mais empre
gados da thesouraria de S. Paulo : e re
mette-se á mesma commissão uma repre
sentação da companhia de navegação de 
Nictheroy. 

Julga-se objecto de deliberação e vai a im
primir, um projecto da commissão do orçamento 
da fazenda, que é o seguinte: · 

« 1 º, Os provedores e mais irmãos da mesa 
das ir1uandades das cidades de S. Paulo e 
Santos, representão á esta augusta camara, que 
havendo sido intimados pelo inspector da the
souraria para mandarem sellar os livros das 
ditas irmandades, que. não estivessem sellados 
desde 17 de Junho de 1809, data do alvará 
que creou o imposto do sello, sob pena de pro
ceder-se á sua cobrança na razão dupla, con
forme o § 4º do art. 9º da lei de 31 de Outubro 
de 1835, e depois de exporen1 todas as razões 
que baselio n sua supplica, pedem ser exo
neradas desse pagamento, tanto para não ag
gravar as suas rendas assás deficientes, como 
por nllo existirem os livros da segunda, pelo 
estado de dissolução em que quasi tocou,se mãos 
piedosas a não levantassem do aniquillamento 
em que se achou, de maneira qlle toda sua es
cripturação é hoje inteiramente nova de 1837 
para cá. 

cc A commissão do. orçamento da fazenda 
julga mui attendiveis as ra1:ões que apre
sen tao, e cGm as quaes se conforma, e é por 
isso· de parecer que se lhe defira com a se
guinte resoluçno : 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Artigo unfoo. As casas de misericordia da 

cidade de S. Paulo e de Santos ficão exo
neradas do pagamento do sello de seus 
livros, anteriores á lei de 31 de Outubro de 
1835, etc. » 

Lê-se o seguinte..: . 
cc A commissão do.orçamento da fazenda, para 

poder interpôr seu juizo ácerca da representação 
da assembléa legislativa da provincia do Pará, 
datada de 14 de Maio do anno passado, sobre 
a emiss~o que deliberou e se fez de 400:000$ 
em valor circulares para acudir de prompto aos 
pagamentos atrazados á tropa e empregados 
publicas, precis·a que o governo informe a 
respeito. 

« .Paço da camara dos deputados, 2~ · de 
Jnlho de 1839.-M. N. Ca8tTo e Silva.-J. F. 
Vianna.-0. C. de Campos. » 

O Sr. Andréa declara que não precisa pedir 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:28 - PÃ¡gina 2 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

356 SESSAO EM 26 DE JULHO IJE 1839 
• 

taes informações :.10 governo, porque não fizera 
clle nso nenhum dessa lei provincial. 

. Não havendo mais quem peça a palavra, 
o reqnerimento da commissllo é posto a votos 
e approvado. · · 

O Sr. Montezuma., obtendo a palavra pela 
ordem, declara que a pcdil'a. tãO sómente 
para lembrar á terceira commissl'.io de fazenda 
que urge que ella dê o seu p~recer a respeito 
do requerimento que el!e deputado ha dias 
offerecêra á consideração da casa.... Está per
suadido que o nobre ministro da fazenda não 
ha de emiltit- mais bilhetes do thesouro, uma 
vez que na camara dos Srs. deputados se 
trata de dar a verdadeira intellígencia ao art. 37 
da lei de 20 de Outubro de 1838, compa
rado com o art. 18 da lei de 11 de Outubro 
de 1837. Está persuadido que não se hao 
de emiltir taes bilhetes pela maneira por que 
se emittirão antes de nesta camara se tomar 
uma deliheraçã.O ; e como não quer que se 
diga que o seu fim é impecer a marcha da 
administração) por isso chama a attenção da 
camara sobre este . objecto. Urge pois que a 
commissao dê o seu pi.~recer para que não 
continuem estas dífficuldades, e o governo se 
não julgue impecido na sua marcha. 

Apt·oveita esta occasiao para pedir ao Sr. 
presidente que haja de consultar acamara para 
ver se eUa quer que se convide o Sr. ministro 
da fazenda para . assistir á discussn.o desta 
materia, que lhe parece de muita utilidade. 
Pede isto desde já porque póde acoutecer-que 
elle deputado não esteja presente quando se 
discutir este objecto. 

Já que se levantou· para fallar pela ordem, 
aproveita igualmente esta· occasiào para per
guntar se acaso a illustrc comruiss!i.O de ma
rinha e guerra deu já o seu parecer sobre uma 
proposta do governo ácerca da civilisaçl!.o dos 
índios, e emprego destes na marinha; pro
posta apresentada pelo Sr. ministro da ma
rinha que fazia parte do governo anterior ao 
de 19 de Setembro. O orador acha que esta 
proposta é da maior importancia, e que é 
hoje um objecto digno da consideraç11o da 
camara, Caso a commissà.o não tenha ainda 
dado o seu parecer sobre este objecto, o orador 
lhe pede que o dê o mais breve possivel. 

O Sr. Vianna (pela ordem), mostra que como 
tem de em breve discutir•se o orçamento, ahi 
poder-se-ião ventilar as questões de que trata o 
nobre _deputado. 

O Sr, Souza :Martins (pela ordem), inostra 
que a terceira commissão de fazenda é uma 
.das mais pensionadas e que mais trabalha, 
pois raro é o dia que não apresente um pa
recer : que na.o merece ella a censura do 
nobre deputado, pois que ainda.nao ha muitos 
dias que este negocio foi commettido a seu 
exame. Lembra que está nomeaàa uma com-

missão especial para dar um parecer sobre 
a divisão dos propdos nacionaes e provincíaes 
(risadas) ; trabalho importantissimo que as 
provincias tanto reclaroão ; não sabe porque 
a Cõmmissão tem demorado tanto seu parecer, 
e pede ao Sr. presidente que a haja de con
vidar para que ap1·esente quanto anles seus 
trabalhos. 

O Sr. Montez-ama (pela ordem) mostra que 
essa commissa.o especial de que elle d~putado 
é membro já tem trabalhado ; de novo de
clara que a commi_ssão entendeu não dever 
fazer o tombo desses bens, mas sim· fixar ns 
regras geraes que determinem quaes os proprios 
que devem ser considerados provinciaes, quaes 
os geraes. Pede tambem ao Sr. presidente que 
haja de tomar em muita consideracllo o na
recer da com missão sobre as eleições de SerÇíipe 1 

porque este objecto deve preferir a qualquer 
outro, pois que a provincia de Sergipe está 
sem 1·epresentantes nesta camara, como se já 
não fizesse parte da communhão brazileira. 

O Sn. VEIGA PEssoA com consentimento 
da camara retira o requerimento que fizera, 
pedindo informações á thesout·aria de Pet·
nambuco. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discnssM sobre a resoluç!lo n!lo 
impressa ácerca da pensão concedida a ,Juca 
Ourives. 

Awu:MAS Voz~s: - Votos, votos, votos. 

O Sr. Nunes Macha.do Gcclara que cederá 
da palavra para votar-se. Não cedendo porém 
outros Srs. depuiados, principia o orador o seu 
discm·so mostrando que a constituição, dando 
ao governo a iniciativa na distribuição das 
recompensas peconiarias, parece na.o querer 
que a camal'a se erija em tribunal quali
ficador - dos serviços que merecem esses 
premios. Pasiiiando porém a enumerar quaes 
os serviços prestados por esse cidadão, de
clara primeiramente que o na.o conhece senão 
pela fama e gloria de seu nome ; que foi 
elle quem mais concorreu para 1eanimar a 
legalidade abatida na provincid do Rio Grande, 
que foi elle um dos que provocou a reacç:10 
que restituía ao imperio a cidade de Porto 
Alegre. 

Se reunir soldados é empreza difficil até 
para os governos, quanto o na.o seria para 
os p::.rticulares, e no emtanto Juca Ourives 
conseguio reunir mais de 600 homens. 

Quando teve lugar o desgraçado aconte
cimento no Rio. Pardo, Juca. Oul'ives com a ' 
suá ca vallaria soube desempenhar os deveres 
de valente guerreiro, e a não ser elie que 
na retirada do Cahy cobria a retaguarda do 
nosso exercito, teriao aP armas do imperio 
de soffrer um õUtrõ revez, e nüo a perda 
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SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1839 357 

de uma canhoneira. O nome de Juca Oudves 
é trio temido pelos rebeides, que já têm 
elles procurado por lodos os modos eh a mal -o a 
si. O orador lê para jnstificar essa asserção uma 
carta de David Canaba.rrn, que foi achada na 
carteira de Nelto. <e Tentei principiar o anno por 
conciliar Juca Ourives; pl'Omettí dar-lhe o 
com:mrndo geral do municipio de Santo 
Antonio, e que elle e seus companheiros 
não serião obrigados a empunhar armas 
contra os galegos; a resposta delle me con
duzio ao Paço Grande da Aldêa1 e alli · no 
1" do corr~nte elle tambem veio para tratarmos 
definitivamente o que conviesse: bem depressa 
me arrependi... - · 

O orador q11ct aqni interromper sua leitura. 

Os SRs. ANDRADA MACHADO E MoN1'EZUMA :

Continue, já agora acabe. 

O SR. NUNES MACHADO (lendo) ; ... porque co-
11heci que tentei convencionar com um 
homem sem fé, sem moral, e sem cos
ti1mes ! l » 

O orador conclue dessas palãvras que Juca 
Ourives fingio annuir ao convite, mas que 
tinha combínado algum edratagema para sor
prcnder o rebelde desprevenido, sendo isto o 
que ihe merece essas qualificações odiosas. 
Quanto ao argumento de não deverem-se 
premiar meios serviços, observa que nao é 
a questão saber se convém ou na.o premiar 
os serviços antes do fim da luta, e sim se 
Juca Üul'ives O\l antro qualqut~r cidada.o até 
a época presente tem prestado serviços rele• 
vantes ; uao se trata de saber se 11 guer1·a 

. está ou Mo acabada, e sim se estes set·viços 
reJevantes dev~m ser premiados, e isto achu o 
orador justo e conveniente para animar o zelo 
e augmentnr o va.lor dos legalistas. 

Quanto a dizer-se que disto pódo resultar 
desgostos, dissabor, ciume, entende que isso 
não é exacto, que o que se deve espe1·ar é que 
todos vejno · que o governo sabe apreciai· 
e recompensar os servidores do eslado, e 
assim, longe de b·azer os inconvenientes que 
se ieceis.o,. tenderá essa medida a animar os 
officiaes e tropas da legalidade. 

Pareceu-lhe que o nobre deputado por Pe1·· 
11ambuco (o Sr. Rezende) tomou só corno ser
viços relevantes .. aquelles de que resultavao 
lesões, perda de membros ; acha o Ol'ador 
errada essa idea, e · que os set·viços na.o 
sao rele\'antes pelas lesões qne causão, mas 
sim pelos resultados que trazem á causa que 
se defende. Nri.o sabe se Napoleão foi muitas 
vezes ferino, mas do facto de não ter sido 
ferido não se segue que na.o tivesse o nome 
de 1° capitão do seculo. Tambem na.o acha 
exacto suppôr-se que- só peio facto de estar 
alguem no Rio Grande deve ser premiado1 

como disse o mesmo nobre deputado quando 
allegou que Hnhamüs 8,500 &Q{d,~dos 11:'-! 

f 

Rio Grande, e que assim teríamos de dar 
8,500 pensões. Nno é isso exacto, essas 8,500 
praças não obr~o todas como chefes, sãO 
massas passivas diri~idas pelos chefes que as 
desenvolvem conlra o inimigo. 

O orador lembra que não é muito pofüico 
negar-se essa pensão a Juca Ourives quando o 
anno passado uma pensãO se conceàen a Silv~ 
Tavares. 

O SR. LIMPO DE ABREU : - Foi como in
demnisaçàO. 

O Sr. N'unez Ma.ohado nrto está cedo, mas 
acredita que foi como premio de serviços 
e nrio como indemnisação, pois não seriao 
estes os tramites que neste caso se devia seguir·. 

Nota que esta pens~.o foi pelq governo con
cedida na mesllla data que a de Siiva Tavares ; 
mas que infelizmente passou o tempo, de ma
neira que passou a de Silva Tavares approvada 
pela camara, e para a deste ullimo nllo houve 
tempo. Muil<> rec,:ia as más consequencias 
desses actos, e da imprudencia com que 
se tem aqui qualificado do insubordinado 
a Silva Tavares, chamando-se até de re-. 
bel de. 

O SR, ANDRADA MAcaAoo : - Rebelde, não. 

O SR. Nmrns MACHADO diz que na questM 
de insubordinação de Silva Tavares muitas con
siderações ha que fazer, muitas attenções que 
gmm1ar. Em prova de qLltl na.o foi elle insuhor· 
dinudo, desobediente, altaneiro, mostra o orador 
que o governo o conserva no serviço, e de 
certo o ni\o conservaria se tivesse elle H1o 
màos predicados. Nota que se fossem lambem 
revolver as cinzas do coronel Lisboa, até 
para pôr a utilidade de seu heroico sa
crificio, e termina votando pela pensão pelos 
motivos ·q11e tem expendido, e que reca-

. pitula. 

O Sr. Casad.o declara que prestou . toda a . 
a.ttença.o aos nobres deputados que fal1árao 
contrn a pensll.o que se quer conceder ao ci
dadãO J uca Ourives ; mas não se p6de con
vencer nem drsvíar-se de sua intençao. O 
nobre deputado pela Bahia (o Sr. Montezuma) 
recomrnendou á consideração da camara a 
opinião que seguia a respeito de -pensões, as 
quaes nllo se devião conceder senão depois 
de terminada a guerra ; o orador entende que 
esta opini~o não deve ser adoptada, porque 
um tal princií>io desalentaria · os fileiras da 
Iegalid~de. 

Disse o nobre deputado por Pernambuco 
(o Sr. Rezende) que nutria receios àe des
unia.o, ciumes, remunerando-se já os set·viços 
desse militar ; entende o orador que a des
união enil·e as forças da legalidade tem outra 
ol'igem, nusce de outras causas. Demais, vê que 
as pensões concedidas durante a guerrn, consi
qera:q~o-Ur ~~ ~eus effeit9~ rnoraes~ darão um 
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resultado muito diverso do que receia o nobre 
deputado,. porque Jonge de esfriar o zelo da le
galidade, M contrario irão desenvolvêl-o. Disse 
mais que não votava pela pensão, porque o 
official nãO tinha sido estropiado nem per
dido alguns de seus mt!mhros; pa1·ece-lhe qne 
esse argumento nllo deve proctder, porquanto 
já se observou que um militar póde muito 
bem prestar relevantes serviços sem comtudo 
soffrer lesões. 

Outro. nobre deputado pela Parahyba tambem 
se pronunciou contra, dizendo que isso iria 
desgostar as províncias e enfraquecer a união : 
não enxerga na pensão que se discute tal in
conveniente, nerri entende que semelhante 
pensão possa enfraquecer a união ; concorda 
em que pen1-ões possão desgostar as provincias, 
mas não são . pensões desta ordem, sãO P.Ssas 
concedidas ás viuvas e filhas de desembar
gadores, barões, marquezes, etc., quando não 
sAo fundadas em merecimento real, e é contra 
essas que tambem elJe, · orador, se pronuncia, 
e na.o contra esta, fJUe, longe de con
correr para a desunino, terá um effeito muito 
saudavel. 

Na.o sabe se mais alguns argumentos apre
tados pelos Srs. deputados que fallarão contra 
mere_cem a pena de responder-se. 

Ainda lembrará ao i1lnstre deputado pela 
Parahyba, que se pensões forem igualmente~ 
concedidas aos militares e mais cidadãos que 
em todas as provincias têm pugnado a favor da 
ordem e integridade do imperio, nenhuma por 
certo se offenderá. Está, por conseguinte, da 
parte do governo e do poder legislativo pre
venir todo e qualquer resentimento que por 
ventura possa haver nas províncias, concedendo 
com igualdade essas pensões. 

Finalmente, entende que a unica razão que 
poderia mover a camara a votar contra o agra
ciado é o máo estado de nossas finanças. Co
nhece a posição melindrosa em que nos acha
mos, sabe que .é enorme a divida que pesa 
sobre a nação ; mas se são relevantes os ser
viços prestados por esse militar, se acaso tem-se 
elle sacrificado pela causa publica, deve ella, 
na.o obstante essas considerações, remunerar 
seus serviços. E está intimamente convencido 
que, longe de ser censurado o procedimento do 
corpo legislativo, ao contrario merecerá os 
applausos_ de todas as províncias. Portanto, 
s~m mais entrar no exame dos factos que já 
forão aqui apresentados pelo seu nobre amigo, 
o S1·. Nnnes Ma.ch,.&do, ·está resolvido a votar 
pela pensão concedida ao capitllo Ourives em
qua-nto os nobres deputados nao contestarem 
esses factos, a cuja veracidade parece se não 
recusaráõ. 

O Sr, iezende nota que appareceu na casa 
. elogios que são verdadeiras safyras, e que não 
podem prevalecer. Lembra que é opinião- se-

guidn, opinião commum, que a traic;ão de 
Bento Manoel foi devida á desconfiança de uma 
conferencia que com elle devia ter o presidente 
da provincia, conferencia que lhe disserão en
cobrir umn cilada para prendêl-o. Sustenta que 
se-deve deixar acabar a guerra para depois pre
miar os serviços e galardoar os que o me
recerem, e que essa sua opinião só póde ser 
rejeitada para aquelles que se mostrã.O re
ceiosos que o governo esqueça-se dos servicos 
prestados. Lembra que aqui se disse que de 
pensões. concedidas podia receiar-se a desunião ; 
pE:lo menos elle orador não deu pensão alguma 
de que possa provir essa desuniao ; sempre 
exige prova de sacrificios que as mereção. Se 
quer que immediatamente se dê pensões aos que 
têm perdido um braço, ou qualquer membro 
do corpo, é porque enlll.o julga chegado para elle 
o fim da gu,Jrra, o termo dos serviços passiveis. 
Sustenta que a assembléa tem de avaliar os 
serviços qua merecem a pensão, ou mercê pe
cuniaria, não sendo senão para que o faça, que 
pela constituiçno quer que essas graças seja.o 
primeiro por ella confirmadas. Rebate o haver
se attribuido a esse Juca Ourives a reacção de 
Porto Alegre, pois tanta gente, tantos officiaes 
velhos que remoçárão e entrárao em scena 
reclamão essa gloria qne não sabe a quem attri
buil-a. 

Suslen ta que na.o é por esses serviços que se 
devem conceder pcnsõe~, e sim por serviços 
_especiáes ; por exemplo, a salvação do exer
cilo, o salvar a vida de um soldado que estaria · 
a morrer afogado, etc. Confirma que remunemr 
uns e não remunerar a outros, porque seria 
impossivel remunerat· a todos, seria causar 
uma especie de ciume perigoso á união dos 
legalistas. . 

Lembra que propôz á casa um projecto a 
respeito dos cabanos, concebido em dous ar
tigos : um determinava o emprego da força 
para impôr, outro concedia-lhes amnistia. Mas 
os cabanos della não· quizerào saber; tudo se 
lhes prometten em nome do governo, e em 
nada acreditárllo, e porqae? Porque havia des
confiança nas promessas, e por isso conservavl'lo· 
se vivendo nas tocas, sem se apresentarem ; já 
não fazia.o a guerra, mas commettião roubos. 
Neste estado apresentou-se-lhes o bispo, · em
penhon sua palavra, ·e nella confiárllo,· pois o 
seu nome nunca tinha sido apanhado cm falta, 
e vierão a.presentar-se. 

Lembra qne a guerra do Rio Grande dura 
ha tres annos, que mnita gente ha de estar. 
cansada, e quem sabe se este official apenas 
no goso da pensão ficará cansado antes de 
concluir este serviço? Sabe-se que o Sr. Antero 
mandou uma lista de officiaes que mereciãO 
ser premiados, o que o anno passado só o foi 
Silva Tavares; neste anno vem Juca Ourives, 
e quem sabe se os outros nllo ficaráõ descon
fiados a respeito do conceito que mereça.o do 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:28 - PÃ¡gina 5 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SES~ÃO EM 2G DE JULHO DE 1 x~9 

governo? Quem sabe se o ler-se prolongado n 

guerra nãO provém de ter sido um re1Qune
rado, e ontl'o não? Declara que votou pela 

pensão do coronel Lisboa, que morreu dando 

vivas á integridade do imperio, mas elle talvez 
fizesse mais desserviço dCJ que serviço ao µaiz. 
Seja porém como fôr, tinha concluído sua. carn
panha. Dissera.o-lhe que o coronel Lishoa nao 
se entregou, porque sabia que nao podia vi.vel' 

mais; mas emfim muilas cousas se dizem,.. 

O SR. NuNES MACHADO :-E quem sabe desse 
seutimento intimo? Quem sabe dessa combi
nação inledor? 

· O SR. REZENDE declara que o nohi·e de1rn
tndo nllo aµt·eciu mais os serviços desse citladao 
do ltue o foz o orador, e st} vota contra é pot·que 
nAo acha a occusiao pt·oprin, e mio q11e1• dar 

uireito a que todos os outros reclamum pensõl.!s 

e se mostrem oITendidos de as na.o tet·. 

A materia fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. ministro da marinha entra com as 
formalidades do eslylo. 

Conlinua a discussno do nrt. 5° dt1. lei de 
fü~uçn.o <las forças de mar. 

O Sr. Ferreira' Penna, :- Eu não pretendia 
tomat· pat'te nesta uíscussnn ; mas como obser
vasse na ultima sessao que a camara eslava 

disposta a votar sobl'e o artigo, pedi a palavra 

porque julguei necessario exigiI' algumas expli
cações do Sr. ministrot afim de que nilo acon
tecesse. o que já tem acontecido em óutras 

occasiões. 
Já observei que, sendo ciffereci<la por um 

nobt·e de:putado da Pal'ahybi1 uma emenda que 

elevava a força ,ie mar a 4,500 homeas, essa 

emenda teria de ser provavelinente rejeitaria, se 

no momento de votar·-se um nobre deputado· 
por S. P,wlo não· se -Iembri~sse de convidar o 
Sr. ministro a dar á can1ara ·mais amplos escla
recimenlos : ainda. na. ulfüna sessão vimos que 

uma emenda importante se offereceu a respeito 

da academia da marinha, e que passou sern a 
menoc· observação de S. Ex. ; mas hoje inclino
me a crer que a votação poderia ser diversa se 

cada. um de nós fosse informado de que uma 

tal enJenda tinha tle collocé.ll: o governo Da 1~e

ce!:isidade de transferh· a academia d,i não.onde 

se ach::.l para terra. 
Tendo ex.posto as razões que moverão-me a 

pedir a p:Jlavra, observarei que, a passar o 

art. 5u tal qual se acha redigido, só poderá o 

governo 1·ecorrer ao t·ecl'Ulilmenfo de nacionaes 

quando não possa engajat· estrangeiros: e 

como S. Ex.. já nos disse (se bem me recordo) 
que pot· _slla opinião não se adtnittiriãO estran
geiros na armada, e que. os brazileiros têm 

especial aptidão para esse serviço, desejo que 

S. Ex. declare agora se o artigo_ deve soffrer 

alguma modificação, e se o recrutamento na 

fórma das leis acluaes é ou nrw preferível ao 
engajamento de estrangeiros. . 

·O Sr. Sena Pereira (ministro da marinha) 
declani que o· engajamento é para marinheiros 

. e nllo para soldados ; o serviço dos nacionaes 
a bonlo é muito necessario e conveniente pela 

g1·ant1e confiança qu~ se deve ter nos que 

se ecuµregão neste serviço. pois é sabido que a 
marinha está quasi sempre fórn do imperio e 

em grande distancia. • de suas autoridades. Foi 
admittido este· at·tigo em consequenci2. de 
moskar u experiencia a impossibilidade de re
c1·1.llat· marinheirns : e como ha necessidade 
al>:mlutu dclles, nao conhece pol' ora o _govemo 

outro meio de obtel-os senão o do engaja.menta. 
O governo tem recommendado aos presidentes 

dns proviucias que promovAo estes engajamentos, 
e espera qu~ elles cumpra.o com os seus de
veres a este respeito. Já por amo1· deste convite 
existem muitos engajados em Santa Catharina e 

no l\Iaranhilo, aos quaes se tem dado o premio 
pro m etltdo. 
· E' de opinião que toda a maruja seja composta 

de uaciomies, trH\S por ngora é irnpossivel. 

O Sr. Montezuma: - Sr. presidente, ainda 
tenho a fazet· algumas observações sobre o artigo 
em questão, e antes de entrar no objeclo em 
discussão V. Ex.· permittirá que eu rectifique 

uma proposição que 1ne foi attribuida na casa 
pelo Sr. miuislro da marinha como_ emitfüla no 

meu ultimo discul'so. S. Ex. o Sr. ministro d11 

marinha disse respori<lendo-me sobre a creação 

da commissão de derrotas. 

O SR. PREsJDEN'l'E :-Lembro ao Sr. deputado 

que essa materia está discutida. 

O SR. MoNTEZUMA : - Eu quero sómente 

. reclificar. O Sr. miuisb·o leve a bondade, res
pondendo ao meu discurso de me dizer que 
as derrotas não _são objecto de grande im
portancia ... ( O orador lê o dis&urso do Sr. mi
'li:Úit,·o tn1,nscripto no jonial. ) Eu não disse que 

as det·rotas erão ob_jecto de pouca hnportaucia ; 
disse sirn que pelo conhecimento e exame das 

derrotas não se podia avaliar a capacidade do 

otficial de m.uinha para bem desempenhar com
missões do governo. Esta p1·oposição é differente 

daquella que S. Ex. poz em minha boca, e n~le 
ca!30 ell peço a S. Ex. o mesmo que pedio á 
camara se pra.Licasse com eUe, isto é, qlle as suas 
expressões não fossem entendidas de modo que 

produzissem equivocos. Eu peço o mesmo a S. 

Ex., que não ponha em minha boca expressões 

e proposições que possllo pr1Jduzir equivocos. O 

juízo que emitti é t'undado em que taes derrotas 
podem sei· feitas ordinariamente por mestres, 
conll•a.mestres e pilotos ; dando-lhes o governo 

essa importancia, vinha, po1· assim dizer, a in
culcai· que .a arte da pilotagem era de todas 

aquellas a que mais habilitava o official para o 

bom desempenho de suas co~missões, o que 
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360 SF!SSÃO EM 26 DE .JULHO DE 1839 . 
nllo ê de modo algum exacfo. Ora, ninguem 
provou melhor a inutilidade do exame das der
z-otas ; foJ S. Ex., figurando a hypolhese que ro· 
deria um officia) quando cl1t-gasse em lerra 
man d:u fazet· derrotas por õ0 ou 60$. Se se 
fazem derrotas por t.al preço, como se pre
sume que pelo exame dellàs póde ficar o 
governo no cabal co'nhecimento da capacidade do 
official ? 

. Eu me persuado que a hypothese de S. Ex. 
nD.o se tem jámais ve1·ificado, e mesmo me pa· 
rece impossivel que se verifique, á vista do 
art. 122 do regimento provisional, onde (lendo) 
se delermina que o commandante de quaJquer 
navio ob1·.igará os seus officiaes a que levem os 
seus instrumentos, que faça.o a sua der1·ola, e lhe 
dêm. o ponto todos os dias ... e de ló em 15 dfos 
lhe apre~enlem as suas der1·olas. 

Uma classe ta.o nobre como é a mal'inha, se• 
nhores, julgo-a incapaz de praticar o que figura a 
hypothese aqui trazida. · 

O Sa. PRESIDENTE : - Na.o ó isto o que se 
discute. 

O SR. MoNTEZUlltA ~ -Permitta V. Ex. que eu 
diga mais duas paJavras. E se acaso merece ta
manha attenção o fazer bem uma derrota pai-a 
se crear uma commissao, perguntarei por que 
motivo não se lia de creal' uma commissão para 
examina1· os officiaes de marinha tambem ares
peito ·da manobra ? Eu provaria a necessidade 
dessa ereação .... 

O Sa. PRESIDENTE : - Lembro de novo ao 
nobre deputado que não se frata disto. 

O Sa. MoNTEZU.MA: -V. Ex. coarcta-me em 
um ponto que exige explicaçôes da minha 
parte ? O art. 99 do regimento declara que a 
arte de manobrar é uma daqueUas em que o 
official se mostra o mais sublime e brilhante 
no seu officio, por consequencia exijo que todos 
os senhores que vota.o por essa commissab 
votem por outra que examine a manobra, afim 
de se conhecer se o official é bom manobrista. 
Senhores, ácerca de toda ei;ta · discussa.o 
Jemhro-me da estrategia de que lançou mão a 
rainha _Arlhemiza na occasiao da guerra de 
Salamina ; l>cndo batida pelos gregos a sua. 
galera, essa rainha, qne perleneia á força de 

.Xerxes, procurou a unica eslrategia que lhe 
restava para escapar-se, içou a bandeira grega, 
bateu un1 dos alliados de Xerxea, mas setl rival1 
o rei de Calinda, · mettendo-o a píqpe, ."voltou 
outra vez para a esquadra de Xe1·xes e içou de 
novo a bandeira persa. 

Eu, Sr. presidente, responderei finalmente 
como respondeu o eommodore americano Jones 
na celebre batalha do Baltico ao commodore· 

. inglez Pearsou, quando, suppondo-o já rendido. 
por- haver parado o ·rogo por aJguns minulost e 
perguntando-lhe, o commodore Jones res.
pondeu : I ka:ve not yet begun to fight. *inda 
não comecei a pelejar. 

Sr. presidente, e11trarei na materia. A ;cerca 
do § 5º tenho de lembrar a S. Ex. e ao governo, 
que tome em grande consideração o modo mais 
ap1·opriado de dar á marinha de guerra tnal'Í· 
nheiros; os indios, Sr. pr~sidente, são justa
mente aqudles · que podem servir muito á 
nossa armada, que podem facilitar. e aplainar 
qualquer difficuld:11..l~ que o govemo encontre 
em achar marinheiros nacionaes, afim de se 
não expôr à ir procurar a nações estrangeiras. 

En disse na ultima d-iscussão que na.o era 
ainda de opinião que se adoptasse aquillo que 
se estabeleceu nos Estados-Unidos por um acto 
de 8 de Março de 1818 ; mas nem po1· isso eu 
me confm·marei em deixar as couso.s conti
nuarem da maneira por que vão. E' pl'edso 
que o governo se decida a fazer uma propo:,la, 
é preciso que a camara se decida a tomar em 
consideração este objecto, e fazea· com que de 
modo algum a nação se veju na necessidade de 
ir prçcurar. esll·angeiros pa1·a am1ar as suas 
esquadras. O ministerio de 19 de Setembro, 
qu<:: tantas invenções pretendia fazer, que 
tantas cousas projectou, não se lemb .. ou de 
tmzer à camara uma proposlà ácm·ca deste 
objP.clo ; todas as cousas ficárào no mesmo 
esta.do, e a marinha brazilcira, portanto, ainda 
se acha necessilada desta importantissima 
medida. 

Sr. pL·esidente, eu disse no meu ultimo dis
curso que .o governo absoluto tinha feito muito, 
talvez mesmo fizesse mais do que permillião os 
·tempos; hoje (desejo que se me perceba f.Jem), 
hoje nós teríamos pouco a innovat·, teriamas 
muito a aperíeiçoar ; este é o trabalho mnis 
importante do governo do paiz. E11 vejo . nos 
Estados-Unidos a maneira solicita por que 
aquelle governo pr9cura cívilisar os indios ; eu, 

. Sr. · p1·esidente, desejára que todos esses 
objectos, qu~ todas essas innovações fossem 
i1nporladas no nosso paiz, porque ellas têm 
uma relação immediata com a nossa pl'ospérí
dade. Por aeto do congresso de 30 de Março · 
d1~ 1802, eu vejo que se autorisou o governo 
dos estados- Unidos a despender 15,000 dollars.· 
·annualmentc com a civiJisação dos indios,· · 
dando-se-lhes estabelecimentos ruraes, ani~i~es 
dome.sticos que µndessem senir na agricultura-~ · 
mandando-~e que elJes fossem instruidos em 
lel' e escrever e nos principias de· arithmelica; 
Vt'jo que por aelo de 13 de Março de 1819 se 
dl!-termina que o governá dos Estados-Unidos 
despenda 10,000 dolJars annualmenle para 
conseguir o mesmo fim ; vejo, Sr. presidente,·: 
a .maneira por que nos E~tallos-Unidos se esta· . 
beleceu o modo mais proficuo de proteger a 
classe índia, e vejo o despreso com que no· 
nosso p'aiz · se lt·ata uma iioµulação que póde 
ser tão util aos nossos trabalhos agdcola8, e . 
igualmente · á marinha. Eu de-;ejo co1n estas 
obse1·vações chamai· a atltmção da camara sobre· 
um objN~to de tal mngnitude ; e nenluuna oc-
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SE6SÃ.O EM 26 DE JULHO DE 1~39 361 
casião julgo mais opportnna do que aquella em 
que se discute o modo por que o governo lia de 
ach~r marinheiros nfim de armar as esquadras 
nac1onaes. 

Sr. presidente, eu não tenho duvida alguma 
de dar a concessão que o governo pede para 
ajustar mni uja a ·premio, preferindo os nacio
naes aos estrangeiros ; mas desejára que S. 
Ex., ácerca deste objecto, se exprimisse de uma 
fórma tão clara, tão precisa que inteiramente 
socegasse a minha consciencia. Eu, o anno 
passndo, não pude emittir minha opinião a res: 
peito do engnjamento ue forças E:slrangciras, 
no.o a pude ernittir com a luliluc.ie com que pre
tendia1 por isso que essn discussno eu j11lguei 
absolutamente anti-constit11cional, pot'que nno 
partia do governo. Nesta ocea':lil'\O cu direi a 
S, Ex. que modiíieo miniia opinino ác1:t·ca de 
forças estrangeiras, consinto qlle S. Ex. seja 
aulorisado para eng.ijar eslrangeiros ; mas 
quero que S. Ex. sobt·e este objeclo, declare 
muito positivamente como é que estabelece esta 
preferencia, quaes são as medidas que o gu· 
verno pretende empregar para que os eslnm
geiros nno excc~;'.l.o nunca os nacionaes, ou para 
que estes não sejno nunca preferidos pelos es
trangeiros. 

Igualmente offereci á consideração de S. Ex., 
em uma das sessõr.s passadas, que tive,;se muito 
em visla o modo de estabelecer os commandos, 
de uma maneira que fos~e consentanea com 
o que se acha estatuido nas. leis. A economia, 
Sr. presidente, é indispensn vel nas circumstan· 
cias aduaes, e me parece mesmo que a boa 
ordem do serviço exige que se não dê o com
mando de um vaso a uma oatenle a auem. 
segundo os principios de disêiplina, na.d dev~ 
set· confiado. Eu pedi informações a S. Ex. 
ácerca deste objecto, e S. Ex. de certo, pelo 
adiantamento em que estava a hora, não rne 
deu as explicações que eu pedia. Nesta sessão, 
ou em outra qualquel', S. Ex. fará aquillo que 
entender. 

Termino, Sr. presidente, as minhas obser· 
vações, declarando ao nobre ex-ministro .da 
marinha que, não tendo eu tomado por·· em-

.. pí·eza senão aquillo que elle me:,mo tem to
mado, e vem a ser-a utilidade geral e a exe
cuç:10 das leis,-qualquer que seja a fórma por 
q11e elle hoje explique o seu entender ácerca 
das patentes 1tue podem entrar nos con· 
sell1os de guen·a, eu fico coi11pletamenie sa
tisfeito. 

O Sr. Ottoni :-Eslava resolvido a dar o. men 
voto sobre a questão symbolicamenle ; rirns ou
vindo 00 nobre deputado que encetou a dis
cussão, alguma cousa dúo dizer. 0 nobre de
putado pedio a · S. Ex. que houvesse . de dar 
informações; porque, disse elle, a falta de in· 
formações póde originar sorpl'ezas, ou fazer 
passar nesta c:asa emendas que não passarião 

TU~IO H 

se houvesse informações ; referio-se o nobre de
putado á emenda que foi approvada na sessão 
anterior, que assegurou o nobre deputado não 
leria passado se o nobre ministro houvesse dado 
informações. O nobre deputado estava na casa, 
nfio teve a bondade de contestar a emenda, 
ninguem fallou contra ella ; para que pois era 
preciso que S. Ex. désse infoi'mações, se 
ninguem as pedio ? Julguei d~ver rectificar este 
facto, porque da proposiçilo do nobre deputado 
resultava um ta! ôu qual desar sobre a maioria 
da cnsa, como se elle não pudesse votai· senão 
segundo as informaç:ões do Sr. ministro. Creio 
que ca<la 11111 Sr. depulado que me fez n honra 
de npprovar· J. minha emenda votou com co
nhecimento ele cansa; e lisongeio-nie de contnt' 
no numero dos que a upprovarno o mesmo 
nobt•e deputado. 

Jú que pedi a pulilVl'a, accrescentarei urna 
observaçllo a respeito da rnateria, e é dirigida 
ao S1·. ministro du marinha. Julgo 4uc se 
deve tomar em muita consideração o engaja
mento da nossa marinhu; porque eu f'ntendo 
que da qualidaJe das tri1iolações que uclual
mente existem nas nossas emlrnrcaçõcs de 
guerra é que resulta o inconveniente que foi 
aqui apontado como filho da m{1 officialidaJe. 
Disse-se que era necessaria a commissão das 
derrotas, porque verificava-se que as nossas em
barcações de guerra fazião sempre viagens mais 
longas que as embarções de guerra estrangeiras, 
e disto haveria alguma cousa. O nobre depu
tado que apresentou este nrgnmento julgou que 
esta causa se removeria, havendo uma com
missilo que examinasse as derrotas ; entendeu 
que esse defeito nascia dos officiaes da. at·
mada. 

Eu tenho de ponderar ao nobl'e deputado que 
este defeito na.o nasce de não termos muito 
bons officiacs, nasce de ontt·as muitas causas, e 
uma dellas é l:l má qualidade de nossos mari
nheiros: engajão-se, ou recrutão-se marinheiros 
que muitas vezes nunca virão o mar, são lan· 
çados a bordo de um vaso, é sabem dahi a tres 
ou quatro dias, sem sabel'ern manobra. Ponha
se um official de marinha o mais lwbil a bordo 
do melhór vaso de guerra possivel e com todas 
as preparações para fazer uma viagem muito 
prospera, que este official se ha de achar im
possibilitado de conseguit· um bom 1·esultado se 
levar uma maruja inhabilitada. Eis porque as 
nossas- embt1rcações de guerra apreseutão al
gumas vezes o phenomeno de fazerem viagens 
mais longas do qne as embarcações de guerra 
estrangeiras. 

O Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente, 
eu principio com algumas palavras ácerca de 
boatos que circulão. Em um jornai appareceu 
uma composição burlesca do minislerio, digo 
burlesca porque estavào embrulhadas opiniões 
contrarias, pensamento$ diversos1 sem que eu 

•16 
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362 SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1839 
• 

saiba como poderia marchar um ministerio 
assim campos-lo ; embora l'U lesse isto em um 
papel n~o offieial, mas o papel ofücinl n;.1o con· 
tradisse. Nos parlamenlos ha uma regra em 
casos semelhantes ; ordinariamente se adião as 
camaras ; não é uso entre nós, não sei se seria 
bom, porque nós ternos que votar em virtude 
das asserções do m inisierio em que confbmos : 
e se taes asserções fossem emittidas por oulro 
ministerio em que não tivessemas confiança, 
recusavamos, din1inuian10s o nun1ero de forças 
que ·aavamos, e dando menor força tinhamas 
satisfeito ao devei· rigoroso de armar o governo. 
F.11 lPmhfr-. <::11n1PnlP. isto, p::isc:HrPi !Olgflrn. AO qnP 

é propriamente da materia. 
Na.o sei como o nobre deputado por Minas 

entendeu aue por este artigo se tfava prefe
rencia aos êstrangeiros ; 11ão- vejo : dá-se prefe
rencia ao engajamento sobre o recrutamento} 
mas no engajamento prefere.se os nacionaes 
aos estrangeiros ; os eslrangeiros enlrão em 
segunda ordem, nno havendo nacionacs que se 
queirão engtijar. Eu 1 em verdade, pt·eferia 
sempre que toda a força nacional fosse antes 
engajada do que recrutada ; e se voto pelo re, 
crutamento é porque vejo a impossibilidade de 
se haver de outro modo a força nacional. Mas 
vejo que na armada alg1ima cousa ha de mais, 
estou plenamente convencido d;1 importancia 
desta força para o Brazil, porque é força para 
mim em que deve consistir quasi toda a sua 
defeza. A camara sabe que 1ülo gosto de es
trangeiros no nosso serviço, salvo um on outro 
estrangeiro de merito ; mas por outro lado, 
como marinheiros nos faltãO, darei que mari
nheiros estrangeiros se adrnittão, mas só quando 
nos faltem nacionaes; porque em verdade não 
ha, nem póde haver a confiança que se tem em 
maruja nacional; os factos o provão. Na guerra 
da índependencia vimos que em urna embar
cação mandada para a Bal1ia deitou-se agua na 
pol vora; advirta-se que nàO erão perfeitarnen te 
estrangeiros, erão portuguezes que dizião ter 
adherido á causa do Brazil, mas como a 
adhesão n11o era radicada: assentarão de dis
truirem a polvora para se não baterem contra 
seus patricios. Ora, quem v~ isto couro· não h~ 
de temer? Como se não ha de a_terrar, se aca~o 
tivermos as nossas embarcações de guena tri
poladas por estrangeiros ? Se por desgraça ti
vermos de ncs bater com a nação a que per
tencem, de certo ha.o de nos fazer outro tanto. 
Mas onde na.o ha remedio, remediado está ; 

· não posso pois deixar de votar por este ar
tigo. 

Aqui aproveito a occasião po.ra rectificar um 
erro : a catechese e instrucçno dos índios não 
pertence â asserobléa geral ; isto, pelo a~to addi
cional, é concedido ás assembléas provinciaes, 
ellas sno as que devem cuidár do aperfeiçoa
mento da raça indigena : a assembléa ge1·al 
póde procurar tirar ~a raça indigena os serviços 

que ella póde prestàr na marinha, para que é 
propria, mas sein invadir as aftribuições das as
sembléas provinciaes, porque sómente a ellas é 
que compete a calechese dos indios ... 

U1u SR. DEPUTADO :-Cumulativamente. 

O SR. ÀNDRADA MACHADO: -Mas privando 
~<;: Sl~<::Pnl h ]p;i,;: prnvi n~Í!\P<;: cbq11i !lo 'IllP 1 hpq 
compete pelo acto addicional, · não, de modo 
nenhum. 

Quanto uo mais aue se disse, n?lo me com
pete. o nobre ministro defendér-se-ha da ar
guição de falla de explicação; eu creio mesmo 
que não foi de nenhum modo lembrança de S. 
Ex. pôr na boca de um deputado palavras que 
elle não disse. 

Quanto ás taes derrotas, não sei se ellas se 
faz.em, porém, ha muita gente preguiçosa que 
por seu dinbc:iro snbtrahe·se aos seus deveres ; 
na res-peita vel repartição da marinha pód e 
haver um ou outro descuidado, como ha em 
iodas. 

O Sr. Ferreira Penna: -. Não assegurei, 
nem podia assegurar que se o Sr. ministro 
da marinha désse informações a respeito da 
emenda do nobrn deputado por Minas, ella 
deixaria de passar. Eu apenas disse que talvez 
na.o passasse, porque observei que a decisão foi 
tomada pot· 27 votos contra 26, nao tendo 
S. Ex. feito u menor obqervaç:10. O nobre depu
tado por Minas notou que fui eu um dos 
membros <la casa que votárào por essa emenda: 
é isso uma verdade, e eu teria sempre muito 
pl'azer em concordar com o nobre deputado 
para apoiar suas medidas, mórmente nos ne
gocios relalivos á nrndnba, poeque sei que o 
nobre deputado seguia essa vida . por algum 
tempo, e o supponho animado do espit'ito de 
justiça, e do desejo de fazer ·cousas uteis ao 
paiz ; mas nesta questão relativa á academia 
tenho já formado o meu juizo pela discussão, e 
estando persuadido de que o Sr. Torres, intelli
gente corno é, e perfeitamente informado dos 
negocios da repartição, fundou-se em muito boas 
razões para mandar transferir a academia para 
a náo, ajnda mais confirmei-me nesta opinião, 
quando ouvi ao nobre minist1·0 actual que de 
uma tal medida se d~via.o esperar excellentes · 
resultados. 

Não digo que a camura deva sernpre e ex
clusivamente dirigir-se pela· opinião ou infor
mações dos ministros, nem irroguei desar 
algum á maioria que approvou a enienda, mas 
só tive em vistas mostrar que·se o Sr. ministro 
esclàrecesse. bem a ma teria, de sorte que cada 
um de nós ficasse conhecendo que a appro
vaçi!.0- da emenda era incompativel com a ob
servancia dos actuaes regulamentos da aca
demia a bordo, talvez fosse diversa a votação, 
pois que nem todos -nós podiam os estar perfei
tamente informados do regimen particular" desse 
estabelecimento. Esta minha observação ga-
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SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1839 
nharia ainda \1)ais forca ~e o nobre ministro 
declarasse agora a sua· opinjao a esle respeito, 
combinando-a com o que disse nas anteriores 
sessões a respeito da mudança da. academia. 

Quanto ao art. 5º que se discute, eu não o 
entendo por maneira diversa daguella pela qual 
a entende o nobre deputado por S. Paulo 
(o Sr. ·Andraàa Machado); mas observo só
mente que pela sua disposiça.o são preferidos 
os estrangeiros engajados aos nacionaes recru
tados ; e como póde dar-se a possibilidade de 
preendrnr-se facilmente a força por meio do 
recrut~mento de nacionaes, pedi explicações ao 
Sr. ministro, tanto para meu esclarecimento, 
como para l(Ue o artigo não passasse sem dis-
cussão. -

O SR. ANDRADA MACHADO :-Esta obsl!rvação 
é razoavel. , . 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Moura Magalhães : 

(< O governo deverá recru.tar, na fórma das 
leis, as praças necessarias para completar as 
forças acima decretadas, ficando igualmente 
autorisado para ajustar maruja a _premio, pre
ferindo os nacionaes a estrangeiros. » 

. O Sr. Moura Magalhães n:10 sabe qual a 
razão por que para a tripolação dos_ navios da 
armada se dá preferencia aos eng,ijamentos, 
quando para o exercito e para a arlilhària da 
marinha mui expressamente se ::iutorisa o go
verno ··para recrutar. A' vista da repugnancia 
para o engajamento de estrangeiros que· se tem 
mostrado lanto da parte da camara, como 
mesmo da do Sr. ministro da marinha. que 
citou .o facto do Cahy, entende que o recruta
mento d~ve ser preferido ao engajamento, 
mesmo para arrane:"\r muitos ociosos que re
pugnao servir voluntariamente. Nao quer que 
o governo recrute com preferencia, nem que se 
engaje com preferencia; nuis que tenha auto· 
risação para simultaneamente usar de um e de 
outro meio, afim de que fique desembaraçado 
nesta parte. 

0 Sr. Sena. Pereira. (min.i.~t1·0 da ma,·iulia) 
diz que o governo usa simultaneamente do en· 
gajamento e do recrutamento, deixando sempre 
em ultimo lugar os estrangeiros, dos quaes 
mnito poucos se têm engajado este anno. Ob
serva que na maior parte as tripolações das 
en1harcações sao de nacionaes, que em algumas 
talvez na.o haverá o quarto ou o quinto de es· 
trangeiros ; e que em outras na.o ha ha sena.o . 
nadonaes. Diz que o commandante de uma das 
embarcações do norte deu parte que toda a sua 
guarniÇão er-a cõmposta àe nacionaes, pelo que 
mereceu elogios ; que por ordem de seus ante
cessores já se determinou que a bordo das 
embarcações de guerra nM fosse admittido 
maior numero de t>strangeiros que de nacio
naes .. Declara que não fe oppõe á emenda, 
porque ella deixa o governo na posse em qu.e já 

está. Concfoe dizendo que nunca teve lençr 
de atacar as idéas e pensamentos de qualquE 
memb1·0 da casa; que isto já. declarou no pr· 
meiro dia. em que fallou na camara. 

O Sr. Andrada. Machado não duvida v, 
pelo engajamento de nacionaes, e pek 
estrangeiros em ultimo caso. Na opini• 
orador, o recrutamento em si é uma in,; 
porque pesa desigualmente sobte os ci, 
pagando uns o tributo de sangue e de d 
emquanto outros só pagão o de dinhr 
fosse uma conscripção, o tributo ser 
porque quem não quizesse servir co· 
pe::=soa pagava um equivalente. Se i 
cavel o engajamento para grande n 
tropa, por isso que não se com pade 
eslado financeiro do paiz, nao o é de 
tado ás forças de mar. Quanto a es: 
muito se satisfaz o orador coin o qu\. 
Sr. ministro ; deseja que poucos deu ... 
venhão servir: está persuadido que ning-.. 
serve bem sena.o á sua patria : e que gente qu ..... 
serve por dinheiro irá para onde a fortuna lhe 
luzir, embora seja debaixo da bandeira contra
ria. Se, porém, diz o orador, não houver outro 
remeclio, se nào fôr possivel enchee o quadro 
da armada senâo chamando dessa gentalha, 
venha dessa gentalha. 

O Sr. :toar~ues Torres diz que a emcnàa 
do Sr. Moura Magalhães é pouco mais ou menos 
o que está no projecto, que a disposição deste 
não póde ser praticada senao pelo mesmo modo 
por que está redigida a emenda. Observa que 
muitus vezes é necessario armar repentina
mente uma embarcação de guerra, por exemplo, 
no porto do Rio de Janeiro, e não é necessario 
lançar sempre mào de engajamento, e coojun
ctamenle de recrutamento; por-que para se pôr 
em execução a disposição da lei, como entende 
o nobre autor da emenda, é pre~iso que o go· 
verno marque um praso, dentro do qual se 
apresentem os volun!arios, e só depois de ex
tincto esse praso é que poderá recrutar ; e isto 
retardaria o armamento da embarcaç:i.o. Mostra 
a necessidade de se autorisar õ govêrnõ para 
engnjar estrangeiros quando se não apresentem 
brazileiros ; porque não existindo um corpo de 
marinheiros organisado permanentemente, des· 
embarcando a tripolação -das embarcações logo 
que cheg-ao, póde n'um caso urgente o governo 
nao achar voluntarias todos nacionaes. Julga 
que na.o deve haver tanto escrupulo sobre o 
engajamento de marinheiros estrangeiros ; nem 
lhe parece exacla a regra de que-quem serve 
por dinheiro, serve sempre mal.-0 orador 
lembra que um official-general da nossa ar
mada, que tem sido elogiado na camara, é es• 
trangeiro, ãSsim como era estrangeiro o com
ruandante, e em grande parte estrangeira a 
tripolação do vaso que na guerra da indepen
dencia arvorou o pavilhão brazileiro na exnbo-
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cadura do Tejo. E' sua opinião que o governo 
·leve empregar todos os mCios pat-a~haver o maior 
,mnero possível de marinheiros brazileiros ; 
·as como islo póde ser impraticave1, e nenhum 

'onveniente ha que nos nossos navios ha,ia 
·ns marinheiros estrangeiros de mistura com 
lcionaes. 
anto ãõ füêto do Cahy, não é e11e bem ve
lo ; mais ainda quando fosse, um ou 
facto particulai· nada prova contra a in · 
;ão àe estrangeires em pequeno numero 
sa armada, 

Moura Magalhães, em resposta ao 
·es, diz que existe granqe differença 
emenda e o artigo ; por este o go
-io póde recrutar senão quando não 

0rern voluntarias, para o que é preciso 
um prazo, emquanto que, pela emenda 

usar de um e outrc meio ao mesmo ternpo. 
~ o governo isto já pratica, é contra o preceito 

da lei ; porque a lei diz que s6 no caso de 
nllo apparecerem voluntarios é que o governo 
poderá recrutar. 

Na.o entra no exame do facto do Cahy; mas 
citou-se este facto, e o mesmo nobre ministro. 
disse que os estrangeiros não er:to os mais 
proprios para tripolar os nossos navios de 
guerra. Não emitte juízo a este respeito; vai 
de acco1·do com os mestres da a.rte, seguindo a 
opinião do nobre ministro da marinha e do seu 
nobre antecessor. 

O Sr. Montezuma. :-Levanto-me para votar 
pelo artigo e oppôr-me á emenda do nobre de
putado pela provinci:l da Bahia. Concordo 
completamente com o nobre deputado pela pro
vincia do Rio de Janeiro, e já se vê que não 
é um milagre quando voto com o nobre depu
tado. (Risadas.) Eu lerei o artigo e a emenda. 
Nesta se pretende que o governo recrute, e 
que só na falta de recrutados engaje, e no ar
tigo se pretende que o governo engaje, e só 
faltando vohmtarios recrute. Vejamos !>é é 
exacta a inlelligencia. Pelo modo porque se 
ex.prime a emenda o governo deve recrutar em 
primeiro lugar ; por outros termos, o governo 
deve começar pelo recrutamento, e depois, fal
tando este recrutamento, deve entao engajar ; 
mas no engajamento deve attender sempre mais 
aos nacionaes que aos estrangeiros. Ora, ve
jamos o que diz o attigo. (Lê.) Aqui temos· 
que o governo é lambem autorisado, não só. 
para recrutar como para engajar, não ficando 
na necessidade, e talvez difficuldade de recrutar 
e depois engajar. Se acaso o nobre deputado 
entende a sua emenda como dando ao governo 
uma autorisação dupla, ou promiseaa, então 
peço licença para declarar que a sua emenda 
dispõe o mesmo que o artigo~ mas não vejo 
que se estabeleça neste um principio de lei, do . 
qual possa resultar esta intelligencia que obrigue 
o governo a principiar pelo recrutamento. 

. 
Senhores, se eu considerasse .o Brazil em nm 

estado positivamente ordinario, isto é. se eu 
acreditasse que as cousas publicas erào aqilellas 
em que estava o paiz anterior ao anuo de 1835, 
neste caso adoptaria a emend:.L do nobre depu
tado; quereria mesmo que o nobre deputado 
se explicasse com mais clareza, que determinasse 
ao governo que recmtasse, e que só na folia 
deste recrutamento é que pudesse engajar ; por 
isso que estou bem persuadido dos graves en
cargos que o thesouro tcn1a so_bre si, quando 
o governo engaja maruja_; é maior despeza, 
e despeza com a qual realmente não podemos, 
e crne ~ó ooderemos se comecarmos oor !!randes 
re;tricçõe~ ; só um systema de grarnÍe ec~nor11ia 
é qn~ póde habilitar o governo a satisfazer os 
encargos que tem sobre si, e que pesão an
nualmente sobre a· camara; se- na.o ·tomarmos 
isto em mQitt,. considerar;ão, estou persuadido 
que a~ desordens do thesouro hão de ser talvez 
1ncalcnlaveis. Mas as reflexões com qne o nobre 
deputado pela provincia do Rio de Janeiro se 
oppoz, -como me parecen, á emenda, sào de 
grande peso para mim :-0 governo necessita 
armar a esquadra nacional, necessita portanto 
de marnja ; as operações, os resultados obtidos 
pelo recrutamento não são infalliveis, não são 
certos, são muito e muito falliveis: no erntanto 
necessita nrmar a esquadra, ne~essita maruja ; 
de que meios ha de lançar mão? Na.o ha outro 
senão o engajamento.-Esta emenda enten(.lida 
pela · maneira porque suas palavras indicão 
póde pôr o governo em grandes embaraços ; 
é o que ·exactamente n:10 desejo; cu desejo ha
bilitar, como tenho dito constantemente nl!sta 
casa, desejo habilitar o governo com todas as 
medidas indispensaveis para satisfazer o serviço 
publico; esta habilitação eu creio que não dou, 
uma vez que obrigue o governo para recrutai· 
e depois engajar. 

Sr. presidente, se nós tivessemos marchado 
com a prudencia com que rnarchavao · os 
Esta<los-Unidos quando entenderão que de
vião ter uma armndu nacional, estou perstJa· 
dido que as difficuldades que recahem sobre 
nós não serião tamanhas. Nos Estados-Unidos, 
depois d~ revolução da independeucia, licenciou
se o exercito, vendera.o-se os vasos de guerra, 
e aqueJJes que ficárão puzerào-se, como se cos~ 
tuma dizer naquelle paiz, em estado ordin~rio. 
Em 1749 começou aquelle governo a tomar~ 
providencias para ir formando a esquadra na
cional; ·foi :gradualmente. Em 1794 passárão 
autorisações ao presidente para ir creando a 
armada; em 1795 novas autorisaçdcs se. de1ào ; 
em 1798 igualmente,, e assim por dia11te, de' 
maneira que gradualmente'foi se habilitando a 
ter-uma esquadra. l\ledidas, e medidas muito 
importantes forão tomadas naquellas épocas. 
Para que a camara conheça perfeitamente com:;, 
aquelle governo se comportou áquelle respeito, 
basta que lembre á · camara que, começando 
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elle a organisar a sua marinha em 1794, s6. 
em 1813, por um acto de 3 de Março, se de
terminou qne os marinheiros da esquadra na
cional fossem sómente nacionaes, e o mesmo 
se àeicrminou para os navíos mercantes , foi 
então que o governo dos Estados-Unidos en
tendeu que podia tomar uma deliberação dosta 
naturez~, excluindo con1pletan1ente os êslr .. tn
geiros; até então esteve na impossibilidade t!e 
o poder determinar com utilidade do serviço 
publico. Nós esta.riamos no mesmo caso dos 
Estados-Unidos. mas era preciso que nos lí
vessemos comportado corn a mesma prudencia. 
Foi oor esta raz~o aue eu disse nesta casa aue 
não ·era possivel nas circumstancias actu;es 
que eu exigisse elo governo que nno fizesse 
entrar para a esquadra marinheiros estrangcil'os; 
mas ntto elevo deixai· de lhe ir lembratHfo que 
tenha toda u solicitude úccrc3 de la\ objeelo, 
nfim rle chegarn10s um din ao anno de 1813 
dos l~slados, Unidos. Emqunnto porúm no.o 
clwgnl'll10s n isto, cmqnanto oulrns meditlai; se ' 
nno adopltu·eru, penniUn [\ camarn que diga 
que nno ú possivcl deixar de habililnr o governo 
par a engnjat· eslrnngei ros. 

Eu lembrei aq11i na cusn a civilisaçno dos 
índios: o meu nobre e digno amigo por 
S. Paulo disse que isto pertencia âs pl'Ovincias ... 

O SR. Ar;o1uD,\ MACHADO: ~ Cnmulativa
mente. 

O SH. MoNTEZUJ\IA :- Eu creio que pertence 
a nós e ás provincias ; mas n explicação dada 
pelo meu.nobre amigo priva-me de dizer mais 
nada a este re~peito: não sei mesmo se iia casa 
existe um projecto do meu nobre e digno col
lega pela Babia a respeito de ci vilisação dos 
indios, com o fim de dar braços á agricultura 
e preencher o vacuo que, dizem algumas pes
soas, existe em consequencia da lei de 7 de 
Novembro. Note bem a carnara que eu digo -
que dizem-; porque nao sei se existe tal vacuo, 
nllo quero affirmar uma proposição que alguns 
Srs. deputados podem immediatamente pedir 
a palavra e dizer~ - Está em erro, porque, 
dizem tambem1 o kafico continúa como antiga
mente. - Eis o motivo, Sr. presidente, porque 
eu voto.contra a emenda e pelo artigo. 

lativo, é preciso que \"::tmos adoj'lando aquelles 
estylos dos onlrns paizes classico2 no systema 
constitucional. Ha poucos â>1.s creio que todos 
nós lemos o modo por que 1::e comportou o 
pariamenio inglez, por que se CL mporlárão as 
carnaras fruncezas quando se trat~~u da orget
nisaçao de um novo minislerio; tanto ar!uelle 
parlamento como estas camaras forão af!iadas 
alé (1ne a corôa dissesse q1rnes erão os servidG'.'es 
da nação. Nús não lemos ainda recebido esses 
Pc::fylns:, p>1r!! pPrlÍrmnc:: n nninrnf'nfr, 011 inf Pl'_. 

rup~:10 desta discussão, para uiscufümos as leis 
de fixação de for~a ~epois de nomeado o novo 
gabinete. Eu falia rei com franqueza, receio 
lembrar á camara medidas desta natureza, 
porque se ha de dizer im mediatamente que eu 
tenho proposilo de embaraçar os trabalhos da. 
camarn. Peço ao meu nobrn amigo que me 
permilla t·eforfr o seguinte facto : - Robert 
vValpole nas suas obras disse: e< History niu.st 
óe Jal,.,e: a historia deve ser falsa. )) Proposiçao 
contra a qual se levantou todo o mundo, dizendo 
que o pl'imeirn caracter da historia é a verdade: 
o aulM da histoda elos Estados-Unidos até 
o anno de 1788, Graharn, analysanrlo esta 
proposiçno de Robert Walpole, disse que 
elle só podia acreditar exacta a prnposíção 
pelo que diz respeito a intrigas de gabinete, 
peto que diz ri~speito a estratagemas, tricas 
e alicantioas das administrações. (R-iBadas.) 
Nesta occasillo lambem lembrarei o que disse 
Franklin, achando-se em uma rellnião em 
Paris com o celebre abbade Reyrial. Este affir
mava que existia nos Estados-D nidos tal e tal 
determinação ; americanos que estavão pre
sentes conteslárão, e Franklin disse: - Dou 
razão a todosi tanto ao Sr. abbade, como aos 
meus cqmpatriotas : o caso é este : - Eu 
era redactor de uma folha nos Estados-Unidos, 
e não tendo qne inserir em um dia,. inventei 
esta noticia e a publiquei. (Riutdas.) 

O Sr. Andrada :Machado (pata explicar):-
0 nobre deputado não me percebeu bem. Não 
fiz censura nenhuma nem a essa adminis
tração, nem a . pessoas ; o que disse foi que 
me parecia que os pensamentos das pessoas que 
se dizia compôr esse ministerio era.o diversos. 
Não sou acostumado a atacar pessoas, mór
mente pessoas, algumas das quaes sa.o meus 
collegas, e outras estão no senado. 

Senhores, o meu nobre amigo por S. Pau1o 
no seu segundo discurso tocou· em um facto 
de grande importancia, principalmente quando 
na camara se trata de resoluções ácerca das 
forças eom que vamos habilitar o governo do 
nosso paiz para fazer o serviço publico. O meu 
nobre amigo referio-se a um artigo que appa
receu no. Dia1·ío do Rio, declarando a formação 
de um novo ministerio : eu, perdôe-me o meu 
nobre e digno amigo, não me exp1icarei ácerca 
dos individuos alli lembrados pelo mesma 
fórma por que elle.se explicou ; sómente direi 
que a reflexa.o do meu nobre e digno amigo 

O Sr. Moura Magalhães adverte que o ad
verbio - igualmente - que se acha · na sua 

, emenda tira todo o equivoco ; é como se dis
sesse : - O governo fica autorisado, 1 º, a re
crutari 2º, a engajar. 

é de muito grave irnportancia. Se nó~ queremos 
~~rchar no systema constitucional represen-. . 

O Sr. 'rórres : - A fallar a: ve1·dade, na.o sei 
o que devo dizer, porque não estou- iníàrmado 
do facto que deu Iugat· ao incidente trazido á 
discussão. Tem-se citado jornaes para se fun
darem alguns Srs. deputados, afim de · pedirem 
o adiamento de nossas discussões, 

• ~- • • • # • 
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Os SRs. MoNTEZUllIA e ANDRADA MACHADO : -

Ninguem pedio. 
O SR. TORRES : -Para exprimirem seu de

sejo, slla opinião de que lal vez seda conveniente 
e3le adiamento. Ora, sei que na Inglaterra, 
quan<lo nl\o se sabe ainda do novo rninisterio, 
é pratica pedir-se a inten·u pção da sessão até 
que o novo minislerio esteja organisad.o ; mas 
ntlo sei se na Inglaterra, quaudo se dissolve o 
ministerio, o parlamento imrnediutamente adia 
snas sessões : sou Douco exnerimentado nestas 
~~~'~ª~,~~nas o. que ~ei é que ;inda quando assim 
seja, não ha motivo para se exprimir este de
sejo de adiamento, porque o rninislerio não 
es-tá dissolvido, e a p·rovã é que o Sr. ministro 
da marinha está aqui, e que nt\o tivemos com
municaçllo officiul da <lissol11çno do niinislerio, 
e nao ba por Clinsequencia o.inda rnz!\o jmra 
o adiamento, e bom ú espcru1· pelus colnmll· 
nicnções oflicines. 

Eu pedi n pnlnv1·n pnrn drll' nlgumns . explicn
çoes ao Sr. deputado pela prnvincin dn Bahia (o 
Sr. Mourn Mngnlhtli:.•s). Nno sustentei o pl'in · 
cipio de qne é conveniunlc qno us lripolaçOus 
das embnrcnções de g11errn sejno composlus de 
eslrnngei ros : eu pnrlil110 lumbcm a opi11it10 cio 
Sr. ministro da murinlrn, e a de todas ns 
pessoas que entendem q11e é conveniente qllc 
as tripolaçoes das cmbal'Caç0cs du arnrnda sejno 
n acionaes. O que cu q:iiz dizer sóiner.te foi 
que nao me pat·ece tno assustadora u prntica 
que se tem até agol'a seguido de admilfü tam· 
bem estrangeiros promíscuamente com na
cionaes a. bordo de nossos navios de guerra, 
mórmente quando os estrangeiros na.o são em 
maior numero do que os nacionaes. Se eu 
fallei no facto do Cahy, não foi por querer 
taxar de inexacta a informação que a este res
peito foi apresentada na casa ; mas porque po
derião ter concorrido para isso circurnstancias 
taes, e que são ignoradas por nós, e que mesmo 
talvez na.o pudessem ainda ter chegado ao co
nhecimento do Sr. ministro, que attenuarião 
de certo o argumento que se quiz fazer contra 
a inlroducção de estrangeiros na marinha mi
litar. Parecia mesmo que o fncto devia ser tanto 
m~is averiguado, quanto, ainda quando fosse 
exacto em toda a sua extensa.o, e na.o houvesse 
circumstancia alguma que ignorassemos, que 
pudesse concorrer para diminuir a força do 
argumento apresentado, que conclusão se póde 
dahi tirar contra a introducçno de estrangeiros? 
Outros facto~ haveria em contrario que mostrtto 
que estrangeiros em outras circumstancias têm 
feito bons serviços a bordo dos navios de 
guerra. O que eu entendo é que não podemos 
por ora excluir inteiramente ·os ~strangefros da 
nossa marinha de guerra, porque nno temos 
numero sufficiente de marinheiros ; e porque 
ainda quando tivessemas em toda a superficie 
do : imperio numero de marinheiros · muito 
maior do que o necessario para guarnecer a 

nossa força naval em circumstancias extraor
dinarius, deve-se refleclir que os armamentos 
fazem-se principalmente no porto do Rio de 
Janeiro, e que se tornào muitas vezes neces
sarios de nm parn outro dia ; e não é de um 
para oulro dia que se podem obter marinheiros 
das differentes províncias do imperio. E' claro, 
t\n\,;: rt1-10. n~r-. nr.1~.on1r.C! rt.l°'IY' t"\l"~ ri.'r•iu!)'t .. n rrnnol'fnn 
t-'VJ..._,, 'i'Ll.'...r .t..ll.AIV f-''-''-"Vl...l...l"Vo...l f-'VL VLl;.!r j-''-lt"UL V t)U\IUJ.J.lU 

da faculdade de engajar· marinheiros estran
geiros : isto só se poderia fazer se houvesse tal 
abundancia. de marinheiros neste porto; que 
o governo pudesse tripolar de um a outro mo
tnento as embarcações que tivesse de fazer 
sahir sem demora, independente desta me-
dida. · · 

O nobre deputado pela provinda da Bahia 
acnha ele citar um ucto do congrosso rios 
Estudos-Unidos, que prohibe nrlmillir a bordo 
dos navios arnc1·icanos rnarinhcirns estrnngeiros: 
nno estou ltabililllclo para contestar ou certi
ficar o facto, 1w1s eu pcrnmvll qne ainda 

. hoje nno erno exc111idns tnnl'inhciro:3 estran
geiros dos vasos de guerra americanos. 

O S11. l\foN'L'Ei'.UMA: - Eu citei a data : foi 
elll 1813. 

O Sn. TonRES: - Mas a pratica parece que 
nn.o tem sido a que l'eferio o St·. Monteznma ; 
porque, visitando eu um navio americano neste 
porlo, observei que havia na tripolação varios 
hespunhóes e inglezes ; e fazendo observação 
sobre a composição da equipagem, conheci 
que nao era toda de americanos, mas que 
tinha estrnngeiros. 

O SR. MoNTEZUi'rIA : - Podião ser naturali
sados, para que ha uma facilidade immensa. 

O Sn. TORRES : - Creio mesmo que a ma
rinha ingleza não exclue inteiramente os es
trangeiros, e alé parece que ha um acto do 
parlamento britannico _ facilitando a natura1i
saçãó daquell~s estrangeil'OS que tiverem servido 
um cet'lo numero de annos a bordo de seus 
navios de guerra. Se bem me recordo, eu 
já li isto nas viagens do barão Charles Dupin 
á I.nglaterra. Ora, se· é facto que a Inglaterra, 
apezar de ser naçllo . marítima que tem maior 
numero de marinheiros, e que póJe compôr 
suas equipagans facilmente com mariuheiros 
nacionaes, não exclue estrangeiros, antes tem 
lei que promove, e mesmo facilita a sua 
admissão a bordo dos navios inglezes ; como 
é que nós havemos de tratar desde já de os 
excluir? Pela minha · parte eu não acho esta 
exclusão boa, nem consentanea com os inte
resses da marinha militar. Creio mesmo que 
emquanto não organisarmos de uma maneira 

. permanente as equipagens e tripolação du nossa 
ma1-inha de guerra, não poderemos chegar a 
este desideratum. · Em todos _os ministerios, ao 
menos aquelles cujos actos examinei na re
partição da marinha, tem-se expedido ordens 
no sentido de se ·recrutarem marinheiros bra-
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zileiros : tem.se mandado em diITerenles avisos 
recommentlar aos presidentes das provincias 
do n~rle, Pará, Ceará, etc., que mantlnssern 
o maior numero possive! <le indígenas para 
o serviço da marinha, porque todos conhecem . 
que são os mais proprios para este serviço ; 
mas se não dermos organisaçllo permanente 
ás nossas equipagens, esta providencia pouco 
póde aproveitar. Quando um navio de guerra 
é desarmado, os marinheiros tomão oulro 
destino1 e quando o govern0 tem de armur 
outra embarcação não tem este recurso. 

Tornando a fallar sobre a emenda do Sr. 
Moura M:1ga\hães, n!l.o duvido que seja boa, 
uma vez que tem por fim autorisar o governo 
para recrutar e engajar promiscnamenle ; mas 
cligo que isto mesmo é o que está na pro
posla de govenw, pol'que nao detei·mimuuos 
nesta lei o praso dentro do qual se deveui fazur 
os convites para o engajutnento. O guv1!rno 
lem necessidade de fazel' sahir em lres dias 
uma 011 mais embarcações : manda anmrnciai· 
que se engajão rna1·inheil'os, mas ao mcstno 
terupo manda proceder ao recrutamento, que 
é o melhor meío de fazer com que os ma
rinheiros venlião engajar-se, porque a maior 
parte delles, quando .Lem dinheiro e podem 
viver em lena, emquanto nu.o g,,stão o ultimo 
vintem ntio se engajão de novo : mas se se 
faz o recrutamento, com medo de serem re
crutaàos engajM-se com mais facilidade. Sendo 
esta a pratica, nno podendo deixar de ser, 
e não marcando a lei o pt'aso do convite 
para se fazer o recl'Ulamenlo, segue-se que a 
disposição do artigo da proposta é a mesma 
da emenda do nobre deputado, u qual eu não 
quiz co::nbater, mas mostrar que contém exacta
mente o mesmo que está na proposta. 

Julgada a maleria discutida, é approvado o 
art. 5º, ficando prejudicada a emenda. 

Entra em discussao o seguinte : "" 
te Art. 6°. Fica taq)bern atJtorisado o governo 

para, além do soldo, dai· ás praças do corpo de 
artilharia da marinha, que, concluindo o seu 
tempo de servi-;o, quizerem nelle continuar, uma 

. gratificação i~ual ao mesmo soido, emquanto 
forem praças de pret ; e a recrutar, na fórma das 
leis, as praças precisas para completar a força do 
referido corpo. )> · · 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Coelho : 
« Em vez de-gratificaçãO igual ao me.io soldo 

-diga-se : -gratificação igual ao soldo da pri-
meira praça. >i · 

Dada a rnateria por discutida, é appl·ovado o 
artigo com a emenda. . 

Entra em discussao o seguinte : 
« Art. 7º. Os of:ficiaes da armada e de artilharia 

da marinha, capella e nautica, e os officiaes ma
rinheiros perceberáó, embarcados em navios ar· 

· mados, o meio soldo que lhes marca 1;J. lei de 15 
de Outubro de 1836. Os cirurgiões da armada 
venceráô tambem a gratificação de .quarenta mil 

réis mensaes, quando embarcados ou effectiva
mente empl'egados nos hospitues. ,> 

Sa.o apoiadas as seguintes emendas da com
missão : 

H Em lugar de-capella- diga-se :-fazenda. 

<e Supp.rimílo-se as palavras - e os officiaes 
marinheiros, 

OS~. Tor:r·es: -Quanto á primeira emenda, 
eu crew que ella tem por fim emendar um el'ro 
de copia na proposta do governo, que tal vez es
capasse na secretaria, porque a lei respecli va 
não dá_ ;11_eio soldo aos officiaes de capei la, mas 
aos 01fJC1aes ~le fazenda. Quanto á segunda 
emenda da commís:Sn.o, estou resolvido a nno 
votar por ella, e c:1·cio que meus illm;lt·es coltcgas 
concot·<lflo cm que n.'lo pussc tu! q1rnl. Di1·ci o que 
lia a este l'ospeilo. 

Nu lei de rn de Oulttbt·o du 1886 só se duva 
meio sol:!o addicio11al aos olliciaos da u,·madu 
nttill1n1fo til} mnrinlrn, lilzuurla o cnlculo , n~ 
anno pnssado, quando se üisculio n lei de fixaçno 
de fu1çns navnci:, upprovoit-1::c t11nn emenda para 
que os ol'tkincs ruuri11lwh·os tivessem tambcm 
esta grntilicnçno addici<l1ial : creio que quundo 
se tratou da rndacçno, a illustre commissno 
em lugat· de t·ecligit· a erncnda de modo que pa} 
r?cesse que ~s officiaes n~urinhei!'o3 tinhao gra
tifkaçno em virtude da tlehberaçllo então tomada, 
confundi rno os ol'ticiaes madnheirns com os 
outl'OS officiaes, e referirão-se tarnbem a respeito 
delles á lei de 1,5 de Outubro de 1836, que não 
lhes davo. esta gratificaçllo. Approvo po1·tanto a 
emenda para que se dê esta gratificação aos 
oflíciaes marinheiros, mas não quero que a 
respeilo desta disposição haja referencia á lei 
de 15 d.e Outubro de 1836, mas sim á lei de 
fixaçílo de forças navaes do armo passado. Offe& 
reço pois á consideraçlia da camara a seguinte 
emenda: 

<( Os officiaes da armada e da arlilharia 
de marinha, fazenda e nautica, perceberáõ1 

quando embarcados em navios armados, o 
meio soldo corrnspondente que lhes marca a lei 

· de 15 de Outnbro de 1836. Os officiaes ma
rinheiros perceberáõ tambem, nas mesrnas cir
cumstancias, o vencimento addicbnal de meio 
soldo, e os cirurgiões da armada a gratifiçação 
de 40$ mensaes, quando embarcadoc;, ou effecti
vamente empregados em hospitaes. )) 

Esta emenda é apoiada. 

O Sr. Coelho : - Eu lambem tenho de fazer 
algumas observações a respeito da primeira 
parte da emenda da commissão, moi:;trando· a 
ínsufficiencia dei la. A'cerca dos officiaes mari
nheiros, á vista do que acabou de dizer o Sr. 
deputado, não insistirei ; todavia resta-me ainda 
urna incDrteza, e é saber se os officiaes mari
nheiros a quem se deu este meio soldo de que 
lrata a lei de 15 de Oulubl'o de 1836 vinhão 
contemplados na proposta do governo no a:nno 
passado, ou passou esta gratificaçao por uma 

/ 
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~68 SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1830 
emenda. Eu desejarei que V. Ex., Sr. presidente, 
me mande trazer esta proposto., sem o que não 
poderei votar. 

Tendo-se feito um additamento á primeira 
parle do artigo que trala de continuar as 
gratificações d-e 40$ mensaes aos eirurgiões da 
armada, quando embarcados, parece de justiça 
que se dê igual gratificaçllü aos cirurgiões do 
corpo de artilharia de marinha,. que estão na 
mesma razão dos cirnrgiões militares empre
gados nos corpos do exercito, a quem na lei 
àe fixação àe forças àe terra se concedeu esta 
gratificação. 

Aproveitarei esta occasiãO para fallai· ácerca 
das vantagens dos officiaes da armada, porque 
em algumas das sessões anteriores não só o 
nobre ministro da mal'inha, como alguns dignos 
collcgas estranhára.o que, altendendo-sc sempre 
ás forças do exercito, na.o se considen1ssc qtrnsi 
nunca a classe dos officiaes da armada; e 
lernbrarno que se linha apresentado um pro
jeclo para melhoramento do soldo dos of'ficiaes 
do exercito, e que nada se havia proposlo a 
favol' dos officiaes da armada. Esta al'guiçrto 
me parece pouco fundada, e faço-me cargo de 
responder a ella, porque fui eu que apresentei 
o projedo para melhoramento dos soldos dos 
officiaes do exercito. 

O artigo que se discute por si só seria uma 
l'Csposta sufficiente. Desde 1836 que se con · 
cedeu aos oificiaes de marinha, quando embar
nados, além dos seus vencimentos, uma gratifi
('cçao addicional de meio-soldo, este beneficio 
comprehende todos os officiaes de marinha 
embarcados, entretanto que o meio-soldo que 
se concedeu aos officiaes de terra favoreco só
mente aos officiaes de patente, desde capitão 
inclusive. Ora, estas gratificações aos offíciaes 
de marinha st'.io além das vantagens que rece
bião quando embarcados. 

Ainda ha outra razão para não contemplar 
os ofticiaes de marinha no projecto que offereci. 
Neste projecto trnto de melhorar a sorte dos 

. comprehendidos no quadro do exercito: quadro 
que ainda nM existe fixado a respeito da ar
mada, posto houvesse proposta sobre isto no 
anno passado. Logo que se· fixar o quadro da 
armada, justo será melhorar a condição dos 
comprehendidos no quadro; mas fazêl-o agoL·a, 
antes àe estar o quadro fixado, seria dar soldos . 
avantajados igualmente a individuas habilitados 
e não habilitados. Accresce que na marinha· o 
soldo é n base das vantagens que se abonão aos 
officiaes ; e se se desse aos officíaes da armada 
soldo igual aos do exercito, seguir-se-ia que 
lhes dai iamos o duplo. Já se vê, pois, que, se 
nã..> contemplei no meu projecto os officiaes da 
armada, não é porque os não tenha em c,rnsi
deraçllo, mas porque este trabalho depende de 
mais meditação e na.o se póde fazer emquanto 
se nllo fixar o quadro do exercito. Faço esta 
·declaração em satisfação aos meus campa-

nheiros de armas. Entretanto se () nobl'e mi
nistro da marinha apresentar nma proposta 
para augmento do soldo dos officiaes da ar
mada, não duvidarei dar-lhe men voto, se o 
augmento fô1· razoave1. 

Nu principio do meu discurso eu disse que 
nada podia re,;;ponder sem ter presente a pro
posta do governo do anno passado: agora que 
a tenho debaixo dos olhos, digo que o engano 
que passon na lei, de se dar gratificaçn.o aos 
officiaes marinheiros com referencia á lei de 15 
de Outubro de 1836, nasce da proposta e recal1e 
lambem sobre a commissão que na.o reflectioi e 
deixou escapar este engano. Desejo, pois; que 
se redija o artigo de modo que fique sómente 
em yigor a disposição da lei de 15 de 0utubl'o 
de 1836. Os officiaes mal'inheiros correspondem 
aos officiaes inferiores no P.Xcrcito, e não lemos 
melhorado senao os of'ficiaes de patente: corno, 
pois, englobar aqui uns n outros? Demais, 
convém corrigir o engano que houve no nnno 
passado, quando islo foi approvudo. 

E' apoiada a seg11ii1te emenda do Sr. Coelho 
á P parle do nl'Ligo: 

« O meio-soldo, de que lrntu a lei do 15 de 
OntulH"n de 1836, co11tinuai·a a com pelil' dt~sde 
já unicamente aos of!iciaes da unnuda e de al'
tilharia de 1nnrinha, fazcmdn e nauticn, quando 
embal'cr.tdos em navios da armada.- S. H.. ,, -
A' 2" parle.- cc Depois de-cirnrgioes da at'
mada-accreseente-se-e corpo de artilhn1·ia de 
marinha.-No fün do artigo-ncci·escenle,se
ou setviço do co1·po. ,i 

O Sr. Henriques de Bezende, quando se 
trntou de dar a gralificaçào mensal de 40$ aos 
cirurgiões· d;1 armada; oppôz-se nao á concessa.o 
da gratificação, mas á igualdade della a favor 
de taes cirnl'giões, ou estejão embarcados em 
ná.os e fragatas, ou em brigues e escunas d~ 
guerrn; porque consiuernndo que os cil'urgiões 
têm muito mais que fazer a bordo de navios 
grandes, porque a tripolaçllo é muito maior, e 
que os que embarca.o em escunas ou brigues 
têm muito menos que fazer, acha injusto que 
a uns e outros se abone a mesma gratificação. 

Não póJe bem comprehender a razão por 
que se ha de abonar gratificaçao aos cirurgiões 
.empregados no hospital, que n·ão estão inhi
bidos da clinica, como os que esião embar
cados. 

Ouvio dizer, mas não sabe se é exacto, que o 
conselho suprcrno militai· entendeu que os ci
rurgiões, estando doentes, devião continuar a 

·vencer gratificação. Se assim é, parece-lhe que 
daqui a algum tempo haverá não pouco cirur
giões doentes vencendo g1·atificação sem o go-
verno ter quem sirva. · 

Oppõe-se a que se dê gratificação aos cin1r
giões do. corpo de artilharia de marinha, que 
nunca têm que embarcar, porque este corpo dá 
guarnição. para as embarcações de guerra, "nrn~ 
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SESSÃO EM 26 DE JÓLHO DE 1839 309 

nunca marcha, e que por consequencia estão 
no caso de ter clinica franca. 

Deseja que o Sr. ministro lhe informe se os 
cirurgiões doentes continua.o a receber gratifi
caça.o de embarcados ; e tambem se na esqua
drilha do Rio Grande ha cirurgiões da armada, 
e quantos. 

O SR, SENA PEREIRA (ministro da 'marinha): 
-Um. 

O Sa. REzENDE :-Um só? E os outros o que 
fazem? 

Conclue offerecendo a set?uinte emenda que 
é apoiada : . .., · 

cc A gratificação de 40$ para os cirurgiões da 
armada seja considerada no seu maximo, re
gulando-se dahi para baixo conforme a classe 
do navio. » -

E' lambem apoiada a segt1inte emenda do 
S1·. Peixolo de Alencat· : 

« Depois da palaVl'a-embarcados-accres
cente-se - a· mesma gratificação terão os ca
pella.es da amlad:.1. )> 

O Sr. Sena Pereira (m·i1rist1·0 da 1narinlia): 
Permitta-me o nobre deputado de Santa Catha
l'ina que eu faça opposição á sua emenda, por
que me par~ce que, além de pouco justa1 é 
improficua~ digo impl'Oficua, porque a classe 
dos officiaes marinheiros a bordo dos navios de 
guerra nrio me parece btm comparada com os 
oi'ficiaes inf~1fores do exercito. (Apoiados.) Os 
officiaes marinheiros têm certos serviços que 
dependem de muita intelligencia, e se· esta 
classe chegou ao estado em que a deixou a lei 
de 1836,· foi pelo abandono em que estava. Os 
officiaes znrrinheiros são os verdadeiros machi
nistas, r;:: ·que elles são os que têm de appa
r~lhar,:: .:mbarcaçilo desde o primeiro cabo até 
o ultimv'; e têm obrigação de servir de lastra
dores ; e se na.o t~mos hoje apparelhadores e 
lastradores, é pelo abandono e falta de auxilio 
que têm tido estas classes. Logo, a disposição 
que estabeleceu. uma gratificação a favor desta 
util classe foi muito justa, e foi um estimulo para 
a conservai·; e se esta gratificaçao se supprimir, 
se não tivermos mesmo uma escola propria 
para a educaçao de marinheiros, como ha na 
Inglaterra em grande escala, é de receiar que 
venhamos a pet·der inteiramente esta classe. 
Na.o posso, pois, concordar na persuasão deste 
beneficio que desfrucU10 os officiaes marinheiros 
desde 1887, isto é, ba já 2 annos. _ 
- Quanto aos cirurgiões da orm11da, Cllmpre 
~izer que s~o muito mal gratificados ; e se con-, 
tmuare1µ a ser gratificados deste modo, teremos 
na armada muitos máos cirurgiões. 

- O Sr. And.ra.d.a. ·Ma.cha,do: - Eu entendo 
que a gratificação· aos cirurgiões empregados 
em hospitaes. deve ser differente da·que se dá 
aos cirurgiões embarcados : a razão é palpavel. 
O cirurgiao embarcado fica inteiTamente pri
vado da sua clinica, e o que fica no hospital é 

TOMO JI 

só privado de parte della ; porque, ainda que 
o serviço do hospital occupe grande parte de ij8U 

tempo, póde empregar a outra pa1·le na clinica; 
e por isso nao deve ter iguaes vantagens ás do 
cirurgião embarcado, que .fica privado de sua 
clinica toda. 

Quanto á emenda do St·. Rezende, não volo 
por clla : não coriceho a razão da differença de 
gratificação ao cirurgião que embarca em fra
gata, brigue ou escuna .. Embora seja maior o 
trabalho, como a gratificação é dada ~ni razão 
da perda que lhe r~sulla do embarque, e esta 
perda é a mesma para o que embarca em navio 
grand~~-ou pequeno, deve-se-lhe dar lambem a 
mesma grutifiéaçào. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Andrada 
Machado: · 

cc Em vez de-ou effectivamente empregados 
em hospitaes-diga•se-e ::.os elfectivame nte 
empregados em hospilaes 30$ meusaes. " 

O Sr. ltezende insh:ile na ii1fo1·mnt,:ão que 
pediot se os CÍl'Ul'giões doentes contiuuao a per· 
ceber a gL·atificação de embarcados. Deseja 
tambem que S. Ex.. explique a razão por llUe a 
bordo da esquadrilha no sul hu apenas um 
cirurgião. 

O Sr. Sena Pereira. (-minisfro da 1naTinha) 
responde que no sul ha a bordo da esquadrilha 
apenas um cirurgia.o, pm·que os doentes pela 
maiot parll:l não se cut·ão a bordo, na.o só 
porque seria deshumanidade conservai-os a 
bordo estando doentes, como por4ue o governo 
julga conveniente economisar assim as gratifi
cações, que aliás teria de mandar ab_onat·. 

Quanto a haver cirurgiões que vencem grati
caça.o em terra, S. Ex julga que o Sr. Rezende 
está mal informado. 

Quando um cirurgia.o ou official de marinha 
adoecer, pede licença ao quartel-general, ou ao 
commandante do navio pa1·a tratar de sua sande: 
se a enfermidade é de-pouca duração, concede· 
se a licença po~ dias ; se porém ella augmenta, 
e a nação soffre prejuízo, é mandado· desem
barca1·, e ce5sã0 as vantagens que se lhe abo
na vão. 

O Sr. :Rodrigues Torres :-Eu tinha pedido 
a palavra para sustentar a minha emenda pelo 
que respeita aos officiaes marinhdiros, porque 
entendo qu'e são praças muito importantes a 
bordo dos navios de guerra, e que os venci
m~nl'>s que aclualmenle têm sà'o ta.o diminutos, 
que não convidão a pessoai:: sufficientemente 
habilitadas pat'a exercer funcções ta.o impor
tantes ; mas o nobre ministro · da marinha' já 
me prevenio e defendeu a minha emenda, e 
por isso não insistirei em produzir as -razões 
que poderia offerecer á consideração da casa. 
Não poderei porém deixar de fàzcr 'uma ob
servaç:io a respeito da emenda que offereceu 
o Sr. deputado pela P,l'ovincia <;le S. Puu-lo, 

47 
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Eu entendo que não devemos diminuil' a 
gratificação addicional que se tem até agora 
dado aos cirurgiões da armada empregados no 
hospital do Rio de Janeiro, que têin muitis· 
simo trabalho, porque o numero delles não é 
grande em relação ao numero de doentes. 
Occorre demais outra circmnstancia. Póde nm 
cirurgião estar empregado em outra provincia, 
onde seja necessario formar hospital para a ma· 
rinha militar como no Pará, Rio Grande do 
Sul, etc. Supponhamos que um cirul'gião é in· 
cumbido desse trabalho em lugar distante e 
longínquo, onde soffm maiorei privações do 
que estando a bordo de nm 11avio de guel'ra; 
será jusf.o que perceba gratificação menor ào 
que os outros, que não estão prestando serviço 
tão oneroso ? Além de que, se a gratificação de 
40$000 fosse sufficiente, ·ainda poderia talvez 
haver alguma razão para se votar pela reducção 
que o nobre deputado quer füzer; mas eu me 
persuado de que a gratificaçilo não é ainda 
sufficiente para chamar para este serviço 
homens sufficientemeute habilitados; e se assim 
é como se póde suppôt· que esta gratificai;ão 
dim~n1;1ida po~sa pagar como deve ser pago o 
serviço ~os c1rm·giões que estão empregados 
em hosp1tués ? Entendo, pois, que a emenda 
não deve passar, e que em muitos casos seria 
contrario aos interesses do serviço, e pôr 
o governo em embarnços para achat· homens 
que quizessem dirigir os hospitaes. 

Não descubro lambem razão para votar a 
í~vor da emenda do Sr. Rezende, qne qner 
d1fferença de gratificação para os cirutgí6es 
qu_e embarca.o cm náos ou fragatas, e em 
brigues e outras embarcações menores. Se 
se estabelecesse esta differença a respeito dos 
cirurgiões, deveria estabelecer-se tarnbem a 
respeito dos outros officiaes de que trata o 
a~tigo .. Não sei se é exacto o dizer-se qt1e os 
c1rurg1ões nas embarcações peq•Jenas têm 
menos trabalho ; porque' em embarcações de 
g~ande porte como fragatas e náos, se ha maior 
tr1polaçao, e por consequencia maior numero 
de doentes, lambem ba mais de um cirurgião; 
além de que os commodos de que se goza a 
bordo de uma fragata .na.o são os mesmos que 
dá uma embarcação pequena ; nas embarcações 
pequenas o incommodo é muito maior. 

Voto contra todas as emendas, e a favor 
daquella que mandei â mesa. 

O Sr. Andrada, Machado :- O que acaba de 
dizer o nobre deputado não p1·ocede a meu ver. 
As leis . não são feitas para casos especiaes, 
mas para abranger casos geraes. Esse caso de 
um cirurgião que poderia ser incumbido do 

. arranjo d; um h.ospital em terra é caso especial, 
que a le1 não póde .Prever. Não posso admitlir 
que, qu!ndo se da.o casos differentes, ,a legis
la.ção SeJa a mesma : nl\o posso admittir que a 
gratificação seja a mesma para o cirurgião que 

soffre total perda de sua clinica, e aquelle que 
soffre p,wte desta perda. 

O Sa. TüRRES :- O nobre deplltado está em 
uin engano ; os cirurgiões embarcados têm, 
alét~ desta gratificaç~o, outras vantagens ; e 
por isso nllo se dá a d1fferença qL1e su ppôz. 
O Sr. P~ula. Ca.ndido:-A classe dos cirurgiões 

do exercito e armada, segundo as nossas leis, 
. em pouco tempo não poderá ser preen~hida 
senão por. pessoas que tenhão o curso completo 
de medicina, para o que é necessario frequentar 
a academia por espaço de 6 ·annos. Ora, como 
se quer com o posto simplesmenfo de lº e 2" te
nente, que homens abalisados se proponhão a 
seguir este modo de vida? Na.o se deve pois 
lastimar muito que os cirurgiões não tcnhilo 
todo o empenho em cumpril- os seus deveres, 
porque esta carreira não lhes offerece vantagem 
alguma. Isto seja dito pa1·a attenuar alguma 
cousa a respeilo de cirurgiões que possno ter 
sido menos cuidadosos em prestar-se ao serviço 
a que são destinadoi.:. Julgo que a assembléa 
geral se verá na necessidade de tomar me
dícias a este respeito. Lembrarei a medida ad
mitlida em nações civilisadas de haver pro
moçãO na classe dos cirurgiões da armada, se
gundo sua habilidade e imtiguidade até o posto 
de major. Nem se creia que na classe dos ci
rurgiões militares na.o se encontrllo homens 
de talento e grande genio ; Bt·oussais foi cirur
gião militar. 

Direi a minha opinião a respeito da gratifi
cação. Julgo que a gratificaça.o de 40$ a um· 
cirurgião nào será muito sufficiente para 
chamar ao seryiço homens que possão ter 
maiores vantagens com a clinica ; nao posso 
~ois concordar_ na ~iminnição proposta na gra· 
tificaçllo aos c1ru-rg1ões empregados nos hospi
taE}s, a gratific!lção que apenas julgo sufflciente 
para satisfazar a maior necessidade. 

Quanto {, differeuça que se quiz fazer entre 
cirurgiões ~rn_prcgados em navios grandes e pe
quenos, dn·e1 que, se houvesse escala, pela 
qual se pudesse marcar a gratificação, · ella 
devia ter por base o numero de doentes· mas 
a bordo de um navio: que tem, por exe;nplo, 
600 homens; não é possível que haja um só 
cirurgião, porque até um ·só não poderá bem 
de~e,~penhar os deveres a seu cargo,. muito 
prmc1palmenle em acção de combate, do que 
resultará m_orrer muita gente ao desamparo. 
Lembra-me que um ofíicial de marinha, meu 
amigo e callega, porque estudava·mos juntos, 
sendo ferido na. guerra com Buenos;Ayres, e 
soffreudo operação, · ficou defoituoso, porque 
liavia. um cirurgiãér só, que, sem ajudante, não 
podia pre~ncher o seu dever. 

Quando a dizet·-se que o cirurgião que está 
no hospital pão deve ter a mesma gratificação 
que vence o embarcado, porque tein sua cli -
nic~, direi que esta vantagem não é gera], Um 
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cirurgião ordinariamente não tem clinica logo 
que desembarca; leva algnm tempo antes de 
a ganhar, principalmente no Río de Janeiro, 
porque, posto que ~eja paiz opulento, tem 
muito mais professores do que nas outras pro- · 
vincias. Accresce que nem sempre os cirur• 
giões deixão de adquirir clinica por falta de 
habilidade; mas por falta de fortuna ; e nós de· 
vemos fazer ao menos com que os que têm 
habilidade não percã.o seus interesses ; porque 
se os cirurgiões nos hospitaes quizerem cumprir 
o seu dever, têm muito que fazer. 

Não pos.,;;o votar tambem pela emenda do Sr. 
deputado pela provincia de S. Paulo, posto 
nno seja tão restl'icliva : entretanto, se não 
passar a grntificaçao de 40$, votarei pela sua 
emenda, porque desejo favorecer esla classe 
que considero muito importante. 

Julgada a rnateria discutida, é uppl'OVado o 
artigo com as emendas da commissao, e a i;e
guinte emenda elo Sr. Coelho; 

1< Em vez de-gratificaçrto igual no mesmo 
soldo-diga .. se-gratificaçno igual ao soldo da 
.1" praça. J> • 

As mais emendas sao rejeitadas, ou julgadas 
comprehendidas ou prejudicada$. 

O Sr. Andrade. Machado pede que ·se pl·o
rogue a sessão até se C'oncluir _a discussão da 
lei. 

Assim se decide. 
O seguinte artigo é approvado sem dis

cussão : 
cc Art. 81\ O 2:overno continúa a ficar aulo

risado para elevar a dez o numero qas com
panhias fixas de marinheiros, deduzindo das 
forças decretadas no · art. 1 º as p1·aças destas 
companhias, que · effectivam_ente embarcarem 
em navios armados. n 

Finalisada a dísct1ssâo do projecto, é adoptado 
para passar á 3" d1scussã0. 

O Sa. PaESI!)ENTE dá para ordem do dia a 
_mesma materia1 e 8.,. discussão do projecto de 
.lei, sobre a fixação · das forças · de tena, e -
levanta a sessa.o ás tres horas. 

~e~são em ~7 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANN.i\ 

SuMMARIO. - Expediente. - Requ,e1·imentos.
Ordem do dia.-Pensão para Juca Ourives. 
- Fixação das forças de ter1·a i adiamento pro
p!)ito pelo Sr, Montezuma; boatos sob?·e a 1nit· 
dança do· ministerio; o adimnento é rejei-
tado. · 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. · depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acla da anteC(';dente. 

FalUío com causa ·participada os Srs. Bellcza1 

C~Jueiro, José Marianno, Barreto Pedroso, Au
reliano, Bustamanto, Alcibíades, Pinto Coelho, 
Lourenço José Ribeiro, e Carneiro de Campos ; 
e sem ella os Srs. Souza Franco e Francisco 
do Régo. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1" SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, participando que em 
circular de 10 de Novembro ultimo foi orde
nado ás thesourarias prÓvinciaes que cum
prissem o dísposto no art. 30 da lei de 20 de 
Outubro de 1838, em prestações mensaes; e 
como n thesouraria da provincia das Afagôas 
representasse a necessidade de supprirnentos 
p;\l'.t occorrer a!'l despezas a seu cargo, foi an· 
torisada, por ordem de 21 de .Junho do cor
rente anno, para sacar f:;Obre as thesourarias 
das provincias da Bahia e Pernambuco, alter
nadamente, até a somma de trinta contos de 

· réis, nno excedendo o valor das letras a dous 
contos e quinhentos mil réis por mez.-A quem 
fez a requisição. 

Do ministro _do imperio1 remettendo a copia 
do decreto de 17 do corrente, pelo qual se con -
cedeu ;io tenente-coronel reformado de l"aval
larja tla 1" linha do exercito, José dos Sa.ntos 
Víegas, a tença annual de 120$.-A' com-
missão de pensões e ordenados. · 

Do mesmo winistro~ enviando a copia do de
creto de 12 do corrente, pelo qual se fez a 
mercê ao coronel reformado, Antonio Carlos 
Pereira de Macedo, da tença a.anual de 120$. 
-A' commissão de pensões e ordenados. 

Do mesmo n:dnistro, rerne-ltendo a copia do 
decreto de 17 do corrente, pelo qual se êonce
deu ao coronel reformado da 1 ª linha do exer
cito, Wencesláo de OJiveira Bello, a tença an
nual de 220$000 . ..:- A' mesrna commissào. 

Do rninistr1J da guerra, énviando o reque-
rimento e documentos de Luiz Antonio da Silva 

· "F'erreira, praticante do extinçtu commissaríado 
geral do exercito, que pede ser comprehendido 
na resoluça.o de 31 de Outubro de 1831, etc. 
-A' commissao de marinha e guerra. 

Do mesmo ministro, participando não poder 
assistir hoje á 3ª discussão da lei da fixação das 
forças de ter!'a, para que fôra conviaa o.--Fica 
a camara inteiradà. · 

Remette-se á commissao do orçamento o 
mappa demonstrativo da substituição ~ assig
natm·a do papel-moeda. 

Vaiá commissão do orçamento da fazenda o 
requerimento de João Diogo Sturz. 

Lê-se e approva-se o seguinte : 
cc Os escrivães dos municípios da cidade do 

Desterro e vrna de S. José, da província de 
Santa Catharina, representão a esta augusta ca.
mara, que, tencio recorrido ao governo para O$ 

1 exonerar do pagamentó de 12$800 de seus 
1 escriptorios, for:'.io · indeferidos ; por isso _recor· 
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372 SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 18!30 

ria.o ao poder legislativo para attender á sua su
plica, á vista da tenuiilade de seus emo-. 
Jumentos. 

<e A commissão do orçamento da fazenda, · 
tendo examinado a lei de 22 de Outubro de 
1836, e instrucções de 5 de· Maio de 1837, é 
de parecer que não tem lugar a pretenção dos 
supplicantes. 

cc Paço da camara dos deputados, 22 de Julho 
de 1839. - M. N. Castil·o s 8il·vci.-J. F. 
Vianna. - O. Oanieiro de .Campos. ,, 

Lê-se e approva-sé o seguinte : 
<< ·Requeiro que se exija • com urgencia das 

diversas secretarias d'e.stado, inclusivamente â. 
do thesouro, que informem a quanto montão 
os emolumentos percebidos em cada ~ma dellas 
nos annos financeiros de 183.5-1836, 1836-
1887, 1837-1838, 1838-1839 devendo decla
rar-se separadamente qual foi a imporlancia 
produzida por cada um dos objectos de que 
nellas se percebem os mesmos emolumentos. 

K Paço da camara dos dr.::putados, 27 de Julho 
de 1839.-J. .Francisco Vicmna. 11 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão sobre .a pensão con
cedida a Juca Ourives. 

O SR. CoELHO BAsTos manda á mesa o se
guinte 1·equerimento : 

e< Requeiro o adiamento da presente dis
cussão até á sessão do anno vindouro,:etc. » 

E' apoiado e entra em discussão. 

O Sr. Nunes Machado oppõe-se ao adia
mento, lembrando que Já haviã feito ver 
hontem quanto convinha decidir-se esta questão; 
lembra que foi esta pensao proposta pelo go
verno ao mesmo tempo que a de Silva Ta
vares, e que por infelici_dade 11ão houve· tempo 
para que passasse ella, Para que pois o 
adiamento? Quererá o· seu nobre autor que 
o tempo nos apresente novos e mais relevantes 
serviços do Sr. Juca -Ourives? Entende que 
deve decidir-se a questão, e vota contra o 
adiamento que acha impertinente e impolitico. 

Nota que com o adiamento vai~se molestar 
esse cidadão ao tempo em que os rebeldes 
tentão por todos os meios chamar a si tão 
bravo guerreiro ; e pois vqta contra elle, re
ceiando que. não vá levar o desgosto e des -
contentamento ás fileiras da legalidade. 

O Sr. Gomes: Ribeiro n·ota que o nobre 
deputado que o precedeu como que receia 
que os; rebeldes consiga.o chamar ao seu lado 

· esse ofticial da legalidade, se a camara na.o 
approvar sua pensão : o orador considera isso 
eomo uma il1 usa.o. Contesta o direito de Juca 
Ourives para obter uma pensão, porque tem 
todo. e qualquer official estrictà e rigorosa 
obrigação de Qefender a integridade de seu 
paiz. 

Quanto · ao allegar-se que a camara ha
vendo concedido uma pensão a Silva Ta
vares, seria injustiça se a não concedesse a 
este, declara o orador que não dirá que só Silva 
Tavares tinha direitos, mas pergunta : sendo 
approvada essa pensão, qaantos com esse 
exemplo não correráõ · allegando serviços e 
exigindo pensões? Senhores, exclama o orador, 
o que ha a receiar é que, se a guerra do Rio 
Grande . continuar por mais dous annos, te
nhamos uma banca-rota. 

Entende que é só depois de terminada a 
guerl'a que se devP. attender aos serviços e 
merecimentos individiiaes, e conceder essas 
vantagens e mercês pecuniarias. Termina decla 7 

rando que a não passar o adiamento votará 
conlt'a a pensão. 

O Sr, Coelho Bastos contesta a asserção do 
Sr. Nunes .Machado, que laxoll de impolilico 
o adiamento. Entende que contra a pensão 
milililo, nll.o só as t·azaes que se têm expendido, 
como o estado das nossas finanças. Quanto ao 
haver-se jfl concedido uma pensão a Silva Ta
vares, e o argumento que dahi se tem tirado, 
declara que se tivesse a honra de fazer pnrle 
desta ·camara quando concedeu essa pensa.o a 
Silva Tavares, tambem a ella se opporia. 
Lembra que lambem nma pensll'> foi pela as
sembléa. geral concedida a Bento Gonçalves, e 
esse favor o não impedia de rebellai·-se: foi 
dacla mna pensã.o a Bento Manoel, e este re
titou-se para os t·ebeldes; poderia apresentar 
mais factos ; julga porém que não é occasião 
de allegal-os, porque podem. acarretar e de:g
afiar ot}iosidades. Entende que para levar a]gmn 
cidadão a prestar serviços 'não é necessaria a 
concésstlo de 400$, nem avalia os serviços de 
Juca Ourives em 400$: declara _que votaria 
por remuneração maior, mas nao é agora . a 
occasião propria : lembra que .o marechal 
Brieno, depois de prestar relevantes serviços 
ao seu pniz; sub_io ao -cadafalso. 

Disse o illu~tre Sr. lº secretario que o adia
mento é extemporaneo e impertinente : póde 
ser que assim seja; todavia parece-lhe que não 
tem essas qualidades. E, conhecido. q clamor 
geral · que excita o estado de nossas finanças ; 
creditos são constantemente pedidos, e em pre- · 
sença desses factos, cumpre declarar que quem 
é pobre nãO tem vicios ; talvez que não seja 
parlamentaL' essa expressi10, é porém adequada 
e justa. · 

O illustre Sr. secretario tarobem disse que 
era conveniente dar esta pensão, por isso qne os 
rebeldes tenta vão chamar a si Juca Ourives :· o 
orado.r acha que não é bom que se avance tal 
proposição, porque seria. attribuir a sentimentos 
pouco generosos os serviços que esse cidadão 
tem prestado, e· que ~evem ser attribuidos ao 
seu patriotismo. 

Se o Ulustre secretario entende que a razão e 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:29 - PÃ¡gina 3 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 27 OI!! JULHO DE 183H 373 
n justiça· está de sua parte, porq1Je nllo apre· 
senta· 1·azões que possao convencer o orador, 
e illustrar suas idéas para poder elle votar com 
conhecimento de causa ? 

Emfim vota pelo adiamento, porque 11para o 
anno talvez .1 guerra já esteja acabada, e talvez 
o estado financeiro do paiz tenha melhorado, 
e então poder-se-ha agradecer não só a Juca 
Ourives, mas tan;ibem a outros benemel'itos. 

O Sr, Ottoni tambem vota pelo adiamento, 
de cujos inconvenientes o nllo convencêrao as 
razões apresentadas pelo nobre deputado que 
o combateu. Disse este nobre deputado que essa 
pensno foi proposta _conjunctamenle com aquella 
que se approvou para Silva Tavares, e que, 
tendo-se approvado a deste cidadão, injustiça 
seria procrastinar a daqnel1e. Pondera a este 
respeito que as circumstancias de Silva Tavares 
nãO erão as mesmas que as . do individuo de 
que se trata : Silva Tavares e1·a homem muito 
conhecido no Rio Grande, Juca Ourives sempre 
foi homem obscuro : Silva Tavares teve 
grandes prejuizos com a revoluçllo, e foi por 
isso que, como indemnisação, votou-se-lhe essa 
pensão. E' verdade que se attribuio a J11ca 
Ourives a reacção de Porto Alegre ; mas a 
muitos tem sido atlribuida essa gloria, muitos 
por esse serviço farão já agraciados : e pois 
não sabe como ainda invocal-o a favor de Juca 
Ourives. 

Declara que votou contra a pensa.o de Silva 
Tavares,. e pot· conseguinte teria agora dobrada 
razão para votar contra a de Juca Ourives: foi 
a razão principal que teve o anno passado para 
votar desse modo o haver sido rejeitado na 
casa o adiamento que então foi proposto; pois 
acha necessario coucluir-se, acabar-se a guerra, 
para serem examinados, graduados e premiados 
os serviços nella prestados. Lembra que -a 
familia do honrado legalista Gabriel Gomes está 
ainda sem pensllo, ao· tempo em· que se tra.ta 
de conceder uma a Juca Ourives, cujas acções 
estrondosas, cujos extraordinarios merecimentos 
ainda nno estão líquidos nem demonstrados. 

Repelle e mostra que são infundados os re· 
ceios daquelles que temem indispôr esse cidadão 
e fazel-o desertor da causa da lega1idade, Iin:o 
approvando sua pensão ; pois não faz delle a 
idéa que fez o official rebelde cuja carta foi · 
lida hontem na casa, nem pensa que seja esse 
cidadão sem féi ·sem consciencia · nem moral. 

Mostra qne muitos benemeritos ·officiaes ·qu.e 
têm feito serviços importantes á causa do Brazil 
ficariao magoados, sentidos se por ventura 
vissern conceder -pensaes a homens que estão 
em circumstancias inferiores ás suas; e termina 
declarando que uma unica excepção fará á 
regra que tem adoptado de esperar o fim da. 
luta para então galardoar os serviços nella pres
t3dos ;"será essa excepção a favor das familias 
dos individuos que mor.rer~m JlOS combates i 

pois qner que os brazilciros que forem arriscar 
sua~ vidas levem a cei·teza de que a assembléa 
geral protegerá suas familias, não deixará sem 
pão a seus filhos. Individuos que estivel'em 
nestas circumstancias, precisarem de nma 
pensão, podem contar com o voto do orador. 
Não o dará,· porém, quand,, os serviços forem 
questionaveis, nem a indivíduos accusados de 
haverem sido~ não legalis.tas, moderados, mas 
homens de sanguet como, ao que se diz, é o 
agraciado. Vota pois contra o adiamento, e 
votará contra a pensão, se o adiamento não fôr 
approvado. · 

O~. Carvalho de Mendonça. pronuncia-se 
contra o adiamento porque deseja que nesta 
casa _os ?hjectos tenhão prompta decisão. Não 
póde deixar de votar contra esse adiamento, 
por isso que considera corno reaes e l'elevantes 
os serviços prestados pelo agraciado. 

O Sr. Ferreira. Penna, tem de pronunciar-se 
contra o adiàmento proposto, pol'que não o con• 
vencem as razoes com que alguns nobres depu
tados pt·ocurão provar a sua necessidade ou 
conveniencia, posto que seu voto não tenha 
sido dos mais favoraveis ás mercês pecuniarias. 

A pensa.o de que se trata foi concedida em 
Fevereiro de 1837 o.o cidadão José lgnncio .da 
Silva Ourives, por serviços prestados no Rio 
Grande do Sul, e na mesma época em que se 
concedeu outra ao coronel João da Silva Ta
vares, que foi approvada peJa camara na sessão 
do anno passado. Po1·que motivo, pois, prati
cará esta um acto de desigualdade, approvando 
logo uma, e adiando outra, e isto quando é 
conhecido o estado em que ainda se acha in
feJizmente aquella provincia ? Aqui se tem dito 
que esta remuneraÇão nao deve ser tão ante
cipada, e que mais conviria reservai-a para 
quando terminasse a luta: mas o orador observa 
que tse houve antecipação, ou muita pressa em 
fazer essa graça: deve-se isso attribuir ao go
verno e não â camara (apoiados) 1 que, _appro
vando-a, nada mais pratica senão aquillo mesmo 
que já fez em favor de outros individuos em 
circumstancias semelhantes. (.Apoiados.) Está, 
porém, persuadido dl;! que o governo teve ra
zões muito attendiveis para conceder a pensão, 
e essas razões acha-as desenvolvidas em mn 
officio do presi~ente do Rio Grande, que passa_ 
a ler; (U.) · Ora, por este officio conhece,-se 
que o presidente não concordava com a opi
nião do seu antecessor, quando aconsélhou 
ao governo imperial que reservasse as remu
nerações para o fim da guerra civil, que então 
se julgava mui proximo: elle fez vêr mui clara
mente que toda a demora . seria prejudicial 
á causa _da legalidade, porque ·desaJen'taria, ou 
ao menos deixaria em estado de duvida os 
seus defensores, e daria maior coragem aos 
rebeldes, etc. ; e a respeito deste cidadão, 
informou o seçuinte: « CapitãO de guardas; na-
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~74 SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1839 

cionaes José lgnado da Silva Ourives, · este 
corajoso e intrepído official sempre foi pen~e
guido pelos rebeldes, por isso que o temião: 
reunia nwita gente,· e pôde por vezes accom
metter o~ 1·ebeJdes, e até teve. o arrojo de 
accommelter a capita] com o projeclo atrevido 
de libe1•tal-a : foi malog1·ada a tentativa já de
pois de ter penetrado por toda a cidade : 
conservou-se sempre fazendo terrivel guerra aos 
auarchislas, e foi ha pouco ferido de baila em 
•!m joelho : este offfoial merece uma pensão 
de quatrocentos mil réis. » 

Se o agraciado, continua o orador, depois 
de dada esta: informação, ou depois de con
cedida a pensão, tivesse desmerecido no con
ceito de seus concidadãos e das autoridades, 
razllO haveria pa1·a que lhe recusassemos o 
nosso voto; mas é nolorio que elle tt:m sido 
constante até hoje na. defesa · da causa da 
legalidade, tornando-se por isso cada vez mais 
digno da considerac;no da camara. (Àp1Jiaclos.) 

Tambem se deixou entrever a possibilidade 
de abandonar elle as fileii-ns legalistas depois 
de obtido o premio ; parece-lhe que esla 
objecção não tem peso algum, tanto porque 
nllo ha por ora motivos para esperar tão 
indigno procedimento da parte de um cidada.o 
que com tanto' denodo se tem empenhado na 
pacificação daquella prpvincia, como porque, 
ainda realisado o caso de uma defecção·, fi
caria sempre salvo o direito que tem o corpo 

· legislativo de privai-o da pensão, como entende 
que deve sei· privado Bento Gonçalves da que 
lhe foi concedida antes da rebellião. 

São -estas as razões pelas quaes vota contra 
o adiamento, para que seja, sem mais demora, 

.apprnvado o acto do governo: e espera lam
bem que clla seja ainda mais bem susten-
tada por aquelles de seus illústrlldos collegas · 
flue, em Fevereiro de 1837, fa~ião parte do mi-
nisterio. · 

O Sr. Casado lembt·a que pronunciou-se 
hontem a favor da pensão concedida ao ca7 
pitão Ourives pelo governo imperial; e como 
lhe parece que o adiamento não tem_ .outro 
fim senão privar a es::.e digno militar da re
munel'ação de seus serviços, por isso votará 
contra elle. Nilo ouvio aQs nobres dep·utados que 
querem o adiamento outras razões além das que 
já forão aqui expendirlas; essas, em sua opi
nião, forão victoriosamente combatidas ; e por 
isso na deficiencia de novas razões recorrem 
talvez os illustres deputados a esse adia-
mento. · 

Declara que seu grande principio, e deve 
crer q_ue de todos os representantes da nação, é 
que a todo o custo seja sustentada a integrjdad~ 
do imperio e-as suas instituições. Ora, enten
dendo que é um incentivo muito poderoso para 
animar as fileiras da legalidade a remuneração 
de serviços _relevantes, suppõe que de maneira 

alguma se deve adiar a discussão, porque receia 
que semelhante procedimento irá de algum 
modo pôt· em duvida o apreço que deve o corpo 
legislativo dar· á firmeza e denodo com que 
esse digno militar se tem distinguido desde o 
principio da revolução do Rio Grande. 

O governo (talvez mais habilitado que esta 
augusta camara), á vista das informações do 
presidente <laquella provinci~, não hesitou em 
conceder a penslio que se que1· adiar, ou antes 
negar. Nno convém, portanto, que os represen
tantes da nação se mostrem menos interessados 
em p1·emiar serviços desta ordem, do que o 
mesmo governo. Nota que outras razões se não 
têm apresentado para impugnar essa pensão, 
além das rivalidades que poderia.o dahi seguir-se 
·entre os legalistas, e do estado actual das fi
nançns do imperio. Quanto á primeira ra1.ão, 
nilo lhe parece súfficiente para adiar-se a dis· 
cussão, porque, havendo da parle do governo 
toda a circurnspecçn.o e imparcialidade na 1·emu
nernçao dt}sses sel'viços, e da parle do corpo legis
lativo loda a igualdade em approvar as mercês 
concedidas pelo mesmo governo, claro está que 
dcsappareceráõ esses ciumes e 1·ivalidndes que 
tanto se temem. Quanlo á outra, lambem lhe 
não pat·ece bastante para obstae á approvaçno 
da pensão concedida ao Sr. Juca Ourives, por 
que a ser essa 1·azão procedente, enlão ainda 
para ·a sessão. vindoura os nobres deputados 
deveráõ votar coott-a, porque não será em 
menos de um anno, e lutando-se com anarchia, 
que l1ão de nossas rendas melhorar. Declara 
pois que taes considerações não têm tanto peso, 
que o movão a votar contra aquillo a que tem 
esse rni1itar todo o direito. Foi tendo em vista 
essas e outras despezas que votou, _o anno 
passado, pelo credito pedido pelo ·governo, e em -
quanto não vir o paiz tranquillo e suffocada a 
rebellia.o em todos os pontos no imperio, está 
resolvido a continuar a prestar ao governo seu 
voto para outro credito, como para tudo o mais 
que concernente fôr a restabelecer a ordem 
publica, e assegurar a liberdade. 

O Sr. Carneiro da Cunha. declara que não. 
é su& intenção tomar o tempo á camara, e 
não fallaria mais se nílo tivesse de responder 
ao seu illustre collega e amigo (o Sr. Rezende) 
que o considerou contradictorio, porque, tendo
se pronunciado contra as pensões votava agora 
por esta conc·edida a este_. bravo guerreiro. 

Ouvio dizer que esse official não merecia 
a pensão por ser de nasci~ento obscuro: o· 
bradar não se importa que este ou aquelle 
official seja de nascimento nobre ou obscuro, 
seja mais antigo ou recentemente conhecido ; 
basta-lhe saber que tem prestado relevantes 
serviços, basta que informações authenticas 
habilitem a camara para julgar _deiises serviços. 

· Nota. que, havendo a camara votado por outl'as 
pensões, seria uma imprudencia nãO votar agora 
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por esta ; e parl moslrar que não é contra
dictorio declara que, fazendo urn projecto fJUe 
inhibia ao governo de dar pensões dmante 
a rninoridade do Sr. D. Pedro II, exceptuou 
logo aquellas que fossem concedidas a officines 
que arriscassem suas vidas naquelles lugares 
onde a ordem fosse alterada, e que se dis
tinguissem em mantêl-a. 

Os sens princípios são pois contradictorios: 
conlradilorios são alg11ns S1·s. depntaclos que 
levanl:lo a voz agora contra a pensão conce-

. dida a ee.te bravo guen·eiro, t~o bravo que nin
guem lhe tem negado essa qualidade. Quanto 
ao dizer-se queseriilo necessarias 8,500 pensões 
para o Rio Grande, lembra que, quando Na
poleão estabeleceu a legião de honra, não foi 
p::ira premiar os serviços de 400 ou 500 mil 
frnncezes que combatião debaixo de suas ordens, 
foi para premiar os serviços daquelle!,: chefes 
que, mandando essas massas, maiores sacri
ficios fizessem pe1a liberdade, integridade e in
dependencia do seu paiz. Lembra que um lello 
póde conduzir um exercito de veados, e não 
um veado um exercito de leões: mostra que 
estes ofíiciaes são responsaveis perante um con
selho de guerra, e que não o são os soldados. 
Quanto ao guardarem-se as remunerações para 
~ r.!1) d·· -uer-" no•n que P---.na""'' 1C 11 11 " seg111 " U 11 tl~ 0 lc.l, Lt.l. ;JJ.J pu,1._1, <-\V \.A"l.'--

esse principio, que premiava no campo da ba
talha, no começo, no meio e no fim das guerras, 

t..~ que todos os governos assim têm praticado, 
~;.orador indaga quaes os motivos por que tem 
hà"vido opposição a esta µensão : será porque 
este cidadão não é official de linha? Se_rá por 
ser clwmado Ourives? Quanto aos argumentos 
que se têm tirado das circumstancias finan
ceiras do irnperio, declara o orndor que ha 
despezas lucralivac, e que estas devem ser 
feitas para não gastar-se mais: o fim da guerra 
do Rio Grande é um grande bem para as 
nossas finanças; é por causa das subievações 
do Pará, da Bahia e do Rio Grande: que as 
rendas do im perio estão nestas circumstancias, 
e pois devem-se animal· com remunerações os 
bravos legalistas, para que chegue em breve o 
dia da conclusno dessa luta. Pede aos senhores 
que irnpugnão essa pensão que reflictão bem, 
e vejão que já se têm concedido outras pensões 
em identicas circumstancias, e por isso não se 
póde sern injustiça adiar esta. 

O orador observa que se se devem dar pensões 
áquelles que combalem inimigos externos, mais 
se devem dar qu.ando se combatem internos, 
perque é com repugnancia que o homem faz 
correr o sangue de seus patricios ; e dec]ara 
que se fosse elle militar, muito lhe custaria o 
cumprimento desse dever. Confirma que sempre 
ha de votar a favor de homens que vão der
ramai· o seu sangue a favor da união do imperio, 
porque o maior mai que póde vir ao Brazii é 
o seu despedaçamento:---' Pergunta qual é essa 
felicidade qne têm ganho as Americas ex-

hespanholas, e- nota que quando ha no paiz 
rept·esentação nacional, liberdade de imprensa 
e juizo de jurados, existe a verdadeira liber
dade, e nenhum cidadão tem inais o direito de 
levantar-se contra a sua patria. -. - Lembra que 
é exagerando a iíberdade, confllndindo-a com 
perigo5os excessos, que se acaba com ella, e 
terrn ina v.olando conlt·a o adiamento. 

O Sr. Rezande vota a favor tio adianHmlo, e 
se a pens:10 passar pelo voto do nohre clepn lado 
q11e acaba de foliar, nno passará µelo seu ; me
lhot· é que eto occasião opportnna volem todos 
unaniines.-Lembra que o :111110 passado foi o 
governo autorisado a dat· um posto de accesso, 
e a chatnar para· o exercito os pa~sanos que 
fizessem serviço:; ; ha uma remu nel'ação su ('fi. 
ciente e não são necessat'ias essas pensões. 
Nota que es:;e oflicio do presidente que foi lido 
não é muito em abono da pensão, porque, 
sendo cerlo que esse presidente viven cercado 
de ultra-legalistas, talve" causasse grande mal 
ao paiz. 

Ao demais, ha uma grande lista de officiaes 
que devem ser agraciados ; o an110 passado a 
camam occupou-se e approvou a de Silva Ta
vares, este anno trata-se da de .foca Ourives, e 
os outros oITender~se-hão, supporão que a ca
rnara tem em menospreço seus serviços, seu 
zelo esfriará. Pal'a e vi Lar esses inconvenientes 
quer o orndoe que sejão todos esses papeis 
remettidos :"i con,rnissiio para que em tempo 
opportnno apresente uma resolução que abranja 
a todos os que merecerem. Vota pelo adia
mento. 

O Sr. Oliveira. faz algumas. observações 
que não pudemos ouvir; percebemos· apenas 
que o nobre deputado vota a favor do 
adiamento, e convida :l camara a esperar 
para em tempo conveniente tratar do objecto. 

O Sr. Ferreira. da. Costa : - Sr. presidente, 
convencido como estou, do estado de apuro 
em que se acha.o as finanças do paiz, eu havia 
estabelecido como um dos pontos sobre que 
devia regular a minha conducta parlamenlar, 
não concorrer com o meu_ voto para o augmento 
do já extenso catalogo de pensões que pesão 
sobre o Brazil ; mas lendo de admittir agora 
uma excepção a essa regra geral que me 
propuz seguir, votando pela approvaça.o da 
pensão que se discute, eu julgo dever expôr á 
camara as razões po1· que tenho de votar contra 
o adiamento. 

Não entrarei, Sr. presidente, na analyse dos 
serviços que a prol da legalidade tem prestado 
n~ província do Rio e!~a,nde do Sul o meu 
digno compatriota o Sr. Jub1a...~J.rives. Os nobres 
deputados que me precedêrão já satisfactoria
rnente os demonstrárão; encararei unicamente 
a pensão pelo lado das conveniencias politicas, 
pelo que respeita aos inconvenientes que se se
guirião da demora desta concessão, 
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S'i6 SESSÃO EM 27 DE JULHO DE Hs30 
Eu quizt?ra, Sr. presidente, que o só amor da 

glol'ia, que sómente a doce satisfaçao de servir 
á patria, que o simples desejo do publico I e
conhecimento fossem os unicos incentivos das 
aéções dos braziJeiros ;· mas icifelizmenle nem 
é esse o principal movei do cora~ão do homem, 
nem as circumstanciàs em que de ordinario 
nos· achamos nos permittem sempre de di
rigirmo-nos simplesmente por estas unica8 
considerações. Tao sublime heroimw é apenas 
o predicado, é sómente a pa1·tilha das almas 
extraordinarias. E' mister, portanto, que a]guma 
cousa de mais ·real seja sempre o consectario 
das acções humanas, muito principalmente 
quando a utilidade publica se acha nisso grande
mente interessada. 

Tal é pois o caso em que se acha a pensão 
que se discute. E' preciso, portanto, que a 
sua concessão n~o seja· demorada, porque eu 
descubro nella a duplicada vantagem de re
compensar serviços f'eitos ao paiz, e de animai· 
os que no tbeatro da guerra se achno c,m
penhados em uma luta que póde comptometter 
summamente a integridade do impel'io, a mo
uarchia conslitucio!lal, e por conseguinte a 
prosperidade gemi do paiz. 

Não que eu supponha que esse nosso digno 
compatriota pela deµiora da pensão, e mesmo 
pela sua· denegação, abandone a causa da le
galidade que tão briosamente defende, porque 
o considero animado de· um vel'dadeiro ci
vismo ; mas porque creio qu~ qualquer demora 
i, i causar um desalento nas fileiras da l~ga
liúade, e fornecer aos rebeldes do Rio Grande 
mais uma arrua coro q,1e procurem desacre
ditar · o governo do paiz, augmentar o numet·o 
de seus partidarios, e obter o triumpho da 
causa que proclamão. Esta simples conside
raça.o · pois mostra o perigo do adiamento, e 
em consequencia voto contra elle, e votarei pela 
approvação da pens~o. 

O adiamento é julgado sufficientemente dis
cutido, e rejeitado. 

Fica a materia adiada para passar-se á outra 
parte da ordem do dia. 

VARIAS VozEs: - Votos, votos. 
Os SRs. ÜTTONI E REzENDE pedem a pa-

lavra. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Terceira discµssllo do seguinte projecto de lei : 
« A assembléa geral legislativa decreta : 
1< Art. 1.º As forças de te1·rã pa1·a o anno 

financeiro de 1840 a 1.S·U constarM : 
« § l.º Dos officiaes-generaes, dos do estadci

maior do exercilo1 praças e arsenaes, corpo de 
engenhe~ros, e dos officiaes dos corpos. 

1< § 2.0 De treze mil praças de p1·el de linha, 
podendo desde já este numero ser elevado a 
dezeseis mil praças em circumslancias extraor
dinarias. 

<r § 3.0 De duas mil praças de pret f6r11 
da linha. 

cc § 4.º De oito companhias de artifices. 
« Art. 2. º As forças de linha acima fixadas 

serao distribuídas pela·maneira segninte : 
<e Doze batalhões de caçadores, tres regimentos 

e quatro esquadrões de cavallaria ligeira, cinco 
batalhões de artillwria a pé, um de at.lilharia a 
cavHllo1 um corpo de pontoueiros, sapadores e 
mineiros. 

« Art. 3.0 As forças fóra da linha acima de. 
signadas constaráõ: 

<e De um corpo de artilharia, um batalhão da 
mesma arma, um esquadra.o de cava11aria, uma 
companhia da mesma arma e oito companhias 
Je caçadores de montanha. 

cc Todas estas forças serão distribuídas pelas 
províncias da maneira que o governo entender. 

« Art. 4." O governo fica auto1·isado pat·a 
conceder uma gratificação correspondente á 
terça parte do soldo, além dos mais venci
mentos, aos militares que servil·em aclivamenle 
em qualquer ponto do imperio, onde a Ol'dem 
publica fô1· alterada. 

cc Art. 5.º O mesmo governo poderá mandai· 
abonar ás praças dos corpos do ex.ercílo, que 
podendo obter baixa por terern cornp]etudo o 
seu tempo de serviço quiierem continuar a 
servir, uma gratificação igual ao sol<lo da pri
meira praça, emquunto fol'em praças de pret. 

« At't. G.º Para se completare1n as forças 
fixadas no art. l 11, conlin uào em vigor as dis
posições da carta de lei de 29 de Agosto de 
1837. 

cc A comarca de Coritiba fica desde já dis
pensada do recrutamento para a primeita linha 
por tempo de urn anno. 

<< Art. 7. º A gratificação addicional dos cirur
giões do ex.ercito será de hoje €lll diante de 
40$ mensaes. 

« Os mesmos cirurgiões sno comprehendidos 
nas disposições em vigor cio alvará de 16 de 
Dezembro de 1790 e da carta de lei de 6 de 
Novembro de 1827. 

« Art. 8.º Ficãc derogadas as leis ern con
trario. 

1c Paço da camara dos deputados, 17 de 
Julho de 1839. -Li.ma e Silva. --- C'arvallw 
de .Mendon9a; - Rodr'igu'eS T01·1·es. » 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 
cc Suppríma-se o período que isenta do re· 

cmtarnento a comarca de Coritiba. -Celrvallw 
de Mendonça. » 

O Sr. Montezuma (pela ordern) :- Sr. pl'e• 
sidente, eu desejava que V. Ex. tivesse a bon
dade de i11t'orma1· se acaso o St·. ministt·o da 
guerra foi convidad~ para assistir a es.ta dis· 
cussão. 

O Sa. PRESIDENTE informa que sim, e que 
em resposta ma.ndára um officio ... 

O SR. MoN·r,~zuMA: - Desejava que V. Ex. 
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rn 'o 11iandas~e ... (depo·i,o, da ler o r!/)iciu c1111-
tinú,a o orndor): Se acaso os trnball1os d11 ca
mara na.o fossem àa imporiancía dos ,H:l111ws 
nrio faria observação algnma a rcspeilo dn 
officio do Sr. ministro da·guerra ... 

O SR. PRESIDENTE observa que não têm lugar 
as cbservaçõe:S que o nobre deputado quer ex
pender. 

O SR. l\'.IoNTEZUMA : - Eu peço a V. Ex. 
que tenha à bondade de chamar-me á ordem 
no fim do meu discurso, e n1:í.O no principio; 
não dou direito a nínguem de antecipar a 
minha intelligencia1 e prevenfr meus argu
mentos. 

O SR. PRESIDENTE : - Eu teúho obrigação de 
cumpl'ir o regimenlo ; o Sr. deputado nao está 
na ordem, 

O SR. MoNTEZUl\tA :-- Pcrdôe- me V. Ex.; ntlO 
lenho ohrigaçrw de me expôr aos caprichos de 
quem quer que f61' ... Eu ia a dizer que se as 
circumstnncias µadarnenli1res estivessem ·no 
estado ordinnrio, não fn.ria ohservaç!lo alguma 
a respeito Jesle ollicio; mas como vejo que 
boatos coL-rem que lomão força e consistcncia, 
el'eío que é muito e rnuito opportuno que eu 
peça nesta occasião o adiamento da pt'esenle 
queslao. Não me emllaraçal'ei com o resultado 
da vetação, e sim com o dever de representante 
da nação, fazendo com que os estylos parla
nwntares sejão em ludo executados neslft casa ; 
aquillo que se pratica nos paizes mais adian
tados do que o nosso na prntica do systerna 
representativo deve ser objecto de nossas con
siderações. 

Eu vejo que nesses paizes, quando se diz que 
a adminislraç[lo n!lo prosegue ou que é al
terada, os trabalhos parlamenlal'es se sus
pendem e ficão adiados. 

Hontem apparecen uma noticia que apenas 
podia seL· comparada áquella que referi, acon
tecida em França entre o abbade Reynal e 
Franklin. Era essa noticia despida de funda
mento, mas pareci;-me que tem tomado con
si!::lencia, não só por não ter sido contestada 
pela folha official, como agora pelo que acaba 
de nos communícar o St-. ministro. Conheço, 
Sr. presidente, que nas terceiras discussões or
dinariamente não é · necessario o compareci
mento dos ministrns, ,r:;orque têm elles já ex
piicado os seus pensamentos nas discussões 
precedentes ; mas á vista do que já disse, julgo-_ 
me autol'isado ·a- pedir á càmara -que haja de 
votar pelo"adiarnenlo até , segunda-feira. Creio 
que em altenção ao eslylo dos trabalhos da· casa, 
não seria muito opporluno o adiamento, q~1e 
precisáwos terminar qmmto antes a discussão 
das forç;is de terra e mar. Devemos taml>em 
entrar quanto antes no orçamento ; mas hoje 
não podemos de fórma nenhuma fixar as forças 
de mar e terra, porque isto se deve fazer po1· in-

To1110 Il 

1'11r1n111."íl<'R dn ~º'''H'IIO, e n nova administração 
(H1• {, v1•1·d11de (l qrH• 1·orI·e) lrn de ter sem duvida 
111_,v11!4 it1i'o1·1111u,·oc•Y que dul'-11ni,;, O governo cle
vô,·11 í11111111dínl111111•11ll', 1111 f11lh11 offlcinl, mandar 
justificat· 011 d1!t:Hlll!ttlit· 1111·~ 1101icíns pnra as
segurar os lrnlrnllioR ilui-i l'íiiiiiii'iiR e suslcnlur a 
sua proprin l'orçn 11w1·nl ; u 11no 1t~111lo isto sirlo 
feito, creio qne i': do corpo lt•Hislulivo u11i dever 

!l l • /' ' ' 1 ' 1 n'CA,o se L.e1xa r ,a~ct nn t· por cssnfs t tJ "r;gns (,e 
gabinete. 

O Sn. CARNEJRO LEÃO :-A cumara tem suf
ficiente illustrnção parn nilo se deixai' fas
cinar. 

O SR. MoNTEZUMA :-_ Concordo com isso ; 
confio muito em mim e no corpo iegisiativo, 
mas dahi se não segue que se desprezem os 
usos parlumentares. Se o Sr. ministro da guerra, 
tivesse vindo á ca111a ra, ou o Correio Ofíieial 
tivesse desmentido essa noticia, de certo nilo 
perlil'ía o adiamento. Pol'lanto, queira V. Ex. 
mandar-me papel para cu fazer o meu reque
rimento. 

O SR. PRESIDENTE :-Quero mostrar que o 
Sr. deputado esteve sempre fóra da ordem. Eis 
aqui o que diz o regimento: 

O adiamento póde ser proposto por cada um 
dos depntados quando lhe couber a vez de 
fallar .... 

O SR. MoNTE:7.UMA :-Este artigo do regimento 
ainda não tem sido execut~do até hoje. Con -
sulte V. Ex. a camara se apoia meu adia
mento. 

O SR. PRESTDENTE observa que o não póde . 
fazer, porq11e, nos tet'mos do reglrnento, nao 

_podia o nobre deputado proµôr o seu adiamento 
sem que chegasse suu vez de fa11ar. 

O SR. MoNTEWMA :-Minha vez de fallar 
chegou quando se me deu a palavra pela 
ordem. 

ALGUMAS VozEs :-Ordem, ordem. 

O SR. MoNTEZUMA :-Então V. Ex. exclue o 
meu adiamento ? 

ALGUMAS VozEs :-Ordem, ordem. 

O SR. PRESIDENTE :- Nada mais faço que 
manter a ordem : o nobre deputado offe
recel-o-l~a quando chegar sua vez de fallar. 

O SR. MoNTEZUMA :-Eu peço que se lànce isto 
mesmo na acta : parece-me que V. Ex. nem 
sempre executou _ o regimento corno pretende 
agora. 

O SR. PREsIDENT& :-E' injustiça que se me 
faz ; ainda ha poucos dias, caso identico sue
cedeu com o Sr. Tosta e com o Sr. Gon1es de . 
Campos. . 

O SR, Go!IIES DE CAMPOS :-Apoiado. 
Q Sr. Henriques de :Rezende, tratando da 

materia da proposta.em dis~l,l,$São1 nota que -a 

48 
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gratificaçã.o que passou para os cirurgiões na lei 
de fixaç:io de forças navaes é só para aquelles 
que se achilo embarcados on effectivamente em-· 
pregados nos hospitaes: quer portanto q11e 
o mesmo se pratique em relação aos cirur
giões do ·.exercito, pat·a que não se entenda que 
de jgual vantagem ficão gosando os cirurgiões 
avulsos ; intelligcncia que se pórl~ tirar do 
modo por que o respectivo· artigo se acha. 
redigido. Propõe, pois, uma alteração no artigo. 
Persuade-se que deve· fazer uma legislação á 
parte, e não de uma lei annua, outra dis
posição que se acha na lei que se discute, 
pela qual se faiem extensivas aos cirurgiões 
~ililares as disposições do alvar·á ~e 1790: e po1· 
isso propõe a suppressrto do segundo membro 
do art. 7.0 

O Sr. Peixoto d.e Alencar diz que já na 
discussão da lei de fol'ças de mar desejára 
offerecer uma emenda no sentido da qua vai 
ap1·esenta1•: clla diz respeito aos capella.es do 
exercito, classe <Jue eslá em igualdnde de 
circumstancias com a dos cirurgiões militni·es; 
porque se esses mM·chllo' com os corpos a 

. que perlenccm, aos capellães succede o mesmo: 
se uns apresenUlo-sc nus oecasiões do perigo, 
os outros lambem se apresenta.o; se o cirur
gia.o compa1·ece parn tratar corporalmente do 
doente, o capellno tambem comparece para 
tratar do doente espiritualmente. Se pois todos 
têm os mesmos incommodos e os mesmos 
encargos, se todos estão sujeitos ás mesmas 
leis quando faltâo aos seus deveres, ju!.lo e 
que gosem das m.esmas vantagens. Enlrebmto 
o orador na.o quet absolutamente isto, con
tenta-se que os capellães tenha.o a gratificação 
de .30$ : offerece á imparcialidade da camara a · 
sua emenda. Declara que não é interessado 
em que tal emenda pas$e; não -é capellão 
do exercito ; tem um beneficio colladoJ e só 
por amor dajustiça é que a propôz. 

Sa.o lidas e apoiadas as seguintes em~~das; 
Do Sr. Rezende :- <( Em lugar de cirurgiões 

do ex~rcito; d!ga-se-cirurgiões dos corpos do 
exercito efiecttvamente empregados nos bospÍ· 
taes geraes. 

1c Supprima-se o § 2. 11 » 

Do Sr_. Peixoto de Alencar : - « Depois da 
palavra - mensaes - diga-se-e os capellaes 
terão a gratificação mensal de 30$000. )) . 

O Sr, Montezuma : - Estava estudando o 
regimento para poder convencer-me que uma 
questão de adiamento, que é sem duvida 
questão prejudicial, deve ter lugar depois de, 
te1·em muitos Srs. deputados discutido· a ma
teriat De cerl9 me parece que esta intelligericia 
é da maior extravagancia ... 

O.SR. PRESIDENTE :-Requerimentos de adia
mento podem os Srs. deputados pr.opôr em 
tempo competente, · 

O SR. MoNTEZUrtlA :~Entretanto aqui nn casa 
constantemente se tern considerado isto como 
uma vercfadeit·a extrav"gancia; porque se eu 
trato de adiar a questão; como é que esle adia
mento ha ue ser proposto depois de muitos 
Srs. deputados lerem fallado? No entretanto 
já prop11z o meu adiarnento e p1·etendo sus
tentai-o. Pouco lenho a accrescentarJ porque 
não desejo repetir o que já disse; julgo que 
ainda terei a palavra. V. Ex. faz-me o favor 
de mandar ler o requerimento ? 

Lê-se o seguinte requerimento : 

1c Requeiro que se adie a discussão até 
segunda feira, ec,n éonsequencia das noticias 
que correm sobre a mmiança do ministerio. » 

O adiamento é apoiado e entra em discussão. 

O Sr. Carneiro Leão não julga essencial o 
adiamento pelo motivo por que se clle pede ; 
porquanto o seu proprío autor deu como verda
deira causa da noticia in:;eritla no Dim·io do 
Rio o na.o leL· o redactoL· cousa alguma para 

· encher a folha. Parece-lhe que poderia depôr 
sobre a verdude ou falsidade do C'aso, visto que 
tambem figurou nelle ; e como a seu re~peito é 
absolutamente falso este facto, considera que 
set·á lambem a respeito de outros senhores que 
ahi figurão i toda viai continua o orador, se eu 
ncredit~sse que era verdadeiro, poderia exigir 
ei;se adiamento ; p01·que (a este respeito já a 
camara conhece a rninha opinião) eu algumas 
vezes nego confiança a algum ministerio, e 
t1uando nego confiança julgo do meu dever ... 
(Susurro ; o oi·ado·r 't.tolta-se para o lJ,fontezitma 
que conversa com o Sr. Andrada .Machado.) 
Peço a attenção do Sr. deputado que ofl'ereceu 
o adiamento. Julgo que este adiamento pal'.a o 
nobre deputado é inteiramente inutil. Se eu 
acreditasse no boato espalhado pelo Diario do 
Rio, certamente eu pedh·ia o adiamento, por 
que é conforme aos meus. principio$ ; muitas 
vezes tenho nesta cama1·a alleg,1do que sem 
confiança em algum ministerio uilo lhe dou 
fm·ça, náo porque não qu·eira a pacificaçao do 
Rio Grande, a exlincção da ·guerra civil, mas 
porque entendo que logo que se ache no poder 
um ministel'io que nao é apto, que não póde 
usar convenientemente das forças do estado, 
convém que este ministel'io saia, que deixe o 
lugar a outro que convenientemente use dos 
recursos que a nação houver de lhe offt:!recer. 
N_estes termos, se eu visse no poder alguns mi
nistros que eu entendesse que não era.o capazes 
de usar convenientemente· dos recursos do 
estado, de certo requel'eria este· adiamento para 

. ver quaes era.o os novos ministros, afim de lhes 
po'der presh1r confiança ou na.o ; mas para o 
nobre deput;.ido e seus collegas que têm constan
temente sustentado que devemos sempre votar 
as leis de fixaç~o de força dt: mar e teL-ra, seja 
qual fôr o ministerio, é inutil e::ite adiamento, 
porque os nobres deputa1os têm forçosamente 
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SE88ÁO EM 27 DE JULHO DE 1839 379 
de volnr cssíls força~, qualquer que seja o mi
nislerio ... 

O Sa. MoN'rEZUMA :- Aquellas que o governo 
pedir. . 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Todas as forças 
que são necessarias. 

O SR. MoNTEzu111A :- Aquellas que o governo 
pedir, e que são indispensaveis. 

O SR. CARNEmo LEÃO: - Por mais subtil 
que o nob1 e deputado possa ser, por mais fertil 
que . seja o seu espírito, não póde salvar-se da 
contradicção e.m que tem cahido. Se o nobre 
deputado julga que estamos obrigados a votar 
as forças de mar e terra ti:into ordinarias, corno 
extraordinadas, quaesquer que se_jao as pessoas 
do min'isterio, pouco importa ao nobre depu
tado que a noticia dada pelo D-iario do Rio 
seja ou no.o verdadeira : p:,ra mim teria algum 
valol'; e se não ap.oio com lodas as forçns o 
adiamento, é porque fichei bem :ipplicado o 
elita de Franklin que o nobre deputado re
cordou hontem : hoje ainda 11ão vejo rnr.ão pura 
1irndar de parecer, porque o nno compareci-

( l C• • • t ,1 >I , nt'\ (J men~o t .o ;::ir. minis ro .. a e;uerra n ... o e mv v · 
fundado pat·a crer que o minisierio se acha 
ab,1lado. O nobre deputado sabe (e elle mesmo 
o disse na c~sa), que os ministros procnrrivão 
esquivar-se de comparecer nas terceiras dis
cussões porque ,iá não linhão informações a 
dar; demais, o S1·. conde de Lages é membro 
do senado, e achando-se alli em discussão 
uma lei importantissima, naluralmenle se deve 
crer que elle quiz assistir a esta discussão, e 
não veio á camara julgando que nao f.inha mais 
nenhuma informação a dar. NM vejo porltmlo 
nenhum fundamento real, nenlrnma razão 
solida pela qual possa crer que o n1inisterio 
deva ser mudado; se· eu visse, póde estar o 
nobre deputado certo· que apoiaria o seu adia
mento. 

O Sr. Souza. Martins vota contra o adia
mento, porque não lhe merece credito o artigo 
do Diario do Rio; nem é razão o não com
parecimento do Sr. ministro da guerra. Quanto ao Diario, diz que se elle orador merece cre
dito naqtJiHo que affirmar de si proprio, póde 
assegurar que ninguem 1he fal1ou por parte do 
governo em composição do gabinete, e crê que 
o mesmo acontece com os outros senhores 
que, como elle orador, forao contemplados pelo 
jornalista. Julga que semelhante facto não é 
bastante para que se adiem as discussões. 
Quanto ao não comparecimento do Sr. mfriiitro 
da guerra, já o mesmo nobre auto: do requ~
rirnento declarou que não era pratica dos mi
nistros comparecerem nas terceiras discusSões. 

O Sr. Marinho vota contra o adiamento, 
, porque, seja tjua! fôr o rninislerio, é de seus 

principio_s concedel'-lhe a força que ente!J,d~t· 
necessarta para chamar á ordem uma provmcia 
rebellad/J, e mantC•J-a no iruperio. 

Voto contra o adiamento, cont.inua o orador, 
porque quero que p::i.sscm as fo,rças que ~sta.o 
decretadas ; não posso porém deixar de lastimar 
rrne nas circumstancias em que se acha o paiz, 
quando a ordem publica é alterada em uma 
provincia do imperio, quando outra está em 
completa rebellião, quando se tem dito aqui 
.qlle a ordem é ameaçada por toda a parle: 
quando en1fim, senhores, se necessita· que os 
governados tenhão toda a confiança nos go
vernantes, exista. ainda um minfaterio, que 
bem púderei chamar êransitario, um ministerio 
de circurnstancias, um ministet·io emfim, cuja 
ciissol11ção se annuncía diariamen(e. 

O governo, corno bem disse o meu nobre 
amigo o Sr . .Montezllma, tem uma folha offi
cia1, e não fez desmentir immediatamente este 
bo::ito : não conco!'re isto para tirar a força 
morul a este ministerio? A este mioisterio q1ie se 
-tem apresentado na camara seeptico, temeroso, 
que parece temer inimigos de todos os lados, 
e qne ao mesn10 lempo nrto procura ganhar 
amigos? E' nestas circumstancias que duas das 
rnnis importantes pastas ainda estão servidas 
interinamente? Eis o que eu considero ver
dadeiramente digno de lastima, Sr. presider,te, 
e isto quando o corpo legislativo est~ em seus 
tr;:.balhos: o minislerio n!lo se otgamsa, nM se 
completa ;· os ministros que se apresenl!:i.O ao 
corpo legislativo parece q~e nem confião na ca: 
mara nem confião no paiz, nem cõnfião em s1 
pt·op;ios : eu desejo a dissolução do gabinete, 
e que seja substitui do por outrn que se apresente 
com franqueza, que diga: - Nós que~emos 
isto ; se merecemos vossa confiança, dai-nos, 
se não merecemos, retirai-nos. - Eis o que eu 

. desejo, não por mim, porqu_e esto~ _nos. meus 
princípios ; qualquer que SeJa o mm1ster10 que 
se apresente, hei de dar aquillo que entendet· 
necessario para manter a ordem e governar 
o paiz. 

O Sr. Nunes Machado : - Principiarei 
como aea.bou o nobl'e deputado. Lamento que 
nas circu mstancias actuaes, quando o governo 
precisa de força, já por _causa da sua organi
sição, já pela sua composiçã~ pessoa!, appareça 
um esturàio tamanho que cte semelhante ma· 
nejra queira caçoar das circumstancias ~o 
paiz. Sr. presidente, en· nl'lo me posso persuadir 
que o gabinete actual tenha est~do de rn~os 
cruzadas sem attender para as c1rcumstancias 
do paiz : portanto, se o governo. actual ti~er 
dado alguns passos em favor das ~1_rcumst~ncias 
do paiz, me parece que estas noticias mmto de 
proposHo espalhadas vao estorvar os ~~sultados 
que. elle esperava tirar de suas 111.edi~a~, n~o 
para os que habitao os derredores do mrnJster10, 
não para os que estilo visinhos ao governo, mas 
sem duvida para os lugares longinquos, onde 
as noticias chegat·áõ, e immediatamente trarao 
desconfiança e enfraquecimento da aceção do 
~overno. 
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380 SEsslo EM 27 DE JULHO DE 1830 

Eu lambem sou daquelles que· seguem o 
principio de que a theoria da confü.nça susten
tada em absoluto é anarchica; mas se quizesse 
sustentar o adiamento, não seria contradictorio; 
potquanto sustentaria o adian1ento, não pelo 
meu principio, mas fazendo vêL· que tendo as 
forças de mar e terra de serem fixadus segun90 
as ínformacões do !2:0Verno. e sendo o g:overno 
que a~- pe-d~- ~~gund~ os c;lculos que t~m for. 
mado, responsavel perante o paiz pelo emprego 
destas forç:is ; no instante em que não tem.lo 
passado a ·lei de fixação de forças, me constar 
que um novo ministerio tem de vir executar 
esta lei, será prudente esperar que e1le venha 
aqui dizer se se qner responsabilísar pelo socego 
do paiz segundo os calculas do seu antecessor, 
ou segundo os seus proprios calculos. 

Portanto, aqueiies que segnem o princípio àe 
que a theoria da confiança en1 absoluto é uma 
theoria perigosa podem sem contradicção sus
tentar o adiamento. Mus voto contra o adia
mento, porque não quero que esse estmdio 
jornalista se ria de mim, nao quero dar gosto 
aquelles qne com o maior sangue frio como 
que insullão o paii. Eu n!lo 11cho rc1zao em se 
dar credito a noticias desta natul'eza, e muito 
mais, quando o mesmo jornalista se contradiz 
diariamente; hontem nos deu uma composiçl'l.o 
do ministel'io, hoje já demittio este ministcrio e 
apresentou outro. 

E' bem verdade que folha · official nada disse 
a este respeito ; mas deverá a folha official por 
força, consinta-me a expressão, receber o palito 
do seu companheiro do jornalismo? O l'edaclor 
do Co1'rao Official não terá razão para saber 
que foi mera graçola do seu companheiro? Não 
sei se está nas obrigações do redactor do Correio 
Official estar desmentindo a ludo quanto se diz 
a respeito do governo; não ::;;ei tambem se o 
redactor do Correio Official póde entra_r nas 
intenções, naquillo que tem de fazer a vontade 
irresponsavel; não sei se era muito regular que 
o redactor do G01·reio Qfficial, apanhando ditos 
que um jornalista avançou, quizesse affirmar 
cousas que pertencem á vontade irrnsp?nsavel. 

O Sr, Bezende na.o sabe se defende o actual 
ministerio; mas lev11,do pela theol'Ía dos factos 
ainda v~i com o ministerio. Conhece que o 
ministerio está frncamente organisado1 e que 
essa noticia não deixa de ter influencia nas 
provincias ; e por isso devêra a folha do go
verno serenar os effeitos que tal noticia póde 
trazei·, muito mais quando o seu redaclor, se
gundo dizem, tem tres contos e tanto para 
sustentar o credito do governo. 

Quanto á theoria da confiança de que se tem 
fallado, declara que qualquer que seja a si
tuação do paiz, se elle orador julgar que um 
ministerio não é capaz de salvar o paiz, nao 
lhe dará fol'l,a, não lhe dará um s6 soldado ; 
porque não qu~r ver estragado o sangue e o 

dinheiro do povo sem prnveilo publico : já o 
disse e o cumprio em outra occasião. Vota 
contra o adiamenlo ; pot·qne, já onvio a decla· 
ração de dous Srs. deputados que vinhão na 
l'í\111rH,<:Íí'êin dr. mini<:ll>rir. ,-1:,,.lr, n,,ln ,li,.,,•in' 
Vvo.i.,11_,....,._,.'(IAI\J' ..,..,., ~L .... &L,_._.., ............ &'J' ...,...,.'\.A.._, t-''-'•V '-A~'-"-"-1.~J }. 

sente que o St·. Tones não fizesse igual decl a
raçào. 

f'I fl- l"Caü_A:üa .:JA l"f •• -'1.. • O,_rl:.,~; ~ -•~~,. 
\,1 1,1.1,-, \,/'1/.l.'l.l,~U'IJ U.'11 \,/\.UlU~ ; - J: t"U ll t:I i! t:1'::it: 

homem do <liario que vá continuando assim ; 
porque não trai.iremos mais senão de adia
mentos, e chega o dia 3 de Setembro, cada 
um Sr. deputado, vai·se embora, deixa a ca
mara, (Apoiados.) Se qnizcrem os Srs. depu· 
lados assim orotellar as discussões, continuem . 

. Apezar de t~r muita necessidade àe ir para a 
minha provincia, não irei este anno ; ma~ 
quero que os Srs. deputados se lembrem de 
que estamo::; no terceiro rnez, sern lei do or
çamento, sem ·lei ele eleições, sem reiornrn dos 
codigos, sem as leis mais vitaes pa1·a o prdz ; 
peço-lhes que se demorem na côt'te. 

O orador, continuando, diz que qun11to á 
theoria da confiança, é sua opini~o que o deµ11-
tado póde rneusar o seu voto ao 111inis~erio1 mas 
por factos, nao por suspeitris, não porque liaja 
no ministerio uma ou oulrn pessoa a quem seja 
desaffecto. Lamentava que no tempo da l'egencia 
do Sr. Feijó · tal theorí:~ se seguisse para se . 
negar no governo as forças de que precisava. 
Seu principio é-armar o governo com a ne· 
cessaria força, e accµsal-o quando elle abusar 
della. 

Conclue observando que não lia de ser por 
gosto da vontade irresponsavel que o minis· 
tel'io ainda se ache por completar. 

O Sr. Montezuma. : - Lembrn-me que na 
Inglaterra costumava acamara dos communs 
pedir ao throno a liberdade Lie poder discorrer 
sobl'e os negocios pbhlicos ; recordo-me qne no 
tempo da rainha Isabel, Iord Bacon, respon
dendo ao presidente da camara dos communs1 

disse que a rainha se achava descontente do 
modo que a cama.ta dos comuns se queria in-

. tromettel' nos negocios publicas ; por isso não 
estava disposto a conceder semelhante liber
dade. Pouco mais ou menos estas são as pa· 
lavras que encontrei na historia constitucional 
do excellente· historiador Hallam. Se naquelle 
paiz tivesse já apparecido o recurso de se in
veclivar contr~ aquelles deputados que pro
cura.o examinar os négocios publicas, dizendo
se que esses deputados pretendem protellar as 
discussões da carnara; supponho que na In
glaterra nessa época não seria necessario fazer 
uma declaração dest~,s, que é e sempre foi 
considerada odiosa. Eµ entro com receio na 
sustentaç~o do adiamento que propuz. 

Nà sessão pa::;sada já me exprimi ácerca deste 
objecto. Quando o meu nobre amigo por S. 
Paulo tocou nelle, eu, para desvanecer uma. 
idéa, e ·ao mesmo tempo exprimir um senti-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:29 - PÃ¡gina 11 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1839 381 

mento de que c.-;hwa possuído, 1embrei-rnc não. 
só do dito de Robert Vl al pole, e dc1 explicação 
que den a esle dito o escriplor Grnhi:ltll ; mas 
referi L.1.rnbern o facto acontecirlo entre Franklin 
o R .o.un4'"l l T-l nia f"'lilll~n rlo ttn_1..'Ã n.-'\'l.\'\P.\, .. ~ ""n' 
~ .1.'-'-Jl..10,.l~ .LJ..\Jj'- l.>~_.,._,._..._,..._. -.....,..._, ,_,.~.._ ..... ._.L.1-\..lll"VII.\ .. \'ILI. 

pouco modificada. Eu sou obl'igado a dirigir
me pelos factos: honlem tinha i:lpparecido a 
notida. o 0nrreio Official oodia não saber 
a;ü;-~u -o -s~-u ~·~dact~l' não' estar :;ufficiente-
mente instruido ela resposta que devia dú; 
hoje, porém, tal circumstancia hão póde mi
litár·; ·o Om·1·eio OJficial continua silencioso, e 
o outro jornal coD tin 11a a asseverar uma alte
ração do gabinete ; e isto mesmo póde trazer 
cornsigo um car~cter de veracidade, póde 
mostrar que a noticia de hontem foi inexacla, 
que a noticia de lJoje tem mais probabilidade : 
verdade é que o jornalista âiz que não garante, 
mas \;ãG d~ssas ?~h,n·.,._-;; t'l.ri~1.~i\'.>W$, pa\avras 
sem sentido. Se acaso a carnara quizessr exigir 
de mim uma declaraçilo formal de toda a 
rniúha convicç11o a este respeito, eu talvez dirio 
que ainda hoje e:Slou persuadido que lal no-

. tieia é despida de fundamento; mas dahi não 
se póde seguir que, sendo eu representante da 
nação, ao facto das consequencias, dos resul
tados de se espalhar na capital tal noticia, e 
mesmo em paizes estrangeiros ; ao facto dess0s 
resultados, ninguen.1 me poderá negar que eu, 
como representante da naçao, deva dar motivo 
a uma discussãO sobre este objecto. 

No meu primeiro disct.n·so eu disse qne me 
não ~mbara<;,aria tom 1,) re~u\\aóo do ac'úa men'to, 
querendo inculcae á camara que muito me 
embaraça com aquillo que se houvesse de 
dizee na discuss1io ; porque é desta fórma que 
se póde tirar as consequencias de semelhantes 
noticias déntro da capital e fóra della. Será 
por ventura ignorado pelos nobres deputados 

· que me ouvem, que em um paiz onde se fazem 
operações qe credito,. ern um paiz mercantil 
como o nosso, donde devem partir fundos para 
que sejM pagos os nossos dividendos na· Eu
ropa, tal noticia nM é indifferente? Póde dizer
se que a administração actual ainda continua 
com o mesmo credito, com a mesma força 
quando \aes noticias se espafü-a.o, e não são 
contradictadas pela folha official? O ministerio 
ainda se não acha de todo formado, ha pastas 
interinamente exercidas; não póde · o comple
mento do gabinete causar uma alteração em 
todo elle? Será por ventura extraordinario que 
a en'trarem dous membros no gabinete. possa 
trazer esta_ alteração? Todos estas considera
ções, senhores, não produzem um tal gráo de 
probabilidade que deie abalar a força, a esta bili~ 
dade e o credito da aolual administração? Será 
isto vantajoso ao paiz? Não deverá a camara 
sobre esta materia molivat· uma questão que 

. illucide, que . desassombra a o pi pião publica, 
que ratifique o conceito da_ administração? E11 

creio que o que se acabo· de dizer tem merecido 

dos meus dignos colleg:i.s aUenç~o, e que elles 
de modo algum erêm que meLl intento, apre
sentando e.,le adiamento, foi corno dis:;e o nobre 
deputado pela Parahyba, protell.ir a discussão ; 
oão, não tenl10 ta1 desejo; desejo sómente levar 
jO throno estas expressões respeitosas, para que 
quanto antes se complete o miniBterio, quanto 
antes saiba o oaiz cruem s1lo os servidor2s da 
corôa. Eu, Sr: pt·esidenle, nisto sou muito co
herente; quando o nobre minislro da guena se 
apresentou na camara, tornei a liberdade de 
d dgir-lhe a1gumas expressões a respeito do 
complemento do ministerio. S. Ex.. disse que na 
constituição e:ristia nm artigo que punha seme
lhante discussilo fóra da alçada da camara ; 
não me conforrnei com a opinião do nobre mi
nistro, mas por delicadeza, por miriha posiça.o e 
revêrencia ao poder irresponsa vel do paiz 
nào insisti. Parece-me que nislo dei uma 
prova de commedimento, de prudencia pal'
lamentar; os aconlecimcntos, pot·ém, se
guirao-~e por tal manei1·.1, q1Hi me obl'i
girão hoje a l!·uzel' ú. consideniç1\o da ca
mara um objecto que não é digno de sua 
attenção. 

Disse-se que minha opinino a respeito deste 
adiamento m·a contrndictoria conlt',l o principio 
por mim omitlilio sobre confiança parlamentar. 
Ji o nobre deputado pol' Pernambuco me fez o 
favor de defendeMne nesta párte, bem que de
cl:u·as::ic que na.o era de todo da minha opinião. 
N,10 repetit-ei o que o nobre deputado disse, 
eni revel'encia ao mesmo digno cffiputado ; a 
carr!.ara o ouvio, e repetil-o seria talvez ex
primil-o e'tn phrases menos dignas, menos ex
pressivas. 

Disse -se que não era estylo assistirem os 
nobres ministros ás terceiras discussões. Eu fui 
o primeiro que o lembrei ; mas perguntarei : 
o incidente de que se trnta não é suftlciente para 
fazer Sllspcitar da falta do nobre ministro? Direi 
mais ao nobre deputado, que se acaso quizesse 
dar conta á carnara de tudo quanto por fóra 
tenho ouvido, eu diria que corre que o nobre 
ministro da guerrn já déra a sua demissão, ou 

_pelo menos que in;;tára para que se terminas.se 
· a formaÇãq do ministerio, por isso que não era 
possivel que elle continuasse a fazer parte do 
gabinete, sem que estivesse o gabinete com
pleto. E;u, Sr. presidente, nada assevero como 
certo ; mas este e outros boatos devem.justificar 
o meu procedimento nesta casa. 

Sr. presidente, tocando neste objecto, devo 
dizer alguma consa que mostre á camara minha 
opinião a respeito do actual gabinete. Eu tenho 
dito já que no actual gabinete existem amigos 
meus, pessoas em que tenho a maior confiança, 
por consequencia nenhuma duvida tenho ern 
dar ao governo aquillo que o governo entender 
que é indispensavel pa.ra fazei:: ó S/3t'li'v0 pu
blico ; sentirei que alguns dos nobres ministros 
actuaes se vejão na, necessidade de largar Q 
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3t,2 SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 18:39 
ministerio. Porhrnto, com esta explicação e -com 
outras observações já feitas a respeito da ne
cessidade de discutir este objecto, supponho 
que lenho dtmonstrado a necessidade do adia
mento; e justificado a minha intenção quando 
o propuz. 

Nós, Sr. presidente, já alguma cousa ga· 
nhámos com a discussno, posto que não com
pletameute, como disse o nobre deputado ; já 
alguns Srs. deputados decJarárão que não farão 
convidados para o ministerio: por con.sequencia 
não são verdadeiras as noticias a seu resp~ito. 
Mas outros senhores ainda não füerão a mesma 
declaração: tambem não a exijo, eu nada tenho 
com 3eme1hante objecto ; sómente o que desejo 
é que o paiz tenha uma administração, que 
esta adminislraçno se ache completa para qne 
gose de toda a força moral que merecer. · 

Não me recordo de outrn objecçã.o que ullo 
tenha sido combatida. Julgo desneces,ml'io re
fulnr o argumento de impertinencia com que 
o Dim·io do Rio apresentou taes noticias ; 
julgo que qualqner Jornalista tem o direito de 
publicar uqui!Io que chegm· ao seu conheci
mento ; da parle do governo eslá o desmentir 
aquellas noticias que tiverem consequencias 
sérias a re:.peilo do governo. Eis o que eu 
desejárà que a r1dministração actuaJ mandasse 
fazer. E, Sr. presidente, nno será um argu
mento digno da consideração da camara suppôr 
que a adminish·ação actual teria já mandado 
fazer esta declaração, se com effeito nllo se 
estivesse actualmente tratando de formal' um 
tlOVO gabinete ? Terá ella por ventiira inlm·esse 
em que taes noticias se espalhem e vigorem 
na opinião publica? Não certamente. Ha por
tanto prohabiiidade de que se trata de orga
nisar um ministerio novo, e neste caso a 
camara deve suspender os seus ti-abalhos pelo 
que respeita áquellas discussões que devem 
ser baseadas, segundo a letra da constituição, 
sobre informaçoês do governo. Nesse mesmq 
jornal do Rio apparece llma correspondencia 
que tem um caracter um pouco mais official, 
um pouco mais vetidico, e nella se dii qne 
se trata actualmente, nao de uma organisaxãc 
completa do ministerio, mas do complemento 
do gabinete. Em tal caso, nã.o poderá a ca
mara hesitar a respeito do voto que deve dar 
sobre a fixação das forças de terra? Sem duvida 
alguma. Eu lastjmei, Sr. presjdente~ que hon, 
tem o nobre ministro da marinha não dis
sesse alguma cousa ácerca deste objeclo ; mas 
o seu silencio foi extremamente explicador para 
commigo. Confessarei á camara que o meu 
discurso de hontem, trazendo á sua consí
deração o dito de Robert '\V' alpole e a resposta 
de Franklin, teve mais por fim tirar o nobre 
ministro do embaraço, do que fazer crêr á 
camara que a noticia deveªser considerada abso-
1 utamente sem fundamento. Na .verdade, con
tristou-me a posição do nobre ministro da 

. marinha : nada me parece mais. irregular e 
mais digno da condescencl~ncia da carnara, do 
que, tratando-se de um objecto desta natureza, 
não se achar um dos ministros da corôa em 
estado àe poder immeàiatamente desmentir se~ 
melhante boato. 

Sr. presidente, no meu primeiro discurso 
lembrei á carnara os estylos parlamentares a 
respeito de taes objeclos. Nós ainda não temos 
adaptado inteframente. taes estylos ; mas pet·· 
a:untarei se somos uma t1aÇ[1J constitucional
represen tati va, e se taes estyJos corroborão o 
systerna qne jurán)os, e dão força mor·al ao 
corpo legislativo, e no mesmo tempo reflectem 
força moral ao governo do paiz; por que 
motivo não adoptaremos semelhantes esty1os? 
Por ventura os trabalhos da camara de hn,ie 
sllo os mesmos que erão em 1823 e 1826 ? 
Certamente nã.o : nós avançamos diariamente 
na carreira prHl,;1mentar i as nossas discussões 
têm-se tornado mais aprofundadas ; os nos.:;os 
princípios parlamentares têm-se radicado mais, 
e por consequencia nno é muito, pelo conlt·Hrio, 
é dt.!vm· nosso adoplar oi; eslylos de que fal!o, 
e q11e todos nós ]êmos nas folhas inglezas e 
francezas pot· oucasillo da dis:aolnção do rninis
tcrio Melbourne e do concfo Molé. 

Eis, portanto, Sr. presidente, o que creio 
digno de sei· trazido á. consideração da casa. 
Elia votará sobre o adiamento como bem o 
entender : a co1·ôa tomará na consideração 
que entender em sua ~abedol'ia as minhas 
expressões e os ohjectos trazidos pol' occasião 
deÍlas. Eu, Sr. ·presidente, cumpri um deve.r 
de tepresentante da nação, dei motivos a uma 
discussrto que me parece irnporlantissima ; 
encetei uma marcha constitucional, que tem 
sido adoptada nos paizes classicos do systema 
representativo. 

O Sr. Paula Cand.id.o : -Eu nM quizera 
fallar; mas como receio que o adiamento passe, 
dírei algumas palavras. 

·o {irn a q11e se propôz o nobre autor do adia
mento já está obtido : o primeiro fim era es
clarecer o paiz sobre se com effeilo estavamos 
em vespera de mudança de ministerio ou nllo. 
Creio que, quanto a est_a parte, está satisfeito o 
nobre deputado, e que nenhuma duvida .... 

o SR. TORRES :-Eu nllo : fiquei no mesmo 
estado. 

O SR. PAULA CANDIDO :-Creio que os nobres 
deputados terão ao menos tido algurIS escla
recimentos1 e ouvido algumas explicações; Iogoi 
emquanto a mim, o campo está mais des
cortinado, porque jri sabemas que um iHustre 
deputado que foi apontado para. ministro não 
o é. Eis uma questão decidida. 

Em segundo lugar direi que a participação do 
nobre ministro da guerra nada tem de extt-a~ 
ordinaria, e della não se deve concluir que o 
ministerio esteja mudf).ào, O annuncjo. que 
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vem no jornal é cousa muito onlinnria, que não 
dP.ve fazer irnoressão ali:m111a : são cousas nue ---·------ ---L- ------- ---ç------~----- -- ---- -l--

vcmos a cada momento ; e se dermos a taes 
annuncios mnita imporbncia, talvez sirvão al
guma vez de base para se mudar alguma admi
nistração, não digÕ a actual. Eis pot;qlle me de
cidido a volar contra o adiamento. 

Ouanto aos ar!:!urnentos fundados em ore
ced~ntes, se cu quizesse lançar mão de algum 
precedente, diria que em 1837, quando se an
nunciava nil.o fÓ n mudança da administração, 
mas a abdicação do regente, a carnara reunida 
nem po1· isso deixou àe continuar nas suas de-
liberações. · 

De que serve dizer-se que o minislerio est..i. 
para se mudar, quando estamos tr:ltando de leis 
constitucíonaes ? Aq11élle~ :c;enltores que en
iendem que a confiança tomada no sentido abso
luto é uma opinião anal'chica e revolueionat'ia 
nao se devem ímporlt1r com quaes :;(.,jrto os 
membros que sobem ao poder, e devem vo~at' 
necessariamente contra o adiamento. 

O Sa. MARINHO :-Aµoiado, voto contra. 
O SR. PAULA CANDIDO: -Sr. presidente, a 

'udministraçao de 19 de Setembro foi neguida 
e estigmatisada, porqne deixon o ministerio 
sem te1· dado ás camarns as necessarias infor
mações, e a principal razão por que a admi
nistra~ãD passada foi arguida por se haver assim 
retirado fundou-se em que o ministerio actual 
não podia dar informações. Ora1 o ministerio 

· que snbstituir o actual estará ainda menos 
habilitado para dar taes informações. Ora) como 
o illustre deputado a1.1tol' do adiamento, que 
foi o mesmo que eloquente e energicamente, 
segundo o seu costume, estigmatisou a admi
nistração de 19 de Setembro, porq_ue deixou a 
casa sem informações, baseou o seu requeri
mento mi necessidade de esperar que o minis
terío que succeda ao actL1al dê íuformações, 
rogo-lhe que vote contra o adiamento. porque 
a administração que viel' não puderá dar infor
mação alguma, 

Creio que esta occasião é muito propic.:i~ a 
esses senhores que tem fallado no volo de 
confiança, pol'que quando suppoem que o mi
nisterio vacilla, os senhores que votiio, segundo 
a confiança, na adininistraçrto, e s6 porque têm 
confiança, não poderáõ votar por nenhum mi
nisterío em que nn.o têm confiança. E já que 
toquei nesta especie, peço licença a V. Ex: para 
declarar o que penso relativamente á confiança. 

Eu sou do numero rlaquelles deputados que 
não tivetao occasia.o de declarar o seu voto a 
este reflpeito; mas sou do principio da confiança, 
e entendo que o governo não póde merecer o 
votu da camara quando ella nrto tem confiança 
no governo.· Esta proposição é absurda. Sei que 
em verdade não se póde usar em quaesquer 
circumsta.nciüs de semelhante direito, mas 
entendo que quando os negocios publicas têm 

chegado a circumstancias melindrosàs, clima• 
let·icas e decretoria.s, é do dever de um depu• 
tado dar ou negar o seu voto segundo a 
confiança que tem na ildministração. 

() .~r--t M,1.0ri'\Jr.rf\ •---.1\Tarr!l nõn. u rin-11..., 9 
'--' .....,,u,., u..-. ... 4J..,&~1.1..1.v • J..'1,..,t)l.L t-'"v 1,_, Çlt)l"'-V... ~ 

O SR. PAULA CANDIDO : _:_ Responderei ao 
nobre d?p~tado, a que?1 tenho rnu~t~ incli
nação. Direi que nilo dana a uma adrnmi~tração · 
em que1n não tivesse confiarn;a nem pão, nem 
rigua, nem ar, e rnettêl-a-hia, em uma machina 
pneurnatica (r·isadas); porqu(~~ eu entendo que 
assim como se não deve entregar a direcça.o 
de uma ernbarcação a quem a póde fazer 
naufrai:?:ar. não devemos lambem confiat· a n:ío 
do estc~do, a homens que entendern~s qu~---; 
possão perdel'. Uso deste argumento de pari
dade, porque tanto rio nosso padàmento, como 
nos de outras nações, é :.i.dmittido comparar-se 
o estado a urna .náo dirigill.1 por pilotos, que 
são os ministros. Ora, se não enlregariamos 
uma embarcação a um piloto em quem na.o 
tivessemas confiança, como nao admittir que 
se negue ludo ao governo d.o paiz quando nelle 
se não confia? A um tal governo eu negariu 
pão, agua, ar, terré\ e fugo. Negaria os 5 
elementos se etles já nilo fossem hoje 55. 

Julgado discutido o adiamento, é rejeitado. 
Enlra portanto em terceira discussão o pro
jecto para fixação de forças de terra. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. P eixotp 
de Alencar: 

{< Ao art. 7º, depois das palavras mensaes, 
diga-se : - os capellães, pot'ém, tera.o a gl'uti
ficação mensal de 30$. -Salva a redacção. » 

. E' tambem apoiada a se$J;uintc einenda do Sr. 
Rezende ao mesmo art. 7º : 

<e Em lugar de - cirurgiões de exercito -
diga-se: -dos ci1·urgíões dos corpos de exercito, 
e effecti vamente empregados nos hospitaes geraes. 
Supprima-se o paragrapho seguinte. J) 

O Sr. Coelho: -Pedi a palavra pam dar urna 
explícação ao nobre deputado de Pernambuco, 
que encontrou dn vida na disposição do art. 7'', 
que trata da gratificaça.o addicional aos cirur
giôes do exercito. Creio que o artigo como está 
concebido é mais claro do que a emenda que o 
nobre deputado mandou á mesa. Segundo a 
disposição do artigo, pe1·ceberáõ esta gratificação, 
nl\o os ciruegiôes avulsos, mas os que estiverem 
empí·egados nos serviços dos corµos, em es
tabdecimenlos milit,u·es, e no serviço do exer
cito, pol'qoe esta é a disposição da lei do 1,.,. de 
Outubro de 1834, a que se refere o artigo, que 
nào faz mais do que augmentar esta gratificação 
concedida por aquella lei. A emenda do· nobre 
deputado diz que a gratificação addicional será 
percebida pelos cirurgiões- dos corpos do exer
cito e empregados pos hospitaes geraes : isto 
póde dar lugar a muitas duvidas, porque nao 
temos hospitaes geraes, e a emenda se re-
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fere por consequencia a uma eousa que não 
existe. , 

Se estivesse presente o Sr. ministro da guerra 
eu teria alguma cousa que _dizer, e mesmo o faria 
se estivesse certo que o Sr. ex-ministro da guerra 
quizesse dar algum9s explicações sobre actos da 
adminislração passada. 

Farei sempre uma observação sobre o art. 3º 
na parte em que diz que todas as forças serão 
distri_buidas pelas provincias da maneira que o 
governo entender. Já mostrei que esta disposição 
é desnecessaria1 porque por um artigo da con
stfruiçno ao governo compete empregar a força 
armada como julgar conveníente. Mandarei, por
tanto, emenda de supprnssão a esta parte do 
artigo~ 

Eu tambem concordaria em que o augrncnto 
de gralificação aos cirul'giões do exercito fosse 
tomado em consideração em uma lei especial, 
porque de outro modo estaremos na necessidade 
de incluir esta disposiça.o annuahnente na lei 
de fixação de forças ; mas como é preciso me
lhorar a condição dos cirurgiões militares, 
votarei para que passe esta disposição na pre
sente lei, incluindo-se depois a mesma dis
posição na ordenança militar, que necessaria
m~nle lla de determinar algnma cousa a este 
respeito. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Coelho : · 

.t< Supprima-se a ultima parte do art. 3º, que 
diz : -Todas as forças serão distribuida~, etc. 11" 

O Sr. Carneiro da Cunha : -O nobre depu
tado, o Sr. Alencar, mandou emenda a favor dos 

. capellaes : não duvido concordar nella, mas 
quero prevenir ql'.le se dê este angmcnto aos ca
pellães que não e:stiverem em-exercício, como ha 
uns poucos em Pernambuco, donde aliás tem 
sahído uão pequena força, e como lambem ha 
no Rio de Janeiro. Não sei se nós devemos 
augmentar os vencimentos áquelles que '<:onti
nuarem . a ficar na sua casa. Eu ao menos 
não votarei para que se abone este augmento aos 
que assim procederem. Eu desejára ter infor
mações do numero dos cape11~es que temos no 
Rio Grande do Sul, onde existe não pequena 
força.·Creio que todos os capellães estão na côrte, 
cm Pernambuco, e em outras pt'ovim·ia~. Offe
reço, portanto, sub-emenda, para que, no cas.o 
de passar a emenda do Sr. Alencat·, se vole 
tambem a fav:or da minha emenda, que é con
cebida nos seguintes termos : 

<< Se passar a eq1enda do Sr. Alencar ácerca 
dos capellães - diga-se - em exercicio. ,1 

O Sr. Coelho Ba.stot,: - Na segunda dis
cussão -offereci uma emenda para que o 
destacamento da guarda .nacional da minha 
província ficasse isento do regulamento da 
primeira linha : então um Sr. deputado disse 
que não era. preciso, porque já devia estar 
findo o destacamento, e outro Sr. deputado 

cÔmbateu a minha emenda. Para não pro
longar a discussão retirei ·a ; mas ·tendo visto 
que pela Jei de fixnçno de forças do anno 
passado se pôz ern vigor a disposição da 

· lei anterior a este respeito, e que a guarda 
nacional conlin ua a estar sujeita ao regula
mento da primeira linha, por isso reproduzo 
a ,ninha emenda, offerecendo a seguinte : 

(( Os destacamentosda guard·a nacional ficão, 
desde já, i,,entos do regulamento de primeira 
linha, salvo naquellas províni:-ias onde effectíva· 
mente por meio das êtrmas se pretenda trans
tornar a ordem legal, e seja preciso ao governn 
empregar a fot·ça. J> 

Esta emenda é apoiada. 
O Sr. Alva.res Machado:- Sr. presidente, 

sinto-me embaraçado .para fallar ácerca de uma 
emenda que se acha na mesa, pedindo a sup
pressão de urn artigo aclditivo que passou na 
segunda discussão desta lei, pela qual se isenta 
a ~om"arca da Cot·itiba do recrutamento de pl'Í· 
meirn linha; sinto-me embaraçado, porque o 

· nobce autol' da emenda não me tez a hom·a de 
produzir as razões em qu~ a fundava. Entre
tanto terei a sa!isfaç~o de levar á sua presença 
algumas considerações a este respeito. 

Quando em segunda discussão eu mandei 
aquella emenda, expuz as razões em que me 
fundava. Apresentei a co;narca de Coritiba como 

. o nosso viveiro de soldaribs de ca vallariá, mas 
ápresentei-a igualmente em estado tal, q,1e não 
é possível fo.zer-se alli reci:utamenlo. Eu disse 
que a população àaquelia comarca se acha em. 
Um estado· miseravel pela perda exlraordfoaria 
que tem tido em consequencia da peste e 
carrapalo, que lem matado grande parte do gado 
cava!Iar, que faz a base da fot,tuna da comarca; 
e disse que além deste prejuizo, soffria outro 
não pequeno pe!A ·estagnaçao do éom r.ll.ercio 
d_a herva mate, que exportava para Buenos
Ayres; e disse mais que com a grande queda 
no valor das bestas muares a comarca . tem tido 
graves prejuízos, e que além de todos estes 
prejúizos apparecera allí a epedemía das bexigas, 
que levou grande pal'te da popnlação á sepul
tura, e que a outra parte emigrou para fóra 
da corn::irca para não se expôr ao contagio. 
Acha-se pois a ·comarca da Coritib;1 em circum
stanci as que exigem que os legisladores fação 
alguma cousa em seu beneficio. E' de rnister 

. que os povos conheção palpavelmente q1~e os 
legisladol'es e o governo alguma cousa fazem 
ern sen beneficio. Se não se attender ao estado 
deploravel em que se acha aquella populaça.o, 
se se continuar ã recrutar alli como até o pre
sente se tem feito, o que dirão os corilibanos? 
Que nenhuma vantagem elles obtém da parte 
do governo e dos legisladores. Se a constituiçã.o 
garanle Oil soccorros publicos em càso de pu
blico detrimento, eu entendo que a comarca 
da Coritiba se acha nas ch·cnmstancias·de me;-
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tecer este soc~orro, esta suspensão de recruta-· 
menlo por um anno, principalmente quando é 
certo que ainda ha pouco lempõ se fez nlli o 
recrutamento no mon:1ento ·em que o conlagio 
levava para a sepultura uma grande parle dos 
habitaules; o c1ue servia muito para ajudar a 
emigração do resto dos coritibanos para outt·os 
lugares adjacentes. Nem se diga que o governo 
deve ter naquella comarea alguma força para 
operai· em caso de necessidade : se qnizer fazer 
operações na comarca da Coritiba, nno é neces
sario recrutm· nella ; póde seni isto fazer operar 
as f<H'ças que alli le:m á sua disposição. 

Não acho força na~ reflc.:xões que se me tem 
feito em parliculat· á,cerca da emigraçãO que 
podem f'azer os povos <las oulras comarcas 
para a Coriliba, porque, se ficão isentos do 
rccrulamcnlo, não flcão ijlentos da guarda na
cional e defender a prnvincia das incursões que 
possão fazer os rebeldes do Rio Grande · do 
Sul ; e se em taes ci1·cumstancias tiverem emi
grado algumas pessoas para a Codtiba, maior· 
forç!l apresentará a co1narca para repellir os 
rebeldes. Todav-ia convirei em que a miuhn 
e me11da seja limitada_ para os naturaes e do
miciliados da Coritiba, poslo que os homens 
recrulaveis, quando lia recrutamento para pri
meira linhà não fogem no Brazil pura- lugares 
povoados, mas para o matlo. Alguma cousa mais 
talvez possa dizer dl;lpois que ouvir as razõe,:; 

_ que nos apresentar o .illuslre autor da emenda, 
que _eu desejo combater, o que não posso fazei·, 
por<~ue não sei as razões em que elle se 
funda. 

Sém duvida serão valiosas, mas não tanto 
quanto· seja bastante iara. se sujeitar a Coritíba 
ao recrutamento no. momento em que precisa 
de soccor1·os. Eu podel'ia a.llegar a necessidade 
mesmo que temos de alliciar a comarca da Co
ritiba, isto é, fazer-lhe sentir as vantagens que 
encontt-ará, permanecendo, como tem feito 
até ac1ui, obediente á lei e á legalidade ; 
mas direi que isto seria odioso. ·A com:.uca 

· da Coritiba é tão leal. e tão fiel (nu1nei·osos 
apoiados), que ainda quando os legisladot·es 
a sujeitassem, no esta.tio em que s~ acha, 
ao recrutamento para h·opa de linha, a co
marca da Coritiba não .se bandearia com 
os rebeldes (nume1·011os apoiados), não se 

· apal'laria da linha do dever qne tem seguido. 
Mas uma comarca tão leal, lão fiel como 
aquella, algum beneficio deve merecer d·os legis
Ja9ores e tio governo, pdncipalrnente quando as 
circumslancias da comarca são taes. que nao se 
poderá alli executar o recrutamento : não ha a 
quem recrutar,. porque os. que escapál'àO das 
bexigas emigrál'ão para outras comarcas. . 

Mas diz-se q~e. o governo que1· alli verificar 
um engajamento : mas o governo já o não 
mandou fazer varias vezes? E pôde verificai-o? 
Não, porque o governo não póde offerecer aos 
coritibanos uma somrna tal, que os mova a ir 

TOMO li 

fazel' a guerra, que os iudcmnise -dos lucl'os que 
perdem. :Dentro mesmo da comarca, em qual
quer trabu]ho rural, qualquer corilibano ganha 
di@riamenle de 800 a 960 com a c.ollieila da 
herva-mate, que se sabe que é muit.o facil e 
muito pouco t_rabalhosa. Como, pois1 esperar 
que alli se possa ve1·ificar um engajamento para 
ir á guena ? Seria de mister que se· offerecesse 
um conto de réis por cada soldado : ora, isto 
nem as circumstancias do thesouro o permittem, 
nem parece passivei. · 
· O SR. GoMES RIBEIRO :-A isenção é anti

constitucional : a lei é igual para todos. 
O Sn. ALVARES MACHADO :-A isençllo é anti

constitucional ? Mandarão-se soccorros para 
Santa Cathal'ina. 

O Sit. COELHO :-Ainda lá não chegárã9. 
o SR, ALVi\RES MACHADO :-Mandárão-se soc

CO['l'OS para o Ceará, diz-se que se mandarão 
para Goyaz, nao se 111anda1·ão para S. Pa u·lo e 
outras províncias, porque delles, na verdade, 
não carecião; mas argumenta-se que a lei é 
igual para lodos! A assembléa provincial de 
S. Paulo pedia ·por uma representação dirigida 
aos podeL·es geraes esta isenção, porque a có
mat·ca da Coritiba se· acha na necessidade de 
uma tal isenção. Advirta-se que a assembléa 
provincial não quer que as outras provincias 
dêm um só soldado mais do que devem dar, 
em consequencia desta isença.o : nao ; a pro
víncia de S. J>aulo ha de dar os soldados que 
lhe tocar na distribuição do recrutamento, não 
da comarca da Coritiba, que está nestas desgra
çadas circumslancias, mas das outras comarcas; 
e se acoutecer que alguma comarca de outra 

. provincia caia no mesmo estado desgraçado em 
que esta se acha, a comarca da Coritiba, que 
hoje recebe este beneficio, não terá duvida de 
dar mais soldados em lugar da çomarca de 
outra província que necessitar deste soccorro. 
Repito que a p1·ovincia <le S. Paulo não quer 
que se diminua no contingente do imposlo de 
sangue, com que tem __ de concorrer, a pa1·le 
com que a comarca da Codtiba deixar de con
corret· em consequeucia· desta isenção: não ; 
seria vergonhoso para uni paulista que um sol-

. dado de ouh-a província mal'ch!'sse em subsl~
luição á pal'te do contingente com que tem de 
concorrer. (.Apoiados.) ·Eu quero que a minha 
província concorrn com o seu contingente por 
inteiro i não lenho mesmo dito cousa alguma 
sobre o recrutamento .que diariamente si:, faz 
na prc,vincia de S. Paul(), talvez sem attenção á 
igualdade da distribuição. Parece de justiça que 
quando têm de ser recrutados 4 mil homens, 
por exemplo, seja o recrulamento distribuid() 
pelas ·províncias conforme a popuhwno de cada 
urna, tomando-se por base a representação na
cional, oull·a meuos fallivel ; mas o que acon
tece é que de S. Paulo se exige sempre rnaio1· 
nurnern de soldados do que Ju~ oull·as pro-

•1}.) 
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38G SESSAO EM 27 DE JULHO DE 183}) 

vinr.ias; comtudo não nos cp.ieixamós, porque 
isto acontece en1 consequencia de as ci1~cn1n .. 
stancias do paiz forçarem o governo ,i linu· dul!i 
maior numern de soldados. Se eu fos::;e pres1-
rlr-.ntP. rJP. S Pa,rlo. não recru!av,\ na comarca ------- --- ·-- - ------, - -
da Coritiba. 

O SR. Gôilrns RIBEIRO :-Isto é adminiBtra-
i;un o 'rl5rt nh1ó.-,,fn ,L:l 11,n~, ln.i 
LI YU ~ LACA.V VJ.JJ'\,.iV~V ~V Lll.l..lUI, JV,i• 

O SR. ALVARES MACHADO :-Disse-se que esta 
dispo.;;ição é anti-constitucional, porque a lei 
deve ser igual para todos J E'. 11' t,{j;::;u. ullrnt t-'~' ,i · 

a constituição milito pelo lado material, e abano 
donar inteiramente o se11 e:;pirito. A lei, diz o 
nobre deputado, deve ser igLial para todos! Mas 
não é igual para todos quando sr trata de dar 
soccorros pecuniarios ás pt'ovincías; mas quer
íle que seja quando Be trnta de dispensar o 
recrutamento por um anno em urna comarca, 
em consequencia do desgraçado estado em 
que se acha ! ! ! _ 

Sr. presidente, é necessario que f;1çamos 
sentir aos povos as vuntngens da união : nó_s 
nos unimos para formai· o imperio do Brnzil 
pnra a felicidade do:; povos (apoiadns) .... 

O SR. Gm,rns RrnE·Ro :-Apoiado: para isso 
todos· devem concorr-er. 

O Sa. ALVARES MACHADO:---:- ••.• rnas uão 
para fazer o Brazil patrimonio de ninguem .. 

Depois que o nobre deputado autor da 
emenda fallar, talvez diga mais alguma cousa. 

O Sr. Nunes Machado: - Tanto respeit,1 
.tributo aos Srs. deputados pela provinci_a de 
S. Pau lo, - a deputação de S. Paulo merece 
tanta consideraçao, que entrn com medo nesta 
discussão, Espero porém de sua justiça e 
imparcialidade que não só me dará razão, 
como convirá commigo na desnecessidade, na 
jmprutlencia mesmo de se consignar em uma 
lei o objecto que pretende supprimir o Si'. 
deputado de Pernambuco. 

Sr. presidente, eu entendo que é desneces
sorio, entendo que é inconveniente, inj~sto 
e impolitico que faça parle, que se consigne 
em uma lei o que querem os nobres depu· 
lados de S. Paulo." Acredito . inteiramente no 
tjue diss~ o· Sr. deputado nesta casa sobre 
·o estado da comarca da Coritiba, lamento ·que 
e~ta parte de sua ·província se a,che tão 
flagellada ; mas · consinta o nobre deputado 
que lhe diga que para conseguir o fim que 
pretende, nao é pt'eciso eonsignar na lei seme
fhante idéa. Se, como afffrt'nou " nobre depu
ttldo e eu creio, a comarc:a da Coritiba se . 
acha assolada, já pelp flagello da bexiga, jã 
pelo do carrapato, já por outros muitos flageJlos 
que a têm quasi despovoado, entendo que 
o remedio que quer o nobre deputado está 
mais na .alçada administrativa do que dos 
legisladores. Estou persuadido de que um pl·esi
ciente da provinci.a de S. Paulo, que soqber 

attender aos intere,:;ses ela provincia, lendo 
faeu ldit<le para 'recrutar, não especial rnente 
em um ]11gar, mas na prnvincia, sem duvida 
terá lodo o ct·iterio, toda a prudencia, toda 
a caulela, para nllo ir augrnentar as vexações 
da comarca da Coritiba. E tenbo boas razões 
para suppôt· qne o presidente de S. Paulo, 
vendo que a cou:arca não póde soffrer um 

· recrntac11ento, mandará recrnlar em outr-as 
partes que não naquella comarca; porque 
não me posso persuadir que o presidente 
tem de cumprir as ordens do governo para 
recrutar naquetla provincia o vá fazer na 
comarca da. Coritiba. 

St·. presidente, é àesnecessario que se con
signe esla idé,t em uma lei ainda_ por outra 
razão. O nobre dr?pt1lado quer 1~enção do 
recrulatilenlo nno Eieni duvida para os prole
tarios mas para aqllelles que soffrerão o 

1 •• 

flagello ch1 bexiga, e tiverã.o grandes preJmzos 
cansado.,:; pelo tarrapato ; portanto o nobre 
depula<lo quer que nao sejão recr\Jtados honwns 
indusll'iosos, agricultores, trabalhadores, etc.; 
Dl;)S esses homens na.o preci$ãO de que nesta 
lei seja co11sig11ada a idéa do nobre depu
tado · porqne o homem industrioso, o ogri
cult~t·, qug,lquee que seja o ramo da cultura, 
o trabalhador, é isento do recrutamento pelas 
instrucções de 1822·; e con10 os habitantes 
da cornarea de Coritiba são felizmente todos 
industriosos..... . 

l\1{.JI1'0S SENHORES pronuncião-se contra a 
asserçào · que ::is i nslrncções de 1822 is~ntem 
do recrntarnento o homem porqne é rndus
frioso, ageicultor, ou trabalhador. 

O SR. NUNES MAcH..po :- Nu.o lenho pre
sente a lei, mas fui muitas vezes encat're
gado de promover o recrutamento, e sempre 
isentei o homem ,1gric11ltol', industrioso. Mas 
abrindo de mão deste argumento, que me 
não parece corntudu destruido, prevalece , a 
primeira consideração, que d_evemos co~ih_ar 
que na s·~bedoria e prudencia da · admmis
tração da província esteja o remedio ; estou 
que o presidente Lia província de S. Paulo nao 
irá augmenlar a afflicção na comarca ~a Co
ritiba ; e se nós podemos por este meio con
seguir o remedio que quer o nobre depulado, 
como consignar na lei· ·a sua . idéa, quê póde 
trazer a1 00um iáconvcniente? Como consignar 

b l . na lei uma idéa que dará em resu lado 1:;;entar 
do recrutamento não só a comarca da Coriliba, · 
mas toda a proviocia de S. Paulo ? Digo toda, 
porque certamente todos aque}les que est!verem 
nas oull·as comarcas em c1rcumslanc1as de 
serem recL'lJtados, facilmente acharáõ meios 

'cte subtrahir-se ao recrutamento passando para 
a Cot'itiba, e conservando-se naquella comarca. 

ALGUNS SENHORES : -A isenção limita-se aos 
d()rniciliarJos. 

Q Sa. NuNES MACHADO : - Porém, o: que 
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SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1839 387 
póde formar o qornicilio de um desses 
homens em estado de ser recmtado? Que 
opera.ç:lo H:lo difticil nllo será separar os do-

. miciliados dos ni'io domiciliados ? Como co
nhecer se .... 

ALGUNS SENHORES : - Pelos juizes de paz. · 
O SR. NuNES MACHADO : - Ora, pelos · juizes 

de paz! Não sei que os juízes de paz conheção 
tan"to os homens de seus dislrictos, que possrio 
distinguir esses home11s de surrão e alparcata, 
que estão em circumstancias de ser recrutados, 
qua enlrão e sabem todos os dias. 

Conheço que o nobre deputado tem alguma 
razão para pedir este favor para a comarca da Co
ritiba ; mas quando se ler cm uma lei que uma 
parle elo lerrilorio do Bn1zil, uma parle dos ci
dudãos brazileiros igualmente obrigados a con
correr com seu contingente pm·a a felicidade 
publica, foi isenta <le cm1coner para o recrntn
mento, creio que hão de seguir-se alguns dis
sabores, alguns desgostos e intrigas; haverá 
mesmo alguem tão rnáo que se aproveite desta 
circurnstancia para augrnentar as desuniões e 
desavenças que infclizmenie exi'3lem. En, como 
filho de Pernambuco, que estou na posiç110 de 
conhecer as cousas, nl'.\o encarnria a isençno como 
inj11s!a; mas outros n:10 pensaráõ <lo mesmo 
moào; e os pernambucanos poderião dizer: -
Pois nós que temos manduc.lo soldados parn 
restabelecer a ordem na Bahia, no Ceará (no 
tempo de Pinto Madeira), no Maranhão, no 
Pará ; nós que não somos assolados pelo car
rapato e pelas bexigas, mas pelas seccas ; que 
fornos flagellados pelas nossas desordens in
testinas e pela guerra de Panellas, 111:10 somos 
isentos do t·eerutarnentt,, isenta-se a comarca 
da Coritiba ? ! ! Estas queixas não seria bem 
fundadas, mas a isenç~o proposta daria lugar 
a ·ellas. 

Sr. presidente, concordo em que o governo 
geral em suas inslrucções advirta ao presidente 
. da provincia de S. Paulo que nM recrut~ na 
comarca de Coriliha ; mas em que se consigne 
isto na lei, nào posso concordai.'. . 

· Podendo-se concifüir deste modo u opinirto 
do nobre deputado com o bem-estar do paiz ; 
podendo ser a comarca da Coritíba isenta do 
recmtarnento, não em virt11de .da lei, mas de 
instrucções do governo, e bom senso da ad_mi
nistração da provincia, entendo que estou Jus
tificado quando voto a favor da eme:1da que. 
trata de supprifriir esta idéa em uma lei ; tanto 
mais quanto mostrei que isto póde trazer em 
resultado a isenção da província toda. 

Quanto ao argumento apresentado, de que é 
necessario fazer sentir aos cid2,dãos brazileiros 
as vantagens da união,· eu rogo ao nobre de
pu_tado que mesmo em attcnção ~ isto nilo C;VD· 
sinta que esta isenção faça objecto de urna 
disposição da Jei, para que a maioria da nossa 
populêlçlio, ·que não está em estado de conhecer 

as cousas, não se desgoste desta exclusão, que 
á primejra vista é repugnante, e na.o se deixe 
levar por aqnelles qlle qt1e1·ei11 rornper esta 
união; E' preciso que façamos sentir aos povos ' 
o influxo do systerna 1nonarchico-representativo, 
e as vantagens que resullão da união. Só por 
isso, quando 011 tros motivos não houvessem, eu 
não q11ereria que se consignasse em lei uma 
isenção desíncada, e tai vez nova e inaudita até 
hoje. Póde-se conseguir o fim do modo que re
feri, e acho mesmo impossivel que uma admi
nistração seja tão tresloucada que vá recrutar 
na comarca da Coritiba quando não póde soffrer 
recrutamento. 

São apoiadas as seguintes emendas : 
<( Ao ud. 6°, 2ª parte_ (snbslitutiva). Os do

miciliados na comarca da Coritiba da provincia 
de S. Paulo anteriormente á data desta lei 
ficão desde já dispens:\dos de qnalquer recruta
mento por tempo de um anno.-Goelho. » 

e( Se passar a isenção do recrutamento na co
marca da Coritiba, seja igllalmente isenta do 
recrutamento a comarca de Maceió na província 
das Alagôas, que em 1834 foi victima da caba
nagern.-Gonies Ribefro. >> 

O SR. ALVARES MACHADO :-Na minha pro· 
vincia não ha cabanagem. 

O Sn. GoMES RIBEIRO :-Eu mostrarei que 
existe. 

o SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do 
dia, e levaula a sessão ás du,as horas e meia da 
lurde. · 

---~E!!-----
§essão em ~9 de .Julho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMIIIAmo.-Expediente.- Offieio sobre o estado 
elo thesom·o.-Ordem do dia.-Adopção da 
pensão para Juca. Ow·ive8.-Pensão ás filhas 
do conselheiro Antonio· José de .M·ir_anda ; 
adiamento. - Fixação das forças de te1·ra. -

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune n~umero legal de Srs_. depu
tados) abre-se a sessão, lê .. se e approva.se a 
ada da antecedente. , 

Ft.1ltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Oliveira, Barreto Peàroso, Pauiino, Bustamaote, 
Akibiades e Pinto Coelho; e sem ella os Srs. 
Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO dá conta do· expediente 
lendo os seguintes officios : . 

l.º Do minisledo da fazenda, que é o que se 
segue: 

cc Ll1m. e Exm. Sr.-Tenho a honra de frans
mittir a V. Ex. a demonstração junta, assignada 
pelo inspeetor geral int0rino do thesouro, do 
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estado da divida fluctuante exigível até o fim do 
precedente anno financeiro, pelo que toca só
mente ao que se acha liquidado no municipio 
da côrte, e do que consta das provincias, afim 
de· que a camàra dos Srs. depnbidos seja infor
mada a tempo de poder habilitar opporlu_na·. 
mente o tlíesouro com os meios necessarios 
para remil-a. 

« Cumpre-me ponderar por esta occasião, que 
achando-me empenhado em levar a effeito o 
arduo, mas justificado designio de pôr as fi. 
1Janças do imperio em um estado normal, pro
bletna qn~ só póde achnr cabal solução no 
nivelamento da renda com a despeza publica, 
o que até o presente se nã.O tem verificado ; 
julgo de snmma conveniencia, para evitar graves 
embaraços no cor1·ente anno financeiro, em que 
as medidas tomadas para o augmento da receita 
ordinária, mln·mente pelo que respeita ás novas 
imposições, ainda não podem. ter produzido 
todo o seu effeito, que a faculdade concedida ao 
thesouro para emissão de bilhetes pelo prazo 
de tres mezes, como antecipação de renda, e 
mesmo como credito tempora1-io, seja modifi
·cada. de maneira que, para o desempenho deste 
segundo fim, possão ser ell!pregadas obrigações 
ou letras do mesmo thesouro a prazos de um a 
dous annos, fixando-se, para· limite de sua 
emissão, uma dada quantia que arbitrada seja 
sobre a receita· presumida das imposições 
creadas. 

· « Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 27 de 
Julho de 1889.-Candi~o Baptista de Oliveira,. 
-Sr. D. José de Assis Mascarenhás. n 

Relação doe paga:menfo8 a cargo do thesouro 
perteneente..<t a a.nn.os anteriores 

Divida da intendencia da ma-
rinha até 19 de Julho de 
1839 • .' • • • . • . 485:925$928 

Excesso da despeza sobre os 
creditos concedidos ao mi
nisterio dos negocios da 
guerra para o anno finan-
ceiro de 1838 a 1839. . 372:181$612 

Pagamentos devidos por conta 
de annos finanéeiros, e que 
não ·podem ser satisfeitos no 
corrente anuo, ou por falt~ 
de meios ou de autorisação. 1,008:039$919 

Saldos pedidos pelas provin· 
cias do Rio ~e Janeiro, Per
nambuco, Santa Catharina, 
1'4inas e Goyaz, por sommas 
consignadas para · despezas 
provinciaes no. quinquenni? 
f\nanceiro de· 1831 a 1836. 498:355$216 

Bilhetes do thesouro em cir-
culação no l° de ,folho de 
J 889, a saber; 

Venci d os e 
macu,s .. -· . 

A vencer: 
Em Julho .. . 
Em Agosto .. . 
Em Setembro . 

não recla-
35:000$000 

700.:000$000 
7 50:000$000 · . 
900:000$000 2,385:000$000 

Total· rlos pagamentos a cargo 
do lhesouro. 4,699:451$909 

Remette-se á primeira e tercein1 commissões 
de fazenda e vai a impdmir. 

2.º Do thesmo ministro, que, em resposta ao 
officio desta camara datado de .22 <lo cort·ente, 
patlicipa qlle a elevação do preço do quintal 
do páo-brazil foi nma das medidas hm1bradas 
pelo pt·esidente da provincia . das Alagôas em 
officio de õ de Dezembro de 1838, sob n. 36, 
e adoptada pelo governo pot· ensaio, pt1rn pt·e
venir o ·escandaloso contrabando deste valioso 
genero, ·e que ainda nâo consta no thesouro se 
esta uiedida tem produzido o seu desejado 
effeito. -A qllem fe? a requisição. 

Rcmelte-se á terceira commissão de fazenda 
o requerimento de Justiniano Antonio da 
Fonseca. 

:Manda-se imprimir com urgencia o pro
jeclo de. fixação de · fo1·ças de mar para o · 
anno de 1840 a 184:l, redigido pela res
pectiva commissno, para a 3"' discussilo1 nos 
seguintes termos : . -· 

« A assemhl~a geral legislativa decreta: 
« Art. 1. º · Para o serviço do anno financeiro 

que ha de correr do 1° de Julho de 1840 ao ul
tim.o de Junho de 1841, as forças navae:3 activas 
do imperio constaráa das, embarcações que o go
verno julgar necessarias, nno devendo as suas 
tt'ipolações exceder.a trés mil praças de todas 
as classes. · 

" Art. 2.º. Em circumstancias extraordinarias 
as fot·ças decretadas no artigo· antecedente 
poderáõ ser elevadas desde já, a quatro mil e 
quinhentas praças: · 

. « Art. 3.'' O corpo de artilharia da ma
rinha poderá ser elevado- ao se~ estado com-
pleto. . 

cc Art. 4.º Ninguem poderá ser aspirante sem 
ter a approvnção do primeiro anno,· e guarda
marinha sem ter o curso completo da academia 
de marinha. · 

« O governo fixará o maximo do numero ·de 
aspirantes q,1e devão ser nomeados, e os esco
lherá entre os almnnos approvados, · sob as se
guintes bases : lº, terao p1·eferencia os app.ro
vados plenamente sobre os approvados sim
plesmente ; 2°, entre os approvados plena111ente 
e os apprpvados simplesmente, lerão preferencia 
os que mostrarem ter mais prep~ratodos ; 81\ 

no caso de se não poder ·fazer a nomeaçao em 
conformidade das bases anteriores sómente1 o 
governo ouvirá o jaizo do corpo dos lentes para 
fazer a escolha, 
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SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1839 389 

tc A ri. 5.º O governo fica autorisado para· 
ajustar maruj:1 a prn,nio, preferindo os na
cionacs aos eslrnngeirns ; e, não havendo 
quem assim queirn. sct·vir, poderá recrutar na 
fórma das ieis, as praças nccessarias para com-
pletar as forças acima decretadas. · 

e( Art. 6.º Fica lambem autorisado o governo, 
para, além do soldo, dar ás 1prnças do corpo de 
artilharia da marinha, que, concluindo o seu 
tempo de serviço, quizerem nelle continuar, 
uma gr:üificayão igual ao soldo de primeira 
praça, emquanto forem praças de pret, e a re
crntar nn fórma das leis, as praças precisas para 
eompli;tar a força cto referido corpo. 

(( At't. 7 .º Os offidaes da armada e de ar
tilhai·ia ria marinha, fazenda e nautica, e os 
officiaes·marinhciros, perceberáõ, embarcados 
em navios armndos, o meio soldo que lhes 
marca a lei de 15 ue Outubro de 1836. Os ci
rurgiões ela amrnda venceráõ lambem a grati
ficação de 40$ mensaes, quando embarcados, ou 
effectiv:lmenle empregados em hospilaes. 

« Ai'l. 8.º O gcvemo continua a ficar au
torisaào para elevar a àez o numero de com
panhias fixas de marinheiros, deduzindo elas 
forças decretadas -no art. 1 º as praças destas 
companhias, que effectivarnente embarcarem em 
navios armados. _ 
· (( Art. 9.º Fiç:lo revogadas as leis em con

trario. 
« Paço da camara dos deputados, 27 de Julho 

de 1839.-Lima e Silva.- Rodrigues Torres. 
-Carvalho de lliendonça. » 

Lêm-se os seguintes pareceres : 
Da comrnissno de marinha e guerra ; 
1< A commissno de· marinha e guerra, exa

minando o req11e1·imento e documentos de D. 
Julieta Zennide do Couto, (ilha do tenente
general José Joaquim do Couto, entrou no co
nhecimento que o pai da supplicante assentando 
praça em 1118, pa8.sou a 2º tenente da brigada 
real da mal'inha em 17 de Dezembro de 1797, 
e desta data cm diunle foi contribuinte do 
monte-pio <la armada, estabelecido pela real re
soluçao de 23 de Setembro de 1795, e ficou por 
conseguinte ligado ás condições deste estabele
cimento. 

« Pelo plano do dito monte-pio cada indi
viduo-logo_ que é promovido a official, entra para 
o fundo.do mesrno estabelecimento com um dia 
de.soldo em cada mez, e ·depois de doze con
tribuições mensaes, por sua morte, a respectiva 
viuv~, .havendo-a, fica -com direito a perceber 
metade do soldo que vencia o contribuinte, e 
por morte da viuva passa o meio soldo para as 
filhas repartidamente, etc. . 

« A lei de 6 de Novembro de 1827 e reso-
-1o • 

lução da assembléa geral de 6 de Junho de 1831 
determinára.o que as viuvas, orphí1os menores 
de dezoito annos, e filhas solteiras dos officiaes 
do exercito, que tivessem fallecido, ou fal
lecessem, gozarião da metade do soldo, que 

caberia a seus maridos e pafa, se fossem re
forrn::i.dos se~undo a lei de 16 tle De:i:emhro de 
1790; quando não l'ecebesscm pelo::; cofres na
cíonaes alguma pensão á titulo de monte-pio, 
ou t·ernnneração de serviços, etc. 

« Ora, estas leis tiverãoern·vista amparar as 
· viuvas e filhas dos officiaes militares, afin, r1e 
ntlo cahit-em em desordens, que a religiM e -0 

decoro pedem se evitem, e por isso ordenárno 
que as viuvas ficassem com o meio soldo dos 
maridos ; porqmmlo soccorridas as mãis, soc
corl'idas ficavão as filhas. Mas estas leis não 
prevÍt'ão que um officia[ poderia enviuvar, casar 
segunda vez e depois morrer, deixando a viuva 
do-- segundo matrimonio, e as filhas do pri
meiro, e que a viuva ficat·ia si ,n S'Jccorrida com 
o meio soldo do marido; porém, as filhas se 
aclrnrino em desamparo, porque em regra gerai 
a madrasta não é a mãi. 

cc Eis-aqlli pois o caso, em qpe se acha a snp
plicante, filha do, tenente general José Joaquim 
do Cm1to. Este ofticial foi casado duas vezes, e 
morreu em 25 de Junho de 1835, deixando do 
primeiro matrimonio a supplícante, filha le
gitima nnica solteira, e hoje maiol' de 32 annos ; 
e do 2° mutrimonio ficou a viuva D. Heleno 
Perpetua da Silva Pinto, que entrou logo no 
gozo do monte-pio pertencente ao dito general 
(documento n. 10), ficando <\quella filha des
ampm~1da e sem. algum soccoL·ro. 

e( Requer, portanto, a supplicante, que esta 
augusta camara por uma resoluçno haja de 
fazer a e1la extensiva a disposiç1to da lei cilada 
de 6 de Novembro de 1827, argumentando que 
o que percebe sua madrasta é o µremio dos 
juros accumulados das qnantias: com que seu 
follecido pai contdbuio para o monle-pio no 
longo período de mais de 37 annos ; emp1·egado 
em differentes postos e varias patentes ele
vadas ; que quem percebe soccorro pelos cofres 
nacionaes é sua madrasta, e não ella, a quem 
nada se pnga, como se vê do documento n. 7 ; e 
que por conseguinte tem direito a haver o 
meio soldo de seu pai, conforme o estabelecido 
na sob redila lei de -1827 e resoluça.o de 1831. 

<e A commissão, tendo em consideração as 
razões produzidas pela supplicante1 jul~a atten
diveis as circumstaricias que militão em seu 
favor, entende que cornquanto n1\0·seja fnndada 
na rigorosa disposição das leis acima citadas a· 
sua pretenção, é todavia de equidade, que seja · 
ella soccorrida com uma pensa.o paga pelo the-

-souro publico ; mas nao compeUndo á est.a 
augusta camara iniciar um neto legislativo 

· desta natureza, é a commissno de parecer 
. q-ue a supplicante deve dil'igir-se ao governo. 

1c Paço da camara dos deputados, 20 de Julho 
.. de 1839. -Lima e Silva. - Rodriguea 7brrea. 
- Carvalho de Mêndonca. jj 

Da 3ª com missão de ·razenda ; 
« Os proprietarios de trapiches na cidade da 

Bahia representa.o á esta camara contra a in-
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te]ligencia, que se deu ao art. 197 do regula
mento de 80 de M3io de 1836 para se exigir 
por cada-tr:1piche a despeza de um guarda, 
cuja imposiçM inteiramente onerosa e exorbi
tnnte, tende a defif\har os seus estahel~cirnentos. 
A 3ª commiss~o de fazenda reconheceu a jns
tiça que assiste nos supplicantes, e pensa que o 
projecto apresentado pela commissão de or
çamento, e que foi julgado digno de de1i'he
ração, satisfaz aos desejos dos supplicantes, e 
por isto é a cornmiss~o de p;ire-cer que os. sup
p1icantes esperem pela decisão do corpo le-
gislativo. · 

« Paço da camara dos deputados) 26 de 
Jnibo de 1839.-S. llfartíns. - M. do À11ia1·al. 
-,J. J. Pa.checo. » 

Du. mesma commissão : 
cc A 30. commissão de fazenda, para dar seu 

parecer sobre o requerimento, que faz á esta 
camara a comrniss<ão da praça. do cornmerGio 
deste município, pedindo que se mande p.lgar 
as notas do novo padrrto da clas.;e de 50$000, 
que deixárão de ser trocadas dentro elo 
prazo fixado, precisa de infoi·maçõrs do go
verno a tal respeito, remettendo-se-lhe o dito 
requerimento. 

« Paço da camara dos deputados, 29 de Julho 
de 1839. - J.lf. ÀmMal. - J. J. Pacheco. -
Souza }l,Jartins. i, 

São todos approvados. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Conlinúa a .Jiscussão adiada sobre a res,1-
lução que appr·ova a_ pensão concedida a J0sé 
Ignacio da Silva Ourives, capitao das guardas 
nacionac-s na província do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Car~.ralho de :Mendonça bem quizera. 
não fallar na materia presente, para que se 
não entenda que encara o serviço de cam
panha do agraciado como de pouca monta ; 
mas como ha de votar-; julga necess.arío dizer 
duas palavras para declarar a razlló em que 
funda seu voto. 

Sabe que este José Ignacio Ourives entrou 
na revolução. de Po~to A1egre em seu principio1 

e depois voltou-se para a legalidade, onde tem 
prestado bons' serviços ; que na qualidade de 
otlicial de guarda nacional em campanha tem 
tido todas as vantagens de vencimentcs como 
qualquer outro official de primeira linha, e 
que como . natural daquella provincia cumpre 
com seu dever na defeza e- sustentação da 
ordem, assim como outros muitos ; mas que 
sendo o seu serviço pelo governo considerado 
exlraordinario, lhe concedêra a pensão de que 
se trata : acha este acto do goveruo mui 
louvavel ; porém; parece que se fosse conce
dida depois da luta essa recompensa, seria 
mais consentanea com a justiça ; porque de 
ordinario todas as pagas s~o feitas depois d~s 

~enriços fei~os, e outr~s cidadãos existem em 
1dent1c<1s c1rcumstancms. 

Pela data do decreto ngraciante se observa 
que nesse tempo o governo est:1Va sem meios 
de ptemi:.1r o .serviço de can:ipanha feito peia 
guarda nacional ; mas boje que está autorisado 
a fazel-o com o primeiro poslo de primeira 
línha, e mesmo com a graduação e soldo pol' 
inteiro ou em parle, não lhe parece j•Jsto que 
seja mais bem aquinhoado do que os outros, 
nem talvez hoje o governo a concedesse, 
al!enlos os meios que tem a seu dispôr para 
generalis,u· as recompensas a s~Ll alcance. 

Além disto, este cidadão foi elevado em Ja· 
neiro deste anno a major de guarda nacional 
poe serviços relevantes feil.os no .sul ; neste 
posto gosa já elle de tão grandes vantagens; 
que o seu excesso sobre o posto anterior excede 
á pensão coneedída desfructando desde já as 
honras e reprcsentaçao de otlicial superior 110 

exercito, e comrmrnd:rndo cnpilães que li¼lvez 
tenbno mais serviços de campanha do que o S1·. 
Ourives, e talvez hoje preteridos dos acc:essos 
que lhes competiüo ; o que é verdade, é que 
na guerra da Bahia pela independeneia, na do 
Pllrá, e mesmo na de Peniambueo em 1824, e 
1833 na de Pane11as, serviços farão feitos, e no 
fim não houve, jâ não · diz p::!nsões, p0t·ém 
mesmo não lhe consta que tivessem accesso os 
offfoiaes qne os prestfirão. 

Por esta occasião declam que nã.a acha justo 
o poder (julga que sem autorisaçãq) qúe tem 
tido o presidente do Rio Grande do Sul de pro
mover os guardas nacionaes por serviços rele
vantes ; e como islo só póde fazer o governo 
central, bom seria que aquella presidencia se 
abstivesse- de assim o praticar com prejujzo dos 
offici~es de 1" lin'frn empenhados 1fa mesma 
lula,' 

Nota que se esta pensão passar· deve pre
·parar-se - a carnarn para conced~r a muitos 
outros nas mesmas cit·cumstancias, já no meio 
da luta, e já no fim della. · 

São estas as rniões em que o orador·se funda 
para reprovar este arto do governo,' não que o 
julgue máo1 mas porq11e mndaráõ as circum
stancias : attendendo além disso ao nosso estado 
de finanças, vota contra a pensão. 

O Sr, Carneiro da Cunha lembra que o 
official de qL1e se trata é capiUio da gua1·da 
nacíonal ; e que portanto, acabada a guerra, 
não fica percebenào cousa a]gun1a. Se elle fosse 
official de io. linha que tivesse o soldo de sua 
patente, mesmo depois de concluída a guerra. 
e que por morte tivessem sua mulher e seus 
filhos metade do seu soldo e outros privilegias: 
concordaria em que se negasse a pensão. 

Declara além disso qne n:10 quer que se 
premêe um cida.dao com preferencia a onkos, 
t; assim corno já foi lido füt casa um parecer 
para se conceder urna remt1ncraç11o a um official -
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que foi ferido gravemente 110 ataque de Panellas, 
affirrna que para esse e p.,rã todos os outros <1ue 
o govemo julgar merecerem achar-se-ha sempre 
promplo a votar por ellu. Nota que em caso~ 
taes se deve premiar o ,•alot· de cidadaos, que 
quando vêm a liberdade de seu paiz a ponto 
de perecer, e a inlegl'idade ameaçHda, estão 
promptos a sacl'ificru· suas vidas a µrol de sua 
pakia. Qnizera mesmo que o governo pudesse 
1·ecompensar esses bencmeril.os ntLo com moeda 
pecuniaria, mas com moeda honorari.a. Pergunta 
ao demais porqne se ha de negar a esse bravo 
cidadão a pensao, tendo-se concedido a outros 
que estilo no Rio G1·ande ? 
. Se a camara n~o tivesse approvarlo a pcnsno 
p1ra Silva Tavares, para a vi11va de Guilherme 
Lisboa e oulros, poder-se-hia adiar para o fim 
dá luta a discussno dessa resoluça.o. Como julgn 
que não ha serviço mais cxtraot'dinario, mais 
relevante do que o do cidndno que expõe s11n 
vida, seu sa11g11c prm1 ílr111ar o syslenm monar· · 
chico-repl'esentulivo, continua a volal' a favor da 
resoluça.o. 

éorn pesai· seu ·vai diie1· <l11as palav1·as áeerca 
dos ol'liciaes do exercito lm1zileiro, fazendo cx
ccpço.o daquelles q110 lê111 orfurecido os seus se1·
viços ao governo, e qne não JJl'ecísa1·ão que o 
governo os chamasse pnra dcfcndeL' a liberdatlc 
de sua purte ; sente que e11Lre os of"ficiaes de 
linha lautos tenhão-se recusado, alguns pre
textado moleslins, a.lé deset·lado ígnominios1,
menle. Nao quizet·a que um oilieial bt·nzileiro, 
em occa~iões scmclhant~s, recusasse seus ser
viços, fugisse: se nãO têm a 11ecesssaria cot·agem, 
enl:lo dcrnillilo-se, requeirão sua baixa. Termina 
declarando que todas as vezes qtm apparecerem 
pr<".postas a bem de cidadãos brnzileiros, que 
teuha.o <.lignicfade, que lenhão espidlo verda
deira:menle militar, embora da pdmefra corno 
da segunda linha, que nos campos da honra e da 
glo1fa-~cnlião sacrificado sua vida, ha de sempre 
votar cm s,eu favor. . 

VARIOS SENHORES, cedem a. palavra. 

O Sr. Galvão julga a concessão desla pensão 
inopporluna e impofüica: e impot-luna pot·que 
não devem set· premiados com pensões officiaes 
em campanha. E' praxe aàoptada o premiar-se 
no fim da _guerrra ; e a conceder-se agora esta 
pensão seria encetar uma nova can·eira, que não 
terá boas consequendm:. E' impolitica, po·rque, 
lançando os olhos sobre os documentos que 
comprovão os serviços, \'ê muitos cidadãos 
igualmente 1·ecommendaveis, _ o conde ~e Cij· 
mamú, por exemplo, que ja derramou seu 
sangue pela legalida.de, e no emtanto, sendo só 
este cidadão o agraciado, em vez de alentar-se 
com esse acto 1\S fileiras da legalidade, fr-se·ha 
desgostar lodos aquelles que se julgarem prete
ridos, e que virem malogradas suas esperanças. 
Firmado no patriotismo desse cidadão, n~o 
pólle suppõr que pela .pouca demora que possa · 

.. 
haver na conr:essno da pensno fique ello desa· 
lenlado, pois no ílm da luta o governo e a as
sembléa geral não ltilo c.le ueixar sem recorn
lJ1:i11sa· os serviços no tempo della pre:;;lados. 

Dirá agora o motivo porque pedio a palavra e 
não q1Jiz ceder della. A vanço1J um Sr. deputado 
que ad vo~a a causa de qua se kata, que se houve 
neste negocio imprudenci,1.1 foi do governo em 
conceder, não se?'á da camf\ra em approvur. O 
orador aflil'tna pelo contrario (JUe é esta camara 
qnem segura os cordões ela bolsa em que se 
guarda a fortuna publica, e que ella os nllo deve 
afrouxar sem que muito convencida esteja de que 
o fr.1;: t:orn causa justa. Vota pois contra a con-. 
cessão da pensãa, e votará contra. todas que 
forem upresentadas sem que e;;ltJ1 concluida a 
guerra. 

O Sr, Coelho cs·ê que pelo 1·cgimcnto não é 
permitlitlo µyofet·ir·tHn·s1i expt'CS$ões qne Lcmdno 
a olfentler, não s6 a individualidades, como a 
classes inteiras: ·desl'ja q11c esta parle do 1·egi-
mento seja cstl'Íclam<mte execut.ida. · 

Nola que ainda ha pouco um Sr. deputauo 
pelu Pa1·id1ybu, querendo mo li nu· o seu volo, ex
primio-se de rórmt1. tal que pareceu lançar um 
estigma sobre a classe mililar. O nobre depu
tado, faltando dos mililat·es, disse que, com 
algumas excepções, elles se escusa vao, pre
lextavao molestias, desertavno, etc. Como prestou 
muita altençlla e vio que o tachyg1·apho tomava 
nota de suas palavras, pede u 111it explicação 
de suas expressões. 

O Sr. Carneiro da. Cunha, diz que o es
tigma que lançou nílo é contra a classe militar, 
sim contra alguns -officiaes : respeita muito a 
todas as classes, e quando diz alguma cousa a 
respeito desta ou daquella não é senão em 
geral.· Ainda nllo tev_e occasiilo de fnllar da 
classe da magisl1·alura; e quando a tiver cen
surará, não aos magistrados honrados, sim aos 
qlle deshonrão a classe a que pertencem. Assim, 
pois, se no exercito brazileiro ha homens que 
honrão u classe, assim fambem existem muitàs 
milita1·es que á deshomão, e contra esics é que 
o orador se pronuncia. (Apoiados.) 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Nilo esqueça lambem 
a dos padres. 

Posta a votos a resolução, é approvada, adap
tada e mandada á- commissão de redacçilo. 

Entra em discussão a rP.soluçã@ que concede 
uma pensa.v de 800$ ás filhas do conselheiro 
Antonio José de Miranda. 

O Sr. Ma.rinho, tendo acabado de votar 
con~ra a pensão concedida a um individuo que 
está fazendo serviços ao paiz, pat·a seL· cohe
reute com seus principias, ainda. mais deve 
vetar lambem contra esta. Está firme em l}ào 
votar por pensão alguma; póde haver uma ou 
outra occasião em que vote, mas será em 
caso mt1ito especificado ; e nota que fórm~·se 
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SEtiSÂO EM 29 DE JULHO OE 1839 

um hachâr·el, tira sua carta e pede por favor 
um lllgar de juiz de direito ; dá-se-lhe o lL1gar, 
depois é feito desembarg~1dor: depois vai para 
o supremo tribunal de justi\·u, e ainda em cima 
quer mna _ pcns!lo pelo.s seus serviços I Nos 
apuros do !hesoul'o pubJico, onde ir-se-ha panu·, 
se ~1l\o se pm:er uma barreira a este deborda
~nto'? Lembra que existe um monte-pio dos 

... servidores do estado; que a nação está car
regando com este estabelecimento por meio de 
loterias: _ nelle têm os empregados pnblicos 
meios de segurar a subsistencia de suas fa- · 
miliüs: se são precisos mais alguns beneficios 
a esse monte-pio, está prompto a concorrer para 
elles ~ porque com esse est.'.1belecimento devem 
cessar pensões. Vota contra esta, e espera em 
Deus que votará con~ra todas as que na ca~f {l.J)· 
parecernm. . 

O Sr. Coelho Bastos qucL' pedir o adiamento 
desta resoluçri.o, pois que quando se trnla e.lo. 
dar pensões sempre se. diz ·que é para um in
digente, e po1· comrniseraçrw a camara as con
cede : por isso, como nno quet· que o lenlü\o 
por injusto, dec.:Jarando que vota contrn todas 
as pensões, necessario lhe é o adiamento, por 
que quer que se examine se G individuo de 
que se trala tem direitos, e se es=,as pensões 
srw compatíveis com o estado do lhesouro pu
blico; quando forem prosperas essas cfrcutn
~tancias votará por ludo. Nota que sempre cm 
fius da sessão não St! vêul sentl.o pensões a 
<l,·,:;etnbal'gadores, p"ensões a viuvas, peusões a 
c1upregados do pnço, e nunca pensões nos agri
cultores ; e.'3ta classe que devêrà mcl'ecer toda 
a atlençào do corpo legislativo, e que para me
lhorar as producções do paiz lambem faz sacl'Í
ficios considerav.eis. 

Pede pois o adiamento, para ·que o publico 
não se convença de_que é injusto, e para que se 
examine o estado do thesourn. 

E' apoiado ;o adiament~. 
E' apoiada a seguinte emenda : 
« Pr·oponho o adiamento desta e de outras 

quaesquer pensões, até ·que oblenhamos pela 
discussão do orçamento os esclal'ecimentos ne
cessarios ácerca, do estado da receita e despeza. 
-1rlontezuma. >> 

O SR. CoELRo BAsros com consentimento da 
camara retirn o seu adiun-1entn. 

O Sr. Moura. Magalhães nota que o nobre de
pulado que o pL·ecedeu, e que propoz o adiamento 

_ qur.L' que se faça exame no thesouro, mas quando 
far-se-ha esse exarne? Assim pois, o adiamento 
não import,1 senao tirar ao poder legislativo a 
regalia constitucional de conceder pensões en'i 
remuneração 'de serviços. Achava, pois, màis 
consentaneo _ que o 11onrnd-o deputado e outros 
que não qtférem qne se concedào pensões, 
propuzessem ai reforma da constituição, porque 
ella expressamente diz que se 4evem conceder 

pensões aos bons servidores do e:.lado, e 1slo se 
tem feito de longas datas. Nao é pois disto que 
se deve trnlar; o ipie cumpre é examinar se a 
pt·oµosta é fundada em princípios plausivcis, se 
o governo tm·e razno pat·a conceder a pensão; e 
depois deste exame deve a camara decidir, 
~1pprovando ou rejeitando. Este adiamento é 
terrivel, exclama o orador, 'Vai lançar a des
conliançEI, o des.:inimo con(ra todas ·as classes 
dos servidores do eslado, qnc flcão sabendo que 
seus serviços não serão rernuuerntlos. Deixemo
nos de ibeorias, deixemo-nos de idéas que não 
combinão com a natureza do homem. 

O orador, continuando, observa que a remu
neraç~o, a munificencia, são Lla 'l'laturew hu
lllana ; qu"e todos os homens desejão ver pre
miados seus serviços e csforço:s, e f/Ue quando 
a constiluição àetennina que sejão t·ernunerados 
os serviços, é porque seu:; legisladol'es estudá1·ão 
a nutureza do homam. P;1ssa11do ao caso es
µedal de qne se lrala, declara que é uma 
injustiça, e injllsliça revollanle, o mliamculo 
desl..\ pensno, pois, lia <lez unnos que (ixisle na 
casa, e Bi:'lo <.:onhecidos os 1·elev:rnles serviços 
pre.:;tados 110 magistcrio e na mugis!ratura, por 
mais de 30 armos, pelo pai do:1 ugrnd:idus. 
Lembra rrne não é só bom servidor do estado o 
militar u· quern o nobre deputado da Pc1rahyba 
Li nlos elogios teceu 1 não presta serviço menos 
relevante o nrngistrndo, úefensoi: de todos os 
direitos dos dd.idãos. Décfo1·a que este cidadão, 
já no magiste1·io, já eia magistratura, é reco
nhecido pela · sua houradez, pelo seu emi-
11ente lalento, seu saber consummado. Um 
<los grandes ornamentos da camaru sena
toria, o marquez de Paran::iguá, foi seu -dis
cipulo. 

O orador, nota que o estado de nossas fi. 
nança:;; é o -lioc negotiurn~ q11e serve para 
tudo quando se q1ier encobrir a má vontade. 
I\Jão e, pois, elle que de,yp ministrar argu
mentos, nesle ca.::;o deve-se ver. se as pre
tenções silo juslas, -se fundamentadas. Nota 
majs que este adia1nento é desigual, que todos 
os 1;idadãos têm obtido recompensas1 _e que 
só para este é que se exige o e:x.ume do 
tbesouro. 

Lembra que esta resolução foi dada ha 
10 anuos pelo rnarquez de Caravellas em 

- consequencia de serviços relevantes. E per
gunta porque nM tem passado ? E' porque 
esse bonrado cidadão não tem pedido a 

• ninguem. 
O SR. D. JosÉ :- Apoiadissimo. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES : - P::issrio aquellas 

por quem se pede, e quando são fallados os 
nobres deputados. A::i§Ím o declara o orador, 
sem rebuço, porque com elle assim se tem 
praticado. 

A materia fica adiada pela bom. 
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. SESSÃO EM 29 DE JULHO DE l83tl 393 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discusslto do projecto de fixaç:lo 
de forças de · terra, e emendas apoiadas. 

O SR. 1" SECRETARIO lê llm officio do Sr. 
ministro da g11ena, declarando que não póde 
assistir á discussão para qne fôra convidado. 

E' apoiada a seguinte emenda : 
(e Additiva á do Sr. Alencar. Tendo os ca

pellães de fortalezas o vencimento de 22$ 
mensaes.-Nunes JJ.fochado. )> 

O Sr. Andrada Machado (pela ordem.) pede 
que já qtJe o Sr. ministro da guerra não 
quer vir .ás sessões, não seja elle mais con
vidado se por ven lura a discussão não terminar 
hoje. 

O Sr, Montezuma :-Sr. presidente, a mul
tidao de mn1.•11da:5 é tal, que me cmbaraçri.o 
bnslanlc cm dar o meu voto sob1·e ellus ; e 
sendo V. Ex. cxlrcmame11te bom, eu lhe rogo 
que tenha a bouduuc de m 'as mandar. 

O SR, PnEs1ogNTE retnclte as emendas. 
O SR. MoNTEZUlltA : - En peço ao nobre 

deputado que esta oíforeceu (apontando para 
·wna emenda.) que es.peremos para a Ol'denança 
rnilila1· parn serem tomudos em consideraçrto os 
rnotivos que obrigárn.o o nobre deputado pelo 
Ceará a fazêl-a. 

Eu, Sr. presidente, votei pela emenda de 
isenção do recrutamento na corriarca de Coritiba, 
e a raz:.to que tive de maneira alguma offende 
os direitos das outras provincias : se ac:iso 
eu entendesse qui> pOl' essa emenda serião 
offendidos os direitos e a igualdade que se 
devem guardar a respeito das mais provincias, 
seria o primeiro a votar contra e1la ; mas nllo 
é assim, ha uma razão que reclama esta 
i.senção : razão que rne parece nao militar á 
respeito das outras .. Esta província creic que 
é a que mais tem contribuído desde que o 
Brazil tem tido guet'ra ; todos sabem os sa
crificios que ella fez para manter a guerra 
qne antes tinlrnmos com Buenos-Ayres, por 
isso que seus soldados erllo os mais proprios 
para aquella. cunipanha. 

Sr. presidente, creio mesmo que é necessaria 
a isenção para que aqueHa provincia se habilite 
a poder. concorrer com o recrutamento para 
a guerra do sul, e a jusliça que vamos fazer 
a esta provincia será um incentivo forte para 
que as _outras se não pretendão eximir disto, 
se acaso o cot'po iegisiativ-o, tomando em con~ 
sideraçrio o patriotismo com que esta provincia 
constantemente tem concorrido com (l seu 
contingente de sangue para as guerras em que 
i:;e tem achado envoli!ido o Brazil, a isentar 
agora do recrutamento. Eu decltfro·me antes 
pela votação que houve na segunda discussão, 
do que pela suppressa.o desse favor. O Sr. 
Coelho, muito digno deputado por Santa Ca-

TOMQ H 

tharina,já com a sua emenda evitou o cquivoeo 
que poderia resultar de se dat· intelligencia di
versa da que quir. dar o seu autor quando 
se tratou do objecto na segunda díscnssllo, 
fazendo ver que esta isenção só militaria a res
peito do Cúmàrca de Coritiba, e não a respeito 
dos habitantes de toda a provincia de S. Pa11Jo. 
Desde já declaro que em occasião opportuna 
lambem votarei para a isenção de lodas- as 
provincias que mais concorrerem com o seu 
contingente de sangue para n guerra do sul; a 
provincia da Bahia merece; em tempo conve
niente, ter a mesma isençrw. 

Sr. presidente, no projecto que est.i em 
discussão acha-se um artigo contra o qual eu 
volei na segunda discussiio, e é o ein qlle 
se con·cede gratificações aos cirurgiões do exe1·
cito, elevando-as a 40$ mensaes sem fazer 
dislincço.o de eirmgiües- rnóres, cirnrgioes-aju
duntes, cirnrgi0cs em effoclividade de ser
viço, ou emprcg::u.los em hospitaes geraus. 
A camm·a npprnvou eslas g1·ntificações, e cu nllo 
descjál'a il' co11lrn o seu pensamento, e nesta 
casa muitas vezes sem pul)licn1· a minha opinillo 
lenho·me snbmellido á maioda quando algumas 
1·ar.Oes convencem a minha conscicncia; mas 
encontro a\guma cliffic11 ldade neste ohjecto, po1· 
q11e o corpo lcgis!ntivõ desta forma nao faz dif
ferenças de qualificaçõe., sempre attendiveis, 
princiµalmente no exercito. C1·eio que a disci· 
plina exige alguma modificaçllo a este respeito. 
O cirurg1ao-111ór não póde ler a mesma gmti
ficaça.o que o cirurgião-hjudanle, nem ao e111-
pregado em actividade de serviço e.stanLio em 
batalhas se deve dar a mesnia. consideração 
que ao que está (permitta-se-me a expressa.o) 
no quartel lla saude. Se acaso os dignos re· 
dactores do projecto concordassem commigo 
ácerca de uma modificaçM a este respeito, em 
conformidade com a emenda do Sr. Rezende, eu 
duvida nenhuma tinha em votar peio at·tigo ; 
porém vejo-me· inhabilitado a fazel-o assim como 
se acha. 

Ainda volto a um argumento; a ordenança 
· militar está a ser promulgada, e ahi estou 
· convencido que se estabeleceráõ regras que 
devão dirigir este objecto. Sr. presidente, na 
minha opinit\o supponho que a camara não 
deve annualmente tratar desta questao, porque 
tem regras, e regras que devem ser fixas : um 
cirurgião, um of.ficial e todos os membros da. 
classe militar devem saber que desempenhando 
taes e taes commissões, ~ue chegando a taes 
e laes postos, devem ter taes e taes gratifi · 
cações. Este objeeto nilo é ~aquelles que a con· 
stituiça.o quiz que nos fossem submettidos an· 
nualmente, e por isso eu lembro a ordenança 
militar; e dizendo-nos o Sr. ministro da guen·a 
que estava prompta, e que era natural que em 
breve viesse ao corpo legi~lativo, não acho 
razão para que previnamos desde ja qualquer 
voto que. enl!I.O tenl1amos · de d~r. E se os. 

~ • • . .. ' : • ! . < .. 

,50 
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S.ll!SSÁO EM 29 D.E JULHO · DE 1839 .. 
nobres membros da commiss~o pretendem que 
se tome este projecto em consiueraçllo, peço 
que a camarn faça-lhe algnmas modificações, e 
que nessa occilsillo dê a cirurgiões rnóre~ mais 
rio que aos cimrgiõt!S ajudantes. · · 

Eu, Sr. presidente, é com receio que offc
l'eço consider·nçOes a respeilo de profissões a que 
não pertenço, e dcsej,wa, pat·a modificar o meu 
voto, ouvir aquellcs senhores que unem a co
nhecimentos theoreticos conhecimentos pralicos, 
ou que reunem conhecimentos profissionaes 
sobre a materia. 

Não offerecerei emenda alguma, porque me 
parece que está discretamente exposto na do 
nobre deputado por Pernambuco, e porque 
creio que a nobre commissão, tornando em 
consideração o que acabo de dizer, e que me 
parece que é o voto da camara, offei'ecerá 
aquellas modificações, ou mustrará a camarn 
de tal maneit-a, que possa tomar outro ac
cordo. 

Sr. presidente, tenho o maior prazer em unir 
o meu voto ao do nobre deputado por Santa 
Catharina, quando pretende que se suppl'ima o 
detalhe do exercito de linha fixado no nrt. 211 do 
p rojeclo. Eu, quando se dilscutio este pl'Ojecto, 
offereci uma emenda que talvez por confusa.o da 
volaçno não passasse, e tendo a cama1·n votado 
por uma emenda igual offerecida por mim no 
url. 3° quando se tratou da força fóra da linha, 
j11,lgo indispensavel que ella adapte a emenda 
suppressiva de nobre deputado pot· Santa Ca
tharina. Eu uAo expendel'ei nada mais a este 
respeito para sustentação da necessitlaúe de 
não se fazer o detalhe das forças de linha em 
um projecto de lei e para corroborar a opi· 
nião da necessidade de deixar esse detalhe á 
áiscriçâo do governo do paiz : devo pedir á ca
mara que nãO c.leixe de votar por esta emenda. 
E no caso de adaptar a do meu digno amigo, 
deputado pelo Ceará, votarei ps]a do Sr. Nun~s 
Machado, que reduz a gratifict1çao proposta pelo 
meu digno amigo. 

Sr. presidente, eu não creio ser importuno 
fazer algumas reflexões a respeito do que se 
avançou na segunda discussão sob1·e o general 
conde do Rio Pardo. Eu peço licença aos nobres 
deputados que divergi1·ão da minha opinião ' 
para combaltff o primeiro de seus argumentos. 
Dh,serao elles que nao tinha sido um acto ar
bitraria aquelle pralicàd9 com o conde do Rio 
Pardo, visto que a côrle et·a, e deve ser con
siderad~ quart~l-general dos officiaes gene
raes, e enta.o, chamar-se o co~de do Rio Pardo 

· da província onde se achava com Hcençrt pat·a 
vir . residir na côrte, náda óffendia a · esse of
ficial-generaJ. Todas as vezes, senhores, que 
uós appJicamos principias geraes adoptados 
em outras nações, geralmente fallando, taes 
princípios nos induzem a. absurdos ; se na 
F.uropa é considerada 'a capital quartel-general 
uo~ officiaes-gene1·~es (no que parece-me houve 

alguma exageração ,la parte do nobre deputado 
que assim se exprimia), no Brazil um tal prin· 
cipio nilo póde· tet· applicação, desde que consi
deramos que cada provincia tem seu comman
dante de· armas, tem, por. assim dizer, um 
quartel-general especial ; e então não póde ser 
forçoso que o official-general venha residir na 
côrte do imperio : chamar o o.fficial-general do 
lugar onde se achava munido de uma Jicença 
inculca que elle não foi tão fiel aos seus deveres 
de official do exercito, como cumpria que foss·e. 
O comportamento portanto do governo põe em 
suspeita o comportamento politico e mi1itar do 
nobre conde uo Rio Pardo ; e isso mesmo le
.vava o governo ou a não praticar o acto, ou n im
mediatamente decidir áce1·ca do compot'tamento 
desse official-genet·al. Se o governo pretendia 

. empregar o nobre conde do Rio Pardo no ser
viço ·do exercito, porque ainda ni\o o em· 
pregou? Nao haverá commissões importantes 
que poss9.o sei· preenchidas e bein exectl ta das 
por esse digno general? Ninguem me l'espon
dtlrá negativamente. 

Se pelo conll·ario o governo entendia punfr 
esse official-gcneral : pcrguntar~i ainda, porque 
não procedeu o govemo segundo .as l'egt·as e 
principios estabelecidos na nossa legislação? Por 
que rnzAo deixa esse tligno general, esse valioso 
servidor do estado sem saber qual a sua sorte, 
tenúo o seu comporlamento .mililar em duvida 
ha perlo de 9 mezes ? Estas considerações, ge
ral mente applicadas a todos os offfoiaes, mais 
val_or devem merecer quando se trata de um 
general que lllo importantes empregos exerceu 
no estado; além de ajudante de campo do im
perador, milita mais em seu favor a qualidade 
de ministro da corôa nesta mesma repartição · 
onde fez set·viços irnporlantes ao paiz ; e, se
gundo . os nossos principios monarchicos, iQlg·o ·· 
conveniente qu~. se nãü l'Cbaixe .o merito da
quelles que nesta posição preslão ao estado lão 
relevantes serviços.Estou persuadido que não era 
decoroso pôt·-se esle official-general. á disposição 
do commandante das armas do Rio Grande do 
Sul para ser empregado como bem lhe con
viesse : quando íslo pudesse. ter lugar, quando 
os nossos principi.os niveladores pudessem ter 
applicaçno neste caso ; por que motivo entll.onllo 
se attendeu á que esse official declarou achar-se 
enfermo ? . En disse..:_quando os nossos pl'in
cipios niveladores,-porque por esle aclo eu 
descubro uma contradicçno muito manifesta 
entre os principias qu~ dirigit·ão a adminis-. 
tração de 19 de Setembl'O em certos casos sus
tentando a doutrina do regresso, e em outros 
apoiando e propagando regras contrarias á 
dignidade dots instituições aionat·chicas jm·adas 
pela nac;no. Nn.o entrarei rpais no desenvolvi
u1enlo de Lodos os serviços prestados pelo conde· 
do Rio Pardo: não insistirei nos argumentos 
que já 'produzi em outras ses~ões, porque estou 
ainda convencido de que o governo ac~ual htl 
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SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1~39 

de fazer justiça ao nobre conde, não essa 
justiça aqui explicada pelo nobl'e ministro da 
g11ert·a. S. Ex. disse que quando se Lrntava de 
fazer justiça 11110 se podia ainda saber se essa 
justiça era de natureza a agradaL' ao individuo 
de que se tratava, ou se lhe podia ser des
agrada vel. 

Eu pretendo que o nobre ministro comple
tamente se equivocoµ, porque não possCI corn
prehender como neste caso faria .justiça o 
governo ao nobre conde do Rio Pardo, de 
maneira a ser esta justiça desagradavel a esse 
general brazileiro : seria talvez mettendo-o em 
uma fortaleza? Seria maudamlo-o punir con
forme entenriesse o governo? Não, eu consi
dero a expressão do nobre ministro verdadeira
mente um equivoco, e por isso, confiado nas 
boas intenções do governo, e:.pero que o nobre 
conde do H.io Pardo seja tirudo da falsa posiçno 
em que o poz a :=idrninislraçno de rn de Se
tembro, e qne sejão uvnliados devirlanwnte 
setis serviços, sua capacidade e suas luzes, 
empregando·o em commissno que m11ilo hem 
poderá descmpenhat· e::;se digno general, ou 
restituindo-o á sua familia e casa, onde se co111-
porton sempre com a mnior dignidade ; e não 
lenho duvida em aventurar a prnposic,:no - que 
se comporlou sempre com muito dislinclo pa
triotismo. Desejo de não dcmornr a discussão, 
deixo de fazer outras observações : voto pelo 
projecto tal qual, e eontt-a o artigo que trata da 
gratificaçn.o dada aos cirurgiões do exercito: 
votarei por alguma modificação nesle artigo, 
se acaso a illustre commíss!lo quizer offerecer 
algum desenvolvimento a esse artigo : prefiro 
as l'tnendas que já mencionei ; opponho-me á 
emenda de suppressão ácerca do recmtamento 
na Coritiba. 

O Sr. Carneiro Leão : - Tenho de offerecer 
uma emenda a esta lei para que fique em vigor 
o artigo da lei do anno passado a respeito de 
estrangeiros. Pela lei do anno passado se au
torisou o governo a engajar até 3,000 estran
e-ciros para completar o exercito : em conse
quencia desta lei o governo admiltio nos corpos 
do exercito alguns estrangeiros : ora, a não 
passar na lei que se discute a me~m~ .auto
risação, entendo que devem ser esses rnd1V1d11os 
despedidos ·findo o - anno da lei ; isto traria 
muitos inconvenientes : estes homens forão ad
mittidos ainda bisonhos, ainda não dis~ipli
nados, não podiao prestar todo o serviço de 
qne s!lo capa_zes; trata-se de disciplinal-os e 
instruil-os na tactica militar, e quando elles 
se achão habilitados para prestar melhor 
serviço é quando têm de ser despedidos. Pa
rece-me· que a mesma autorisação deve passar 
nesta lei, ao menos para que o governo possa 
manter esses indivíduos já admittidos nos 
corpos do exercito. Já mandei a emenda á 
mesa, e peço a V. Ex. que a offereça ao apoia-

mento. Fallemos agora ue outras emendas 
aqui offerecidas. 

Pcnrnado-rne que ha umn emenda suppri
mindo 110 artigo 7° estas palavras - os mesmos 
cirurgiões são comprehendidos nas di$posições do 
alvará de 15 de Novembro de 1790.-Parece-me 
que esta emenda na.o deve ter lugar ; conheço 
desde muito tempo cirurgiões do exercito re
formados, e na verdade sempre se entendeu 
que o alvará de 1790 era applicavel aos cirur
giões do exercito; porém depois um ministro 
àe estado entendeu que não, e em seguida 
ontros forão assim entendendo a legislação. 
Ora, eu entendo que é inconveniente que isto 
continue, pois que não se podendo estabelecer 
aos cirnrgiões do exercito grandes ordenados, 
é necessat'Ío que algum anirnarnenlo clles lenhão 
para se preslarem a esse serviço, e para se 
podei· obter habeis cirurgiões; e um dos ani-
11wnwntos é-podel'em ter sua reforma depois 
de certo tempo de serviço. Estou persuadido 
qne, todas as vezes que o r:xercito entra em 
campanha, o serviço de um cirnl'gia.o-múr 
nno é i11fcrio1· ao serviço-dos outros ol'ficiaes ; 
ronsequenlemente me persuado que se não 
deve supprimir esta parte du lei, que nllo faz 
outra cousa mais que realabelecel' a verdadeira 
intelligencia do alvará de 1790, segundo o qual 
os cir1Jrgiões do exercito poclern ser reformados. 

Quanto á outra emenda lambem a respeito 
de cirurgiões, julgo não set· necessaria, segundo 
as reflexões que ouvi fazer ao nobre deputado 
pela província de Piauhy, muito versado nesta 
materia. 

Outra emenda diz : - Os destacamentos de 
guardas nacionaes ficão isentos do regulamento 
de 1" linha, salvo naqueiias provincias onde 
por meio das armas se pretender transtornar a 
OI'<lem legal.-O nobre deputado que offereeeu 
esta emenda talvez tenhã em vista a lei que 
passou o anno passado declarando o que era 
estudo de guerra ; mas se o nobre deputado não 
teve isto em visla, segue-se que quer revogar a 
lei das guardas nacionaes por uma lei annua. 
O nobre deputado sabe que ha um artigo na· 
lei das guardas nacionaes a respeito dos guardas 
que são chamados ao serviço de destacamento. 
Se a lí:i das guardas nacionaes precisa de al
guma reforma, convém que a examinemos; 
mas eu não penso que ella precise de um artigo 
no sentido desta emenda ; e ainda que pre
cise em outro sentido, na.o s·e deve esta re
forma fazer em uma lei annua. 

Não entendo realmente o que quer o nobre 
deputado : pergllnto-Ihe se é a revogação da lei 
dãs guardas nacionaes ; acena-me que não ; ~e 
pretende revogar a lei do anno passado ; acena
.me que não .... 

O SR. CoELHO BAsros : -E' a modificação da 
lei do anno passado. • 

O SR. CARNEIRO LEXo: - Mas isto não t~rn 
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39G SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1839 

nada com a lei do anno passado. Diz a sua 
emenda. ( Lê. ) Pet·gunto eu : - Antes da lei 
'do anno p-assado, que o nobre deputado enlcnde 
q11e modiflea pot· este artigo, os corpos da 
guarrfo nucionu], quando erâo chamatlos t\ fazer 
o serviço Lic corpos destacados, ficavno ou nno 
sujeitos ao reg11lamcnlo de primeira linh,l ? O 
nobre deputado, estando ao faclo da lei, como 

,w-. • 11 'I . _1 . _ • _ 1 1 t _ . . . ______ , . _ . __ _ 0111e;m1 aa gtrn1·aa nac10na1, na ae responuer·mc 
q11e sim. O nobre deputado sabe que o l'egu
lamento de primeira linha tem penas estabele
cidas para ten1po de paz, e penas para tein po de 
guerra. 

Ora, é indubitavel, á vista da lei; que os 
guarrb.<>. n!'l.PÍnn~P<:: P.h.i.m!'ld(\<:: pl\1'l\ f:wPr o <-Prvíçn 

de corpos destacados eslllo sujeitos ao regula
mento de primeira linha, e a lei do anno passado 
n~o veio senão declarar aue o estado nresente em 
certas provincias podia · sel' · considerado como 
estatlo de guerra, afim de serem applicadas as 
penas do regnlamento ern tempo de guen·a. 
Parece-me que a declaraçn.o que o governo 
fez de sorte alguma. comprehendcu a Pa
rahyba. 

Ha uma emenda que diz: - Se passal' a 
excepção do t'ecrutamento para a comal'ca da 
Goritiba, seja lambem isenta a conw.t·ca de 
Maceió. - E' o que acontece quando fazemos 
uma excepçtlo menos justa ; de excepçào em 
excepçno chegaremos ao ponto em que não 
haverá provincia do imperio em que se faça. o 
recrutamento. Quando não se tem querido qne 
chamemos ao serviço do exercito estrangeiros 
convém estabelecer uma excepçllo destas? 
Quaesquer que sejão as calamidades que possão 
ter existido na comarca de Maceió, e mesmo na 
Coritiba, não se póde dizer que o restante do 
Brazil nrio tenha soffrido iguaes calamidades ; 
toda a provincia do Pará está em peiores circum
stancias que qualquer dos lugares indicados : 
a província do Maranhlio está igualmente sof
frendo · grande calamidade ; por consequencia 
lambem devem ser isentas. Nas outras pro
víncias tambem tem havido mais ou menos 
guerra civil ; a Bahia teve ; e para onde seremos 
arrastrados se formos fazendo estas excepções ? 
Além disto estabeleceu-se que na comarca de 
Coritiba desde já se não faria o recrutamento. 
Eu concedo que um governo justo, uma vez 
que a lei nao o force a recrutar nesse lugar, se 
acaso circumstancias calamitosas se offerecerem, 
omitta ahi o recrutamento ; mas· nàO concedo 
uma excepção destas decretada pela lei; porque 
receio que desde logo uesse lugar se estabeleça 
um _coito para onde se recolha.o todos os indi
viduas que estiverem nas circumstancias de 
sereo;i recrutados. Conheço que uma emenda 
estabelece a excepção sómente para aque1les que 
residirem na comarca antes da promulgação da 
lei ; mas bem se vê a dif.ficuldade que ha na 
execução deste artigo, a facilidade com que 
qu~1quer indh•iduo que possa ir m~ra1: na" Co-

riliha possa mostrar com lest(!munha que já 
ahi residía um ou <lo11s mezes antes; por con· 
sequcneia será completamente inutil éss.1 pt'O· 
videncia indicnda na eme11dn. O resultado désla 
excepç11.o será estabelecel'·Se pm coito parn os 
que fogem do rncrnlamento, tanlu da pl'C)vinr:ia 
de S. Paulo como de grande pal'le da de Minas. 
E quando o governo ni1o tem outros meios 
taivcr. de obter cavall.eil'os,· senão p1·ocurnndo-os 
na conurca de Coritiba ; quando um illustee 
deput~do P?L' S. ~uulo, fazendo o ~nno pass~do 
oppos1ção a adm1.ssao de estrangeiros, nos in
culcava como meio de poder o governo preen
clier a deficiencia de forças o recrutamento de 
cava\leiros na província de S. Paulo, particu
larmente em Coritiba; quando os nobres depu
tados no fogo do seu patriotismo até se offerecião 
pessoalrnente oa.ra scrviren"! como recrutados no 
exercito, é qu~ havemos de estabelecer urna ex
cepção a favor da comarca de Coritíba? Excepçào 
que, posto que seja limitada a esttt cornarca, 
todavia, pela facilidade que póde dar a emigrnção 
pôde coinprehendel', nllo só toda :i provincia 
de S. Paulo, mas tarnbern grartd~ p,wle da de 
Minas? Esloll persuHdido que o governo obrando 
prudentemente nào estenderá o recrutameuto à 
comarca de Coritiba a ponto de serem recrntadas 
aquellas pesso;ts que se achilo isentas pela lei. 
0.-; nobres deputados dizem que esta comal'ca 
soffreu um::i grande calamidade, qne nilo ha pes· 
soas que possão ser recrntadas. Ent;lo á vista de 
nossas leis rü\o dará recruta nenhum a comarca 
de Gol'itiba ; então não se precisa deste ar
tigo ; · porque não será uma excepção para 
os habitautes da comat'ca de Coritiba, mas 
para aquelles que puderem emigrar para Co
ritiba. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado: 

(( A disposição da carta de lei de 20 de Se
tembro de 18381 n. 42, sobre engajamento de 
estrangeir0s, continua em vigor.)) 

O Sr. Rezend.e nega que os cirurgiões mili
tares em campanha prestem serviços iguaes aos 
dos officiaes combatentes, e que corrão os 
mesmos riscos que estes. Insiste na suppressão 
do segundo periodo do al't. 7º, porque, ainda 
suppondo que os cirurgiões estejão cornpre
hendidos nas disposições do alvará de 1790, 
cumpre p1·imeiro examinar essa legislação, e na.o 
tomar medida de tal natureza em uma leiannua. 
Faz ver alguns inconvenientes que haverá se 
passar eita medida na. lei de fixação de forças ; 
como seja a ince1·teza do posto em qu~ o cirm·
gião de batalhao deva ser reformado, etc. Sus
tenta a emenda que offereceu a respeito de 
gratifir.açõ_es aos cirurgiões do exercito, querendo 
que nesta parte se diga o mesmo que se pratica 
na armada, onde na.o gozão da gratificaça.o senão 
os cirurgiões embarcados, ou effectivamente 
empregados nos hospitaes. Segundo a resposta 
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SESSÃO EM 2-Q DE JULHO DE 1839 3B7 

do Sr.· ministro da marin1rn, existe no sul apenas 
um cirmgiM da armada ; e se no exercito o 
mesmo acontece, j11sto é que não ler:hilo elles 
gratificações só pélo facto tle serem cimrgiões de 
corpos ou avulsos. 

Passando a fal\ar sobre a emend.i do SL·. 
Carneiro Leão, diz que uma das razões pol'que 
votára contra a admiss!l.o de esh·angeiros foi o 
nao poder o governo fazei· effectiva esta autori
saç~o que se lhe deu, sem · elle pedir, e que 
aceitou deixando ao patriotismo de quem a of
fereceu a responsabilidade do facto. Lamenta o 
pouco apreço que a camara dá ao estado fi~ 
nanreiro do paiz: em allenção a este estado 
não póde votar por uma força, que, po,sto se 
não realise, todavia voUi.o-se dinheiros para ella 
e em maior quantidade do que se se votuss~ 
para uma força de nacionaes, 

O orador diz que ouvio dizer o anno passad~ 
qnando se discutiu esla matel'ia,-que nno se 
iri11 engajar est.r11 ngeiros nu Europn, mos sim 
os nossos visinhos por serem cavalleil'os, e en
tendedo,·cs dn g11er1·a do s11I.-Q11nndo nssim 
fm,sc.•, sNio m:.ds nmn razão para votai' contia 
scmelhnnle mm.lidn; porque uman1\o n monnr
chiu brnr.iluirn, nno q11er que os soldados mo-

1 • t . ·1 · ri • ntu·clns ns S(JJno aux1 Hh,Os pot· repubhcnnos. 
Cond11e f;1zendo 011lrns oh!.ervarões, mostrando 
u dil'liculrlade de virem da Emopa pat·a o Brnzil 
bons ofliciaes; á vista do comportamento ha
vido pat'a com o coronel Lubeaumelle. 

O Sr. Coelho :-Devo responder ao nobre de
putado que acaba de sentar-se ; mas antes disto 

. darei minha opinião áccrcél da emenda que 
se acha sobre a mesa, para que continue em 
vigor a disposição da lei actual de fixação de 
forças, que autorisa o governo a engajar es
trangeiros em numero de 3,000. A razao qne 
deu o nobre deputado autor desta emenda foi 
-que o gQvernÕ já autorisado para proceder a 
esse engajamento, não pas·sando a coritinuaçM 
desta autorisação na lei que discutimos, findo 
o anno finr.tnceiro, se veria na necessidade de 
derniltir alguns desses estrangeiros engajados, 
e que assim se correria o risco de faltar ás 
condições do engajamento. Ora, sendo esta a 
principal razão que levou o nobre dP.putado a 
apresentar a sua emenda, eu creio que, se 
puder demonsirar que seus escrupulos ficão 
salvos, que o governo não encontrará essa dif
ficuldade que o nobre deputado pareceu en
xergar; creio, digo, que o nobre deputado reti
rará a sua emenda. 

Pela lei actual de fixação de forças, o governo 
póde engajar até 3,000 estrangeiros no corrente 
anno financeiro; se não passar a continuaçM 
desta medida, o que se segue é-que o governo 
no seguinte anno financeiro não póde continuar 
a engajar, mas na.o se segue que seja obrigado . 
a demittir aquelles que já estão engajados . .Está 
portanto salva a dµviqa que o nobre depi;.tado 

autor da emenda encontrou e que o moveu 
a oITerecel-a. 8111 seg11ndo lugar nolo qne esta 
quesltl.o é muito imporlanle i o noht·e dcp11lndo 
glial'Jou-se p;u•a rnuito tarde, deixou passar a 
segunda discussão tuo prolongatla, disc11ssllo 
que le'le lugar na pre::.ençu de um min islrn da 
corôa, que poderia ter informado a respeito do 
uso que o governo fez da autorisaçào que lhe 
foi concedida, e que me purnce que foi qunsi 
nenhum. lnclino·me a cl'er que o Sr. ministt·o 
da guerra, se estivesse presente, aceitaria o of
ferecimento, pót· isso que é uso aceitar-se quasi 
sempre aquillo que se offel'ece na casa ; mas 
póde ser que S. Ex. nos desse mais explica
ções. Voto contra a emenda. 

Tratarei agora do art. 7º, que contém duas 
disposições áee1·ca dos cirurgiões do exercito ; 
uma dando-lhes uma gratificaça.o addicional, 
outra interpretando a favor dos mesmos cirur
giücs uma 1fü,po:;içl\o do a\vará do 1790. E 
agom darei a resposta no nobt·e depu lado por 
Pernambuco. 

,lá em outra sess!lo fiz vêt· que a emenda do 
nolH'e deputado, em vez de esclarccel' a dispo
sic;l'lo do artigo, u tornava mais obscm·a, pot· 
que q11et· quü se dê a gl'atiílcaçâo aos cirur
giões dos co!'pús cm1Hegados em hospítaes gt:· 
rnes, Já mosteei ao nobre deputado que uós 
uno temos esses hospitaes geraes; logo, a quem 
se dão essas gratificações? Aponte-me o nol.,re 

deputado qnaes M.o esses hospitacs gerne3 : pela 
lei de 15 de Outubro de 1831 os hospitaes 
geraes forno reduzidos a hospitaes regimentaes. 
Ora, o nobre deputado tem insistido em que, 
a passar a disposição do artigo tal qual, o be
neficio que pot· este artigo se concede se es
tendia tanto aos cirurgiões do exercito empre
gados como desempregados, tanto aos cirurgiões 
dos corpos como aos avulsos. Nao é como o 
nobre deputado entende; o beneficio dessa 
disposiç1!.o se estende aos cirurgiões dos corpos 
e aos avulsos; mas é quando esses cirurgiões 
estiverem en1pregados na fór:na da lei do 1º 
de Outubro de 1834; só neste caso é que esses 
cirnr\sioes, tanto dos corpos como avulsos, têm 
Jireito á gratificação addidonal, gratificação que 
agora se· eleva a 40$ em lugar daquella que a 
lei lhes dava : a gratificação de que lrala este 
artigo não é mais que a gratificação addicional 
da lei de que já fiz rnençao; só se muda o 
quantitativo. · 

Quanto á ~ª parte do art. 7º já disse em 
outra occasiao que acharia melhor collocada 
sita disposição em uma lei especial ; mas 
vendo que ha annos á esta parte se põe em 
dnvida a intelligencia do alvat'á de 1790, vendo 
que a ordenança militar tão promettida nunca 
chega, assento que na.o devemos esperar. _por 
esla ordenança para tornarmos este obJecto 
em consideração; creio que para cortar as du
vidas que têrn apparecido não é fóra de propo· 
sito que approvemos esta disposição i posto que, 
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398 SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1839 

como disse, a acho melhor collocada em uma 
lei especial. 

O nobre deputado, combatendo esta doutrina, 
a julgou desnecessaria, porque a lei, segundo a 
inteiligencia que 1he dá, se referia a cirmgiões 
militares; mas do facto mesmo de ellc en
tender a lei de um modo, e confessar que out1·0s 
â têm entendido de outro modo, concluo que 
hu duvida sobre a intelligencia da lei, e por isso 
se deve interprelar para que não ha,ia lugar a 
estas duvidas. 

Passarei agora a dal' alguns esclarecimentos 
ácerca de uma emenda rninlia que trata da 
isencõ.o do recrutamento oarn a comarca da 
Coritiba. Desejo mostrar ~.; differença que lia 
entre a minha emenda e a disposição do adigo, 
para de algum modo orientar alguns Srs. depu
tados que -queirão votar pela isenção do reàu
tamento nesta comarc.1. 

O artigo como est{1 nlio póde passar, por
que diz que dispensa a comarca da Corít.iba 
do recrutamento da primeira linha, entt·elnnto 
q11e nno só pela lei de fixuçM dé forças cm 
discus:-.no, como pela lei q11c orn rege, classifi
cumos ns forças cm duns espccies, isto e, em 
1'01·ças de li11lrn e forças fóra ck linltn; o se 
hoje nna temos l'orçn du primt•ira linha, eorno 
ttsllr de 11111n e.xpl'cssno q11e nno ndoptúmos? 
Se possu:-;se o nrligo como está, o rcsnllallo 
seria n!lo darmos isençno a16uma. Tirei este 
equivoco nn minha <!llll'tHln, e nella inclui 
tnrnbcm n idé:l de se dispensnrem do recru
lnmenlo sómente os ltnbitunles da Codliba que 
fossem domiciliados nesta comarca alé a data 
lia lei, para evitar que esta isençno n~o tome 
n comarca da Coritiba como poço de vadios 
e ociosos, que, para serem isentos do recru
tamento, venhno nella habitar. 

Segundo o que tenho dilo, votarei pelo pro
jecto da lei com urna emenda á ultima parte do 
art. 3", por ser desnecessaria, e com a modifi
caçlio do art. 6° sobre a isenção do recruta
mento para a Coritiba, e o mais como está no 
artigo. 

~ SR. CARNEIRO DA CUNHA cede a palavra. 

O Sr. Lima e Silva·:· - Tenho a notar que 
encontro um erro de impressão no art. 2º do 
projecto que se discute. Segundo está concebido 
o al'tigo, se deve entender que o governo deve 
ter um batalhão de oito CQmpanhias do corpo de 
artilharia a cavallo ; quando o que se venceu 
na casa é que haja um corpo de quatro com
panhias, e assiro se deve emendar o projecto 
que se discute. · 

Voto pela emenda de suppress!lo da 211 parte 
do art. 3º, que me parece ociosa, porque o art. 
148 da constituiÇão já determina que o governo 
disponha da força ,de mar e terra como julgar 
mais conveniente. 

Ha uma emenda do Sr. Rezende, pat·a que 
~m Juiar de-cirur~iões do exercito-se diga 

~cirurgiões dos corpos do exercito effectiva
mente empregados nos hospitnes gemes.- Eu 
hei de vvtlll' contra esta emenda : contra a 1" 
parte porque é ociosa, e conlra a 2ª parte por
que tüc p~rece injusta. O artigo do projedo 
em di:Scussão que lratu da gralificaçtw addi
cional ao~ cirurgiões do exercito é concebido 
nos seguintes termos, (Lé o artigo.) Ora, a lei 
do lº de Outubro de 1834, que trala destas gra· 
tíficações, diz o seguinte : '-- Os officiaes em
pr"g"rlnc: nn-1 .-,orpn<: rln p-..u,,,.-,ifn, l'n,nn,,:,11rl:inh,-: 

de armas, quarteis-generaes, fortalezas e esta
belecimentos militares, etc., terao, ernquanto 
estiverem ernoreu:ados. a ~m1tificacào addicíonal 
de tanto : os ~in;-;.giõe~ sã~ of'ficia~s em pregados 
nos corpos do exercito ; logo, é clarn qt1e estão 
.comµrehenrlidos na disposição do. lei do lº 
de Outubro de 1834, O nobre deputado quer 
que se llbone a gratificaç:lo addicional sórnente 
aos cirnrgiões effectivamente empregados nos 
l1ospilaes gemes: nno quer, portanto, que os 
outros cirmgÍõés pcrcebão esta gratificaçn.o ; 
logo, o 11obt·e deputado quer que o cirurgião 
que vaf pílru a cnmpnnha, cista1· pet'lo do ini
migo, q11e largou n ima casa, a sua forlnna, a 
sun e~posa, fique setn gratificnçao, e qne el !a 
seja ape11ns abonada aos cirurgiões ernpre· 
gndos cm ltosµilaes geraes ! E1 uma injustiça 
manifesta. (Apoiado.s.) 

O Sa. CoELIIO : - Não ha hospitaes geraes. 
O SR. LrnA e S1LVA : - Depois, na.o ha hos

pitaes. geraes. 
Ora, disse o nobre depubido qne não podem 

os cirnl'giões militares sf!r feridos em carn panba 
senllo por algmna b,11la perdida. Está muito 
enganado; o nobre deputado diz isso porque 
ainda nllo vio. Os cirurgiões militares expoem
se ,como os outros officiaes ; eu vi, na guerra 
da independencia, um cirurgião-mór da Bahia, 
de nome Christovão, nas fileiras com armas na 
mãa (apoiaclo.s); eu ·o reprehendi mais de urna 
vez por deixar as amou la ncias e m~tter-sc nas 
fileiras : destes exemplos poderia citar muitos. 
Quando os soldados são feridos, são conduzidos 
para o lugar mais proximo, e trntados mesmo 
debaixo do fogo. (Apoiados.) 

Disse o nobre deputado que não sabe como 
se regulará as reformas aos cirurgiões militares : 
como se regulava ep1 outro tempo quando elles 
erãa reformados. Os cirurgiões militares forM 
creados muito antes de 1640: primeiramente 

. não linhão corpos, erão avulsos, e no tempo 
de guerra é que se annexavão aos corpos : 
depois se fez o regnlamento de 18 de Fe
vereiro de 1763, que determinou que ficas
sem pertencentes aos corpos como officiaes 
delles, com o posto -então de alferes e o venci
mento respectivo (l'é o cap. 25 do citado re
gulamento) : depois desta lei appareceu o de-

. ereto de, 9 de Dezembro de 1765, aclarando 
mais esta ma leria, djzendo que o posto rle al-
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SESSÃO EM 29 IJE JULHO DE. 1830 :l99 

feres concedido aos cÍl'urgiões móres, de que 
tratava o citado regufamcnlo, devia ser consi
derado de gm.nad~iros (q11~ ento.o linhão mais 
soldo) ; e declarou que os cirurgiões terino 
patente, e que esta nova deliberaçilo a respeito 
do augmento de soldo se t.lcclarasso nas pa
tentes ; e eu, como fiscal que sou das patentes 
no conselho supl'emo militar, posso infom1ar 
que nel.las se declara que os cirurgiões do exer
cito gozará<) dus honras, liberdades, privile
gios, isenções e franquezas de que gozão os 
mais officiaes. Como, pois, dizel'-se que elles 
não são officiaes? 

Mas diz-se que não deve passar esta medida 
por uma lei annua: e pot· que não? Não ternos 
tido exemplos de ohjPctos semelhantes passados 
en1 lei~ de fixação de força? Em 1837 uma 
pessoa que nesta casa dizia que nas leis do 
orçamento não se devia tmtar seno.o de ma
lerins da receita e despe~m, porque lhe fez geilo, 
esta mesma pessoa apt·escnlou eme11tla para 
que nllo hou·vcsse p1·0111oçllo no exercito, 
emenda qu~ pa:;sou. (Avoiados.) Ha muitos 
exemplos desles. 

Disse um nobrn dep11tado da Bahia qne no.o 
se elevem insel'ÍI' na ld de fixação de l'oL'Ças 
objectos differcnh:s: Já dei a razilü po1· que se 
.far. islo. Se é erro, vem de trnz. Ma:5 na.o acho 
mesmo errn : lt·atamos do exercito i os ci
rurgiõE:s fazem parte delle ; porque nno ha
vemos tratar daqnillo que lhes diz respeito? 

Quanto á gratificação, 11 commissilo leve 
em vista igualai·- as dos cirurgiões do exer
cito aos da Rrmada: e considerando que o 
serviço que fü:zião os cirUl'giões m61·es e ci
rurgiões ajudantes era igual : estabeleceu 
para uns e outros a gratificação addicional 
de 40$000, e tambern porque a differença da 
graduação está na· differença do -soldo, que está 
na razão direct,1· da graduação. Ainda mesmo 
que o serviço na.o fosse igual, devia ser igual a 
gratificação para ambas as classes; esta minha 
opinião se funda na lei que trata da gratificação 
addicional, a qual .dispõe que os officiaes úe 
major a brigadeiro perlleberáõ a gratificaçno 
addicional de 10$, e ninguem dit·á que o ser
viço destes ofliciaes é igual. · 
. Fallar·ei agora sobre uma emenda que propõe 
a suppressão da medida consignada no projecto 
de se isentar a co1üarca da Coriliba do recruta
mento por um anno. Eu nllo fallal'ia nesta 
materia, se não tivesse obtido pa1·a isso previa 
licença do nobre autor desta medida, a quem 
muito respeito, e que me honra com sua 
amisade. · 

O nobre deputado apresentou razões muito 
atten<liveis sobre as calamidade:; da comarca da 
Coritiba ; mas eu · enteiido que iguaes razões 
podel'áõ apresentar-se a l'espeito de outras pro
vincias. (Apoiádos.) ·Quem não sabe as cala
midades·por que passou o· Pará? Quantas fa. 
r~i1ias n~o fic~rao alli .arruinadas? Quanta 

gente não morreu na guerra, pot· molestias . ' contag10, etc. ? Ora, mesmo Pernambuco .... 
en considero Pernambuco o deposito gemi das 
forças do imperio ; quando ha qualquer novi
tfacle em qualquer província do norte ou do 
sul, Pernambnco logo manda trop&s. ( Nume
rosos apoiados.) 

O SR. CARNEIRO DA CuNÉI.A. : -Com o conti.n. 
gen'te das outrns provincias. 

O SR. LrMA E S11vA : - Parece que o direito 
consL1etudinario de soccorrer ás outras provin
cias está bem estabelecido em Pernambuco, por 
que os presidentes das outras pl'Ov incias já o Ao se 
cansa.o de mandat· pedir soccorros á côt'le mas 
logo se dirigem directamente a Pernambuco, 
onde al!hão tl'Opas, artigos bellicos dos arsenaes 
degueri·a, e até <.linheiro. Parece, pol'tanto, que 
a província de Pernambuco merecia alguma 
considernçn.o. A província das Alugô,,s lambem 
soll'rn11 muito i e mc:m10 110 Rio de Janeiro o 
districto de Campos leve 111uilas familia~ arrni
nurlns cm eo111R:que11ciu Ja g,·ande inunduçllo 
que houve pela enchente tio 1·io Parahyba ; e 
enl1'Cla11to, u nonl111111u das ditas pl'Ovincius se 
deu ise11çl10 do t·om·ulumenl.o. [>or isso tenho de 
volnr contt·a 11 emcntla tlo 11obre deputado, que 
provoz c::slu iseuço.o. Mas ainda quando eu não 
tivessu estas razões put·a votar contra a isenção 
proposta, cu volal'Ía contra clla pela mesma 
ruz.ao qn.e o nobl·e autor da medida ap,·esen tou 
pa1·a a susteulat·: porque disse elle : pul'a que 
se manda ol'dem par·a se recmtar na Col'itiba se 
na Coritiba nno ha â quem recrutar? Pois se · 
na Coritibu não ha a quem recruta1·, a isenção 
do recl'Utamenlo é inutil. 

Ouvi dizer que o governo tinha mandado 
ordelJ.l para se promover o engajamento de vo
lunlarios na Coriliba ; se assim é, a isenção pro
posta iria inutilisar esta · medida do governo, 
porque é sabido que apparecern voluntarias 
quando· ha recrutameuto ; e se ria comarca se 
souber que nella nAo póde havel· recrutamento, 
não appareceráõ voluntarias. 

Fallarei a respeito .da emenda que trata 
sobre esh·angeiros. Em virtude da disposição da 
lei de fixaçao de força~ do anno passa.do, o go
verno engajou alguns estrangeit·os, qlle estão 
servindo nos corpos do Rio Grande do Sul, e o 
prnso d,L citada lei deverá findar em 30 de 
Junho do anno que vem ; não havendo pro
rogaçilo desta autÓrisação, o governo ver-se-lrn 
en.1 graves embaraços, nt\Ó só porque no fim do 
tempo da autorisação se verá na necessidade de 
de:;pedir esta gente, e de diminuir consequente
mente a força, estando aliás com guerra aberta 
e inimiga á vi~La, como porque os estrangeiros 
assim des·pedidos podem Íl" · reforçar as fileiras 
inimigas. Portanto, hei · de votar pela conti
nuaçn.o desta autorisaçào por mais um anno. 
Se houvesse uma emenda para que o governo 
pudesse corilinuãr no engajamento, não exce~ 
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400 SESSlO EM 29 DE ~ULHO DE 1839 
dendo porém, a mil e quinhentos o numero de ' . . estrangeiros que pudesse engaJar, eu votaria por 
ella; mas como na.o appurece esta eménda, vo-. 
tarei pelos tres mil estrangeiros. 

O Sr. Alvares Machado :-Sr. presidente, 
tenho pr€stado toda a allençâo de que sou 
capaz, a ver se os m~us dignos collegas, que 
têm combalido a idea da dispensa do recruta
mento pal'a a comarca àe Col'iliba apresenta.o 
em favor de seu pensamento razões p]auziveis, 
perante as quaes eu dev&ra recuar, mas feliz
mente para mim e para a comarca, nno se apre
sentou ainda razão alguma que deva dertibar 
com justii;a a emenda que m::indei á · mesa, e 
nue foi approvada em segunda discussao com 
;onsentirnento do governo. O Sr. ministro da 
guerra se achava pt'esente quando ella foi á 
mesa, e eu peço aos 111eus diguos collegas que 
se recordem de que S. Ex. nao deu á camara 
nenhuma informaçào que pudesse leval-a a 
rejeilar lal medida. A' vista disto, Sr. presi
denle1 causou-me admiração quando em ter- . 
ceira discussão se apresentou uma emenda, 
pela qual se vai. deslruir uma idéa que tinha 
passado em segunda discussão com ~ppro
vação do governo do paiz, que é aquelle que 
sabe tal vez mais que nós, tomados em fracç:.'10, 
aljuillo que convém á. adminisll'açtto. Eu louvo 
muito os me~s illustres collegu-s que desejão 
dar fo1ça ao governo, mas dar mais força do 
que aqnella que o governo pede não me parece 
muito bom e muito razoavel. (Apoiados.) O 
governo consentio nesta emenda, e qual é o mo
tivo por que a revogamos? Se p governo na.o 
consentia na emenda, se uma tal disposição 
podia ir estorvar as operações do governo nessa 
malfadada comarca, porque S. Ex. não nos· 
apresentou suas idéas? Eritno teriamos a honra 
de levar as nossa::; á presença e consideraça.o 
de S. Ex., e poderill talvez a carnara votar com 
perfeito conhecimento de causa; mas agora 
não, porqne as razões apresentadas por mim 
ainda não forão nem levemente abaladas ; e as 
razões que apresentno QS meus dignos collegas 
que querem derribar, a emenda, posto pareção 
talvez plausiveis poderáõ talvez ua.o ser parti-
lhadas pelo governo. · . 

Corno disse, Sr. presidente, eu prestei toda a 
atlença.o ao que a respeito disserao os meus 
dignos collegas. Um de}les, deputado pela pro· 
vincía de Pernambuco, que se senta á mão es
querda de V. E;x. (o Sr. Nunes Machado), 
tendo fallado longamente conlta aquella me- . 
dída, limitou-se a dizer, como raza.o mais forte, 
que a medida era deslocada e injusta; não me 
lembra o que· disse mai!:; ; porém, sei que achou 
a medida deslocada e injusta, e disse que con
viria em uma recornmendação ao gover·no para 
se não recrutar na comarca de Coritiba, e não 
na inserção da isenção do recruta111en to na lei. 
Mas se a medida é ínjusta, comô convida em 
_votar pOT ella, se f!e lhe désse nova fó1·mu .? A . 

injustiça consistia em ir esta medida consignada 
na lei? A isto responderei ·que não acho lugar 
mais proprio pàra urna tal. determinação do que 
a mesma lei de fixação de forças de terra ; eu 
seria desl.'t opinião ainda mesmo que nao 
tivessemos todos os dias da.do exemplos de 
maiores e de mais estranhas enxertias. Ainda 
hoje o nobre collega qne acabou de sentar-se se 
referio a uma emeYida pela qual se dispôz em 
]ei de or~arnento que se nlio fi:.:essem mais pro
moções no exercito. Isto é que é enxertia, ~ 
enx.edia de uma especie e de um genero muito 
diverso._ 

Um illuslre collega pela provinéia de Minas 
Geraes, eombatendo as idéas que eu tinha 
apresentado, entre outras razões disse que 
outras provincias tínhrlo passado poL· calami
dades, e que no emtanto não se tinhão isen-

. lado do recrutame11to. Felizmente mencionou 
as provincias. O Pará nao foi isento, e nem o 
Maranhao, que actualmenle está ardendo na 
g1wrra civil. Eu direi ao meu ili uslre collega 
que se a provinda de S. Paulo tivesse a 
sua tranqui!!idade perturbada, e tivesse dentro 
de si tantos elementos de desordem como 
oulr'ora teve a província do Pará, eu pediria 
que se inserisse na lei de fixação de forças uma 
disposição para que todo o recrntamenlo fosse 
na provincia de S. Paulo, para se eliminar de 
meu paiz eSSP, elemento de desordem e -de per
turbaç:lo publica ; mas felizmenle o contrario 
acontece : d'.entre us provindas do irnperio 
(pcrdôe-se que o diga, cada wn tem pt'azet· 
de faliar bem de sua terra) (apoiado8), d'entre 
~s provjncias do imperio, aquella que até o 
presente tem mostrado mais amor á ordem, á 
paz E! á tranquilliàaàe, mais amor á mo
narchia constitucional representativa, é sem 
duvida a provincia de S. · Pauto. 
· A1,GUNs SENHORES : - E as desordens da 
Franca? · 

O Sa. ALVARES MACHADO : - Mas ouço de 
varias parte:; clamar-se-me. peJo nome da 
Franca. Saibao meus illustres collegas que 
comquanto 111e doeste muito das desgraças· 
haYidas na vilia da Franca, alli não pleitêa 
nenhum paulista a· causa da desordem pu
blica, nem são paulistas os que alli JJer
tm·bárão a ordem publica, e sim moradores de 
outra parte do Brazil ; o mesmo Anselmo não 
é paulista. · 

O SR. Toan.Es : - E Bento Manoel nilO é 
paulista ? 

O SR. ALVARES MACHADO : - O rnesmo An
selmo não é paulista, pet·tenee á outra provincia. 
Tanto os carrascos conio as viclimas na.o per
tencem ao meu paiz. 

Os paulistas nao sã.o anjos, Sr. presidente ; 
como homens são susceptiveis de errar ; talvez 
mesmo alg1111s lenliào errado. Porém, couio 
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in. dizendo, se a província de S. Paulo 
possuísse em seu seio homens ~emelhant~s 
áqnelles que períurbárão a poz publica no Pnra, 
homens semellrnntes áquelles que perlurhão a 
paz publica no Maranhão: eu pediria aos meus 
nobres collcgas que decidissem que se não re
crulasse senão na província de S. · Paulo ; se 
bem que um exercito assim recrutado nl'.\.o 
seria o melhor para _ manter a paz, mas o 
certo é que taes têm sido os recrutamentos que 
se lem feito. 

UM SR. DEPUTADO :- Na.o é só a comarca da 
Coritiba que tem soffl'ido calamidades. 

O SR. ALvAnEs MACHADO :- Diz o aparte que 
algumas outr~s, pro_v}ncias s.offr_etn actualmentl.:l 
as mesmas catamw,,des pnys1cas que pesao 
sobre a comarca da Coritiba. Respondo que nrro 
sou exclusivo, e estou prompto para votar pol.' 
semelhante isenção a favor de qualquer ponto 
do B1·azil que esteja nas mesmas circumstancias. 
Accrescentarei' que ainda ha pouco se acabou 
de verificar mn · grande recrulamento, · para 
o qual a comarca da Coritiba concorreu com 
nlio pequeno contingente, porque apesar de 
ter .sofirido grondc flagello da pe~t~, que 
ceifou uma grnnde parle dos contibanos, 
ainda existem corilibanos ;" todos n11.o mor
rêrüo. 

E uma tal comarca na.o será digna desta 
isenção ? EnU!.o perguntarei : quando se verífi
car:i o a!'ligo da constituição que promette soe-

. corros publicos no caso de publica calamidade,? 
Appareceu a peste da bexiga na Coritiba, e o go
verno nno mandou para lá nem professor, nem 
botica, nem soccorro aigum. Perêo de 3 mil 
victimas em uma comarca tão pouco po· 
voada foi-ão ceifadas pelo flage11o da bexiga 
sem receber da parte do governo o menor 
soccorro ; recebeu sim o contagio~ porque 
foi importado pelo batalhrto de caçadores 
que para al"li foi mandado : mas soccorro, 
nenhum. . 

Grande bulha têm feito os oradores que têm 
füllado sobre esta materia, com a idéa da possi
Lilidade de se ir acoitar na comarca da Coriliba 
grande numero de recrutaveisi creio que o 
Brazil inteiro. (Risadas.) Eu já dísse, Sr. pre
sidenti:, que no Bt·azil, quando se trata de re~ 
crutamenlo, os recrutaveis fogem para o matto, 
e r.iio de umas para outras partes, porque 
mesmo ha um decreto, que está em vigor, pelo 
qual se ordena que se recrutem em p~imeiro 
lugar os forasteiros. ~~s ?emos _q~~ grande 
parte da população va1ma ia dom1cll1ar·s: na 
comarca da Coritiba, eu entendo que convinha 
mesmo ã legaiidade uma tal agglomeraçao de 
população falida ; a cqmarca da Curitiba se 
aclia fronteira com os rebeldes do Rio Grande 
do Sul ; não !;lei se a villa de Lages já entrou . 
para o grem.io da lega!idnde, como alguem tem 
asseverado; não temos presente ministro algum 
para lhe fazer esta pergunta. , 

TOMO li 

O SR. CoELIIo : - Ainda não. 
O Sn. ALVARES MAcHADO :-Não é certo que 

a villa de Lãges voltasse para o gremio da 
. legalidade, e está portanto, a Coritiba â. barba 
com o inimigo ;· e não convirá que uma co
marca lão extensa se povôe com gente capaz ele 
resistir aos rebeldes, e de servir de mmalha, 
se por vent.ura os rebelde~ quizerem occupar 
tão interessanle comarca? Creio que sim. Nem 
se venha com a coarctuda de dizer que estes 
tecrutaveis podem ligar-se aos rebeldes, não 
façamos este conceito de nos3os concidadãos. 
(Apoiados.) E' preciso que acreditemos que a 
maioria dos brazileiros professa os princípios 
monarchico-constitucionaes-representativos, e 
que não é a visinhança desses republicanos 

· que os ha de levat· a abrnçar este principio. 
Se assim se pudesse presumir por um mo
mento, perdida estava a causa do Brazil, por
que chamo causa do Brnzil a causa ela mo
narchia- conslitucional-represen ta tiva ( m.wierosos 
apoiados), porque estou convencido de que 
nós não ternos iwm a necessaria instrucçno, 
nem, o q(!e mais é, a necessaria morali
dade para fazer eífoclivo entre nós o governo 
republicano, de modo que possa fazer a felici
dade do pajz1 como tem feito a prosperidade 
dos Es;Lados·Unidos da America do Norte. Qg 
Estados-Unidos erão inglezes, e descendentes 
de inglezes, com outras instituições, com outros 
princípios de moralidade, que infelizmente nos 
falta.o i e se no meio de nós a custo e difficil
mente marcha a monarchia constitucional-re
presentativa, se a cada pa$sO estamos vendo 
tantos traidores, que, quando são chamados 
para os empregos pelos povos, fazendo elles 
bom conceito de sua moralidade, de sens 
principios moraes, apenas akanção o que pre
tendem, mudão, e servem para lançar grilhões 
ao pescoço, como poderemos fazer entre nós 
effedivo o systema republicano? Senhores, tantas 
têm sido as mudanças, que tenho chegado a 
pensar que seria bom chamar Bento Gonça]ves 
para o ministerio, para ver se o ser ministro 
o fazia mudar de seus pl'incipios republicanos. 
(Risa.das.) 
· O SR. ÂNDRADA MACHADO :-Deus nol-1 livre : 
mal por mal, marquez de Pombal. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Se taes têm sido 
as mudanças dos homens entre nós, que quando 
mandados professavàO uma politica, e outra 
differenle quando mandadores; se tal é o nosso 
estado claro fica que o gráo -de liberdade que é 
C()mpa3livel com o nosso estado social, digo, 
com o nosso estado moral e intellectual, · é 
sem duvida a monaráiia-constitucional-repre
sentativa. 

Estou demais persuadido de que o estabele
cimento da republica no meio de nós seria 
mais fatal do que tem sido no meio de 

.nossos conterraneos americanos das ex-colonias 
51 
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402 SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1839 

hespanholas. Advirta-se que eu supponbo que 
estavão muito mais adiantadas do que nós em 
civilisação na época em que se declararão inde
pendentes, e entretanto a r'epublica no meio 
della tem dado em anarchia e escravidão. 
(Niim~rosos apoiados.) 

Tambem, Sr. presidente, estou convencido 
rle qne laes sno as idéas de meus concidadãos, 
ao menos de uma immensa maioria de bra
zileiros. (Nuniet·osos apoiados.) Republicanos 
haverá sempl'e, supponho mesmo que existem 
em Constantinopla, assim como supponho que 
existem monarcbistas nos Estados-Unidos da 
America , mas a maioria da nação brazileira 
é monarchico-constitucional representativa; e 
por isso não ha que temei· que, vindo os re· 
beldes do Rio Grande do Sul para a Coritiba, 
a população valida que se acha naquella _ co
marca possa syrnpalhisat· c:orn elles. 

Mas disse-se que podem ir para a Co1•itiba 
muitos recl'lltaveis de oulros pontos da pro
vinda, e mesmo do imperio, e assim não se 
poderá verificar o !'ecnllamenlo, Declaro qne a 
minha intenção não é isentar a provincia in
teira, se bem que os recrutamentos a lêrn redu
zido a um estado miseravel. Comll,do, como as 
circumstancias do imperio sno tao graves que 
nao é possível deixur de recrutar, eu peço 
aos legisladores que isentem unicamente urna 
pequena parle da minha provincia, embora 
caia o recrutamento sob1·e outra parle della. 
E' só o respeito de justiça, e amor em geral 
ao paiz, quem me dirige neste peditorio, po1·
que eu já disse nesta casa que não sou na
tural da Coritiha ; muita honra teria se o 
fosse, mas não o sou; não sou mesmo mo
rador naq uella comarca, não tenho alli mais 
parentes, não tenho alli mais relações do que 
em outros pontos da província: é só o desejo 
do justo que me move. Concordarei, pois, 
em urna emenda declarativa, em que se diga 
que na.o terá lugar na comarca da Coritiba 
o recrutamento das pessoas alli domiciliadas 
até a da\a da pl'esentc lei : assim não se 
recruta1·á naq11eUa comarca senão aquelles 
que depois da data da lei para lá emigrarem. 

Mas disse o nobre deputado (o Sr. Nunes 
Machado) que não era possi vel provar a morada 
ou domicilio d-os cidadãos brazileiros ! Então, 
Sr. presidente, acabemos com a lei eleitornl, 
pois que ella é toda fundada no domicilio. Não 
se diz na lei eleitoral que na.o poderáõ ter voto 
nas assembléas parochiaes· senão aquelles que · 
forem domiciliarios na parochia até tal época, 
isto é, o domingo da Septuagesima ? E já hou
vcrão duvidas 11as eleições por não se saber 
onde era.o moradores os votantes ? Somos nós 
por ventura uma nação de ciganos, que não têm 
morada fixa ? 

Sr. presidente, em matarias criminaes é geral
mente aceito o principio que é melhor que fi. 
quem impunes rquilc;>s criminosos, do que soffra 

castigo um innocente. Agora porém vejo apre
goada tbeoría clifferente : para que não escape 
um só recrutavel, quer-se que se recrute a 
todos ; pot·que não é possivel extl'emar os domi
ciliados neste ou naquelle lugar, com prehendão
se no recrutamento os domiciliados · em todos 
os pontos da província ! ! ! Isto faz-me lembrar 
üm inquisidor do santo officio, que desej&ndo 
lançar nas fogueiras da inquisição todos os he
reges, pat·a nno ficar com ô escrupulo de algum 
lhe ter escapado, lançava nas fogueiras a he
reges e calholicos. (Risadas.) Ora 1 rião esperava 
eu · tal confusno do justo e injusto da parte de 
um deputado tão versado nas scienciasjuridicas 
e sociaes, que muito bem sabe que é já uma 
especie de rifa.o, de ad,1gio, que é melhor que 
escapem muitos c1·iminosos sem castigo do que 
que um innocenle sêju castigado. 

Enler1dia eu que seria melho1· que esca
passem de ser t·ecl'U ta dos 111 u itos rccrultt vois do 
que se recruti\s~e um só que nl'lo·estivessc em 
circumstaucius de ser recrutado. Mas nós es
tamos livros de senlir a patrona e o ci11lu1·a.o i 
estamos liVl'es de sermos recrutado, e pouco 
nos importa o povo ; o que que1·emos é tropa 
e mais lt'opn para defender os nossos c.:aprichos. 

Poderá negar algum Sr. deputado que a pro· 
vincia de S. Paulo entra com maior contingente 
do que qualque1· outra p1·ovincia ? Não póde. 

Mu1TAS VozEs : - Póde, póde. 
O Sa. ALVARES MACHADO : -Não apresentem 

o exemplo da Bahia, onde os S1·s. deputados 
. fizera.o recrutamento em massa. 

O SR. MouRA MAGALHÃES e OUTROS SENHORES : 
-Os deputados, não. 

O Sa. ALVARES MACHADO : - -Quero dizer a 
administração : foi lapso de lingua. Na Bahia 
lançou-se um arrastão .... 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Não é tanto 
assim ; não é assim_: ha exageração. 

O SR. ·ALVAREs-MAcHADo : - Creio que es
capárão as mulheres, os velhos e enfermos, 
daqui é que voltárão. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Alguns estão 
no sul com 40 e 50 annos de idade. 

UM_ SR. DEPUTADO : - Não pegassem em 
armas a favor dos 1·ebeldes. . 

O SR. ALVARES MACHADO : - Na.o pegassem 
em armas a favor dos rebeldes ? Mas quem au
torisou o governo para lançar sobre os re
beldes esse arrasta.o ? E' por v._entma com re
crutamento que se castiga o alto crime de ter 
perturbado a ordem publica, de ·se ter declarado 

- contra a .monarchia constitucional e integridade 
do imperio ? E' com tropas taes que queremos 
avançar? O resultado nós o temos visto, der
rotas sobre derrotas. E' sobre perturbadores da 
paz publica que se lança o arrastão para os 
levar para o Rio Grande rto Sul á presença do 
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professão idéas republican:i\s, atacai-os, atacai 
o vosso proprio pensamento ? E' com soldados 
a qllem na presença do inimigo se tirão as al
gemas e as correntes, e a quem se diz: - abi 
estão republicanos, atacai.os .... 

O SR. ALVARES MACHADO : - Se o nobre de
putado nunca vio recrutas em algemas, é por
que está em lugar ião alto que não póde ver o 
ciue se p,1ssa por este mundo. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Nunca se levárão 
.recrutas aigemados para ihes tirar as correntes 
diante do inimigo. 

O Sn. ALV,\RES M.4CHADO : - E' sabido como 
se faz o recrutamento e ns reuniões no campo do 
Rio Grnnde do Sul. Vinte Oll trinta homens 
( sempre ~fio escolhidos homens não nascidos no 
lugar ) com a espa<la na mão dao cerco n urna 
casa e obrigilo todos os homens a seguil-os, em
bora seja.o pais de familia e lenhão razões para 
não serem l'ecmtados. 

O Srt. MounA MAGALH.rí.Es : - Parece que é 
outra epopéa. 

O Sn. ALVARES MAc:HADO :-0 que me parece 
é que o nobre deputado · no.o está no Brazil e 
não vê o que se passa entre nós. Consulte aos 
rio-grandenses, e elles dirl'lo que tanto os l'.epu
blicanos corno os monarchistas fazem esta sorte 
de reuniões. E' o q11e não quero que se faça na 
Coritiba, porque duvido que os coritibanos o 
supportem ; quero que se faça o recrutamento 
pelas vias legaes. 

Disse o nobre deputado que vota contra a 
emenda, que já tinha passado, porque está con
vencido de que o governo não mandará re~rutar 
na Coritiba as pessoas que não estejão nas cir
cumstancias de ser recrutadas. Mas isto é o que 
todos os homens de bem devem esperar do go
verno, não só na Coritiba, mas em todo o Brazil; 
e nM só se deve esperar que o governo 
assim pratique, como é de sna obrigação pra
licar assim. A questão, porém, de que se 
trata é, da isenção por um anno para a Co
ritiba... · 

O Sn. l\founA MAGALHÃES : - Privilegio. 

O Sa. ALVARES MACHADO : - Privilegio não, 

mas isenção. 

O Sn. MouRA MAGALHÃES : - Privilegio 
odioso. 

O Sn. ALVARES MACHADO : -Não é privilegio; 
e se é privilegio, porque não nos achamos nós 
combatendo no Rio Grande do Sul ? Porque 
somos exceptuados, quando a constituição obriga 
a todos os cidadãos a pebar · em armas para de· 
fender o imperio? Porque na.o nos achamos 
·combatendo no Rio Grande do Sul? Porque a 
nação na.o está em circumstancias de carecer que 
~e faça uma leva em massa. A constituiçao quer 

rl~f'11nT1 rr111'\ NnnYlrlri. Ot!' (li,;J,,lra.nrvi-,,~t!'.IV"'IL'p:1!'.lc;:: ,l_.,.,. r,.n~1'11' . u.1L..-c;J y_ u-c;, y_uc;:1.1.1\...lv a;:, .... ...._ .. ...,,._ ... " ~ ..... uv pa.1.t.t 

fôrem taes que reclamem nrna leva em massa, 
ninguem seja isento de pegar em armas para a 
defeza do paiz ; mas desde que uma leva em 
massa não é necessaria, e que um certo numero 
ele homens é bastante para desempenhar o ser
viço, e desde que ha escolha, nllo é privilegio a 
isenção, por exemplo, do menino, do "casado~ do 
enfermo, do filho unico, do officia1 de officio, e 
finalmente daquelles cuja presença no paiz é 
reclamada para o progresso da industria e pros
peridade. E' a estas isenções que fazem as 
nossas leis regulamentares que eu quero en
cnheçar a isenção por um anno do recrutamento 
para a força de linha na Corilíba. Não supponho 
q11c as circumstancias do paiz sejão taes que 
seja mister fazer uma leva em r,:assa : nem os 
lq;isladores, nem a lei de fixaç!lü, de que tra
tamos, concebeu tal; concedem-se isenções, e 
entre ellas qnero que se isente a comarca da 
Coritiba. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Eu não quero. 
O SH. ALVARES MAcHJDO :-ú nobre deputado 

n::\o quei·, mas quiz que se fizesse para a Bahia 
a excepção de se conceder urna somma de di
nheiro á. conla da caixa publica geral, para uma 
despeza para a qual tambem concorreu a pro· 
vincia de S. Paulo com a sua quota. Eu na.o sei 
se já se acabou de concertar o morro da cidade 
da Bahia, ou se se vem pedir mais dinheiro, 
Digo isto para fazer lerubrar ao Sr. deputado, 
que é da Bahia, que entao não fallou em pri
vilegio. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Nao o é. 

O SR. ALVARES MACHADO :-A provincia de S. 
Paulo foz as suas estradas e as suas pontes como 
as suas forc;as lhe perrnittem, mas llá Bahia está 
em perigo de cahir um morro, e vem-se pedir 
dinheiro para o concertar. O morro do Castello 
no Rio de Janeiro ameaça perigo, entretanto 
não se deu dinheiro para o concertar. ( Neste 
lilqar são tantos os apartes qiw não os 
p~demos reproduzir, nrm, ouvir algumas pa· 
lavras do orad01·.) Os Sr:::.. deputados pela Bahia 
nos fazem muitas vezes votar por medidas a 
favor de sua provincia. O Sr. Paula Araujo foi 
um deputado pela Bahia que nos custou muito 
caro (risadas) ; fez-nos votar muitas vezes por 
medidas a favor de sua provincia. Com isto 
nllO pareça que eu me resinta dos Srs .. depu
tados da Bahia: cada um puxa braza para o seu 
lado. A minha provincia não tem sido favo
recida, mas por isso não escandalisarei os 
Srs-. deputados da Bahia, a quem estimo 
bastante, e muito menos a provincia da 
Bahia. 

Eu continuarei a combater os apartes, pe· 
dindo de novo aos Srs. lachygraphos que abrão 
parenthesis no meu discurso, ao qual voltarei 
depois de ter combatido todos os apartes con
trarios apresentados diante do · batalhão de 
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como tenho rnuíto que dizer, se V. Ex. quizer, 
eu continuarei amanha. 

O SR. PHESIDENTE :-0 Sr. deputado póde 
continuar. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Tenho l'eceio de 
que fique reduzido a fallar unicamente perante 
V. Ex. e os bancos da casa. 

O SB.. ANDB.ADA MACHADO :- Continue, es
tamos promptos a ouvil-o. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Disse um nobre 
deputado que, quando combatemos a idéa de 
estrangeiros, offerecemos a província de S. 
Paulo para alli se recrutar a necessaria caval
laria. Alguma cousa houve, mas não foi com
pletamente cotno disse o S1·. deputa.do. Nós 
di~semos que no Brazil encontrarüunos homens 
mais aptos para a cavallaria na glierra Jo Rio 
Grande do Sul do que aquelles que nos p')de
riM vir da Europa; e apresentámos o exemplo 
da cavallaria que veio de Portugal, veterana, 
que tinha feito a guerra da Peninsula, e que 
tinha vencido o vencedor de Murengo: apre
sentou-se esta boa cavallat·ia no Rio Grande 
do Sul, mas faltava-lhe o melhor para aquella 
guerra, que se póde hem chamar guerra Tar
tara, qn2 era saber montar em cavallos bravos. 
Os soldados portuguezes não eca.o peões; e 
montados nos cavallos do Rio Geande do Sul, 
não se puderilú sustentar : ao primeiro toque 
de clarins os cnvallos corcovárão, e toda a ca
vailaria cahio dos cavailos abaixo. (Risada8.) 
Não lendo acontecido o mesmo á cavallaria 
brazileira que estava habituada áque11a guerra, 
por uma íntelligencia do ·cornmandante brazi
leiro com o official portuguez, que commandava 
a ca vallaria vinda de Portugal, trocárão os ca
vallos e a cavallaria portugueza montou nos 
cavallos em que estava müntada a cavallal'ia 
brazileira: más no primeiro toque de clarim, 
foi t.udo á terra ; e foi só depois de dous annos 
de aprendisagem que os moços se fizerão ca· 
valleiros e os velhos se passára.o para a infan
taria. Ora, se isto aconteceu com aquelle luzido 
corpo de cavallaria, como não ha de acontecer 
com tropa. estrangeira engajada na Europa? Será 
dinheiro despendido inutilmente. 

Dissemos que no Brazil havia cavallaria 
propria, e que se acharia quando fosse ne
cessar-ia; mas não offerecemos a nossa pro
vincia para della só se tirar toda a caval
laria. 

Nessa mesma occasia.o queixei-me de que 
se ·mandasse recrutar só na Coritiba para um 
corpo de cavallaria, informando que aquella 
comarca se acha em circnmstancias deplora
veis. Eu disse enta.o que os habitantes das villa 
da Faxina., da Piratininga, de Sorocaha, e quasi 
todas do sul da - provincia de S. Paulo, são 
optima cavaUaria, e perguntei porque se não 

recrutava alli, ê só se tirava gente da comarca 
da CoriUba. O govel'no tem poucas informa
Ções do estado do paiz; e como lem ouvido 
faUar de que ha boa. cava Ha ria na Coritiba., é 
lá que manda recrutai·. 

E já que fallo em estrangeiros, direi que sinto 
que n~o se ache na casa o nobre ministro da 
~uerra, não só para me ajudar a sustenlar nesl~ 
occasillo difficil a emenda em que me fez a 
honra de .cor1vir na segunda discussão, como 
tambem -para nos dar algurna$ informações 
sobt'e o estado das forças do sul ; porque 
talvez o sabermos do estado actual da nossa 
cavallaria e forças no sul pudesse influir sobre 
o modo de recrutar. Ouvi dizer que nós ti
nhamas um grande corpo de cavaliaria orga
nisado na pro-vinda Cis[Jlatina, ou Enlre-RiÕs1 

pol' urn ofücial do nosso exet·cilo, o Sr. Cal· 
deron, que, devo dizer, n1.erece o maior con
ceito, ape;:ar de ser estrangeiro, porque desde 
que passou para o nosso exercito, tem tido 
sempre uma conducta \eal (numerosos apoia
dos) : passou-se nma vez, e ficou brazileiro até 
agora ; tem acompanhado o imperio nas suas 
desgraças e felicidades. ( Num,erosos apoiados.) 
Ouvi que o Sr. Calderon estava com urna grande 
força de 400 ou 500 homens, mas tenho ouvido 
lambem que foi dispersada. 

O SR. CoELHO : - Nlío, senhor : estou lendo 
uma carta que diz o contrario. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Se o St'. Calderon 
apparece em campo, e a força que commanda 
é pela maior patfo de brazileiros (apoiados), 
porque nM será isto mais uma razão para 
se dispensar do recrutamento a estes restos 
de coritibanos que ainda existem, e isto por 
um anno, que Ulo depressa se passa ? Depois 
estarão em circumslancias de ser recrutados. 
No emtanlo passa o estado aclual do flagello : 
cultiv:io-se as roças, que estão· perdidas, e a 
populaçao sahe do estado da .ultima desgraça 
a que está reduzida. Senhores, para que ncs 
achamos nesta casa, senão para ollw.rmos 
para os povos como nossos filhos, para lhes 
proporcionarmos todo o bem que estivet' nas 
nossas ml\us ? 

Passando á questao dos estrangeiros, votarei, 
corno sempre tenho votado, contra a sua 
admissão, não pelas ra~ões que apresentou o 
meu illustre collega o Sl'. Henriques de Re
zende, isto é, de rnedo que o governo mande 
buscar soldados republicanos para defender a 
monarchia no Brazil. Nao tenho esse 111edo : 
não mande o governo buscar mamelucos e 
cossacos, que republicano$ não mandará vir. 
Digo isto, poryuc parece que vejo lançar-se a 
l_uva á liberdade do paiz. Nao fallarei sobre 
cousa que já passou aqui ; nãO fa11arei sobre 
cousa que está iniciada no- senado, nas re
formas do codigo, e sohre as reformas das 

· eleições dos depuCados, que passárao a ser 
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deputados do governo ; fallarei sómente no 
plano, que pareie exi-,;tir, de se querer puchar 
pelo ferrugento despotismo. 

O SR. NuNE:s MACHADO : - E' paradoxo. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Sim I é para
doxo, porque o Brazil não se sujeita a des
potismo : do despotismo só póde vir a anarchia, 
e eu não quet·o que a anarchia venha, nem 
pelo republicanismo, nem pelo despotismo. 

f\ 1"\f'\hro r•nl1an,l".l rnnn,h,.-,r,, ,ln rin.,,......~:r-<,:::,ol"<n. Ar.. 
.,._, U"JLJ'LV \,,,UJJç.5a, J.,ll'Ç,11..lVJ.'J Ut\ \...Utu1111::::,3a,v uc;: 

guerra, que me precedeu, já disse quanto era 
bastante a favor dos cirurgiões do exercilú3 

obiecto sobt·e o rmal en me nrPn::1 rn v~ b m hPm ---u---- ------ - --.----- -- ---- r--,----· .. - ... .,,. .. ,.ª- ..... ~ ..... 

para fallar. A este respeito direi que não acho 
muita razão no Sr. Rezende. Quando uri1 ba
talhrto entra em fogo, vai acompanhado do seu 
cirnrgião, e muitas-vezes aconte"ce que ha vinte 
e trinta feridos ao mesmo tempo. O cirurgiuo 
poderia salvar um homem qu€ tivesse, por 
exemplo, o braço fractura<lo ; mas o tempo 
que consumiria na operaç!!.o faria rnorr~r ao 
desamparo outros feridos ; e assim vê-se na 
necessidade de desamparar um para salvar a 
trinta. Os cirurgiões têm sido mal pagos, e 
se quizermos ter bons cil'llrgiões, devemos 
pagar-lhes bem. Mesmo assim ni'l.o teremos os 
melhores, pot'que um cirurgião que tern alguma 
reputação na sua profissão nrio se quer fazer 
cirurgillo do exercito. 

Concluo a minha falla pedindo aos ·meus 
illustres collegas que attendão ao estado ela Co
ritiha, e ás circumstancias melindrosas em que se 
acha aquella comarca. Os coritibanos silo m11ito 
leaes e fieis, mas na.o faltal'á o1gum espirito 
de discordia, vindo de outra províncía, que 
lhes diga : - Vêde, coritibanos, o que vos resta 
esperar do governo central e dos legisladores : 
no ultimo estado de miseria, não querem 
isentar-vos do recrutamento, e vêm buscar 
o resto da popnlaçr10 va1ida da vossa comarca, 
de vossas familias. 

Um illustre deputado disse que a medida da 
isenção é administrativa: eu lhe pego na pa
lavra, para que, no caso de ser rejeitada a 
emenda, haja de votar por uma recommen
dação ao governo para não mandar recrutar 
na comarca de Coritiba. 

O SR. SouzA MARTINS : - E' a mesma cousa. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Na.o concorda 
tambem nesta recommendação? EnUto dei
xemos o governo legislar ; entreguemos tudo 
ao governo : conservemos apenas um simu
lacro da representação nacional, se nao estamos 
aqui para providenciar sobre as necessidades 
dos povos. . 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sn; PRE5ID~NTE dá para ordem do die a 

mesma de hoje, e levanta a sessão 4s 2 horas e 
fres quarto~ q~ tarde. · . .,., 

Sessão eDl. 30 · de Julho 

PRESIDENGfA SR. ARAUJO VIANNA 

St1MMl"ruo. =Expediente. ~ D-ispvnsa para o 
Sr. n. Jo8é, prC1~idente de Gnyaz. - Ordem 
do díu. - Pi:ração da.~ fo1'ça.~ de terra ; encer
ramento da discu&são ; 1·~jeirji'io de uma 
emenda para engaja,mento de estran,gefro.s ; 
adopção do projecto. 

Ã's 10 horas da mauhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessao. Lê·se e approva-se a 

- • - _1 1 , ' acm aa ameceaence. 
J,"altão com com causa participa.da os Srs. 

Cajueiro, Barreto Pedroso, Pau tino, Oliveira, 
Dnt-,il-.nV1,-,.nV-d·n. .,.,. O~ ...... L-,. Í1n.n.\l\l-~ • .-. ...,,... ...... ..,. ..-.11:... .n..,.. 
..uu;:,\a.LUC\ULV e; L HH,V \.AVl(;U,lU ' e;; .::,vuJ. t:a li::1. Ut,, 

Srs. Souza Franco, Francisco do Rego, Costa 
Miranda e Toledo. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio 1 remettendo a copia 
do decreto de 4 de Dezembro de 1833, qµe 
privou dos direitos de cidadao brazileiro a João 
Pedro de Araujo e Aguiar, que lhe foi solici
tada por pat'te desta camaraº - A quem fez a 
requisição. 

Do ministro da guerra, enviando as contas 
da receita e despeza das fabricas de ferro e da 
po1vora, por lhe parecer que ellas poderáõ 
supprir qualquer informaçll.O a respeito do que 
lhe fôra solicitado, declarando que na repartiç1!o 
da fazenda se poderáõ encontrar mais amplas 
explicações. -A quem fez a requisição. 

_ Va.o á commissão de justiça civil um reque
rimento de João Affonso Lima Nogueira, e 
uma representaça.o da camat·a municipal da 
imperial cidade de Ouro Preto, a favor da 
.creaçao do tl'ihunal da relação com assento na 
capital da província. 

Lê-se mais um officio do ministro do imperio, 
participando que, em consequenci~ do governo 
achar na pessoa do deputado á assembléa geral 
legislativa, D. José de Assis Masca.renhas, toda 
a aptidito necessaria para a administ.ração da 
província de Goyaz, solicita desta camara a 
necessaria dispensa para que o referido depu
tado possa ir exercer o cargo de presidente da 
mesma provinda. 

O SR. 1° SECRETARIO diz que o officio ··vai 
remettido á com missão de constituiçã.o e po~ 
deres. 

O Sr. Alvares Machado observa que· quando 
o Sr. José de Araujo Ribeiro foi nomeado pre
sidente da província do Rio Gl·ande do Sul, e 
o governo pedira dispensa a esta camara para 
aquelle Sr. deputado exercer o emprego de 
:presidente, o SL·. Vasconcellos propôz que a 
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camara dispensasse de ir o officio do governo a 
uma commissão, e que se lhe respondesse que 
a camara consentia que esse Sr. deputado fosse 
exercer o emprego para que havia sido nomeado. 
Seguindo pois o orador os arestas da casa, não. 
póde deixar de mandar á mesa uma propos:i_çllo 
para que a camara dos Srs. deputados permitla 
que o Sr. 1º secretario, D. José de Assis M11sca
renhas1 deputado pela provincia de Goyaz, vá 
exercer o lugar de presidente da provincia. 

O orador acha-se vexado com a presença do 
Sr. 1u secretario, não quer offender a sua mo
destia. 

( O Sr. D. José retfra-se da sala.) 
O SR. ALVARES MACHADO, como representante 

da naçllo agradece ao governo a lembrança que 
teve de mandar para a provincia de Goyaz nm 
novo presidente corno o Sr. D. José de Assis 
Mascarenhas, e acha muito ace1·tado esse des
pacho, pois que a pl'Dvincia de Goyaz se acha na 
maior necessidade de ter um presidente capaz de 
contei· na ordem os partidos que dividem sua po
pulação, de chamai-os a um centro e congrassal
os ; e como sabe que toda essa grande capaci
dade, todas essas exce]lentes qualidades con
correm na pessoa do Sr. Assis Ma!-1carenhas, 
acha que acamara devê decidir quanto antes 
que o Sr. 1° secretario póde partir para essa 
provincia. Mandará á mesa uma proposta con
cebida no sentido em que ranou. · 

Lê-se o seguinte: 
cc Proponho que se responda ao governo que 

a camarn dos deputados dispensa ao Sr. depu
tado D. José de Assis Mascarenhas para ser 
empregado na provincia de Goyaz. - Alvares 
·Machado. ,, · 

O Sr. Montezuma (pela 01·dem,) pede ao 
Sr. presidente que o haja de informar do que 
marca o regimento a este respeito. Conforme a 
informação que lhe der:: é que emittirá a sua 
opinião ácerca desta maleria. 

O Sa. PRESIDENTE responde ao illustre depu
tado que não ha nenhuma disposição e:x:pressa 
no regimento sobre o objecto, mas que é cos
tume irem estes negocios a uma commissãO; 
porém casos têm havido em que a camara· tem 
dispensado essa formalidade, e o que propõe o 
Sr. deputado Alvares Machado é que não vá o 
officio do governo á commiss:to. 

O Sn. l\foNTEZUllIA, continuando a ter a pa
lavra pela ordem,· declara r1ue cuidava que os 
trabalhos desta camal'a devessem sempre ir a 
uma commissão ; · nao sabe se isto está ou não 
determinado no regimento; o que o orador de
seja é que se não estabeleça.o regras contrarias 
ao regimento. O seu nobre amigo pela pro
vi ncia de S. Paulo (o Sr. Alvares Machado) 
lembrou hoje para apoiar a sua proposta, um 
precedente da casa a respeito da dispensa do 
Sr; José de Araujo l\ibeiro ; mas tem a notar 

que um precedente contra 'o regimento não 
póde servir de regra. O orador mostra que á 
demora que póde haver em ir este negocio á 
conrnlissão é limitadíssima·; que hoje. mesmo 

--póde a commissa.o dar o seu parecer, e que 
amanhã póde a camara discutil-o e votar sobre 
elle. 

Observa que deste modo tudo se faz nos 
termos do regimento1 e com toda a necessaria 
brevidade. Trata-se pois de duas questões : a 
primeira é saber-se se o oificio ha de ir ou não 
á commissão; porque se acamara assentar que 
não deve ir, deve-se discutir já este objccto. 
J uJgava com tudo que S. Ex. o Sr. presidente 
estava aulorisado para rejeitar logo esse reque
rimento, que entende nao devia ser posto em 
discussã.O. Supponha-se que se trata aqui de 
um objecto muito importante, de 11111 objecto 
que não versa sobre a provincia ue Goyaz, nem 
versa sobre o S1·. lº secreta1-io1 e que se apre
st>nta um requerimento ig11al a .este, o que 
deverá fazet· a camara? Deverá rejeital-0 1 tendo 
approvado este? Não. Para evitar, pois, que 
isto aconteça, quer que seja remdtido este ne
gocio a uma commissão. 

O SR. PnESIDENl'E consulta á camara se o 
officio deve Íl' á commissno, .e a camara decide 
negativamente. 
· Entra em discussão a proposta do Sr. Alvares 

Maehudo. 

O Sr. Montezuma, declara que nunca deseja_ 
impecer o governo na nQmeação de seus agentes 
para as provincias ; por isso não póde deixar de 
dar·~ o seu · voto a favor da proposta, pois se o 
não fizesse seria querer embaraçar· a marcha 
da administração. O oradOl' declara que não 
deseja offender a modestia do nobre deputado 
o Sr. D. José de Assis Mascarenhas, cujas ex
cellentes qualidades, como deputado, optima
rriente conhece : como presidente, porém, nada 
ainda póde dizer, pois não sabe se terá elle 
todas as qualidades necessarias ; não póde desde 
já encarar sua nomeação como uma bençãO do 
l'éo que cahio sobre nós ; e quem sabe se por 
máu íado . seu nilo terá ainda de cen:;urar 
alg11ns actos da administração do nobt·e depu
tado o Sr. Assis Mascareuhas, não fazendo no 
emtanto senão justiça ás suas excelleutes qua-

. !idades? Está muito inclinado em seu favor, 
espera que a· s(1a administração na provincia 
de Goyaz seja a melhor possivel. .. não póde 
avançar mais. 

O Sr. Andrada Machado observa que se não 
trata de discutir a qualidade da pessoa que é 
nomeada para presidente da provincia de Goyaz, 
o que se trata é se a falta que faz á casa o nobre 
deputa~o o Sr. 1° aecretario deve ser supportada, 
á vista do que o governo nos communica, ou se 
acaso se julga que o nobre deputado póde prestar 
n3:_ casa serviços maiores do que na presidenci~ 

. da provincia ; esta é a unica questão. 
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Lem\Jranrlo-se dos niolivos q111• o i.rov1•1·1111 
devia ter para escolher u s1)1l 11ulm! ti1ilh•i.1,1, 
entende que é supporlavel a s11a l'idla e111 
visl a do bern que dlc µó de fa,.er ao paiz tll),;Ka 

presidencia, e por isso vota que seja ciic dis· 
pensado. 

O Sr. Alvares lira,,.o,h,ado __ declara que o Sr. 
Assis Mascarenhas púde ·errar, póde commeltet· 
de.svarios como qualquer outro homem, porque 
emfün os erros são a partilha da humanidade ; 
nem o consiàera corno Deus, ne111 por juigai-o 

. agora muito capaz de preenche!' as funcçõe.s tle 
presíden te fica por isso i n h ibido de o cen
surar, quando assin1 entender qne o eleva fazer. 
O que leve em con,;íderação µara louvar este 
passo da admini~lração fureto as circu1nslancías 

l . . l (..., . eu1 que se ac.1a a prov1nc:a Le _:royaz, cir-
cumstancias que reclarnào n maior attenção, e 
as qualiclades bem conheciuas de seu nobre 
collega. 

O Sr. Marinho declara qne cumpre examinar 
se as cin:um::;taneias da provincia de Goya;1, sào 
taes que possão levar a camarn a annuir a di::;
pensa de um de seus rnembrns, dispensa que 
nunca se deve conr.:ede1· senão em circumsfan
cias muito apul'adas, pois que as funcções de 
representante da nação por nenhumas ouLras 
devem ser preteridas. 

Parec:e-lhe qne as razões dadas pelo governo 
não são sufficientes, pois que só parece haver 
querido escolher um liomem que goze de boa 
saude, e que se possa transportar do sul µara o 
norte, do oriente para o poente, na provincia de 
Goyaz, e nesta5 circumstancias rnuilos homens 
acharia o governo para nomear para a provincia 
de Goyaz, sem· privar a camara de um de seus 
dignos membros. Entende pois, á vista das razões 
que expõe o ortkio do governo, que a.s ci1·cum
stancias da província não urgem de tal modo que 
seja preciso disµensar-se um membco do corpo 
legislativo. 

O Sr, Nunes Machado não tira as mesmas 
illações que tirou o nobre deputado que acabou . 
de foliar, dos motivos que expõe o governo que 
teve para nomear o Sr. D. ~osé de Assis Masca
renhas para presidente da província. de Goyaz. 
Mostra que a provincia está n'uma crise, e que 
ha grande necessidade de mandar para alli um 
presidente que tenha as qualidades precisas 
para conter oi:; partidos, como às tem o Sr. D. 
José. 

O Sr. Souza. Martins lembra á camara que 
nem todas as pessoas seriao proprias para de
sempenhar esta ardua turefa, nem todas as que 
o serião quererião aceital-a. Nota que na pessoa 
do Sr. D. José concorrem todas as qualidades 
que afiança.o o bom desempenho da missão de 
que vai encarregado : tem elle parentes e rela
ções, por conseguinte sympathias ne$sa pro
víncia, e até já ouvio dizer que tinba obtido 
quasi unan~midade de votos nas eleições pa1·a 

d1ip11l111lus. l~"ll1'1 pet·s11adido que as circurnstancias 
il11 p1·11vi1nd1, 111\Õ sflo ll\o m;s como aqui s~ tem 
it1diu11do, tod11vi11 vota pela dispensa. 

O Sr. Q11rno1ro Leio: - Sendo o governo 
1'1)~p1111s:ivel pelu ll'u11q11illiuude publica, deve ter 
a llhl!t'tladu d1i nomear os µ1·esidentcs· que en
tc11tb· eu11ve1de11tc::i; e q1m11do es!ics presidentes 
ÍÔL'em deputados, deve il Cilllllll'tl Sei' fuciJ em 
conceder a necessat'Íu dispensa ; sú quando evi
dentemente tenhão de 1·es1tllat· males á pro· 
vincia, dessa nomeação, devel'á a camara 
oppôr-se. ViJ.'.me nestes principias, ainda mesmo 
quando estiver em opposição manifesta com o go· 
verno, declara qne será facil em conceder essas 
dispensas, porque não qucl' sobre si, nem a ca
·m:ua deve1·á querer a res1)onsabilidade, se a 
nt•t1tlll"'l 'T'l.lli,l~r,f'.l- ft~l'lnc~nrn•:ir-._~n arn nn.1'\r,,r.r,.,-..r\ .. ~".::..,. 
Vl'Ui\..lJ..I. lJUJ.l,,l'l.,,CI, lLULl0lV1J..lO.L-.:"J\:,; ~ll.1 vvu.:,-c-4ut:Jl\,;lcl 

de set· nomeado ontro presidenle. 
Sem entrar, pois, no exame da aptidão 

do 11an1eado, exame para que só está ha
hilitr1do o governo, vota pela concessão da dis
pensa. 

O Sr. Limpo de Abreu declara que não con
corda com o nobre deputado, digno collega por 
Minas, que aCc\ba de fallar, o qual disse que seria 
facil em conceder essas nomeações á. autoridade 
responsavel todas as, vezes qt!e manife,,lamenle 
se não rnoslras,;e que da administração do 
agente nomeado pelo governo pudesse resultar 
mates á província. Não concorda, pol'que á 
camara só compete conceder essa dispensa nos 
casos dos art. 33 e 3'1 da constituição. 

Assim, pois, não deve a camara ser facil 
em conceder essas dispensas ; deve altenta 
examinar se o pedido está nas circumstancias 
da disposição da constituição. Se na província 
para a qual se nomêa pl'esidente um deputado 
durante a sessão ha suspeitas que reclamem 
essas providencias, bem está: se porém não 
existirem ou fôrem infuncladas essas descon
fia/\ças, será sem irnportancia qu-e a camara 
declare que a tranquillidade de uma provincia 
corre perigo, e que o estado do paiz se acha 
compromettido? Não poderá ter consequencias 
funestas quando se sabe que a provincia do Rio 
G;rande eslá em rebelli~o, quando o Maranhão 
é agitado, quando Sanla Catharina ainda ha 
pouco foi invadida pelos rebeldes, declarar que 
a província de Goyaz tambem está ameaçada? 

Se tivesse sómente de deliberar-se pelo que 
lê no officio do. Exm. minisll"O do imperio, 
seguramente negaria 2emelhante dispensa, 
porque o Exm. ministro na.o teve a franqueza de 
dizer qual o · estado da provincia de Goyaz, 
limitando-se unicamente a diz':!r que as funcções 
de presidente erão incompaliveis com a pouca 
saude de que gozava o actual, o qual por isso 
não tem a necessaria actividade. 

Sabe porém que fora.o expedidas portarias, 
que mediJas farão tomadas depois que alli 
houve o assassínio do inspector do theso~1ro, 
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propl'ias a produzir commoções na provincia ; 
mas não se p6de negar que se o nobre ministro 
do imperio julga que a aclividade é a qualidade 
mais necessaria ao presidente ds província de 
Goyaz, entã_o quantas pessoas estarão nas cir
cumstancias de ir presidir a provincia de 
Goyuz 1 A acth•idade é uma qualidade commnm 
a mt.ita gente. Se pois deduzisse della a dis
pensa para .o actua 1 presidente, faria uma 
especie de injuria ao illustre deputado, sen 
digno collega, o 81·. lº secretario. 
. Vota a favor d~ dispensa, porque julga que as 

circumstancias da provincia de Goyaz sl\o me
lindrosas, depois que sem presidente tomou 
medidas tl\o desacertadas, (Ao criminosas, 
quando teve lugar a morte do inspector da. 
lhes.ouraria, tnec\idas laes q11e muito se admirou 
que o governo, logo que app1n·ecerão as noli· 
cias, nno tiresse demillido esse presidente. 
Se1'ia pois contradictorio, se tendo pensado qne 
esse presidente devia ser logo demittido, hoje 
recusasse seu voto só porqne o nobre cninistro 
do imperio não foi tão franco como cnmpria, 
não quiz declarar o verdadeiro estado da pro
vinda. Outra. rai\\o o move a votar pela me
dida, e é animar o governo para tomar íg11aes . 
providencias que julga indispensav~is. Olhe o 
governo para as administrações provinciaes com 
toda a circumspecção, não consinta na presi
dencia das prov.incias presidentes que estrto 
muito abaixo da civilisação dellas, que são 
incapazes de concorrer pata a sua prosperidade 
<' felicidade. Ora, se estreitar-se demasiadamente 
o circulo da$ pessoas entre as quaes se podem 
nomear · presidentes, poderá o governo com 
alguma. justiça não mudar afguns pre$identes, 
em consequencia de receiar não el'1coniraP 
pessoas idoneas. Estas duas razões, além de 
outras que omitte, fazetn que vote pela dis
pensa. Nio entrará na indagação das qualidades 
da pessoa que acaba de ser nomeada, a quem 
faz justiça;· está persuadido que o illustl'e de
pt1tado não terá só a~tividade1 e que desem
penhará todas as· funcções administrativas 
com toda a circumspecção, honra.dei e jns-
ti~. . 

O Sr. Càrneiro Leão podia dispensar-se de 
responder ao nobre deputado o Sr. Limpo,· á 
vista da conclusão que tirou do seu discurso~ 
parecia-lhe, pelo que ia ouvindo ao nobre depu
tado, que queria elle votar contra a dispensa ; 
mas tiroti uma conclusão contraria á logica, 
embora concorde co.m sua opinião. Respon
derá, porém, a seUE{ principias: quanto ao ar
gumento tirado da constituição,. declara que só 
ao governo compete julgar se a segurança e 
tranquillidade publica exigem e fazem neces
sario que algum Sr. deputado sáia da camara. 
Ainda mesmo em absoluto, nio reconhece que 
pessoa alguma exista realmente indispensavel. · 
Convém em. que o governo podia ex pender 
essas razões . á cnmara, para levar ao espirito 

dos Srs. deputados a convicção da necessidade 
dessa múdança ; mas crê que· a camara nM 
deve exigir isso, e tanto mais quando a segu
rança mesmo e a tranquillidade podem 13Xigir 
que o govemo não communique á carnara essas 
razões. . 

Quanto á redacçã.o do officio, não acha que 
· della se deprehenda que silo necessarias sós 
aclividade e saude no presidente que fôr para 
Goyaz. O qne se segue do offic:io é que o go
verno julga o presidente de Goyaz e o Sr. D. 
José igualmente aptos, mas que entre as duas 
aptidões prefere o Sr. D. José, por causa do 
estado de sua saude. Das palavras do officio se 
vê que n~o é normal o estado actual de Goyaz; 
que ha alguma cousa naquella provincia que 
exi~e muita aclividade. Se o governo não é 
baslante explicito, tambem parece-lhe' que 
em caso identico houve nm otncio do nobre 
deputado, quando ministro do imperio, cotn 
igual laconismo, qnando para o Rio Grande 
mandou o Sr. José de Araujo Ribeiro. Repete 
que deve o governo ser inteiramente livre na 
escolha de seus agentes,. e touas as vezes que 
on.o forem evidente~ os males que odginar-se 
podem de uma nomeação, e ainda mesmo que lhe 
lhe nt:gasse a confiança ao go\lerno, concederia, 
para evitar responsabilidades, a dispensa neces
saria ao agente escolhido pelo governo : tal é 
sua opinião, sem jámais pretender convencer 
della o nobrt deputado de Minas, o Sr. Limpo 
de Abreu. 

O Sr. Li:inpo d~ Abreu . nota. que o nobr·e 
deputado por Minas p1·incipiou o seu discurso, 
dizendo que podia dispensar-se de responder a 
elle orador, porque deprehendeu antecipada
mente de seu discurso uma conclusto contraria 
á que deduzio. 

Produzia o nob~e deputado uri1 argumento 
que suppôz muito concludente, e disse .que 
quando o· orador· esteve no ministerio do im
perio expedio um officio ta.o laconico como 
este, para ser dispensado o Sr. Aruujo· Ribeiro. 
Este argumento não póde produzir, porque 
seria p·reciso que o nobre deputado mostrasse 

· que as circumstancias do Rio Grande do Sul 
erão as mesmas que as circumstancias actuaes 
de Goyaz ; além de qoe as circumstancias do 
Rio Grande erão de todos sabidas, e por isso 
nllo era de estranhar que omitlisse no officio 
sua exposição. Oulras são as circumslancias de 

· Goyaz : em consequencia da morte do fospector 
da lhesouraria e cios po.SS!)S pouco acertados do 
presidente daquella provincia acha que devia o 
governo ser mais explicito. . 

Quanto ao dfaer o n;>bre deputado que se 
não devia esperar do começo do seu discurso 
a conclusno com que terminou dando o se~ voto, 
parece-lhe que o nobt·e deputado tem um 
gosto muito particular em que eJle orador mio 
concorde· com as suns idéas, emqnanto elle 
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sente a mnior dôr, o maior desprazer toàas 
as vezes que n1lo póde concordar com o nobre 
deputado. B quando succede combinar com elle, 
embora seja em questões de pouca monta, en
che-se de jubi1o, e até chega a entlrnsias
ma1 -se, como agora vendo que por principias 
diversos chegarão ambos á mesma conclusao. 

('tr.n.nl1,;n n fc,unTl -ln. f"lic-n.O'nc:-n n.r..~rt11.o. ~ nr>A-
VUIJ\.,J.l.ttu CA. lUYVL. \.ICI, UJ.:::ip\..Jl..1.::lQ' t-''U;L'-jl-1\;:, ll.lo J.JLV-

vincja de Goyaz está justamente no caso em que 
a constituição permitte ao governo que possa 
nomear a um deputado para ir e:x:ercBr qualquer 
comrnissão administrativa, ainda dmante a 
sessão. Pela leitura de actos officiaes, por no
ticias fiderlignas tem colligido razões mais que 

- bastantes para conceder ã dispensa que o mi
nistro pede: se não tivesse estes motivos pro
prios, seguramente nM daria a dispensa,· por· 
que o officio não allega motivo algum que es
teja de accordo com o artigo 34 da constituiçao. 
Dá mais impor·tancia do que o nobre deputado 
de Minas a uma requisiçao feita pelo ministerio 
como aquella que orn occupa a casa : entende 
que ilma votação em taes cicumstancias póde 
produzir effeíto moral m11i prejudicial á ordem 
da província. Seria por ventura razoavel que 
não estando a província de Goyaz em revolta, 
ou ameaçada 1 fosse com tanto empenho man
dado um presidente tirado da representaçAo na
ciona1 ? Nã0 iria a camara dar o alarme em 
todo o im'perío, e persuadir a nação que além 
das outras provincias a de Goyaz está em pe
rigo? 

Qnanto á 0titra questão de suber se a pessoa 
nomeada desempenhará ou não a commissão 
de que está encaregada, declara que nada disse 
· em seu desabono, ante8 a defendeu do menos
preço com que é tratada no officio. 

O nobre deputado por Minas ainda accres
centou que o governo nilo era obrigado a dizer 
as razões que tinha para pedir esta dispensa, e 
devia mesmo occuHal·as quando assim con
viesse; Quanto á primeira parte nao;póde o orador 
concordar com o nobre deputado : quando 
se julga necessario que um membro do corpo le
gisliltivo seja afastado do exercicio de suas func· 
<;ões para occupar qualquer emprego, duas 
cousas são necessarias : l .. , a nomeação do go
verno ; 211, o concurso da camara a que pertepce 
o membro afim de conceder a lice~ça : agora 
sobre a capacidade, só o governo em taes casos 
é que póde obrar como lhe parecer. Se esta 
dispensa que o artigo 34 da constituição exê'i;e 
é uma formalidade inutil, enUl.o julga que para 
nada serve a attdbuiçllo que ás camaras dá o 
mesmo artigo. Mas se não é assim, se n&o é 
uma solemnidade esteril1 é indispensavel que 
a camara, quando se lhe pede esta dispensa, 
examine sua necessidade, e principalmente se 
o caso é tal que de1le dependa a segurança pu
b1iea ou o bem do estado : portanto a primeir~ 
razão que apresentou o nobre deputado pa
rece-lhe que não merece consideraça.o alguma , 

TOMO JI 

quanto á segnnda, dirá ao nobre depu!ado por 
Minas, 1", que actuairnente na.o· estamos nesse 
caso, e se o ministerio ou o ministro que ex
pedi o este officio quizesse ser um pouco mais 
frnnco, quizesse renunciar os precedenies (pelos 
quae.s elle n&o deve de maneira nenhuma 
guial'·se5, se este Sr. miuistro se resolvesse, 
f'!f\mn ll11l"nnl"'.t'..I t:i. f~lfn,... on. rin'l"1'\.n. lnn-;,.,.fnJ.:nr,. 
UVL.L.1.U '-.JUlJ...lt-'1\.,-, U. 1CA.LLU.1. UV ,._.Vl pv JVt}l.:)la,,\,lYU 

sempre a linguagem da franqueza e da ver
dade, seguramente seria digno de attenção o 
seu oedido. Até do aue na casa iá foi dito nórfr .. - 1- - -- - - ---- - -- -,--- - -- ----- ,tJ-· --- ----- r-~-

COnCIUÍr-se que essa nomeaçao, feita ha um 
ou dous dias, deveria ter sido feita a um mez. 

Em segundo lugar, o ministro poderia ter 
feito uma communicação em sessaõ sec1·eta.
Declara que entende que a camara deve zelar 
muito este privilegio que lhe deu a constituiça.o, 
para obrigar o governo a ser franco todas as 
vezes qne fôr preciso, e repete~ que vota a favor 
da dispensa, nao em virtude do officio do Sr. 
ministro do imperio, mas do conhecimento que 
tem de que as circumstancías exígíão ha muito 
tempo que o governo tivesse tomado a medida 
que hoje oocupa a a~tenç.'10 da camara. 

ALGUMAS V ozEs :-Votos. 

O SR. PRESIDENTE :-Está adiado pela hora. 
o SR. MoNTEZUJ\IA requer a urgencia. 

A m-g'encia é apoiada, e sem discu·ssao 
approvada. 

O Sr. Montezu.ma. quando pedio a palavra foi 
para . ex pender sua opinião sobre a materia ; 
mas tendo o .seu intimo amigo deputado por 
Minas apresentado uma opiniao que lhe não 
parece exacta, pede-lhe licença para contestai-a, 
pois lhe parece qne sendo no seu primeiro 
discurso menos sevel'O pat·a· com o actual 
ministro do imperio1 no segundo o foi em 
extremo; porque disse que se o governo qui
zesse pôt· de parte esses precedentes e viesse 
fallar ao corpo legislativo a linguagem da 
verdade e da franqueza, se teria exprimido 
de um modo diverso daquelle por que se ex-· 
primio no officio, etc. O orador julga que taes 
censuras uão .cábem ao officio, porque na.o lhe 
parece nem que a verdade fosse por elle 
offendida, e nem qne a franqueza o ·fosse. 

A provincia· na.o se acha em conflagi:aç~o, 
mas lambem não está tranquilla ; ella · apre
senta uma destas posições po1iticas a· que o 
homem de estado p1·udente deve prestar toda 
a attenção. Assim pois o ministro disse bem, 
que achando-se o actua.l presidente de Q:oyaz 
em · estado de pouca saude, e achando-se · a 
provincia, deppis das ultimas occurr~ncias; em 
estado melindroso, com razão o govern·o en
tende que deve nomear uma pessoa que tenha 
a necessaria aptid110. Mostra que a palavra -
actividade - nAo se deve tomar em outro sen· 
tido senão no moral. Nao duvida que ·o of.íicio 
pudesse ser redigido de outra n,~peira, · mas 

52 
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disso não se póde seguir que cotú essa redacçao 
fique a verdade compromeUida. O cm·acter 
deste ministro crnio que é a este respeito ex
tremamente conhecido (apoiados) ; sabêm todos 
que elle é franco e veridico .... 

O SR. MARINHO : - Como não conheço o 
homem .... 

O SR. MoNTEZUMA : - Conheço-o eu pel'feita
mente, nllo só de Coimbra . quando_ ambos 
fomos estudantes, como tambem pelo trato 
parlamentar que tenho tido com elle. Sempre 
o conheci ingenuo e sincero, incapaz de faltar 
á verdade, e comprometter a franqueza. 

Quanto á maneira por que o ministro se 
exprime sobre o digno 1 ° sect·etario, crê que 
nenl1Ú1ua offensti fez no seq cnrnctur, P1 neti= 
vidade não consiste em andar muis depressa 
que de vagar, em i1· 111nis vezes ú secretat·ia, 
etc. ; deve entender-se no sentido mol'al, e 
assim essa palavra conco1-renclo com a outra 
- aplid!lo -, encerra tudo quanto é indispen
savel para bem constituir um bom adminis
trador. PL'ouvera a Deus, Sr. presidente, ex
clama o oradoc·, qtie pudessemos nós dizer, 
de todos os presidentes actualmente em exer
cicio, o mesmo que disse o ministro a respeito 
do nosso collega ! O fundamento que teve seu 
amigo (o Sr. Limpo) para fazer uma censura 
tào amarga ao actual ministro do irnperio, é 
porque entende que muitos dos actuaes pre
sidentes na.o têm essa aptidão, e quer que o 
governo procure satisfazer aos interesses pu
blicos substituindo-os. 

O orador lambem desejára que alguns ti
vessem já sido mudados; como porém ainda 
a administraçllo não está completa, como o 
actual ministro é apenas interino na repar
tiçao do imperio, não podem, desde já, estar 
effectuadas essas reformas ; é por isso que 
tem reclamado constantemente que o actual 
ministerio se cómplete. São estas as reflexões 
que tem desejado que cheguem ao throno, para 
qm:, ouvindo-as elle·, esses presidentes que nào 
agradão, que não satisfazem as províncias, seja.o 
substituidos por outros. 

Accrescentará a tudo quanto disse que · a 
pessoa do nobre deputado escolhido para pre
sidente de Goyaz lhe parece ainda a mais con~ 
senfanea, por isso que sendo elle deputado por 
aquella provincia, gozando de muito prestigio, 
de muito conceito, de· muita reputação para 
com. aquelles povos, melhor poderá administrar 
a provjncia, e apartar della a desoti:!em que 
a ameaça. 

. ' O Sr. Marinho :- Na.o quero entrar na apre-
ciação das qualidades do nosso digno coJlega, 
nomeado presidente para a província de Goyaz; 
não pertence isto á camara, mas ao governo 
que o nomeou ; pela minha parte digo com toda 
a franqueza - se fosse ministro da curôa, no
~nearia esse ·meu nobre colle~a pat·a qualquer 

• • • i ~ __ _ __ _ r; __ _ 
provmcia ; te1-o-m nomeaao para uoyaz, nao 
agora, mas logo que aqui chegárão as desgra
çadas noticias <laquella província ; porque reco
nhecendo nelle luzes, probidade e talento, e, 
mais que tudo, prestigio, sabendo igualmente 
que elle goza de toda a consideração alli, eu 
tPl-n-hi~ nnmPMlo afim dfl abafar as desordens; 
que apparecerão. Mas não é isto de qur, se 
trata; lamento que alguns nobl'es deputados 
desloquem as questões, parece que só para 
terem· o prazer de fallarern -mais algÜns minu-tos; 
eu digo que a questão não é esta, a questão é 
saberrno:;; - se as circ11rnstancias de Goya~ 
exigem que seja dispensado o nosso collega 
para ir administrar aquel!a provincia. 

O orudor mostra que· do orficio do ministro 
não se µóde deduzit· que as circurnstancias de 
Goyuz de,·essem levar a camnrn a excluir do 
seu seio um membro tllo importante. O oradot· 
no.o duvidou da verdade do ministro, nem julga 
que duvidou o seu nobre amigo; mas, firmado 
na constituição, não póLle votar pela dispensa. 

Já que tomei a palavra, continúa o orador, 
direi mais alguma cousa. Parece-me que o 
nobre deputado pela minha provincia quer por 
força fazet· acreditar que quem diz uma palavra 
a respeito do governo já está em hostilidade 
aberta. Não sei que empenho é este de lançar
me na opposição ; - não quero estar na oppo
sição, não f'Stou, nern quero estar em hosti
lidade com o governo; o que desejo é que o 
governo cumpra com a constituição. A respeito 
deste facto, eu tenho um certo prazer em ver 
que o governo já vai sahindo um pouco do 
scepticismo, já demiltio um presidente, e Deus 
permilta que estenda as suas vistas sobre outras 
províncias, cujos presidentes devem set· mu
dados! Deus permitta que o governo se liberte 
dessa potencia invisível a quem se diz que 
obedece! Deus permitta que o governo admi
nistre o paiz com a sua responsabilidade, que 
nã.o se acoberte com a responsabilidade alheia ! 
Hei de ter ainda occasião de des8nvolver as 
minhas idéas quando estiver na casa o Sr. mi
nistro do imperio. 

Dando-se por discutida a materia, é approvado 
por grande maioria o requerimento do Sr .. Al
vares Machado. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a tel'ceira discussão da proposta do 
governo que fixa a força de terra para o anno 
financeiro de 1840 a 1841, com as emendas 
apoiadas. 
. O Sr. Carvalho de Mendonça.: - Eu tinha 

pedido a palavra ha tres dias, não só para sus
tentar a emenda de suppressão que mandei á 
mesa, cop.10 mesmo para responder ao illustre 

"deputado por S. Paulo, que exigfo de mim as 
razões em que me fundei para a fazer ; e posto 
já muitos Srs. deputados que a sustentão tenhão 
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dito quanto eu poderia dizer, todavi~ agora 
que obtenho a palavra irei satisfazel-o, dando
lhe a razão que tive para apresentar essa minha 
emenda. 

· Em primeiro lugar .declararei ao Sr. depu- · 
tado a quem me dirijo, que quando em segunda 
discuss~o se aceitou sua medida, dispensando 
a comarca de Coritiba do recru lamento, eu não 
me achava na casa ; não fallei por consequencia, 
logo ahi contra ella ; guardei-me então para 
nesta terceira discussão prop.ór a snppressão da 
medida, como fiz, e a sustentarei po1·que a julgo 
necessaria. 

Nilo me parece prudente que na lei de fixação 
de força de terra se excluisse a comarca -de 
Coritiba do recrutamento; esta excepção pod1";1·ia 
ser julgada por muitos, como eu a julgo, injusta; 
podel'ia-se dizer com injustiça que acamara dos 
Srs. deputados considerava os povos dnquella 
comarca ta.o prejudiciaes á legalidade; que os 
dispensava do serviço da guerra i e muito mais 

,. diriao ; porque nós sabemos que de qualquer 
pequena cousa se fórma a maior inll'iga; e 
então, longe os coritibanos de .agrad~cerem a 
graça, a tomaria.o como pretexto para se escan
dalisar ; ora, bem se vê que, sendo n reeruta
mento feito em todo o imperio, a exclusno 
deste ou daquelle ponto traria desigualdadl? 
enll·e irmãos, entre os quaes deve haver sempre 
igualdade. 

· Não duvido qne a comarca de Coritiba es
teja na maior calamidade, que o recrutamento 
alli seja um flagello, que n!lo haja gente nem 
cavnllos ; emfim, que não convenha recrutar 
alli ; porém que se exclua por lei aquella co
marca, é o que me parece odioso, e faltar~se 
com os principios geraes de ignaldade. O go
verno que attenda á estas circumstancias, nunca 
porém sendo ella classificada em lei, porque 
quem nAo póde dar muito dá pouco, conforme 
as suas forças. 

Direi ao mesmo Sr. deputado que nunca du
videi que a provincia de S. Paulo deixasse de 
se prestar ao hem publico, sustentando a inte
gridade do imperio e a ordem, assim como 
muitas outras provincins ; lembrarei mesmo a 
de Pernambuco, de quem· não fallo para não 
levar todo o tempo da sessllo, visto haver tanto 
que dizer por todos os lados para onde se olhe ; 
é por isto que eu faço justiça á provincia de 
S. Paulo, porque se agora votasse com o illustre 
deputado a quem combato, de certo iria privar 

. os coritibanos da ,gloria que deve caber a todos 
os brazileiros pela · reatalll'ação de Rio Graude 
do Sul; desejo mesmo que se não possa suppôr 
que, por ser Bento Manoel coritibano, daqL1ella 
comarca não saião ·recrutas, como que sup
pondo que se tornariao a favor daquelle seu 
patricio. . 

Disse-se que Coritiba era o viveiro dos homens 
. proprios para soldados de caval1aria1 e que a 

falta ele cavp.llos alli taq:i.b~ni in.du~ia Q Sr. 

deputado a sustentar sua opinião a favor da 
exclusão. Mas a isto responde-se bem, que o 
governo só qner homens ; no entretanto que,· 
segundo as necessidades de tal ou tal arma, QS 

apromptará para a guerra; não necessita de se 
ter os coritibanos só montados, de toda a sorte 
elles são uteis. 

A gloria que cabe ao illustre deputado, a 
respeito de nilo enh'ar paulistano algum na 
desordem da villa Franca, não me parece sa
tisfactoria, porque na verdade sempre forão des
preziveis os homens indifferentistas; como se 
póde conceber a villa Franca na provincia de 
S. Paulo, sem entrar nenlrnm paulistano na des
orciem que teve lugar alli? Este pl'Ocedimento 
at.testa o homem pouco amigo do seu p~iz, e 
que venrlo seu domicilio invadido por outros 
povos, se lleixno it· com a tolerancia de se es
ct•avisarem; cu poré1n acredito que o illustre 
deputado explicou-se mal, Oll que, querendo 
elogiar os seus pntricios, deixou duvida de 
suas conductas a respeito do caso. 

Findarei o meu discurso dizendo ainda que, 
se Coritiba ficar excluida do recrutamento, te
remos de vêr toda a provincia de S. Paulo agra
ciada igualmente, pon1ue sem duvida nllo se 
cscoaráõ os paulistas para o matto, como fa
zil.\o quando o recrutamento era geral ; mas 
sim para Coritiba, embora se pt·evina como fôr : 
l1a nas me3mas cousas impossibilidade de se 
fazer o que se deseja, e é da parte dellas que 
está o mal, e não no homem. 

Tenho dado a razão porque voto pela minha 
emenda, e deixal'ei de fallar sobre as mais 
emendas, como a respeito dos cirurgiões e 
cnpellães, porque já o met1 illustre companheiro 
da commissão de marinha e guerra mLti 
bem a sustentou ; antes direi que me admirei 
·vei· estes indi viduos excluidos das reformas 
para organisaçãO do exercito ; e não sei porque 
não forão muitos reformados como se fez a res
peito dos officiaes, ficando existindo capellães 
no serviço, sem os poder prestar, por sua ve
lhice e moiestias chronicas, como Eei de alguns 
capellães mesmo de fortalezas. Voto pela minha 
emendL · 

O Sr. Nunes Màchado não vota pela emenda 
do Sr. Coelho Bastos pela maneira porque está 
redigida, porque é contrariá á lei de 18 de 
Agosto de 1881 ; concordaria com a opinião 

, do nobre deputado se elle modificasse a sua 
emenda, no sentido de sujeitar a guarda na
cional destacada nas províncias ·nn.o rebelladas 
ao regofamento de linha, não com as penas do 
tempo de guerra, mag com as penas do tempo 
de paz. Vota contl'a a emenda do Sr. Rezende 
por desnecessaria, visto que a gratificação aos 
cirurgiões não é dada senão áquelles que es
tiverem cffectivamente empregados. Sustenta a 
emenda que offereceu, dando gratificações aos 
capellaes de fqrtalezas1 visto que não póde QOQ-
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linuar a existir esta praça com o pequeno esli-
pendio que tem. - -

Vota contra a emenda <lo Sr. Carneiro Leão, 
porque na.o se dá este anno a mesma razll.o por 
que votou o anno passado a favor da admissão 
dos estrangeiros ; então o governo disse que 
aceitava este recurso para bater a l'ebelliao ; e 
elle, orador, está no principio de conceder ao 
govemo todos. os recursos com os quaes o 
mesmo governo se compromette a salvar o 
l)aiz ; este anno, poré1n, ainda o . governo 11ao 
manifestou que necessitava de uma tal medida 
para completar o numero de forças que se lhe 
deu. Observa mais qtrn de nao passar a emenda 
uao se segue a consequencia que o nobre autor 
da emenda expendeu - de set· obrigado o 
governo, no fim do anno da lei, a dar 
baixa aos estrangeiros engajados, porque de 
na.o continuat· a autorisaça.o pan novos en
gajamentos n!\O se segue que os engajamentos 
feitos devllo acabar antes do ~empo poc-qiw 
os já engajados se cornpromettêr·ão a servir. 

Pronllncia-se a favor da emenda do Sr. Car
,•alho de Mendonça, que supprirne a disposição 
que isenta do recrutamento a comarca da Co
ritiba, na provincia de S. Paulo. Faz ver que 
esta excepção é materia administrativa, que só 
ao governo cabe, o qual, attendendo ás cir
cumstancias calamitosas da Coritiba. as não 
irá augmentar. · 

Respondendo aos argumentos emittidos na 
sessa.o anterior pelo Sr. Alvares Machado em 
favor desta medida, lembra que o nobre de
putado dissera qne acamara devêra votar por esta 
excepç!'l.o, ainda quando della resultasse isençfl.o 
para toda a província de· S. Paulo; porque, con
finando esta comarca com a rebeldia, a affluencia 
para alli dos homens recrutaveis muito serviria · 
ao paiz. O orador não sabe se seria muito pru
dente que os coritibanos vissem o seu paiz 
accommetUdo por gente proletaria de outras 
partes, po:r gente tão facil de acudir a qual
quer chamamento. Talvez que se a villa 
Franca na.o tivesse tal gente pudesse repellir 
qualquer desordem. Observa que se a Coritiba 

.tem soffrido do recrutamento, todas as mais 
partes do. imperio têm igualmente soffrido, e 
é isto uma. consequ~ncia das nossas circum
stanciàs. 

Quànto ao recrutamento em massa, de que 
se. fal\c;iu, se é facto que velhos e homens 
isentos de serem recrutados o forão na Bahia, 
muito mal _ se . obrou nisto. O orador desejava 
que estivesse na casa o Sr. ministro da guerra, 
para. pergunt_ar-lhe a razão ·por que se ac.-ha 
na Ilha de Fernando uma immensidade de 
presos •da. Bahia ; se a despeza com esses 
presos carrega sob1·e Pernambuco, ou se sobre 
a Bahia. 

o _ôràdor. faz algumas reflexões sobre a pro
posição' do Sr. Alvares Machado, de que podia a 
recusa desta isenção servir de thema aos re-

beldes para alliciar os coritibanos ; entre outras, 
lembra que sem duvida, qualquer que fosse a 
linguagem dos rebeldes, seria ella desprezada 
pelos coritibanos, mórmente não os querendo 
os rebeldes senão para pegar em armas. Conciuc 
fazendo vêr. que o meio que se dá para que a 
isenção só se applique aos coritibanos é irnpro
ficuo á vista dos abusos que se podem dar nos 
arrolamentos. 

O Sr. Moura. Magalhães:- Tencionava de
sistir àa paiavra, porque as razões que tenho 
para combater a celebre medida que passoll na 
segunda discussa.o da lei, isentando a comarca 
.-l,, r•.rt.u:J;h,.,,, .--1.n. l'T.l'1nu1~l~1.n1.l'.1P"li f-.., ;A, fr.nXn. .,.,,__,..,,,..o.Yt.<~;,,lnro 
UQ YVI IUUQ UV l'l;;l,l ULQ.llJÇULV, JG IVldU CiAfJC"lJUIUC.~" 

por outros oradores que me precederão ; mas 
vejo-me na necessidade de dizer alguma cousa, 
n!'l.o s.n s.n.hrP P.:li1 m::if P.1·irr; mn.: rrinrln p!1r~ 

con trari;u alguma das asserções que ho n lem o 
nobre deputado, com a sua costumada · ironia, 

. lançou, na.o só sobre a Bahia, como sobre toda 
a sua representação, e até sobre um honrado 
deputado por aquella província, que por estar 
ausente, merecia mais alguma altençao do 
honrado membro ... 

O SR. ALVAR.ES .MACHADO:- Na.o; respeito 
muito o Sr. Paula Araujo. 

O SR. MouRA MAGALH.'.\Es :-Não pareceu 
hontem. A primeira emenda é offerecida pelo 
nobre deputado por Santa Catharina : esta 
emenda supprirne a segunda pal'te do art. 3", 
na qual se írnpõe ao governo o preceito de 
det-ramar a força publica pelas províncias do 
imperio, como julgar conveniente. Já foi pon
derado nesta casa que o art. 148 da constj -
tuiçao dá ao governo faculdade ampla a este 
respeito ; por consequencia deve sor adaptada 
a suppressão. 

Vamos á celeberrima medida de isentar a 
comarca da Coritiba do recrutamento. Ouso 
taxar semelhante medida de infundada, de anti
constitucional e de perigosa. 

O recrutamento é conhecido por todos os que 
escrevem sGbre esta materia como um mal, não 
só porque arranca braços á lavoura, á industria 
e ao commercio, como porque na.o é a medida 
mais apropriada de fazer bons soldados ; não 
é por meio do recrutamento que se inspira sen
timentos nobres, sentimentos de coragem ; ·sao 
todos unanirnes em pensar que o . engajamento 
voluntario é medida preferível. Porém, per-

. guntarei eu, nossas -circumstancias, nossa si
tuação, nossos preconceitos podem perü1ittir 
que deixemos de adoptar esta medida que 
aliás é defeituosa ? Creio que não. Mas se o 
recrutamento é um mal, é um fl~eJlo, eJJe 
perde um pouco de sua intensidade quando se 
torna geral; pelo contrario, élle se exacerQa, se 
uma ou ·outra parte da população é delle isen
tada ; e é o que se quer por meio da medida 
em favor da Coritiba. 

Examinemos quaes sao as razões apresen~ 
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t::irl:i~ pP.lo nohre dr,pnl::irln p::il'::t jr1-:fifh~::i1• .;;:PmP. 

lhante medida, razões que, disse elle, forao 
extrahídus da sua pha.lange de argumentos. Eu 
vou ver se posso entrar na tal phalan~e de 
argumentos qÍie aqui em tom dogniatico se t10$ 

apre$enton :-Motte do gado da Coritiba, mal 
das bexigas de que tem SJoffrído parte da sua 
populaçtlo, paralysação do commercio da herva
mate em consequencia. do bloqueio de Buenos
Ayres ; e ultimamente se disse que n Coritiba 
era viveiro àe exceilentes cavaileiros, razào para 
nãa haver recrutamento na Coritiba ! (E 1 no-
taveL) . 

Senhores, se estas razões fossem jnsfüfoadas, 
se merecessem a attençào do corpo legislativo 
para isentar a comarca da Coritiba do recruta
n1ento, ninguem estaria en1 melhores circurn .. 
stancias para pedir esta isenção do que a des
graçada provincia do Pará. Qmll é a província 
do Brazíl que mais lem so.ffrido? Nãü tem 
visto a provincia do Pará seus éampos tn
lados, seus edificios incendiados? E incendiados 
por quem? Talvez por algumas eslrellns, mas 
na.o cstrellas que cahirão do céo, mas que c:a
hirão do inferno. E nli.o é só o Pará, é a mesma 
provincia da Bahia. Não acabou a Bahia com 
uma revoJta extl'aordfoaria? Nlio morrêrão cen
tenares de homens de um e outro lado? N!io 
vio ella o seu cormnercio paralysado? Ainda o 
susto não está derramado por toda aquella po~ 
pulaçao? Não tem a Bahia mandado conlin
gentes valiosos para outros pontos do imperio? 
Eis, pois, a Bah.ia lambem em circumstancias 
àe metecer a isenç&o do recrutamento. 

Mas lia o mal do carrapalo que tem morto o 
gado na Coriliba. A provincia do Ceará é uma 
das mais dignas da isenção debaixo deste ponto 
de vista ; a provincia do Ceará. é uma das que 
periodicamente soffrem seccas. 

Ora, se estas ci.rcumstancias se tornassem 
apreciaveis para. o poder le~islativo, eu assento 
que o que nós deveríamos adoptar era banir 
d'entre nós o recrutamento, e adoptar outras 
medidas para termos soldados. Portanto, os 
argumentos apresentados pelo l10mado iuemhro, 
parn isentar a comarca da Coritiba do recruta· 
mento, na.o me parecetn valiosos. 

Vou mostrar como semelhante · medida é 
anti-constitucional. Já se disse que a lei era 
igual para todos; esta garantia. constitucional, 
para que se torne real1 ,é necessario que se 
nao estahe)eção excepções infundadas. Se acaso 
a comarca da Coritiba fôr isenta do recruta
mento, as outras partés do imperio terão rliJ'eito 
de dizer :-Nós somos menos bem tratados do 
c1ue os habitantes da Coritiba, nós carregamos 
com to4o o peso da guerra, mandámos nossos 
soldados para os campos do Rio Grande, en
tretanto vemos que os habitantes da Corfüba 
estão em plena paz, na plena fruição de súas 
commodidades domesticas. - Eis-aqui, por
t:rn t.(') . nffendida. a i1?Ualdad.e constitucional, 

preceito que o poder legislativo não póde 
nem deve nunca perder de vista. Mas esta 
medid,i nao e só anti-constitucional, por 
este arti::i:o da constíluicão, é tambem oelo 
art. 14,5 ; ahi se diz - q'ue ·todos os brazilei1·~s 
sl\.o obrigados a pegarem em armas para de
fender o paiz, tanto dos inimigos internos como 
externos. - Quererá o nobre deputado que os 
corilibanos sejão meros espectadores da luta 
que existe no Rio Grande ? Será isto conforme 
com e:üe preceito da constitt1íção ? Seguramente 
não. 

Mas, diz o honrado deputado, na Coritiba 
existem muito bons cavalleirns ; e deu esta razão 
como valiosa para se não recrutar na Coritiba. 
Entendo que o nobre deputado cahio em con
tradicção mui forte. Se o nobre deputado conhece 
qne a força de que mais se precisa no Río 
Graode é a de cavallaria, se os codtíbunos 
são excellentes cavalleiros, eis mais uma razl!.o 
para que o governo vá buscar cavalleiros nesse 
viveiro da Coriliba. Além disto o honrado depu· 
tado, bem como outros seus collegas, estilo em 
conlradicção com o que emittirão nesta casa 
qnando se traton do engajamento <le estran· 
geiros, engajamento contra o qual votei e fallei, 
e continuarei a fallar e votar contia. Disserao os 
honrados depulados por S. Paulo : -Pt·ecisa&se 
de cavalteiros no Rio Grande, mas não é prP-ciso 
que o governo os vá engajar na Europa ; se os 
quereis, ide buscal-os á comarca de Coritiba, 
ide buscal-os a S. Paulo. -Pois se a1li existem 
exceHentes cavalleiros, como é que o nobre de
putado quer isentar a comarca da Coritiba do re· 
crutamenlo? NAo é isto estabelecer um privilegio, 
e prívílegio odioso ? 

O nobre deputado confunde privilegios com 
soccorros publicas : soccorro publico consiste 
em pt·estar auxilio pecuniario a alguem que 
delle necéssí ta. Se a comarca da Coritiba tem 
passado por esses soffrimentos que pintou o 
nobre deputado, chame-se a attençao do go
verno, dísperte·se a attenção do poder It:gis
lativo, para que se ministre- á comarca da 
Coritiba os aaxilios precisos; mande-se me
d_icos, cirurgiões, mande-se soccorros pecu-

. niarios, mande-se. eomesliveis, se de tanto 
precisão : é esta a pratica que tem seguido o 
corpo legislativo. fün 1827 passou uma lei 
dando providencias sobre a grande secca que 
laborava nas províncias do Rio Grande do 
Norte e Ceat·á: ainda o anno passado' se votárão 
soccorros para a provincia de Santa Catharina ; 
creio mesmo que se mandárão soccorros para 
Goyaz, em consequencia da euchente do rio 
Vermelho : eis os soccor1·os de que precisa 
Coritiba : mus isentar-se do recrutamento, esta
belecer-se um privilegio odioso contra a letra 
da constituiçllo, não po::;so tólerar. . . 

Sr. presidente, esta medida é'" ainda perigosa ; 
é perigosa não só porque, como já se ponderou, 
rauitos dos individuas recruta veis se'irao acoitar 
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na comarca de Coritiba, como tambem alentar, 
animar a ociosidade, que, se vendo em per
feito abrigo na comarca da Curitiba, procu
r·ara alli asylar-se. E' perigosa debaixo de 
outro ponto de vista, porque vai estabelecer 
um precedente perigoso ; outras parles do im
perio terào o direito de reclamar igual bene
ficio, e o poder legislativo sem injustiça não 
lhes poderá recusar este direitl). 

Mas disse o honrado deputado que os cori
tiba.nas devia.o ficar na comarca para apre
sentar, corno um muro de bronze, uma bar
reira invencivel, caso fosse aquella comarca 
invadida pelos rebeldes de Piratinim. 

Sr, presidente, quero que os corítibanos 
prestem mais algum serviço do que este ; ni10 
quero que os coritihanos fação tão sómente 
a·s vezes· de gansos do CapitoJio ; quero que 
vil.o combater no campo onde se acharem os 
inimigos. Admira-me que o hontado membro, 
conhecendo tanto valor, tanta capacidade nos 
coritibanos, queira isentai-os da guerra ; é 
preciso que os coritibanos partilhem com os 
mais cidadãos a gloria de pacificar o Rio 
Grande. 

O honrado membro ainda nos disse 4ue a 
medida era proveitosa, porque o ministro da 
gllerra, estando presente na segunda discussíio, 
nada havia dito contra ella. Direi, Sr. presi
dente1 sem querer interpretar a vontade do 
ministro, que se elle não fallou nesta materia 
foi, ou porque positivamente nM foi inter
pellado sobre ella, ou porquB a julgou de tao 
pouca monta qlle não merecia o seu voto. E 
tanto isto me parece verdade, que a medida 
passou sem nenhum dos oradores da casa ter 
pedido o palavra contra ella; mas agora quasi 
todos una voee têm-se pronunciado contra 
semelhante medida. 

Eu devo ainda algumas respostas ao honrado 
membro que hontem de alguma maneira se 
irritou contra mim, por eu ter dito em um 
aparte que esta medida era um privilegio. O 
nobre deputado exclamou :-Não são privilegios 
os supprimentos que se mand1ío á Bahia ? Não 
é privilegio o dinheiro que se manda para a 
montanha da Bahia ?- E disse outras pro
posições menos pensadas, disse mesmo que a 
deputação da Bahia, ou o Sr. Pau)a Araujo, 
linha sido bastante caro. . . 

O SR. A1.vARES MACHADO :-Peço a palavra 
para dar uma explicação em favor do Sr. Paula 
Araujo. 

O SR. MouRA MAGALHÃES: - Sr. presidente, 
proposições taes não devem ficar sem resposta. 
Primeiramente eu digo ao honrado deputado 
que aveógue os factos antes de os produzir : 

_ se _ o nobre deputado quizesse ter um pouco de 
trabalho para examinar as cifras do orçamento, 
havia de se convencer da justiça com que 
o corpo legislativo tem decretado supl>rimentos 

a algumas províncias. Se a província de S. 
Paulo ntlo teve este supprimento, é porque os 
nobres deputados o anno passado disserão que 
ell a n1io precisava ; mas as outras provi ncias 
não esta.o nas mesmas circumstancias. Se o 
nobre deputado quizer examinar quaes são os 
rendimentos da provincia da Bahia, tanto 
gemes corno provinciaes, ha de conhecer que 
com todo o fundamentJ o corpo lrgislativo de
creta supprimentos áquella provincia. A renda 
n-r.,,,,"'.ll ,~-:-i Rnl,;f]I rln ílinnn r,,,._:inf'loir.r. ,'\l'..,._...,.,.n.,..,,1-n f,l"I,.~ 
5•.-.101 \...tU, .LJUoJJJ.U.1 '-'IU UlJlJV l.ll.lU.LJ\.,1--lLV '.-Vi J VlllC,' .lVl 

orçada em 2,465:000$. Note-se que esta renda 
é da mais faci l arrecadação : as rend:1s pro
vinciaes, além de tenues 1 são muito diffirnl· 
tosas na sua al'recadação : a província dA Bahia 
tem urna extensão de terreno exlraortlinaria, 
tem 14 comarcas, precisa ter uma força po
licial de 600 homens ; e uma província rleslas, 
que concorre com uma quota de perto de 
2,500:000$, na.o merece um supprimcnto 
para fazer face ás suas despozas, porque em 
verdade os seus rendimentos provinciaes n/ío 
chegão ? Certamente que sim. Mas note o nobre 
deputado que n1lo ó só a provincia da Bahia que 
tem supprimentos : 12 prnvincias do imperio 
lambem o tiverão o anno passado ; apenas 6 
provincias os não recebêrao, porque na.o ne
cessitão delles : S. Pau lo nào precisa ; mas 
lambem S. Paulo entl'a com urna quota muito 
diminuta para a caixa geral ; o seu rendimento 
apenas orc;a por 315:000$, nS.o tem comparação 
com o da Bahia ; mas se acaso S. Pànlo ne
cessitar deste supprimento, fique o honrado de
putado certo que ha de ter o meu voto, asstm 
como terão todas as mais provincias. 

E' preciso que eu diga ao honrado deputado 
que a obra da cidade da Bahia lem sido feita 
com os rendimentos provinciaes antes do acto 
addicional. (Apoiados.) E' verdade que os de
putados da Bahia todos os annos pedião di
nheiro para esta obra, mas nunca se levou a 
eíl'eilo, e creio que nunca se gastou com ella 
cinco réis depois do acto addicional ; depois que 
a Bahia tem sua assembléa provim:ial, é que 
se arrematou a obra da montanha, e que ella 
eslá em andamento; obra muito pt'ecisa, muito 
necessaria, e que até se eu quizesse afastar-me 
um pouco do objecto, eu mostraria ao nobre 
deputado qne deve ser feita pelo cofre geral 
antes do que pelo cofre provincial ~ o arsenal e 
outros edificios publicos correm imminent~ pe
rigo que a montanha se desmorone. 

Ora·, Sr. presidente, não sei a que vierão os 
supprimentos ás provincias, sobretudo á minha 
provincia : e o que mais me doeu foi dizer o 
nobre deputado que os deputados da Bqhia, 
como o Sr. Paulo Araujo, tinh/lo. custado muito 
caro. Sr. presidente, eu conservo as melhores 
idéas desse ex-represenfante do Brazil, desse 
ex-deputado pela minh\1 provincia : conheço a 
sua honradez e probidade (apoiados), e não -
sei se eUe cu~tou cal'Q ao honrado· deputadp, . 
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mas sei que o Sr. Paula Araujo cmnprio o seu 
dever. Não sei quem custa mais caro, se o Sr. 
Paula Araujo pugnando pelos interesses da sua 
p1·ovíncia 1 se quem nesta casa emitte propo
sições terríveis, e alguma cousa perigosas, quem 
appellida de estrellas aos chefes rebeldes, quem 

l . ' ' os t? ogia .. 

Sr. presidente, se as idéas ro.zoaveis lançadas 
no meio de um povo creão profundas raizes, 
e cede. ou tarde triumphão, tambem podemos 
dizer que as idéas pedgosas emittidas, muito 
princi1rnlmente na tribuna pal'lamenlur, podem 
crescet·, podem ger111inar e produzir algum dia 
o seu pessimo effeito. Eu comparo as iuéas pe
rigosas lançadas no meio da população á peste .... 
que digo? Eu as julgo mais perigosas, porque 
a peste é um flagello momentaneo, que, pro
duzido o effoito, passa e desapparece; mas as 
idéas perigosas se inocul!io no espirito da po
pulação, e quasi sempre, senão sempre, pro~ 
duzem resultados funestos, resultados terl'iveis 
e pervertem o espírito publico. (Apoiados.) 

Noto no nobre depulatlo, sempre que se falla 
em negocios da Bahia, algum azedume .... 

O Sa. ALVARES MACHADO:- E' engano. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - •••• e noto igual
mente que quando o honrado deputado trata de 
esmerilhar o · comportamento das autoridades 
legalistas, com a sua habilidade natural, co_m o 
seu pico, com a. sua ironia picante, trata de 
apresentar sempre um quadro medonho, ter
rivel e carregado. E' assim qne elle apo_nta o 
recrutamento na Bahia feito em massa : é assim 
que eUe aponta alguns excessos de legalistas no 

· Rio Grande· do Sul. Elle nos disse que p:ira 
· fazer as reuniões ou recrutamentos nos campos 

daquella provincia, os habitantes erão arran
cados do seio de suas familias com a pistoia ao 
peito, e obrigados a pegar em armas. Então, do 
meu banco, Sr. presidente, eu disse que du
vidava da exactidão de tal proposiçM; e per
mitta o hon.rado deputado que eu lhe diga 
ainda qne duvido da exactidão de taes asserções. 
Concedo que um ou outro legalista do Rio 
Grande do Sul pratique esta ou aquella vio
lencia, mas peço ao honrado deputado que 
me!:imo pelo amor da ordem attenue um pouco 
este procedimento em attenção ás . circum
stancias do paiz. Eu peço licença para lhe 

. citar a autoridade de Jefferson, que eHe de ne
nhuma maneira poderá recusar ; diz Jeffers_on: 
- Os gl'andes movimentos politicos e a ne
cessidade algumas vezes juslificão a violação 
das leis; sómente os princípios de mora] uni
versal é que são uma regrn supedor que jámais 
é pe1·mittido desconhecer. 

Sr. presidente, emquanto ao recrutamento da 
Bahia, eu ouço dizei; que não foi e~ massa. 

O SR. ALVARES MAcKAoo : - O Sr. ministro 
da guerra o disse na casa, 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Pouco me im
porta que o ministro da guerra o di~sesse ; não 
estou aqui para jurar nas palavras de Pitha
g1lras, nem de alguem. 

Depois que na ci.dade da Bahia entrárão as 
forças da legalidade, innumeraveis prisioneiros 
se fizera.o com as armas na mão, que tinhão 
alentado a rebellilio na provincia : o que devia 
fazer o governo em semelhante conjunctura, em 
semelhantes circumstancias? O governo e:ic
tretnou os individuas que estava.o em circum
stancias de ser ou não recrutados : e se elles 
podino pegat· em arenas para combater a lei, 
para combater o govemo legal, porque razão 
não se1·ião elles adaptados para irem debellar a 
rebelliao no Rio Grande do Sul? O que qL1eria 
o hont·ado deputado que se fizesse com uma 
grande parte desses prisioneiros ? Quasi todos 
(eu me affoito a diz:el-o) que forão para o Rio 
Grande do Sul estavão nas circumstancias de 
ser recrutados. Não duvido que no numero um 
ou outro por sua idade não devesse ser recru
tado, mas a maior parle delles estava nas cir
cmnstancias de pegar em armas e servir no 
Rio Grande do Sul. (.Apoiados.) O que queria 
o honrado deputado que se fizesse com os re
beldes da Bahia? Queria o honrado deputado 
que fossem de. novo derramados no seio da po· 
pulaça.o, para em pouco tempo fazerêm out1·a 
desordem, escarnecerem de nós, e dançarem á 
roda das fogueiras que elles tinhn.o accendido? 
Que máo tratamento, S1·. presidente, é o en
viarem-se para o Rio Grande do Sul os que 
entt-árão na revolta da Bahia ? Não sei que 
seja.o maltratados. Soffrêrão pot· ventura sevi
cias? Forão corn essas gargalheiras de que 
hontem fali ou o honrado depntado? Nada disto ; 
logo, é p1·eciso que o honrado deputado attcnda 
ás circumstancias da B..thia, em consequencia 
das quaes se fez este 1·ecrutamento ; e então o 

· nobre deputado convirá commigo em que a 
medida foi necessaria, e que n~nhuma outra. 
nas aclL1aes circumstancias se deveria tomar. 
(Apoiados.) 

Mas disse o nobre deputado: mandando o 
governo estes soldados da Bahia para o Rio 
Grande do Sul, como poderáõ elles vencer a 
rebeldia naquella prúvincia ? Pelas informa
ções que tenho, creio que os soldados idos da 
Bahin se têm conduzido muito bem nos campos 
do Rio Grande do Sul, e se deserções têm ha
vido, sa.o muito ·poucas, e não podem destruir 
a regra geral. Mas, se o honrado deputado re
conhece que os bahianos que fora.o para o Rio 
G1·ande do Sul não sa.o proprios para debellar 
a rebeldia, como quer que nlio vão os coriti
banos, que são . cavalleiros e tão valentes 
que vencera.o aos bt·avos vencedores de Ma
rengo? 

O SR. ALVARES MACHADO :-Ninguem disse 
tal. 
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O · Sa. MouRA MAGALHÃES : - A' vista de 
um tal argumento apresent_ado peio honrado 
deputado, parece que elle mesmo deve con
cordat· na rejeição da sua emenda, para que 
os coritibanos vão prestar no Rio Grande 
do Sul o serviço · para o qual o honrado 
deputado julgou menos proprios os soldados 
bahia nos. 

Sr. presidente, quando se trata da pro
vincia de S. Paulo (permitta-se-me que o 
confesse) eu fico uni tanto acanhadot e não 
me atrevo a contrariar o que se diz dessa 
província: quando se ti-ata de descobertas, 
são os paulistus que descobrirão o Brazil 
todo ; um brigadeiro daquella provincia se 
appro:xima do Rio de Janeiro, e Jorge de 
Avilez embarca para o outro lado da Bahia. 
Quando se trata de valor, sn.o os coritibanos, 
habitantes de uma comarcn de S. Paulo, que 
vencerão os bravos de Marengo e derl'Otár!lo as 
forças de Buenos-Ayres: outras ou semelhantes 
proposições se têm aqui ouvido, que eu nãO 
ouso contestar: mas se os paulistas sM conhe
cidos no Rio Grande do Sul pelos seus altos 
feitos de valentia, e os bahianos não são capazes 

· para debelJarem os revolucionarios, nã<l acho 
razão plausi vel que sustente a emenda do hon-
1·ado deputado para a isenção do -recrutament<> 
a favor da comarca da Coritiba.-

Com razão duvidei de algumas proposições 
emittidas na sessão dé hontem pelo honrado 
membro. Eu habito no Brazil, e não é para 
mim estranho o que se passa no Rio Grande 
do Sul : tenho igualmente conversado com 

. rnnitos indivíduos militares e de outras diffe
rentes classes que dalli têm vindo, e sei que 
algumas cousas que se dizem a respeito dos 
legalistas são exageradas ; assim se não habito 
no Brazil, como pareceu ao honrado deputado, 
é tambem certo que não habito nas regiões 
aéreas. (Risadas.) 

Sr. presidente, eu deixo de continuar a res
ponder uo nobre deputado, porque me parece 
que tenho dito quanto é sufficiente a respeito 
de algumas proposições que elle hontem emittio, 
um pou~o offensivas á minha provincia e á 
deputaça.o bahiana. ·Eu acredito que nenhum 
dos deputados bahianos que· se sentào nesta 

.casa será caro ao honrado deputado nem a 
ninguem (numeroBoB apoiadoB): isso é verdade; 
e portanto, é melhor que o honrado deputado 
seja um pouco mais commedido nas suas pro~ 
·po~Oes, quando dellas póde resultar alguma 
.offensa a seus coJJegas, principalmente quando 
esta offensa não é provocada. NAo houve 
da minha parte a menor provocação : eu 
apenas havia. dito em um aparte que a isenção 
proposta para a Coritiba era um privilegio que 
não se devia. conceder ; portanto_ o honrado 
deputado podia me contrariar, porque é fertil 
em argumentos (elle disse hontem que nada 
resistia. na presença de seu esquadrao de ar- _ 

' 

gumentos), sem ser preciso recorrer ao que eu 
chamarei invectivas e allusões ferinas; 

Eu pedi a palavra, não só para apresentar 
as razões que ncn hei de produzir, como para 
dizer mais alguma cousa a respeito de uma 
outra emenda apresentada pelo nobre deputado 
da província de Minas Geraes (o Sr. Honorio). 

Sr. presidente, no anno passado não só fallei, 
como votei contra · a emenda que propunha a 
admissão de tropa estrangeira no nosso exercito: 
o.; principios que então me guiárão são os 
mesmos que me guião agot·a. Uma das razões 
por que não voto por esta medida é razão 
cardeal, porque ella não é iniciada pelo governo. 
Eu entendo que de. alguma maneira passando 
esta medida, ella é anti-constitucional, porque 
o artigo da constituição é bem expresso: elle 
determina que o corpo legislativo fixe as forças 
de mur e tei-ra sobre infot·mações do governo ; 
e eu entendo que estas informações não dizetn 
respeito só á quantidade de tropa, mas ainda á · 
qualidade della ; e nno tendo o governo dito 
nem uma só palavra sobre a necessidade de 
forc;;,l estrangeira, ainda estou no proposito de 
votar contra semelhante medida. Não a encaro 
como perigosa, como alguns Srs. deputados 
a têm encarado ; nao quero mesmo entrar em 
detalhe a respeito de quanto nos poderá custar 
semelhante engajamento ; eu o combato unica
mente por me parecer pouco de accôrdo com 
a constituição do ímperio. 

Por que razão não se offereceu esta emenda 
na segunda discussão, quando estava ·presente 
o minisko da guerra ? Não era então occasião 
mais opportuna? Ver:dade é que, no anno 
passado, foi tambem produzida semelhante 
emenda pelo mes;mo Sr. deputado; mas então 
estava na casa o Sr. Rego Barros, que era 
ministro da guerl'a, e podia emittir Q seu voto 
sobre a emenda. Vejamos qual a utilidade da 
medida adoptada no anno passado, vamos a 
vet· · os effeitos que ella produzia ; se fora.o 
proficuos ou uão ; e então votaremos com mais 
conhecimento de causa.' . Demais, perguntarei 
ao nobre deputado como foz os seus calculos 
para improvisar uma medida destas sobre a 
perna? Já calculou a relaça.o que ha entre'as 
differentes arm~\s ? Já calculou a força que 
temos no Rio G1·ande do Sul, e a força presu
mivel para acabar com a rehellião ? Já calculou 
se esses tres mil hom.ens de força esll'angeira é 
ou n!lo sufficienle? 

Voto pelas duas emendas, umas das quaes · 
propõe a suppressa.o de urna parte do art. 3", 

. e a oult'a a suppress~ó da isenção do recruta
mento pa1·a a Coriliba. 

O Sr. Angelo Custodio (depois de algumas 
palavras qn.e não ouvimos) offerece a seguinte 
emenda: . · . 

·-
(( Fica isenta do recrutamento a província do 

Pará_ por espaço de um anno.- .A. O. Oorrêa,» 
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SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1839 417 

E' apoiada. 

O SR. NuNES MAcHADo: - Eu apoio esta 
emerida : é para ajudar a cahír a oult·a. 

O Sr. .Alvares Machadei : - Tenho que 
fazer uma breve explic<1i;ao : a camara julgará -
se eu fallo nos limites de uma bem entt!ndida 
exolicacão. 
-Eu t~nho a ]am~ntar que, quasi sempre que 

fallo, os meus nobres collegas me dirigem 
tantos apartes que me desviao do caminho 
·que tenho de seguir ; e assim frequentemente 
. póde acontecer que nl'lffexprima bem :ts minhas 
idéas, para o que sinto ordinariamente muita 
diniculdade. No meio de uma gyrandoia de 
apartes na.o é possivel de attender ? todos 
os que se me di6gem .iá de_ um1 já de outro 
laào da casa ; nem . que eu rn uitas vezes me 
exprima bem. Daqui nasce talvez que das 
minhas palavras se deprehenda cousa differente 
dáqnella que. eu tinha na mente. 

Pareceu ao nobre deputado que eu tinha 
menospresado os meus dignos collegas pela 
província da Bahia: podem os Srs. depularlos 
ficar certos de que tal nfiO era o meu desejo, e 
nílo era o pensamento que eu queria exprimir; 
norcrue ·nilo estou acostumado a desprezar 
ninguem, e muilo menos aos meus illuslre~ 
collegas, e muito menos ao Sr. Paula Arauj?, 
que foi, sem duvida nenhuma, um dos mais 
honrados brazi)eirns que teve assento nesta casa 
(apoiado:s); mas eu o que disse foi que tinha 
a deplorar, e custava caro ao meu coraçrw, o 
ver que muitos dos nossos iiiustl'es collegas da 
Bahia, ou, para melhor dizer, bdos, sempre 
que se trata de negocío da província da fü1hia, 
fazem inunediatamenle rancho a pal'le. Com-. 
quanto isto não seja muito vantajoso ao paiz 
em geral, é sem µre um elogio em p,uticu!ar aos 
Srs. deputados da B:1.!Jia; e que, se cada um 
dos deputados das outras proviocias fizesse o 
mesmo, não podia ser por isso censurado. 
Creiao, po1·tanto, os meus dignos collegas da 
Bahia, que os estimo e approvo muito a sna 
conducta. 

O Sr. Coelho l3astos :- Sr. presidente, eu 
no.o quero reformar a lei de 18 de A~osto de 
1831; as minhas idéas são outras. A lei estabe
Iece11 Ires classes de serviços para a guarda 
nacional :- serviço ordinario, serviço de desta
camenfp nos municipios e serviço de destaca
mento rios corpos çara auxiliar a tropa de 
linha em caso de guérra: o que eu q117ro é q~e 
se execute ~3ta lei e que a guarda. nacional seJa 
sujeita ao regulamento de linha sómente no 
caso em que a lei impõe esla obriga,ção. 

O governo, pela falta que tem de tropa de 
linha, pedio, e a assembl~a geral lhe concedeu, 
permissão para destacar 4 mil guardas n:icionae_s, 
Il)as o corpo legislativo não declarou se queria 
que o destacamento· se)ealisasse na fórroa do 
,a 4º ou Â- t1"t J:;.o dft }e1· ,.; 1adn. o nnbr0 dep11 -
1,11,.. ' UU ,.. V, 0. \,;li. Cl.e I.JV ..., ...,. 

'l'O~lO 11 

fado disse que o governo tinha encarado a 
quesl[o pelo lado do iit. 5º; mas é no que não 
posso convir, porque entendo que, á excepçao 
das prcvincias em que existe a rebellia.o ar
mada, o destacamento só r:;e podia realisar na 
f6rma do tit. 4º, e que por consequencia a 
guarda nacional nllo podia de nenlium modo 
ficai:· snjeila ao regulamento de linha nas pro
víncias onde a ordem publica não se acha 
perturbada. 

Sr. presidente, se me não engano, a expressão 
-praça de arrnas,-de que USH a lei de 18 de 
Agoslo, foi empregada impropriamente, salvo 
comtudo melhor juízo: pois que nl\o ternos no 
Brazil, que eu saiba, praças de armas. A lei, 
como é sabido, foi traduzida do francez; mu
dando-se apenas o titulo - França - para -
Brazíl -, deixando-se até a anna de infantaria; 
reconl1ecidamenle impropria para o Brazil. 
N!to é pois de admirar que viesse tambem na 
lei a expressão - praças de armas -que vem 
no original francez, e f\Ue existe na França, 
mas não no Brazil. 

S~ prc,<>irJevdo a nro11•nc1· •) rln p.,rahnha n!lo 
1 • ~~l\. l,1',-V' l_J 1 ..... ,._ \o,,&(\, .L \Ao J.J ~ &.AU. 

ncce,-sita defender as suas costas, nilo tem ini
migos externos, não tem o mais pequeno receio 
de que allí se perturbe a ordem publica, nem 
que appareça na Parabyba o menor movi
mento contra. a integridade do imperio ; a 
Parahyba, portanto, e as mais províncias em 
iguaes circu:nstancias Mo estão no caso de ter 
destacamentos da guarda nacional comprehen
clidos na disposição do tit. 5u, mas sim do tit. 
4º da lei de 18 de Agosto. N:10 descubrn mesmo 
utilidade em se sujei,.tar a guarda nacional ao 
reg11lamento de linha, nem vejo motivo para 
q11 e um guarda nacional ieve 50 espalàeiraâas 
e fi4m• assitn inhabilitado para prestar auxilio 
á sua familia. O guarda nacional chamado para 
o destucamélito, ignorando perfeitamente as 

obriga.vões do soldado de linha, poderá com
mrclter muilas faltas, que nm commandante 
observador de seu dever não p\1derá dei~ar de 
mandar castigar, e assim veremos castigados 
homens que se podem considerar innocentes, 
P. isto sem uli1idade em uma orovjncia onde a 
~rdem· nã~ está perturbada, o~de não leri.10s a 
combater inimigos internos ou externos, e onde 
o descuido de uma sentine1la na.o poderá pro
duzir o resultado; corno póde acontecer esfando 
um exercito em operaçõ(·s, de ser a força do 
governo sorprendida e mesmo balida. 

Tenl10 ouvido dizer que /; necessario con
servar a guarda nacional 9ebaixo do regula
mento de linha, para que haja nella a neces
sal'Ía àiscipiina. Sr. presidente, desde 1831, que 
na minha província se dissolveu a força de 
linha, nunca o governo julgou necessario orga
nisar alli novi fot·ça de linha, porque a paz pu
blica tem sempre siuo mantida na Paràhyba, e 
as autol'idades sempre tiverão o apoio neces
sario, sem ser preciso sujeil~r ~Q rcgula.menlo 

53 
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418 SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1839 

ae nnha a guaràa nacionai, que na minha prõ
-vincia tem prestado relevantes serviços, já man
tendo a paz publica, já fornecendo com es
pantosa promptid~o forças que furão exigidas 
para ü-em para outras provincias. Não desco
nheço a conveniencia de manter a disciplina 
na guarda nacional ; mas nao será para isto 
bastante a autorisayão que tern o governo de 
recrutar na guarda nacional ? Não é esta aulo
risação um elemento de ot·dem e de disciplina, 
pois· que o governo póde recrutar aquellês in
dividues da guarda nacional que n~o se com
portarem como devem ? 

Sr. presidente, com o tempo mudão as 
cousas i já houve tempo em que a gnarda na
cional andava nas palmas das mãos ; hoje 
.parece que se está enfastiado della, e qne se 
quer levai-a á espada; parece que se entende 
que a guardü nacional já nao serve p,ll'a pro
teger os cidadãos. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Não serve para o 
Sr. deputado, que provoca a revogaçao da lei da 
creação da guarda nacional. 

O SR. CoELHo BASTOS : - Não provoco a re
vogação da lei ; o que quero é que el!a seja 
bem entendida. 

No tempo em que ó Brazil estava em confh
gração e a desordem na ordem do <lia foi a 
guarda nacional que manteve a ordem no im
perio (numerosos apoiados) ; entao nM foi pre
ciso leval-a á espada, nem sujeital-a ao regula
mento de linha, para ella sustentar a monarchia 
constitucional, e servir de forte e inexpugna vel 
barreira a todos os que quizerão perturbar a 
paz publica ; hoje só porque no Rio Grande do 
Sul ha urna rebellião, quer-se sujeitar ao re
gulamento de linha n guarda nacional de todo 
o irnperio ! Não vejo necessidade de uma tal 
medida ; talvez isto nasça da minha fraca com
prehensão ; talvez a pessoa:;; mais illustradas 
do que en pareça necessaria esta medida ; mas 
quando assim seja, quando se queira conservar 
a guarda nacional de todo o Brazil debaixo do 
regulamento de linha, sal vem ao n.lellOS a 
minha província. 

NM sei porque fatalidade forão mandados 
officiaes da tropa de linha para commantlat· o 
destacamento da guarda nacional na minha 
provincia ; não sei se o governo perdeu a con
fiança que depositava nos officiaes da guarda 
nacional ; mas o que posso asseverar· é que 
os officiaes da guarda nacional da minha pro
vincia e do Brazil todos são dignos da con
fiança do governo, e que nada têm feito para 
desmerecêl-a. Não seria.o os officiaes da guarda 
nacional da miriha província capazes de com
mandar aquelle destacamento ? Eu affirrno 
que sim. · 

Se estivesse presente o ·Sr. ministro da 
guerra, eu lhe pediria que não mandasse 
nem um soldado para a ParahJha, porque 

e1nquanto o Brazil todo ien1 estado er11 âes .. 
ordem, a minha província felizmente se 
conserva na mais prol'unda paz. Não preci
san1os aili de tropa de linha, ne1n ,1uc; a 
guarda nacional da Parahyba seja levad'.l á 
espada. 

Posto julgne a minha emenda em cir
cumstancia.s de ser approvada, offerecerei 
Olltra, esperando que não encontre a op
posição que se tem feito á que se achá na 
mesa. 

O Sr. Carneiro Leão·~ - o· nobre deputado 
que aGaba de seutar-se fez uma mera decla
mação, porque, partindo de princípios ine:xactos, 
tirou consequencias igualmente inexactas. 

Sr .. presidente, a lei da guarda nacional 
distinguia tt·es especies de serviços, que a gu,trda 
nacional é chamada a fazer : sen1 iço deritro 
do municipio, serviço de destacamento, e ser
viço de destacamento dos corpos; e estabeleceu 
uma disciplina differente para cada uma es
pecie distinctn. de serviço. O govemo veio pedir 
ao corpo legislativo que a guarda nacional fosse 
chamada a fazer o serviço de corpos desta
cados, e a carnara deu esta autol'isac,'./10. Desde 
que a camara aulorisou o governo para chamar 
a guarda nacional pJ.ra o serviço de destaca
mento dos corpos, ficon ella sujeita ao regula
mento da tropa de linha, não pela resolução 
que autorisou o destacamento, mas sim em 
virtude da lei de 18 de Agosto de 18~1, que 
creou a guarda nacional. Como pois parece 
o _nobre deputado querer attribuir á carnara 
act,1al, ou do arrno de 1837, a ir;tenção de su
jeitar a· guarda nacional á disciplina da tropa 
de 1" linha, quando é a lei ria creação da 
guarda nacional que assim dispõe, e a camara 
não fez mais do que dar ao governo autorisaç[o 
para chamar a guarda nacional para o serviço 
do destacamento ? Como attribue á camara a 
intenção de chibatar a guarda nacional, de a 
levai· á espada ? Parece mesmo que nesta 
proposição do nobre deputado ha manifesta 
contradicção ; porque se é inconvenientn Éu
jeitar a guarda nacional á disciplina da tropa 
de 1 ª linha, este inconveniente existe no geral, 
em todas as épocas, e não só nas circumstancias 
que el!e ponderou : co1no pois offürece unta 
emenda pat·cial, deixando sujeita a esta dis
ciplina a guarda nacional em operação nas 
províncias onde a paz publica se acha per-
turbada? . 

O nobre deputado, querendo fallàr contra a 
lei de 9 de Outubro de 1837, que autorisou 
o destaca1nenlo de 4,000 guardas nacionaes, 
fallou contra a lei de lo de Agosto rie 1831, 
que creou a mesma guarda, e estabeleceu a 
disciplina a que deve estar sujeita nos difie
rcntes serviços a que póde ser chamada , 
quando uma cousa é muito differeote t.la outra. 

· ~upponhamos que o estado da Pa:rahyba é 
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tal, que basta qne a guarda nacional faça a11i 
o serviço ordinario (posto não possa hem co n
ceber como um se_rviço que dura ha tanto tempo 
possa não ser considerado de destacamento), 
o ·q11e o nobre deputado devia propôr era a 
revogação da resolução de 9 de Ontnbro de 
1837, em que se autorisa o governo para chamar 
em todo o imperio 4,000 guardas uncionaes 
para fazer o serviço em corpos destacados, na 
pal'le· que diz respeito á sua provincia, mas n!lo 
a revogação da lei da e, eação da guarda na
cional ~ se o nobre deputado propuzesse uma 
tal medida, póde ser que fosse adaptada pelos 
Srs. deputados ·que têm cenhecimentos do es
tado da Parabyba, circumstancias em que eu 
me nllo acho, e não estaria por isso em ci1·· 
cumslancias de contestar a medida, se a pro· 
pnzesse ; mas contesto a revogação da lei de 
18 de Agosto de 1881, sem se aftender á 
convenienda publica, sem se attender a que 
se iria com isto fazer muito ma) :lo paiz. 

O nobre deputado entendeu que as palavras 
da ]ej de 18 de Agosto - praças de armas -
n~o tinhãO applicaçllo alguma entre nós, e que 
sendo a lei me1·a traducção da franceia, vierão 
mlla consignadas estas palavras, porque se 
achavãü no original ! Creio que o nobre depu
tado a este respeito nao é muito exacto, porque 
podem occorrer casos, que têm occorrido no Rio 
Grande do Sul, de ser necessario fazer forti
ficações, e então tem appJicação a disposição 
da lei: e mesmo as fortalezas o que $ão senllo 
praç:>.s de armas ? 

O nobre deputado fez e]ogios á guarda na
cional, e disse que desde o principio de sua 
e1·ençno até o presente ella tem prestaJo grandes 
Berviços: mas quem o contestou ? Quem disse 
o contrario ? Quem deixou de reconhecer 
os importantes serviços prestados pela guarda 
nacional ? Ninguem nesta casa censurou a 
guarda nacional, antes todos têm conhecido a 
excellencia da creação (numerosos apoiado8): 
como pois veio o nobre deputado como revin
dicar alguma injuria que se lhe tivesse feito? 
E' por isso mesmo que conhecemos a excel
lencia da creaçAo que não queremos tocar nella 
inconvenientemente, revogando-a por uma lei 
annua, sem haver verdadeira razão para isso, 
pois que se vê que o pretençllo do nobre depu
tado é muito diversa1 não ataca a lei, ao mesmo 
tempo que ni:to mostrou que não fosse conve
niente, não fosse util ao serviço que a guarda 
nacional seja chamada a auxiliar o exercito de 
linha para bater o inimigo, para defender 
alguma praça ou as costas do Brazi,, ou para 
qualquer outro genero de defesa. O que o 
nobre deputado pareceu querer demonstrar foi 
que na Parahyba não se precisava do serviço 
de corpos destacados : mas em vez de ir directa· 
me11te ao seu fim e pedir aquillo que devêra 
solicitar debaixo deste principio, vai ferir a lei 
da creaçllo e em presta MS 10Jisladores jntençôes 

d~ sujeitar n guarda nacional á chibata, usando 
de outras expressões semelhantes, inteiramente 
dedamatorias e sem fundamento, que podem 
trazer odiosidade a respeito dos guardas nacio
naes1 estimular o seu amor-proprio, e leval-os 
á errada e irijusta persuasão de que o corpo 
legislativo tem desconfiança sobre el1es, quando 
o corpo legislativo tem na guarda nacional a 
maior confiança ( numerosos apoiados) ; e 
quando não appareceu nesta casa urna só ex
pressão da qual se pudesse deduzir a idéa 
contraria ! O que nós queremos é mau ter a 
disciplina 110 exercito, tanto na tropa de linha 
como nn guarda nacional chamada a coad· 
juvnl-n. N (;)tn se diga que isto é deshonroso 
para a guarda nacional: o soldado de linha é 
tão cidadão corno o guarda nacional (numerosos 
apoiados); Sll os soldados são sujeitos ao castigo 
pelas faltas q11c con11nette1·em, porque o não 
estarão os guardas nacionaes chamados a fazer 
o serviço no mesmo exercito? Não temos no 
Brazil classe'l privilegiadas, não conhecemos 
senão cidadnos iguacs perante a lei (numerosos 
apoia.dos); é o que nos ensina a constituiçno, 
o mais pm·o patriotismo e amor á liberdade ; o 
mais s!l.o cleclamaçoes,lanto mais inconvenientes, 
quanto nAo sno pt·ovocadas, porque nenhuma of
feµsa se fez aos ci<lmla.os a quem o nobre depu
tado procurou defondm· sem necessidade, porque 
a cama1·a lhes für. a devida justiça. (Apoiados.) 

O Sr. Na.varro propõe o encerramento da 
discussão. 

Consulta-se a camara e esta decide pela 
affirma.tiva. 

~~, appl'Ovada n. emenda do Sr. Coelho, que 
supprime a ullirnn parte do art. 3°, que diz:-: 
Todas estas forças serno distribuidas pelas pro
vincias dn maneira que o governo entender. 

E' igualmente npprovada por 34 votos contra 
33 a emenda do Sr. Carvalho de Mendonça, que 
supprime o a1•tigo que isenta do recrutamento 
a comarca da Coritiha. 

A emenda do Sr. Custodio Corrêa, que 
requer a mesma isenção do recrutamento para 
o Parâ, é rejeitada. 

A emendo. do Sr. Henriques de Rezende, 
ácerca dos cirnrgiões do txercito, é rejeitada. 

A emenda do Sr. Peixoto de Alencar, sobre 
dar-se uma gralificaçao aos capellães, é tambem 
rejeitada, 

A emenda do Sr. Nunes Macl1ado, que trata 
· dos capellaes das fortalezas, · julga-se prejudi-
cada. · 

A emenda do Sr. Coelho Bastos, sobre des
tacamentos das guardas nacionaes, é rejeitada. 

A emenda do Sr. Carneim Leão que de
clara ficar em vjgor a disposição da lei de 20 
de Selemb1·0 de 1888, sobre o engajamento de 
estrangeiros para o exercito, · é por votação 

. nominal, requerida pelo Sr. Rego. Monteiro, 
rejeitada por 35 votos contra ~1!, 
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Votão contra :- Os Srs. Veiga Pessoa, Car
valho de Mendonça, Vieira de l\iello, Lniz 
Carlos, Rezende, Sicnpit·a, Pessoa de Mello, 
Ferreira da Costa, Coelho Bastos, Rego Mon-
• • -.ir " 't ,1 • T*\. • ,:'t• • te1ro, 1vwna ao Amara 1, t'omes v 1sgue1ro, 
Andrada Machado, Ribeiro de Andrada, Mon
tezuma., Alencar, Alvares Machado, Ribeiro 
Duarte, :f,{oura l\faga.lhaes, l\1arinho, Ottoni, 
Pedro de Alcantara, Castro e Silva, Ferreira 
de Castro, Quadros Aranha, Cerqueira Leite, 
Aureliano, bispo ~e Cuyabá, Cos!a Pinto; 
Limpo, Gomes da Fonseca, José Mnrianno, 
Nnnes Machado, Marcellino de Brilo e Alvares 
do Amaral. 

Votao a favor: - Os Srs. Sebf\stil\o do 
Rego, Gonçalves Ma.rtins, C,1sndo, Gomes Ri
beiro, Maciel; Navarro, André Bastos; Cle
mente Pereira, Freitas, Encarnnç!lo, Monteiro 
de Barros, Santos Azevedo, Be!!esa, Andréa, 
Gomes de Campos, Loul'enço José Ribeiro, Ro
drigues Torres, Vaz Vieii·a, Carneiro Le:lo, Be
lisario, Angelo Custodio, Carneiro da C1inha, 
Mendes dos Santos, Souza Martin!,i Monle1 

Silva Pontes, Penna, Vianna, Ramiro, Lima 
e Silva, Pacheco, Sequeira, Lemos e A:'lsis Mas
cal'enhas. 

A proposta é arloptada, e remettida á com
missa.o de redacção. , 

. Lê-se um officio do Sr. ministro da jus
tiça, pedindo dia e hora p~ra apresentar 
uma proposta do governo. O Sr. presidente de
signa o dia 31 pelas 11 horas da manhã. 

O Sa.. P1:tESIDENTE dá para ordem do dia 
a mesma materia, e mais a terceira discuss!'l.o 
da fix.açno de forças de mar, e levanta 
a sessão pelas duas horas e tres quartos da 
tarde. 

-~-
SetiJsão e111 3I de .Julho 

PRESlDENCIA DO SR. ARAUJO VIA~NA 

SuMMARlo.-Expedienle. -Pareéeres e requeri
rnentot.-Ordem do dia. -Propostas do Sr·. 
mfoütro da J°'uatiça. - Pen.são ao conselheiro 
À ntonio José de Miranda. - Fi::tacâo daB 
for9aa navaes. Adopção dp projecto em'tercefra 

' diseu.,slio.-Eleições de Sergipe. -Dis1J1,r80 do 
Sr. Pacheco. · . 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e· 
logo que se reune numero legal de Srs. de
putados, a1:,re-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. _ 

Faltão com causa participada os Srs. Ca
jueiro, Oliveira, Sebastião do· Rego, Calmon, 
Barreto Pedroso, Bustamante, Alcibiades, Pinto 

-Coelho-, Coelho, Gomes da Fonseca Lemos 
Castro e Silva e Costa Miranda· e se~ ella o~ 
S.rs. Souza Fr~nç~ ~ fraqc~scQ 'ílo Rego .. ·_ ,-

EXPEDIENTE 

O Sr1. 1° SEcRET/\RIO dá conta do expediente, 
lendo um-offkio do ministro do imperio, re
mettendo a copia ào decrêt.o de 20 de Julho 
findo, com os papeis que lhe são relati rns, 
pelo qurü se concede a Vicente José Fer
reira Braga, administrador do correio da ci
dade do Desterro, a aposentadoria no referido 
empl'ego, com o venciment9 annual de 
240$000. - A1 commissão de pensões e or
denados. 

Lê-se, e julga-se objecto de deliberaçllo, o 
seguinte projeclo da commissão de mal':nha e 
guerra, que vai a imprimir : 

e< A commissão de marinha e guerra, exa
minando o officio do ministro e secrelarío de 
estado dos negocios da guerra, qlle llie foi 
pl'esenle em data de 18 do conente mez, 
com aquelle de 12 de Selembrn de 1832, e 
mais papeis a que se refere, é de parecer que se 
adopte a seguinte resoluçào : 

rc A assembléa geral legislativa resolve: 

« Artigo unico. Os ofüciaes rnilita!'es que, em 
virtude da resol11ção de 13 de Setembro de 1831, 
farão confirmados nos postos de que tinhão 
sidL privados, serão pagos dos re;;pectí vos 
soldos de todo o lempo que deixárão de 
percebêl-os, mediante a proposta e a confir
maçào. 

« Paço da camara dos deputados, 29 de Julho 
de 1839. - Carvalho de Jfendonca, - Lima e 

. Silva. - Rodrigue8 Torres. >i , 

Lê-se e fica adiado, em consequencia de 
haver um voto separado da tn commissao de fa. 
zenda, o seguinte parecer ; 

<< O guardião dos religiosos de Santo Antonio 
do Recife de Pernambuco, representa á esta au
gusta Cr\lnara, q~1e estando seu convento no goso 
de uma esmola de 30$i que lhe fôra concedida 
pela carta ré8ia de 20 de Outubro de 1819, fôra 
privado da mesma em vit"tude do art. 11 § 19 
da lei de 15 de Dezembro de 1830 ; e reclama 
contra essa suppressào, por lhe parecer que ella 
nllo póde ser comprehendida na generalidade 
daquelle a1:tigo, por isso que ella nem é esmola 
simpt~smente dita, nem ordinaria, e sim. uma 
indemnisação de damnos causados ao seu con
vento, e com condições onerosas. 

« A commissão do orçamento de fazenda 
examinou os documentos, sobre que se basê; 
a presente representaçao, e delles vio que com 
effeito essa es1nola fôra concedida, como in
qemnisação de damnos causados áquelle con
vento, porém, essa mesma carta régia lhe 
impôz o onus de o mesmo convento fazel' de
molir o lanço do muro, que vai desde o adro da 
igreja do referido · con\l'ento até o ·campo do 
Erario, de!tando abaix{) algumas das insigriifi
cantes casmhas enco~t~<\a!:! ~o ~e~mo muro~ e 
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de levantarem outras no alinhamento da rua 
ào Coliegio. 

« H:ste on11s ainda ni'io foi de todo satisfeito, 
pelo convento, e por 11111 atte:;tado do com man
dante dr.ts arrnas prova que r1. rnz;ão de não ter 
o seu convento levado a effeilo aqqelle onns, é 
o ter estado o rne,,mo convento occnpado com 
~,:; tropa!';, S::érvindo-lbe dP ::i.q11:-1dP.lamPnlo rlPc:;rlP. 
1817 até 1831. 

e, Parece á comrnissi:'!.O qne as mercê,; feitâs 
nPhaiYn (1p l'.Prla!=: l'.ílnfliçi'IP-:1 f'()!Tl/) ,1 prP,Pn!P1 

nl'l.o se verifica.o sem ellas se encherem, como 
é exµresso no assento de 30 de Julho de 1748, 
por isso iull?a nrto ter lugar o aue oede o sup-
plicunt.e. • - ~ • · · 

"P.,ço da camara dos depnludos, 9 de Julho 
de 183g. - M. N. Cwjtro e Silva. -- Cal'neiro 
da Campos. » 

VOTO EM SEPARADO 

1c Parece-me qne os religiosos de Santo An
tonio do Recife têm razão, quando allegão qlle 
a esmola, que lhes foi concedida pela carta 
régia de 20 de Outubro de 1819, não está com
prehendida no art. 11 § 19 da lei de 15 de 
Dezembro de 1830, que supprimio as ordinflriil.s, 
de que gosavrto os conventos, porque tal ni.\o 
póde .ser considerada a esmola, de que se trata,; 
e portanto que não lhe podia ser suspenso o 
pagamento della com o fundamento porqne o 
fez o thesouro , e nisto concordo com os meus 
illuslres collegas, assim como as mercês feitas 
debaixo de certas condições, como a presente, 
nao se podem verificar sem que seja.o preen
chidas essas mesmas condições, mas di;cordo 
da conclus!to do seu parecer, emquanto quer 
que seja já ind('!ferido o requerimento dos sup
pticanles, porque entendo que estes religiosos 
podem ter direito á dita esmola, ainda quando 
na.o tivessem preenchido algumas das condições 
onerosas, uma vez que essa falta proviesse da 
causa, que allegllo, a qnal é inteiramente alheia· 
da vontade delles ; mas é isso o que nãO está 
provado. 

« A esmola-, cujo pagamento reclama.o os 
supplicl:lntes, Coi concedida com duas condições 
onernsas ; a primeira, de demolirem o lanço ,fo 
muro, que vai desde o adro da igreja do seu 
convento até ao campo do Emrio, assim como 
umas pequenas casas encostadas a eiie de que 
aliás percebião interesse, e a segunda de le
vantarem. outro no alinhamento da rua do 
Collegio. Os supplicantes·allegão que cumprirão 
a primeira condição e tambem a segunda ; por 
isso que construira,o o novo muro, de modo 
porém, que não· embaraçasse o serviço nacional, 
e resnltasse maior utilidade publica, e para o 
provarem apresenUl.o dous attestados, o pri
meiro do general das armas, que affirma não 
poder continuar o muro pelo lado do norte 
sem detrimento do serviço publico, e o segundo 

do rlireclot· do ar;;en:11 1 que alfü·:n:l ser incum
pativel com o iierviç11 na1:io11al o falwico ào 
muro novo ; m:1s estes atle.,;huJo;; sao contra
dictot·ios, e µor con3eguinte nada provão ; alérn 
de rpie tendo sido esL1 estnoL1 conledida en1 
1819, nllegando-se que já em 1817 o convento 
servia de aquartelamento de tropas, e pnre
cendo-me pe!a letra da carta régia citada que 
o mnro, que se mandon fazer, devia preencher 
os mesmos fins que o antigo, unicamente com 
mudanca de direcç:lo, não posso comprehender 
como o· novo mut:0 ímpeçâ hoje O serviço pu
blico: e nao irnre•:lisse o antigo. Entendo, por
tanto, que para tomar-se uma resolução de
finitiva á semelhante respeito, é necessario que 
o governo mandando prnceder aos necessarios 
exn.mes, informe á camara se estes religiosos 
cu:nprit·no ou não as condições d,, carta régia 
de 20 de 011tt1bro de 1819, e no segundo caso, 
q11al a 1·azno dt>ste proce,iimenlo, devendo dis
solver as duvidas que offereço nesle meu pa· 
recer, e qne para este- fim se lhe remeltilo todos 
os papeis, inclusivamente copia dos dous pa
recerrJs da comrniss3.o. 

1, Paço d,1 carnara dos deputados, 22 de Julho 
de 1839.-Joaqiiim Francisco Vianna. i, 

O Sr. Henriques d.e Razende pede ur
gencia para di;;cutir-se o voto em sepa
rado do Sr. Vianna, pedindo informações ao 
governo. 

A urgencía é apoiada, e entra em discussão. 
O Sr. Montezuma. vota contra ella, P?Ís 

só será necessario que se peçao ess11s m
formações quando a cama.ra entender em sua 
sabedoria que nao deve approvar o parecer 
da commissào ; é pois, indispensavel que se 
discuta primeiramente este parecer. Deste 
modo, se a camara qller approvar a ur
gencia, nM ha de ser só a urgcncia do re
querimento do voto em separado, mas a de toda 
a materia. 

O Sr. Henriques de Rezende sustenta o 
seu requeritnento de urgencia, mostrando a ne
cessidade de se pedirem estas informações 
este aimo! afim de poder-se para o anno 
votar sobre o parecer da commisrsão, appro
vando-o ou rejeitando-o em frente dessas in~ 
formações. 

O Sr. Nunes Macha.d.o pronuncia-se pela 
urgencia, para que entrem em d"iscuss!ío 
tanto o requerimento corno o parecer da com
mis-:;n.o. 

O Sr. Peixoto de Alencar julga que não ha 
complicaçã.o em pedirtlm-se os esclarecimentos 
que eltige o nobre membro da commissa.o o 
Sr. Vianna, ficando adiada a discussllo do pa
recer ; ao menos a casa tem adoptado essa 
pratica ; e mostra· que é melhor que a ca
mara resolva já que venhão essas informações 
para obrar çom. coqhecimeqto de causa, e 
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com 01aduresa .decidir este negocio na sessão 
proxima. . 

Declara que tem ouvido fallar a respeito deste 
negocio, que tem 011vi1lo dizer que se quer 
tomar esse terreno que pertence ao convento 
de Santo Antonio do Recife ; e como não está 
bem informado ácerca desta rnateria, vota pela 
urgenda para que se peçao esclarecimentos 
ao governo. Crê qoe nada ha mais razoavel do 
que isto. 

O Sr. Andrada :Machado vota contra a ur
gencia, porque enl1·ntle que se nAo deve co
nhecei· hoje de urna pa1·le do parecer, e 
amanhã da outra, o que lhe nao parece 
conforme com o q11e dele1·mina o rc~imenlo 
da ca~a. 

O Sr, Rego Monteiro vota pela m-gencia por 
entender que esta discussão em nada po
derá prejudicar n rnateria dada para ordem do 
dia ; pois que deve cessar logo qu1: chegue 
o Sr. ministro, sendo util que a camara 
se occupe com sua discussllo alé esse -mo
mento. 

O Sr. Urbano observa que rea1mente nAo é 
de um voto separado que pede urgencia, é sim 
de um requerimento, pedindo ao governo escla
recimentos para poder-se fundamentar um 
voto. Sendo, pois, assim, nllo póde haver du
vida em votar-se pela urgencia ; conio póde 
toda a discussao interromper-se e ficar adiada, 
quando requer qualquer deputado, e entende a 
camara que convem pedirem-se informações 
qne guiem seus votos. 

Consultada a camara, a urgencia não é ap
provada. 

Lê-se e entra em discussão o seguinte : 
« A commissllo de constituição examinou o 

decreto de 22 de Dezembro de 1836, pelo qual 
o bacharel Firmino Antonio de Souza foi re
movido do lugar de· juiz de dil·eito da comarca 
do Penedo, na província de Goyaz, hoje deno-
minada das Palmas. . 

<e E como do equivoco que houve em se de
signar no decreto uma comarca, qne posto an
tigamente tivesse o nome da::s-Duas Barras
actualmente é denominada-das Palmas,~ re· 
sultou ficar o sobredito bacharel sen1 exercicio, 
a qne manifestamente tem direito pelo art. 153 
da constituição. 

" E' a mesma com missão de parecer que se 
recoro mende ao govel'llo que em pregue ao re
ferido bacharel em qualquer outro lugar de ,iuiz 
de direito em que effectivamente possa ter exer
cieio.-

« Paço da camara dos deput&dos, 29 de 
Julho de 1889,-0leniente Pereira.-Oa,·nei.ro 
Leão.» . 

Fica adiado por pedir a palavra o Sr. Nunes 
Machado. 

O Sr, Alvares )tachado (pela ordem) certo 

do espirito de rectinão e j11$liça de que é ani
mada a cainara, não pOt> cm duvida a eí-1pe• 
rança de que ella proporcionará á misP.rTíma 
comarca de Coritiba alguns allivios, quanto ao 
recr11lamenlo. Vio que nlgnns de seu2 illnslres 
collegas nao linhao valado por essas medidas, 
porque assentára.o que nno devia.o fazer parte da 
]ei de fixação de forças. e nlé annunciár:10 que, 
qnundo essa's medidas fossem apresentadas por 
meio de resoluçllO, ou de recornmendação da 

.camara ao governo, elles nilo pol'iao duvida 
em honral-a com seus votos. Tt'm! pois, a 
honra de mandará mesa, nao um rt•q11erimcnlo 
seu, mas um requerimento assignado por toda 
a deputaçllo de sua p1·ovincia, sem excepçAo de 
um deputado; porque todos trabalhão n prol 
do Brnzíl e a prol da província que representno. 
Nno propoem elles nm projeclo de lei isentando 
a comarca ele Coi·itibn do recrutamento ; 
querem unicamente que se r·ecommende ao 
gov(•rno que, tendo de l'ecrutar na provincia de 
S. PauJo, JonJc em consideraç1io a comarca de 
Coriliba. Termina declarando que, como não 
costuma a cot·rer os bancos da camara. soli
citando votos quando tem ae a presentar al
guma muteria, porque julga esse proceder in• 
digno de si e indigno de seus colJegas, agradece 
agora, já que nao tem outro lugar para tributar
lhes seus ngnuJecimentos, os votos que derão 
em favor da comarca de Coritiba. 

Vem â mesa o seguinte: 
« Requeremos se recommende ao governo, 

que tendo de recrutar na provincia de S. Paulo, 
tome na passivei consideração o estado de de
trimento em que se acha a comarca de Cori-
ti~. . 

·cc Paço da· camara dos deputados, 31 de Julho 
de 1839.-Martim, Frt1.neiseo. - Carneiro de 
-Co.m.pos.-Bispo de Cuyahá.-Dias de Toledo. 
-JUontefro de Ban-os.-Andrada Machado.-
À lva1·es llfachudo. -Flm·ür,no dB Toledo. -J. J. 
Pacheco.» 

O Sr. Cttoni declara que votará pela idéa 
do requerimento, até porque foi um dos que 
votárão pela emenda que não passou hontem. 
Acha porém que sua materia. é propria de 
uma indicação, e que como tal considerada, 
deve ser rerneltida a uma commisslio, a menos 
que se na.o peça a urgencia. 

O SR: PRESIDENTE declara que é umá verda
deii-a indicação, e por isso irá á com missão de 
marinha e guerra. 

O Sr. Alvares Machad.o na.o quer entrar na 
queslAO 9e 01·de111, de considerar-se sua pro
posta como requerimento, ou como indicação. 
Vá pois á commissa.o, e dê esta seu parecer 
com urgencia. 

Vai á commissão com urgencia. 
O Sa. PRESIDENTE convida os Srs. Carneiro 

de Campo::;, Vaz Vieira, Penna, Navarro, Amaral 
e 'forres para em com miss~o rece~erem 9 
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SESSÃO EM ;H 08 JULHO DE 18;3H 423 

Sr. ministrá da justiça, que vem apresentar 
propostas ào governo. 

Introduzido com as fo1·rnalidades do cstylo, 
toma o Sr. ministro assento á direita do Sr. pre-
..... .:r1 .... v,.1-n. n. lA nc, C10.1Tl'l;nf1.1c:o n."l""nn.n.~f 1"lC1 • 
:::>lUC:ULc;:, ç lÇ Q.:) ~'--"5U1l.1L'-~ t,JLvpv,:n.u~ .. 

« Augustos e dignissimos senhores repres(m
tantes da nação. 

({ Sendo de urgente necessidade dar anda
mento ao5 processos dos in nu rnerns presos 
implicados na rebellião do Pará, e de não 
poucos na de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
âfim de que sejão tirados do e;;tado anornalo 
ern que se achão, soffrendo cada 11111 a puniç~o 
correspondenle aos seus crimes, ou sendo res
tituído ao gozo dos seus direitos, quando justi
fieado, o\l innocenle; e na.o sendo coll1p:1Livel 
com os prindpios de j11stiça que s!d:1o julgados 
por aqueiles mesmos que lêrn iutado contra 
elles na Lorrentc da. rebe!lino, nem lM pouco 
com a ordern publica, que sej1lo posto5 repen
tinamente a salvo pelo l'uvor ou insuffii.:iencia 
<la lei; cornprornettendo assim a. segurnnr,:a tios 
cidadãos pacifii:os: de Ol'llem do regente em 
nome do imperador venho apresentar-vos a 
seguinte proposta: 

e< A t·t. l.º Os presos indiciados nos crimes 
de rebellír10, sedic;ão e 1111nesquer outros nno 
afianç,1veis, comnwllidos por occasiào da mesma 
rebellião, ou sediç110, nas províncias do Pará e 
.S. Pedro do Rio Grande cio Sul, serão julgados 
pelos juizcs de direito das respectivas capílaes. 

« Art. 2.0 Esses julgamentos !:'.Crllo feitos em 
processos summarios, á vista da prova dos autos, 
com uma só audien.;ia dos réos por si ou seus 
procuradores, no termo que a cada um fôr 
assignaclo, sob <1 pena de revelia. 

cc A rt. 3.º Das se1itençc1s, quer absolutorías, 
quer condemnatodas, appellarâõ os sobreditos 
juizes e:v·officio prra a relação do distrído em 
que se acharem os réos ; na qual serão lambem 
deeididos dos recursos pela verdade sabida, e 
constante dos autos, concedidos aos condern
nados unicamente uns sós embargos, e os re
cursos de revista e de graça. 

(e Art. 4.0 Os ré,,s que quizerern acompanhar 
seus processos para a relução do dislricto serão 
lran~portados com toda a segurnnça, e em 
telllpo opportuno, não lhes prejudicando a 
mora, quando nella não sejão culpados. 

« Art. 5.º Aquelles que afinal fu1·em absol
vidos por falla de prova, ou frregularidade dos 
proees:$0s, ficaráõ todavia sujeitos á vigilancia 
immediata da r,olicia, nssignando perante o juiz 
de direito competente lermo de bem-viver, sob 
pena Je pri:;ão alé um armo, segundo u gravi
dade das circumstancias. » 

<e Augustos e dignissimos senhores repre-
sentantes da nação. . 

1<: Constando ao regente> em nome do impe
rador, que ainda convém dar ás proviucias do 
Pará e S. Pedro do Rio Grunde do Sul alguns 
dos meios exlraordinarios que as anteriores 

leis têm facultado, µnrn conscrv.1t· na primeira 
das sobteditJs prnvincias a manulenc,\ão da 
ol'dem, e continuar na segunda o em.penlto de 
supplantar a rebellíão; meios esses aliás que 
n!ln cÁ. ..., corr,1r-ôn.J"J!>' ,-l-nC! c-,··d""'ªrl;f.nC" n-p.--,,n•:...,,.,...;.,,,r,,, 
&.lllAV ~V U ,;,::)\~,e,u.1.u.u.vu. UUO .;:tVJ.J11,,.,UJt.a..;:, f-"LV".{lJl....-.[Q~, 

mas o socego get·al das outras, reclamão como 
medidas auxiliares do completo estabelecimento 
da tranauillidade nubliea: me envia. a :rnrf>.--.1 L- - -- -- -- ' -- - ---- --· -~ --["- -

sentar-vos a seguinte proposta: 
« Art. l." Ficão em vigor por mais um anno 

os decretos ue 9 de Outuliro de 1837, n. 79, 
e de 12 de Outubro do mesmo anno, n .. 129. >; 

(( Augustos e dignissimos senhores repre
sentantes da nução. · 

<e Sendo um dos inconvenientes reconhe
cido;; na rnarclia da adminislraçllo da justiça 
a falta dos juizes proprietarios dos lug:ues 
paru que lê11i sido no1neactus, por vir a recabir 
o exen:icio das suas funcçôes em juizcs menos 
habiliLLdos, ou accumuhu·-se o tmbulho cxtra
orditrnt iumcnte em alguns, com grave damno 
da ex.µediçào e L'egulal'iJade do sel'viço publico 
nes:,;a parle : de orue111 do regente, eni nome 
do imperador, venho apresentar-vos a seguinte 
proposta : 

,e Arl. 1". O governo é aulorisado a nomear 
juizes de direito interinos para aquelles lu
gares do civel, ou crime, cujos proprietarios 
se acharem impedidos, cornmissionados, ou li
cenciados, seguutlo fôr necessario para a prompla 
expedição dos aclos da justiça. 

e, Art. 2º. E' igualmente autorisado a mandar 
supprir as faltas temporadas dos membros das 
relac.;ões com os juiz~s de direito effectivos 
da caµilal e circumvisinhanças, quando assim 
fôr requisitado pelos presidentes das re!Speclivas 
relações. 

(( Art. 3º. Poder·á tambem, á requisição dos 
me/iimos presidentes, augrnentar o 1)urnero dos · 
membws effectivos das sobreditas relações, no
meando os juizes de dit·eito mais antigos que se 
acharem sem nota. 

'< Arl!t 4º. Os juizes interinos, quer da l", quer 
da 2" instancia, perceberáõ, além dos emolu
menlos, metade do quantitativo dos vencimentos 
ínhen:ntes aos conespondentes lugares, appli
Ci!dá pa1·a e:;$e fim a quinta parte dos dos pro
prietaríus, quando, na fónna das leis, não devão 
cessar de os perceber. 

'( Art. 5°. No caso de accumulaçao de juris
dicção, só terá lugar essa accunrnlaçilo de venci
mcutrns, quaudo o propriela.rio na.o live1· direito 
a elles. >> 

O SEI.. PRESIDE~TE declara que ha de a camara 
tomar na devida co.osiJerução as propostas do 
governo. 

O Sr. ministro retira-se com as mesmas for-
malidades. • 

As propostas são remettidas ás _respectiva$ 
com missões. 
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1124 SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1839 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Conlinúa a discussã.o do adiamento proposto . 
pelo Sr. Montezuma na questão da pensão con
cedida ao conselheiro Antonio Josê de Miranda, 
e repartidamente a seus filhos. 

O Sr. Souza Martins principia declarando 
qne não conhece o individuo de que se trata, 
mas não desconhece seus serviços ; pois exa
minou os documentos ; deseja porém que a ca
mara adopie regras fixas para regular essas 
concessões, e nao serem eJlas só guiadas por 
sympathias, ou antipathi.as. O individuo de que 
se tt-ata tem 84 annos de serviço, mas no su
premo tribunal de justiça existem 5 ou 6 
membros que têm mais annos de serviço, um 
até ha que tem 40 e tantos annos ; muitos 
outros empregados haverá dt: repartições igual· 
mente honrosas com 40 ou mais annos de ser
viço. Concedendo-se pois esta pensão, a camara 
estabelece um precedente que não convém ; por
que as circumstancias do _thesouro nno per
miltem dar pensões especialmente por serviços 
ordinarios. Mostra lambem que não convirá 
eslatuir o precedentt de dar pensões durante 
a vida ; basta que seja.o concedidas ás viuvas 
e filhos dos bons servidores do estado. 
(Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE adverte que na.o se trata da 
concessão da pensão, e sim do adiamento. 

O Sa. SoúzA MARTINS votará contra o adia
mento que não julga necessario, pa1·a poder 
votar, como pretende, contra a resolução. 

MurTos SENHORES cedem da palavra .. 

· O Sr. Carneiro Leão observa que ha diffe
rentes maneiras de encarar a questão : nlgllns 
Srs. deputados pensão que as pensões não são 
divitlas publicas, marcadas por lei, e adquiridas 
pelos cidadAol:i que fizerão relevaútes se1·viços ao 
estado ; elle porém considera que o cidadão que 
presl:t serviços tem um direito garantido por lei 
e pela constituição, ·ficando sómente 1:i nação, por 
in termed io de seus representantes, fixar a-quantia 
dessa divida. Nota que tem a camara por vezes 
tentado mudai' a legislação, fixar outras regras; 
tem até querido que absolutamente se abulão 
e revoguem essas leis que garantem as pensões; 
alguns têm considerado que para. os serviços 
Ot'dinarios são gratificações sufficientes os orde
nados e vencimentos, devendo-se só premiar 
e remúnerar os serviços extraordinarios; porém 
o corpo legislativo têm sempre recusado annuir 
a estas proposições, de sorte que ainda subsiste 
a legislação que regula taes concessões, e a 
magistratura tem nella garantidas estas recom
pensas. 

( Grande Tumor e BUBUrro na sala.) 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Faliar no meio de 
tanta bulha não é muito agr3;dave], estou quasi 
a ceder a . · palavra. Peço attenção1 ao menos 

qne os Srs. depntados conversem mais baixo. 
( Voltando-se para o Sr. Jo8r: Clemente.) Estou 
advogando os direitos do Sr. José Clemente, 
peço pois sua attençã.o. ( Restabelece-se por um 
pouco o silencio; em breve porém con.ti-nuão as 
conversas.) 

O Sn. PRESIDENTE adverte ao Sr. deputado 
que trata-se do adiamento. 

O SR. ÜA.RNEIRO LEÃO declara que é sobre 
elle·qne fa}la, porque entende que não se póde 
adfor o pagamento de uma divida, salvo o caso 
em que se está quebrado ; ora, ni'!o repnta que 
a nação esteja qneb1·aga, O orador abre a co11-
st1tuiçãoi e á vista de seus arligos, que lê, 
rnostr·a que os servidores do esta<lo têm por 
elles garantido o direito de verem premiados 
seus serviços ainda ordinnrios. Mostra que o 
corpo legislativo lem quel'ido estabelecer uma 
especie de monte-piot não como o actual, po1·ém 
tal, que garanta sutlicientemenle a exi:itencia 
das familias dos empregados, quando seus 
serviços só rorem ortlinarios ; nada porém tem 
sido feito, subsrste a legislação tal qual. 

O SR. MoNTEzu111A :-Q~al é essa legislação P 

O SR. CARNEIRO LEÃO declara que não p6de 
desde já citar artigo da legislação por não ter 
boa memoria para decorar datas ; faiêl-o-ha 
porém em outra occnsino1 se antes o não fizer 
algum dos senhores que tem a palavra. Nota 
que desde 1830 tem essa resoluçn.o firado 
adiada,· emquanlo mllitas pensões d~stle essa 
época têm sido approvadas. Assim, pois, deve 
com justiça ser esta approvada agora, a menos 
que se pl'ove que este cidadão tem prestado 
máos serviços. Nota que se tanto tempo tem 
sido demorada a approvaça.o d~sta pensã.o é 
por nãO ter ella achado padrinhos. Etle orador 
lambem nllo é padrinho do agradado, se tem 
tomado a p .. daVl'a é unicamente pela ·rorça do 
dever, .e para defender um direito gorantido 
por lei. Se não vêm enumerados maiores 
serviços, é porque só se tem tratado dos serviços 
de magistratura sem se lembrar que foi ei;;te 
cidadao· lente da universidade de Coimbra. 
Termina declarando que. não é advogado da 
legislaç-ão existente ácerca de serviços ordi
narios, acha que (:onviria revogai-a; mas por 
ora ella existe e cumpre observal-a. 

O Sr. Gomes de Oampo_s dará,. c~mo pedia 
o nobre depulado o Sr. Souza Martms, nllo uma 
norma que regule as vota-;ões da camara 
ácerca .. de pensões, mas sim a norma que este 
anno tem adaptado para guiar-se. Diz este 
anno, porque ·o armo passado vendo o Pará 
pacificado, t·estaurada a Bahia, concebeu espe~ 
ranças que o Rio Grande .o seria lambem 
dentro de pouco .tempo, e por isso foi mais 
facil do que o será este anno, á vista das 
circumstancias do paiz que não forão qnaes 
esperava. 
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Adverte que talvez nem o agraciado saíha 
que elle uradoi exi::stc; ernbora o orarlor o 
c011heça, e ale antes de r- conhecer já re&peÍ· 
tasse o seu nome ; pois é e\ le ~abio, integro, 
rerto; em uma palavra, grande magistrado, Não 
negar-lbe-ha o direito que tem adquirido a 
ser remunerado; nt'\o entrará na indagação 
do mei·ecimento da classe a que pertence; nem 
sabe se exi,,Le uma cl.,sse mellior cj11e ou trai todas 
s1lo bnas, em lodas se a1..:brto indivíduos máos, e 
não sabe que uma classe exista que se não 
tenba resent.ido das circumslnncias do paiz. 

Reconl1ecendo porém os direitos do agra
ci;1do, enlf:'nde que m11ila consiLlt>rnção lambem 
merece o cidad~o que paga enormes iribuios 
até da propriu casa ern q11e mora. Este tem di
reito perfeito de ser alliviaJo Nota qne. no 
ternpo de fundador do in1perio pron1etteu-se 
acabar com os tributos, promellia-se que o 
Braz.il seria um Eden; o povo :.icredilou nas pro
messas, mas lem visto o contrario (apoiado.'!) !... 

Ora, neslas circumsl;1ndus pedirá na1;llo em· 
prestado para pagar uma divida cujo pugamento 
póde ser demorado, pêlgar o premio do diuheit·o 
que recebet· p,ua dar, quando esse pt·emio lia 
de sal1ir de 1Jovos impostos, nao é justo uein 
conveniente. 

Espere pois o agraciado, como o contribuinte 
espera, por melhores circu111slar.cias : todos 
viveruos na especlativa. Vutará pois pelo adia
mento. Q1rnnuo porém se apresentar na casa 
uma peusno eoncedida a uma desgraçada viuva, 
tendo fill10s menores, e sobretudo filhas, cuja 
pudicicia d~ve ser protegida, e que na.o possa 
alimental-o;a;, neste caso e só nesle caso dará 
seu voto a favor da pei1sao ; porque, além do 
direito dado pelos serviços, accreseerá em favor 
della o de soc0onos puhlicos g,mrnti<los pe\a 
constituição. Nesles prirwipios, vutarú a favor 
do adiamento, sem que queira ÍlllpÔr aos mais 
Sre. deputados suàs convicções. 

A materia fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em terceira discussão o seguinte pro
jeclo de lei : 

cc A assemblé_a geral legislativa decreta : 
<e Art. lº. Para o serviço do anno fin·anceiro 

que ha de correr do lº de Julho de 1840 a.o 
ultimo de Junho de l 841 as forças navaes 
aclivas do imperio constaráõ das embarcações 
que o gove.rno jt1lgar necessarias, não devendo 
as -st.ias·. tripolações exceder a tres mil praças 
de todas as classes. 

« Art. 2º. Em circumstancias exh·aordinarias 
as forças decretadas no artigo antecedente po· 
deráõ ser elevadas, desde já, a quatro mil e 
quinhentas praças. 

« Art. 8". O corpo de al'tilharia de marinha 
poderá ser elevado ao seu estado completo. 

« Art. 4º. Niaguem poderá ser aspirante sem 

tmlO • 

ter u npprovuçrlo do primeiro anno, e guarda
rnarinha sern ter o <.!urso co1nplelo da aca
demia de marinha. 

e( O governo fixará o maximo do numero de 
aspirantes que dev!lo ser nomeados:; e os es
colherá entre os alumnos approvados, sob as 
seguintes bases : 1º! ter:lo preferencia os appro· 
vados plenamente sobre os approvad.os sim
plesmente ; 2°, entre os approva°d'os plcnamen te 
e os approvados simplesmente, terãq prefe
rencia os que mostrarem ter mais prepara
torios ; 3º no caso de se não poder fazer a no
meê1ção em conformidade das bases anteriores 
sómente, o governo ouvirá o juizo do corpo dos 
lcnies para fazer a escoiiin. 

« Art. 5º. O governo fica aulorisaclo para 
ajm;tnr marnja a premio, preferindo os nacio
naes aos estrangeiros; e, nno havendo quern 
assim qneira servir, pode!'à recrutar na fórma 
das leis as pr11ç:.1s uer.essarias pa1·a completar as 
forças a.cima decretadas. 

<e Al't. 6º. Fica la1nbem aulorisa.do o governo 
parn, além do sol:lo, dar ás pmças do corpo 
de urlílharia da rnari11lia., que, concluindo 
o sen ternµo de serviço, quizercm nelle con
tinuar, nmn grnfifii:açt\o igual ao soldo de pn
meira praça, ernqunnto fôrem praças de pret, 
e a recrutar na fórma das leis as praças pre
cisa8 para completai· a forr;a do referido corpo. 

« Art. 7º. Ü:; (lfficiaes da armada e de ar
tilharia ua mnrinha, fnien<la e naut\ca, e os 
of'fü:iaes marinheiros, perceberáõ, embarcados 
em navios armados, o meio soldo qne lhes 
marca a lei de 15 de Outubro de 1836. Os ci
rnrgiúes dn ::mnada venceráõ tambem a gra
tifiraçílo de 40$000 mensaes, quando embar
cados, ou effe<:tivamente empregados em hos
pitaes. 

(( Art. 8º. O governo continúa a ficar aulori
sado para elevar a 10 o numero de compa
nhias fixas de marinheiros, deduzindo das 
fo1·ças decretadas no art. 1" as praças· destas 
compan}1ias que effectivamente ernbat·carem em 
navios armados. 

« Art. 9º. Ficão derogadas a5 leis em· con~ 
trario. ii 

Lê-se um officio do Sr. ministro da ma
rinha participando que não póde com_párec~r ã 
discussão. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
<e Additivo da commiss:io.-A gratificação· ad· 

dicional dos cirurgiões. do corpo de artilharia 
da marinha será de hoje e~ diante de 40$ 
mensaes. » 

<< Os mesmos cirlll'giões, assim como os da 
armada, são comprehendidos nas disposições 
em vigor do alvará de 16 de Dezembro· de 
1790, e da carta de lei de 6 de Novembro de 
18:::7. )) 

Do Sr. Torres.-cc Supprima-se o art. 4", " 
O Sr. Henriques d.e iezen.i, fa~ ~rQves ol)

;H 
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426 SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1839 

servações qne nllo pudemos ouvir pelo ·snsurro 
que hn na casa. 

O Sr. Andracla Macha.d.o :- Como me vou 
reliraudo desta administrni;ão do tncsmo mot.lo 
que me retirei da outra, quero demonsl1·a1· á 
camara que me pronuncio a favor de art. 4º. 
Reconhecer como leglll a erecça.o de uma aca
~emia, quando estou convencido de que foi il
legalissima, não é possivel. Votarei pois contra 
a suppressão, e quero que continue o art. 4('1 
tal qual está. 

Dada a materia por discutida, é approvado o 
artigo additivo da corürnissão. 

A emenda do Sr. Torres é lambem approvada 
por 47 _votos. 

O projeclo é adaptado e remetlido á com-
missa.o de redacçllo. . 

O SFI, PnESJDENTE :-A outra parte da ordem 
do dia é .... 

O Sr. Carneiro Leão (pela m·dem) requer 
que entre em disc.us:::ão primeiro que outro ob
jecto o negocio da eleição de Sergipe : é justo 
que se termine esta questão de qualquer ma
neira que seja: já tem sido assás discutida; 
a camara já está ao facto della, e pot· conse
quencia com pequena discussão estará nas 
circumstancias de tomar uma decisão; não 
procurará procrastinar o negocio. 

Requer pois a Ul'gcncia. 
A urgencia é apQiuda. 
O Sr. Alvares Macha.elo reconhece que a 

eleição de St!rgipc é digna de atle-nçào; nota, 
porém, que muito pouco tempo falta para con
cluirem-se os trabalhos da ca.sa, pois o dia 3 
de Setembro está proximo, e ainda nn.o prin
cipiou a discussão do mçnmento: entende que 
esta é a materia mais urgE:nte que dev.e ser 
discutida, para que n!lo aconteça o mesmo que 
no anno passado, em que o seria,lo não a 
pôde discutir como devia, por nAo haver de
putádos sufficientes para tomarem uma decisão 
àcerca das emendas . que elle approvasse. Como 
pois ha de agora tratar-se das eleições de Ser
gipe, que sem duvida hão de arrastrar longo 
debate. DP-pois de discutido o orç,1mento, ainda 
acha o orador que outro objecto iiilportantissimo 
solicitará a attenção da casa : é a lei do se-
11ado ácerca dos afr-icanos introduzidos por con
trabando; pois considera que este negocio é 
mais perigoso, abre mais temível abysmo do 
que o da guerra civil do Rio Grande do Sul. 

Observa que"se as elei,ões de Sergipe, fossem 
de natureza tal que dous ou lres dias de dis
cussão bastassem, votaria pela urgencia ; mas 
prevendo que esta discussão tem de ser longa 
e calorosa, vota contra a urgencia para se enlrar 
na discussão do orçamento. 

O SR. CLE:IIENTE PEREIRA · (pela ordem) per
gunta se.não está dada para a or_dem .do dia 
esta materia. 

O Sn. PRESIDENTE diz que está, mas qne se 
pede urgencia pal'cl se alterai· a ordem dos 
lruball10s. 

O Sr. l?,ezend.e diz q11e em sua opinião nada 
ha mais urgente que o direito de uma provincia. 
Na.o deve uma província ser privada do direito 
de sei· representada em toda uma legislatura só 
pelo facto de haver o redactor de um.a acta 
duplicado o nu mero dos elcitor·es. Por isso 
mesmo que a questão é complicada, cumpre 
decidil-a quanto nntes ; e .e::e o governo precisar 
do orçamento, que prorog11e a camara. Sem 
duvida é pequena provincia a de Sergipe, mas, 
pela constituição, llilo ha provincia maior 011 
menor, todas têm dt: ser representadas, e nno 
convém de modo algnm procrastinar a decisão 
deste negocio; este procedimento póde füzer 
com qu~ aquella província tome alguma reso
luça.o menos pensada. 

O Sr. Souza Martins diz qne tnlvez se 
pudesse dispensar a urgencia, e trnlar-se deste 
negocio depoi,; da lei do orçamenlo i mas como 
o orçamento uão está em discussao ... 

O Sa. PnEstDENF.E :-Já o tiuha marcado 
para ordem do uia d'amanhã. 

O SR. SouzA MARTlNS :- Parece-me que não 
se pó,fo di::;culil- o orçamento sem a assistencia 
do ministro ... 

O Sa. PRESIDENTE:- J,\ tinha determinado 
que se officiasse ao ministro; pt·deudia dar, 
até ao meio dia, as eleições de Sergipe, e dahi 
por diante o orçamento. Mas se a ca111ara qner 
tralà1· da questão de Sergipe com preforencia 
ao orçamento, a votaçno decidirá. 

O Sr • .Alvares Macha.d.o:- O que V. Ex 
-acaba de an111111ciur é o mt!smo que eu pr~
tendia pedi1·; pó,Je-se poi-3 votar coutra· a ur
gencia, porque se V. Ex. tem de dar para ordem 
do dia as eleições de. Sergipe até o meio dia, 
e dahi por diante o orçamento, está tudo 
prevenido. 

O Sr. Carneiro Leio não teme, como o· .Sr. 
Rezende, que a provinda de Sergipe se recuse 
ao cumprimento da lei, se por ventura se 
de-morar a decjsào deste negocio, ou se por
ventura se tornar nr1.a rlecisão contraria áqnillo 
que na pro'vincia se julgar que é justo. Oppõe
se á idéa. de se discutir esta questão conjuncta
mente com o orçamento, porque prolong<1-se 
a questão, como aconteceu com a do Sr. Guerra, 
que durou 21 dias, e ist.o traz énfado para a 
discus:ião que se segue. Julga mais conveniente 
terminai; 1>rirneiro uma questão, para depois 
entrar na outra ; o que é mais couforrne ao 

· regimento. Além disto tanto monta dar-se 2 
horas po1• dia durante 30 dias para as eleições, 
e 2 para o orçamento, como dar-se durante 15 
dia-; todas as · 4 ho\'as por cada uma destas 
malerias. Recorda aos Srs. deputados que se 
oppoem á uriiencia, que o anno passado, pelo 
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tamente a qI1eslao, reeusou-se q1rnnlas ur
gencias se pedírão, e afin:d o resullado fui qne 
quando !:iC quiz volar sobre o ob,ieeto não havia 
gente na casa, teme que o mesmo aconleça 
agora. 

O Sr. Pacheco reconhece que muitos nego
cios urgentes existem na casa, · mas nenhum 
é tanto como o das eleições de Sergipe; e 
pareceri escandaloso se a <:amara ainda este· 
ânno dt'ixar esle negocio no mesmo estado. 
Tem ouvido dizer que se quer ca~t,gar por 
esle modo o crime daquelles que viciárao as 
actas das eleiçõt>s; nrns é a maior das inj11s
tiças que o crime de meia duzia de indiviu11os 
recaia sobre uma provincia inteira. A provincía 
de Sergipe, poiilic-rn1e11te failando, está risc.ida 
da 11ninu do impl!l'io, e tal escandalo nllo póde 
co11li1111nr. Está. p(•rsuudido, como o Sr. Cm·
neiro Lt>l'lo, q11e Sergipe se conservará na senda 
da lei: mas nao suhe se o mesmo ncmih'ceria 
u 011lrn q11ulq11er pl'ovinda, se se procedesse da 
me~rna fórmu; assim bom é 1ino ap11rar n111ito 
a pnciL·twia <la provinda. Conhece que o 01·~:a
me11lo é muito u1·genle; mas llie parece que os 
Srs. dt>pulados lt•1·no bastante pn1dencia pnra 
se <:onlt•nhirem com as observações necessadas 
para que nem um nem outro negocio deixe de 
ser decidido. 

O Sr. Oa.rneiro da C11nha vota pela urgencia, 
pcrque sendo a proviu:ia de Sergipe pequena, 
talvez se pense· qne por e:ste motivo nno se tem 
tomado uma decisão. Nenhuma razilO terá esta 
província se attribuir o mal qne soffre á as
sembléa geral ; desse mal ella é que foi a causa, 
porque nào podia haver um castigo mais apro
priado aos abusos que ::1lli se pralicár!lo do que 
vêr-se a provincia privada da representação : 
talvez que a Parahyba mesmo merecesse este 
castigo. 

O Sr. Urbano vota contra a urgencia, por
que é precisu qUe se discula a lei do orçamento 
q11anto antes, para que em tempo seja enviada 
ao senado, que a deve. examinar com espaço suf
ficiente. 

O Sr. Andrada Machado taJJibem vota pela 
pret'erencia da lei do· orçamento ; esta lei tem 
de passar pela outra camara, a qual não deve · 
ficar no embaraço em que te achou o anno 
passado. Reconhece que é importantissima a 
questão de Sergipe, que deve preferir a outras 
muterías, mas nunca ao orçam1::nto. Não adopta 
a opinião .do Sr. Carneiro da Ctinha de se punir 
uma província inteira privando-a da represen~· 
tação pela prevaricaçao de 2 ou 3 collegios. NãO 
duvida votar pela· urgencia se ella fôr para que 
conjunctamente com o orçamento se trate desta 
questão. 

0 Sr. Nunes Machado vota contl'a a urgen
çia e contr~ o ~rbitrjo leQibra(fo de se dar CQ· 

mulativamenle a discuss/l.o dos negocios de 
Sl'rgipe e a disc11ssno do orçamento. Faz ver 
q11e a não decisão df:ste negocio provém da 
monstt'uosídade delle, e n:lo de oue a camara 
o não lenha q1ierido· tratar. NaÓ partilha os 
receios dos nobr. s deputados quanto a algum 
aclo menos pensado da parte daquella pro· 
vincia, se 8f! demorar a decisao deste negocio. 
Não vola para qne a discussão do orçamento 
seja proposta á discussão das eleições de Ser
gipe: se esb1s se não decidirern já. nem por isso 
deixa o governo de marchar; mas de se não 
votar a lei do orçamento, ou de se votar indevi
daiiH:nle, muitos males se seguem para o paiz. 
N:.'!o vota pelo arbiti io lembrado pelo Sr. presi
dente, porque ambas as qneslões sl\o de grande 
interesse, sn.o cou1plicadas, dtfficultosas de ri; .. 
solvel'1 e por isso no.o convém disculil-as cumu
lali vamente. 

O Sr. Na.varro nota q11e sernpte que se 
lrala deste m·goc:io ha na camarn, em certos 
grupos, vontade de o decidir corn odiosidade ; 
parece-lhe haver nesta questão interes:,e parti
cular; prop11zeruo-se o anno passado ímmensos 
arbilrios, 111as a camara fr.iccionou-se em todos 
os sentidos, e nM se tomou deliberaçao al
guma :'O negocio de Sergipe se apresenta sempre 
qne se quet· tomar tempo á camara, 011 quando 
se tem algum outro fim. Sua opiniao é que se 
trate da lei do orçamento, e d~pois destas 
eleições. 

O Sr. Marinho entende que o negocio das 
eleições de Sergipe é o mais urgente de que a 
camara se deve occupar, pois que elle trata de 
constituil· na fórma · da constiluiçno a camara 
dos Srs. deputados; é muito superior ao orça
mento, e por isso tem toda a preferencia. 

Se nr.i.o se puder até o dia 3 de Setembro 
concluir o orçamento, nào se separem da c6rte 
os Srs. deputado:.,, cumpr1lo os seus deveres, 
que é para isto que a na_ça.o os escolheu, e lhes 
dá um subsidio. Lastima que se estt>ja no He
gundo anno da }P.gislatma e na.o esteja a ca
mal'a constituida como manda a constituiç~o. 
De n!lo decidir-se este negocio o anno passado 
resultou uma ferida na constiluiça.01 resultou. o 
mandar-se proceder ultimamente á eleiç:io de 
senador não legalmente. 

O Sr. Penna, declara que tem de mandar á 
mesa um requerimento para qt1e na primeira 
parte da orde~n do dia se trate das eleições de 
Sergipe, e na segunda do orçamento. Acha 
muito ponderosa a razão produzida por alguns 
Srs. deputados de que-o orçamento tem de ir 
ao senado, e não convém que o senado se veja 
embaraçado na votação desta lei por falta de 
tempo.-Observa que o embaraço em que se 
vio o senado o anno passado póde deixar de 
existir, se acaso os Srs. deputados nllo se reli· 
rarem da côrle durante os trabalhos legisla
tivos ; pela sua parte àeclara que na c6rte per-
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manecerã salvo algum impedimento gravíssimo 
independ;nte da sua vontad~; l~davia não deixa 
de conhecer pela expersencsa que alguns 
Srs. deputados, principalmente os do norte, n!lo 
podem fazer o mesmo, visto que têm de apro-
veitar a$ monções. . 

O orador depois de outras observaçõe::i, 
manda á m~sa o seguinte requerime_nto, que é 
apoiado: 

,e Requeiro que hoje se dê principio á questão 
de Sergipe, e de amanha. por diante seja el!a 
discutida na primeira parte da orde_m do dia 
com preferencia a outra qualquer medida-. » 

O Sr. Casa.do declat·a que vota pela ur
gencio.: mostra que alguns nobres dep11tadus 
que se têm pronunciado n favor da urg~n~iu 
apresentá1·ão al'gumenlos que em sua opinião 
nao têm sido 1·cfut11dos. Ii'u1. ver qt~e se ~l~ve 
tomnr quanto antes umu dclillcração l1cci~1vt\ 
áccrca do· negocio <JllC se discute, pois que, se 
se relnrdnr por mais tempo 1.1 soh1tJào de 11111a 
rnnleri1, tão importante ; fica pl'ivada u pro· 
vinciu de Sergipe do llireilo inconte~lavel, de 
sct· 1•eprescnll\dn como todas ns demms do un
pcrio. 

Observa. que um tal procedimento seria, 
nlbm de inconstitucionalt demasiadamente im
politico. Pede á camat·a que alle11da hem ao 
que pelas provincias se diz conti:a a, rôrt~, e 
parliculinmente contra o corpo leg1slat1vo; isto 
é, que todas as rev?luções e deso1:dens por ~ue 
tem passado o Braz1l partem do Rio de Janen·o, 
e da assetnbléa geral ; por isso elle orador .de
seja afastar do espirito da pop!11~çilo idéa .tão 
desvantajosa á ordem e h·anqmlhdade publica. 

Nota que em todas as provincias ha mais 
ou menos descontentes, e que, não passando· 
este armo alguma medida a respeito, é muito 
para receiar que os anarchistas se prevaleça.o 
disso para perturbarem a paz e o socego de 
que tanto se precisa .. Não coQtpal'le a opinião 
do illuslre deputado que entendeu que a de
mora na solução do nego~ió de Sergipe era 
como para punil-a de seus excessos, po~que a 
:pena imposta a crimes desta natureza não é 
p.or certo essa, e muito menos é a camara o 
tribunal competente para applical-a, Posto que 
conheça que cada um dos nôbres deputai.los deva. 
defender e representar os interesses geraes do 
paiz, é comtudo i'i.idubitavel '-tlle particularmente 
nenhum se acha ta.o habilitado para advogar os 
de Sergipe, como aquelles que por essa pro· 
vincia forno eleitos. Conclue dizenrio que já o 
anno passado observou qu~, apenas passada 
a Jei do orçamento, n~da mais se _fez, por não 
haver numero suffic1enle de Srs. deputados, e 
que por isso e pelas razoes expendidas vota pela 
emenda do Sr. Penna. 

O Sa. REZENDE pergunta se já estão ria c4sa 
os orçamentos. 

O Sa, · PRESIDENTE responde que já . estão 

quasi todos, e que os pretendia dar para ordem 
do dia. . 

E' lido e apoiado o seguiDle requerimento do 
Sr. Navarro : 

« Proponho que logo que passe a iei do or
çamento se trate exclusivamente das eleições de 
Sergipe. » 

O Sr. G~mes Ribeiro diz que era necessario 
que se interrompesse -a decisão deste negocio, 
em quanto se ·mandava tratar · de eleições em 
Sergipe, ernquanto se dava lugar a tra!lsacções. 
Nota que alguns Sr~. d~putados que hoJe pugnão 
pela decisão deste negocio, o anno passado es
torvárão a sua marcha. 

Entende que urn dos mais aggravantes ae~os 
da admini:;lraçâo de 19 de Setembro é relativo 
a eslil queslào, por isso que estava nas attl'i
huições tio governo o resistit· a ordens de uma 
ou outra camara q11e não fossem legaes : os 
eleitores q11e elegem os deputados silo o_:; que 
devem eleger os senn.dot·es, e nno os eleitores 
dos senadores elegerem os deputados. Nota que 
se est.t no fim da sessão, que se tem de tratar 
d1i lei do orçamento, das propostas do Sr. mi
nislt·o da justiça lendPnles ao Rio. Grande, e de 
outros objeclos de interesse geral. Nota mais 
que nas eleições da Parahyba se commeltêrno · 
quasi os mesmos excessos que na~ de Ser· 
gipe ; e se é jui;to punir esta província. pelos 
abusos de 2 ou 8 collegios, a mesma punição se 
devêm infligir á P.m~hyba, ou entao o Sr. de
putado que esta opinia.o segue· devêra desistir 
dos seus direitos. 

Conclue mandando á mesa o seguinte regue· 
rimento, que é apoiado : 
.. « Que se discuta o negocio tendente ás e)ei· 
ções·de Sergipe no intervallo da segunda á ler· 
ceira discussa.o do orçamento. » -

Dá-se por concluida esta questão de ordem, 
e procede•se á votação. 

E' approvada a urgencia na fórma proposta 
pelo Sr. Ferreira Penna, ~ara que hoje se dê 
pdncipio a ·esta questão,. e de amanhã por 
diante seja ella discutida na primeira par-te da 
ordem do dia com preferencia & qualquer 
oulra. 

O requerimento do Sr. Gomes Ribeiro é jul-
gado prtij11dicado. · 

E' app~ovado o requerimento do Sr .. Na- . 
varro, para que logo que passe a lei do · 
orçamento se trate exclusivamente destas elei
ções. 

O Sr. Bibeire de Ancirada. : -Sr. presidente, 
a camara estará lembra.da de que fui nomeado 
para a comrni::;~ão especial encurregada de dar 
seu parecer sobre as eleições de Sergipe, assi tn 
como que eu pedi escusa, e obtive o n110 fazer . 
parte da di!~. com missa.o. A camara, na sess~o 
actual, ins1sbo etn nomear-me de novo para. 
fazer parte desta. A eamara toda sabe a rrünha 
maneira de ·proceder. ·Eu na.o;emitto voto sém 
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ter pensado mnclnramente sobre a materia 
a t·espeilo da qual elevo votar ; mas depois 
de haver cmiltido o men volo, pron11ncio 
um volo sempre uniforme, porque tenho 
um só corpo, uma só alma, e um só pen
samento. 

Sr. presidente,_ como membro da nova com
rnissãa, eu adopto a maior parte das premissas 
exarndas no volo de melis nobres collegns· da 
com missa o, e simplesmente me llfasto a respeito 
de uma dellas, isto é, de que a camara se 
recusárn á discn~sno dos pareceres ou votos 
da com missão. es;pecial do anno passado, e _por 
isso tiro uma illação qiversa da cios meus 
illustres collcgas da comrnissao, e oll'ereço como 
meu o voto em _separado do Sr. Marcellino de 
Brito. 

O Sr. Carneiro da Cunha : - domo se deu 
para ordeu1 do diu, hu muilo t.empo, o 111u·uem· 
de que ngol'a se vai !ralar, e muitos dos Srs. dc
putudos é uatural que o n!'lo trouxcfisom (Cll'llllo 
o trouxe), ser·ia bom que fussu lido. 

Lê1u-se, e enlr-fl.o em discusitino, os 1·cspc· 
clivos pareceres, cujas conclusoes sl\o como 
segue: 

cc 1.º Que julgando-se nullns ns eleições 
dos collegíos eleiloraes de Sergipe cm 1836, 
se recouhl:'çrto fogaes as eleições prirual'ius, e 
se tecom mende ao governo que füça convocar 
os res·peclivos eleitores para faze1·em de novo 
a escolha dos deputados pal'a a quarta le
gisJah>ra._ 

cc 2.0 Que igualmente se recommende ao go
verno que exija de seu delegado na presidencia 
daqnella provinciR, a par de r.sclareddo ·zelo e 
energia, a mais escrupulosa imparcialidade. 

rc 3.') Que se exija dos collcgios eleitoraes, 
além das adas da eleição que têm de ser 
rernettidas á e~mara, uma COJJia authentica de 
uma acta parod1iul de cada·freguezia,cujos elei
tores se reunirem no collegin. 

« Paço du carnar~ dos deputados, aos 26 de 
Junho de 1889.-_limpo de .Abreu,.-_Olloni.
Ribdro de A 11drada, vencido. >> 

~ Eutendc, portanto, o_ abaixo assignado, 
que e1u tàcs circumstancias, a nllo se querer 
que aqneJla provincia fique sem -representação 
ne:;ta legislatura, o que mais·convéin é julgar-se 
tão sómente nulla a eleição dos dous eollegios 
do -Lagarto e Sarito Amaro, cujo numero de 
eleitores excede_ o de 4,000, e approvar-se a de 
tcdos os outros collegios, que estando .quasi 
nas mesmas cirenmstancias, nenhuma razão 
ha para se admiltil- um e excluir outro ; e 
sendo os candidatos mais votados em os dito:; 
collegios O!! Sr·s. Drs. Manoel Joaquim Fer
nandes de Barros ·e Manoel Joaquim de Souza 
Brito, conforme a apuração a que o abaixo 
assignado procedeu, é de parecer que se lhes 
dê assento nesta. camara, offieiando-se ao go
verno par~ s~ mandar proce~er 4 eleiçaQ de 

eleitores nos dous collcgios qne se annullão do. 
Lagarto e Santo Amaro. 

cc Paço da camara dos dep11lados, 24 de 
Seternhro rle 1838. - Joaquim !Jfm·cellino 
de Brito.-Martim Francisco .Ribeiro de An
drada. » 

Mu1us VozEs :-Votos, votos. 

O Sr. Pacheco :-Sr. presidente, eu me re
servava para ouvi1· a alguns dos Srs. depu
tados qne deri\o o primeiro parecer, para então 
cvm mais conhecimento de causa poder emittir, 
d~fender a minha opinino, e combater quanto 
coubesse nus minhas fracas forças o parecer 
que passamos a discutir ; mas vendo que· 
nenhum desses senhores havia pedido a pa
lavra, lendo presitJido á provincia de Sergipe 
por dou:; mezus e meio, o estando ao fücto 
do que passou, nl\o só rlurnnte a minha cnt·ta 
ud111i11islrnçllo, mus mesmo anteriormente a 
cllu, J11lg11ei c1uc e,·a de meu dever tornar a 
palavru. paru e111ittir 11 minha opinino, com
balcndo t·olmsfa e valitlamenlc o parecer que 
discutimos, nao só da commissl1o, como ainda 
com mais t'ot·le razllo o parecet' do nobre 
deputado 111~la minlrn provincia, a quem aliás 
muito reEipeito. Oulru razão me induzia e me 
induz a tomai· parle nesta discussão; parece 
que 11 illuslre cornmissão, obrando menos ge
nerosamente para com a pessoa que tem a 
hon_ra de fal1ar actualmenle, e sahindo um 
pouco dn circulo a que estava limitada, de
monstrou nlgnma má vontad~, talvez a.inda pelo 
pri,zcr que ha em desabonar, em achar crime 
a um delegado do gabinete d.e 19 de Setembro: 
digo, sahindo do circulo a que eetava limitada, 
porque a comrnissão passou a tt·atar das eleições 
primarias, o que certamente lhe não com-
petia. . 

Tendo de refutar as opiniões da commissão, 
e de esclarecer á cama1·a sobre diversos pontos 
que me dizem particularmente respeito, o meu 
discurso nM póde ser muito breve, mas será o 
mais que fôr possiveJ. A materfa é importante,. 
e de mui vai;tas consequencias para o paiz. Eu, 
portanto, terei em primeiro· lugar de tratar do 
parecer da illu_stre commissa.o ; fallarei sobre 
.as nullidades dessa eleição ; passarei, como é 
de meu dever, a defender-me àas arguições 
que mui e.alegoricamente se me fazem neste 
parecer ; dl·fendereí, por dever dE: justiça, ao 
vice-presidente daquella provincia; e em ultimo 
lugar tratarei tambem da parte do parecer re· 
lativa. á compe.len<:ia ou não eompetencia do 
procedimento do se1Mdo, e depois tratarei do 
voto em separado do illustre secretario desta 
camara, que o nobre deputado pela __ minha pro· 
vincia offüreceu como seu. 

Sr. presidente, estou <;oncorde na. nullidade 
das eleições secundarias a que se procedeu em 
1836, na provincia de Sergipe : nesta parte dou 
inteira annuencia ao parecer ela illustre coin~ 
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430 SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1839 

missão, mas discordo inteiramente da con· 
clu~ão que ella 1irou de julgar valida~ as e]eiçõl-'S 

· primarias daq11ella provincia. Entre as 11111ilas 
razões qne tenho para estar firme nesta opinil\o 
de que sao nullas as eleições, ha, Sr. presitftnl~, 
a · da auloritfade ii recm;avel do nobre ex-mi
nistro do governo, e que chumavão do instincto., 
Esla razão, Sr. presidente, que é fundada na 
autoridade do nohre ex-ministro, é para mim 
de grande peso. Nó:1 lodos apreciamos assás os 
talentos, a capacidade e a justiça de:-:se uobre 
e:x-rninistro, e pnrlicularmenle apreciamos $eqs 
conhecimentos juridicos ~ pnlilicos. Ora, se o 
nobre ex-minislrn se re\tollou lauto com as 
monstruosÍtlades que se puzerào em 1u·nlicia na 
província de St.-:rgive, se o nobre 1>x-111ini:--lro 
eslava tão couscio da nullidude das elt·i\·ões, 
que, apezar de nllo lhe co111 peli r, 11s11 · pu ndo o 
direito do corpo lt-gislalivo em um Sl~II fi11nan, 
em um St>U decreto Hnt111l1011 es:-:us elei\'0-'s, IR.o 
revollado ficou com as i11j11sliç.1s e mouslr11osi· 
daJes que se praticárl\o; como, 11 não i;;er lt!· 
vados pot· um espirito do mais am·ys11lndo sce
pticismo, como, sem duvi1lar de si proprio, póde 
o nobre ex-ministro assignar este J>iHtJ<:er 
dizendo que as eleições primal'ias não sl\o 
nullas P 

Sr. ptesidente, permittn-me que diga qne 
desespero de certo modo da salvaçllo publica, 
quando vejo as primeiras nolabilitfodes do 
nosso paiz procederem deste modo, quam.lo v,•jo 
apr1;:sentarem procedimento Ião conlradictorio ! 
Considerei . nulla_s as eleições, quando me 
achava no poder; mas agora que não estou 
no poder, as considero validas ! ! Eu não posso 
nem devem encontrar no illuslre deputado 
a mais pequena má fé: não; Sr. prf:sidente, 
não posso, nem é licito, nem mesmo elle 
merece tal conceito :" mas é por isso que 
rne vejo forçado a dizer que s6 pelo mal
dito scepticismo é que o nobre deputado po
deria tirar uma conclusão semelhante. Mas 
eu que não professo este principio, eu que 
creio em alguma cousa, . não posso deixar 
de crer na autoridade do nobre ex-ministro,· 
como autoridade · irrecusavel. Eis, Sr. presi
dente, uma razão para mim muito· forte, uma 
razão plena para estar hoje firme na riulli
dade das eleições. Deixemos, porém, Sr. pre
sidente, este argumento que é fundado em uma 
a~Joridade, _e examinemos as eleições, e o 
que nellas houve. 

Sr. presidente, eu não desconheço que quando 
uma provincia se tem de a]guin modo agitado 
por causa d:is eleições, que quando partidos têm 
nella apparecido e se têm mutuamente com
batido, prudente seria !ornar qualquer medida 
que pudesse evitar o receio ·mesmo de novas 
agitações ; mas, Sr. presidente, um deputado 
consciencioso, amigo das instituiçOCb do seu 
paiz, amigo da Jiberdade eleitoral ; um deputado 
que está munido destes principias, não póde 

jámais querer medida nenhuma arbitraria, pro
videncia, qualquer <111e seja, que vá ferir os 
princiµios os rnais vitaes cm que descança o 
dir~ilo, o poder eleitoral. E' escusado desen
volver o nosso systema de deições : elle está 
na constituição. Portanto não tratarei de tomar 
tempo á camara coin longa disseL·Laçao a este 
respeito. 

Sr. presidente, a província de Sergipe~ quando 
se tratou das eleiçõe~, achava-se dilacerada, ou 
dividida em ,ious partidos : esses partidos pro
curárão t:Xpellir de si a nodoa (tl'ialquer delles), 
o crime· de ter t'alsific:ado as elei,.:ões, e ler to
ruatlo ncllas a iuiciativa. Eu lenlio para mim 
uma opi11iA.o ácerca. desses factos, opinião rp1e 
concel.Ji q11a11du me aehei na província. Nno 
sp1·ei eu que ;\ccu~e q11Hlq11e1· desses partidos ; 
todavia dirPi que é um fado que, ou fosst.! pelo 
est111l11 de desmorali:-1açllu do paii, ou l'o-;se pdo 
q11!-! quer q11e fusiui, os p:irtitius em Ser,.,ipe 
então nnn l'P~pl'ilnrnu n moral e prohi,lade po
lilicn. Os pnrtidus ern Sl!rgipe queria.o vencer 
a Ioda fu1·ça nas t!lt:'iç0es: e, portanto assen
tárAo que lhes era licito lançar mllo de todos 
os meios. Or;1, veja.mo~ qual dos partidos .... 
Eu não quero dizer q11e o partido da maioria, 
que eu sunponho não ter comuwllido illega· 
lida1his, 1111·0 fosse capaz de o fazer, allenlo o 
estado que np1·esenla a 1·e:,peito de moral e 
prohidade polilica, e nl.\o fosse capaz de tomar 
a iniciativa no negocio ; ma~ era natural que 
o partido mais forte não devia, nem quereria 
lançar mno do meio da falsifü.:açt\o ; mas 
não .assim o partido da minoria. E de facto 
me acho informado, e creio que lambem o 
nobre secretario àesta camarA, de que o partido 
qne representava a -minoria da provinc..:ia tr~lou 
de lançar mão de todos os meios que con· 
vergi~sem para vencer. nas eleições. Não bas~ 
lava qne alguns parochos dos districtos, onde a 
influencia desse partido chegava, augmenlassem 
o numero de votos; esse partido não contente 
com isto ... mas não dig_o bem ; ]onge de mim 
está o lançar o stigina sobre lodo esse partido ; 
não, Sr. prt-sidente, eu conheço pessoas da 
provincia de SP.rgipe, perténcen t~s a esse par- · 
tido, que declárãu que as eleições são nullas.; 
mas eu fallo de .um ou outro homem desse par
tido que falsificou as actas, e figurou um nu
mero iinmenso de eleitores, e praticou actos 
que na.o são dignos de defesã. O outro partido 
vendo qne a maioria baqueava, e ·que se fal
seava assim o systema constitucional que nos 
rt!ge, isto é, o nosso governo é o governo das 
maiorias: vendo~se menoscabado deste modo, 
commelteu o mesmo crime (nÀo o devia fazer), 
e passou em alguns collegios, onde _a sua in
flm~ncia chegava a aí.igmentar o numero dos 
eleitores. 

E' nece~sario q11e eu vingue de alguma fórma 
o ataque, ·a injuria que um nobre deputado da 
Par·ahyba, que não estav~ ao faGlo das coqsa$, · 
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com alguma temeridade irrogou á pro'lincia de 
Sergipe. Não foi a provincia, nem mesmo um 
partido inteiro, que se manchou com esse crime; 
foi meia duzia de homens sem fé, sem 
morai, que asseníárão de iançar mão de~ses 
meios ignobeis ; por isso a provincia deve 
ser lavada dessa norioa, dessa mancha que 
o nobre deputado 1 en1 nluito boa fé, lhe 
irrogou, porque nao está ao facto do que se 
passou. 

F.11 Psfrm Convencido rle rrne ni'iO SÓ as eleições 
secundarias, como as primarias, se resenlirao 
deste ab11so, e que houve exageração no numero 
de votos Para que a carnara julgue da exadidão 
desta minha cõnvicçrw, direi qLie o parocho da 
fr~g11ezia da villa da Pastora, no tempo do Sr. 
ex-presidente de Sergipe José Marianno, de
clarou que o numero de fogos de sua frt•g11ezia 
era de 4,000; e q1m.11do tive a honra de governar 
a p1ovincia, aclianuo exager,1do eslt1 nulllero de 
fogos comp;1rado com a freg11ezia de maior po· 
pul.tçao, e fazendo êlS pesqt1i'l.as que foi possivel 
fazer na occasi110, pelas quaes conheci que era 
com effeito t•xagPr,Hlo, passei a ordenar, como 
era do meu tiever, que o parncho mandasse 
fazer novo arrolàme11lo tl,t suu freg11ezia, porq11e 
nan me achava de aerônlo u di,.far<,\ar 411alq11er 
irreguluridnde. O paruc!JO c111nprill a mi11liu 
ordem, e declarou que os f.,g,,:,:; Ja s1ia fr1,gueiia 
moulavão e111 1,60:l, e 11ão e1n 4,000. l.:;tu bis
tará para que a ca111c11•,1 faça urna idéa da exa
gernt;:lo de votos havida mesmo 11u te111po do Sr. 
Jo,-é Marianno; e que por co11seq,ie11t.:ia, sem 
infracção manifesta da constit11 ii,:th.>, não po
demos Jeclarar validas eleiçõe:5 que de::ca1H:'\o 
subre bases falsas. Q11al é a ba.-;e q11e h•1je t1•1110,; 

para o numero de eh:itores? Nao conheço 011t1·a 
por ora se11ãu o numero Je fugo,; ; e se de
monstro que o 11u1uero de fuµ;us fui exag~rado, 
co1110 é que eu, que estou ao luclo dístu, hei de 
votar que se convoquem eleitol'es, que a prn
vincia não podia dar seg1rnJo a nossa consti
tuição e segundo o systema que nos rege? De
mais é rnistm· notar que os partidos se acliavão 
nesse tempo tão exacerbados; que as eleiÇôes 
não se resentiào só desse defeito, mas que se 
"fizet·ão debaixo t.le a111eaças. U,11 eleitor de 
um pal'lido se. apresentava, por exemplo, a 
votar com uma faca na. bota ; tirava a foca da 
bota para a pôr na seio, para o partido con
trario ver que clle ia .armado ; e assim, vice
versa. 

Ora, eleições que são feitas assim ..• 
O SR. NuNES MACHADO :- Mas não.farão sol

dados. 
O Sá. PACHECO:- Agora não íorão soldados; 

eu lenho direito de merecer do nobre deputudo 
que me trate com a devida justiça. 

O SR. NUNES MACHADO :- Toda, 
O SR. PACHECO: - · Eu hei de mostrar de um 

. ~odo satisfactorio, e sem replica, que o nobre 

deputado. que assim tem querido por detraz da 
cortina ataçalhar-me ... 

O SR. NUNES MACHADO;- Eu n!lo. 

O StL PACHECO-..... qu·e os Srs. deputados, 
que têm querido por detraz da cortina ataçalhar
rne, silo injustos, porque live a fortuna (não 
digo habilidade) de não comrnetter. crnan<lo 
governei aquelt~ província, tJIHa--sÓ Üi,egalid~de-, 
uma só monslrnosidade, que se me quer 
irnputH. E j:i que houve este aparte, seja-me 
licito dizer q11e as leis dmante a minha presi
denr.:ia forão exactarnente exec11tadas .... 

O SR. NoNEi> MACHADO: - E:,;timo muito. 

O SR. PAcHE:co: - ...• e que tive a fortuna, 
e a bua 1:'Slrella de qnando estive na presidencia 
da provincia de s~rgipe; pelo ctirto espaço de 
dous mezes na verdade, nilo se faier corpo de 
delielo nu capital, nem liavee um ferimento .... 

O SR. N mm~ MACHADO: - Isto é estrel la.· 

O SR. PACHECO: - •••• é que na.o succede11 
corno em outro tempo, em que soldados da 
guanla do proprio prnsidenle comrnetti10 :1s
sas-:in:..t,,s, e gl'iLtv:10-.tq11i de el-rei -contra 
o µre:iidenle da província. Mas não quero 
cri 111 i 11ar o ex· pre:;;i dt.!ll ll~, cujcl pruden eia e tino 
ad1ni11i:;trntivu nó;; to1los cu11heee111os. Não se-
1·ião Lulvez sold,tt.!•lS da gt1ílrd·-., mas nas visi
nha11ças do µalacio me:imo se comrnellêrào 
assassinatos. Ao menos eu tive a boa estrdla 
Je no meu temµo todos poderem passear li
v1·e111enle e selll pe1·igo, e de os amigos e pa
rentes tio ill11slre deputado confürem no presi
de11 le, e an1lare111 tle d ia e de noite sem receio 
dcl assassin,ll11s 11e,n de cousa alguma. 

Volta11dll, Sr. presitl~nlet ao· ponto principal 
d,, 111e11 dis1:11rso, eo11tim10 dizendo que as 
eleiçõ,•s pt·imMÍas :;ão manifestamente null:1s, 
não só pelo a1:g1nenlo, unico argumento qne 
me ba:ila, dos fogos, como por esta e outras 
cousas. Tudavia declaro (t:!nlenda-se-me bem) 
que não sou pe~soalmente · interessado nestas 
eleições: para rnirn seria indifferenle a decisão 
desta ou daquella maneira, mas nao assim pelo 
Jado da causa publica. 

Eu nada quero nem espero da provincia 
<le ~ergipe: não sou Já presidenle daquella 
proviucia; voluntariamente me demitti contra 
o voto do govet·no actual, que me quiz fazer 
esta. honra, não ob.shmte esses soldados que 
andárão mover:do as eleições, esse::; soldados 
q11e andárao arinados, fazendo com que os 
eleitores t.odos votas:;ein no senadot· que ,iá 
tomou as:;enlo na camara; não obslanle isto, 
o gnverno ~ntendia que eu devia continuar. 
Quando aceitei essa presitlencia, foi unicamente 
por vêr que muitos Sri:i. deputados (permilta
se-me e::lte amor proprio ), que muitos senhores 
nao haviã,J querido aceitar essa presidencia, 
po~4ue nilo querião compromellet·-se com es:::;t!s 
partidos. Mas eu, que pertencia á maioria que 
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sustentava o gabinete de 19 de Setembro, 
julguei que não devia, apezar de mnilos sacri
ficios, deixar de me encarregar desse onus. 
Mas conheci praticamente os desgostos e dis
sabores: que resu1t~o de uma presidencia, e as 
injusliças e calmnnias que se suffrem, e por 
consPqucncia pedi a minha demissão. Portanto1 

Sr. presidente, não quero agradar a nenhum 
partido da provincfa. de Sergipe ; fallo sómente 
pela justiça, e pelu qu~ lá soube e presenciei. 
Parece-me que lodos os homens imparciaes e 
moderados de um outro parlido da provincia de 
Sergipe me fizera.o a devida justiça. Se eu nno 
estivesse conscio de que as novas eleições 
se fizerão na mel.hor ordem possível, e sem 
a mais pequena coacção da porte do presidente 
da provincia, eu o dil'ia fl'ancamenle. Eu nilO 
podia tolher nem mandar que os p'>vos deste 
dislricto nno se sujeitassem á ir1fl11e11cia de 
um ou oulrn homem poderoso, de um ou outro 
proprietario, como desgraçadamente acontece 
em todo o Brazil ; por·que se estas razões p1·e
dominassem1 talvez grande pul'le de nós não 
devesse tomar assento nesta camara. 

O SR. NuNES MACHADO : - Isto é triste. 

O SR. PACHECO: - Como ha de o governo 
impedir a dominação desses homens influentes? 
Só se acabar com o syslema de eleições. Ex
ceptuando, porérn, isto, que é inherente por 
ora ás nossas circumslancias, não ha que notar 
nessas novas eleições ; e se esta domina~·no 
de homens influeD les produz nullidade, de
clare-se embora, mas não que ella pal'lisse, 
ou houvesse a menqr coacça.o da parle do 

· presidente da provincia, que deu todas as 
providencias ao .seu alcance para que as elei
ções se füessem o mais regula1·menle que era 
possivel. 

Certo de que as eleições em 1886 se fizerão 
debaixo de mi.l vicios, nãO posso deixar de 
opim\r contra o parecer da commissão, e 
deixar de offerece~ uma emenda, que apre
sentarei no fim do meu discurso, para que 
se julguem pu1las as eleições de 1836, e se 
mande proceder á nomeação de deputados, 
para tomar assento nesta casa, pelos eleitores 
que nomearão o senador. 

O SR. NUNES MACHADO :-Ave-Maria l é anti
. constitucional. 

O SR. PACHECO:- Quando tratar particu
larmente desta materia, darei a razão em que 
me fundo. · 

O Sa. NuNES MACHADO :-Lã vai a consti
tuição. 

O SR. PACHECO:- Mostrarei depois que nao, 
e que $e ataca sim a constHuição approvc1ndo-se 
eleições nullas, · 

Mas, St'. presidente, desejando ceder algum 
tnnto da minha opinião, e concordur com· a 
illu~tre commissa.01 se fosse possivel, eu quer1a 

que e11a me apontfü;se um meio pratico de se 
conhecer exac:lamenle quaes sa.o estes eleitores 
pri111arios. Se o nohre dep11ludo quer introduzir 
novas collisões na província de Sergipe, se quer 
que a ordern novamente se transtorne naquelia 
provincia, o que éslr,u longe de pensar, decrele, 
declare qualquer modo pralicu de se conhe
cerem os el~·ilores primarios. Q11ererá examinar 
os diplomas? Não é possível, Sr. presidente; 
eu estou que lia um perfdlo embroglio, uma 
perfeita confusão nestas eleições, e eu não sei 
como será possivel discl'irninar os eleitores : 
m~1is facil então seria votar.pelo parece,·, dizendo
se que as elei<;ãt•s primarias nãO são nullas. 

Vou expender um faclo (talvez esteja erra-· 
dumente informado). Abona e corrobora a 
rninh'-l opinião d1.t nullidade das eleições, que 
agora, por razões novas e talvez. my:;Leriosas, 
se não quer que Sf•jao nullas. Eu entro neste 
negocio de muitn boa fé. 

No anno passado fui instado por pessoas de 
boa fé inleressudas neste negocio, que quet'ião 
que eu valasse pelo pare(:er do illustre depu
ludo ; eu respondi entno que n~o mo sabia 
entender com as elei~ões de Sergipe, e que lã.o 
emhrnlhado achava o negocio, que me tinha 
vacillanle, mas que me inclinava mais pela 
nullidade d~ss~s eleições: mas que não podentlo 
fazer nesta parte a mais pequena t:oncessão, eu 
deixaria comtudo de votar na questão, e não 
me Hchei na primeira votação. 
. Tornan1.lo a ponderar porém no negocio, e 

vendo as duvidas em que laboravão o:; diversos 
pareceres conk,\dictorios enlre si, j11lg11ei que 
era preoiso declarar nullas essas eleições. Mas 
visto que os meus inimigos não se furUi.<s ás 
or.casiõ~s de apresentarem nesta casa cousas 
que não deviào apresentar, julgo licito dizer 
que nl.?ssa occasia.o, quando elle~ deputados, 
menos pal'lumenlarmenle, menos justamente, 
menos pulifo!am ente e menos convenientemente 
ao bem publico, se relirárão desta casa pat·a 
fazer com que 11â0 se lrntasse da questão dessas 
eleições, cooperando deste mo<lo para cahir um 
des!ir sobre a càmara dos deputados, quando 
devia cahir sómente sobre elles : . sendo eu 
instado para sahir, nlio sahi, e vo.tei pela nul
lidade desst\s eleições. A opínjão pois que hoje 
sustento era já. a mesma no anno passado.
Estau<lo eu poi~ em Sergipe, f"ui informado de 
que o honrado ex-pre:sidenle dàquella-pr·ovincia 
consultou ao nobre ex~mifiistro sohre a nulli
dade dessas eleições, e que o nobre ex-ministro 
responder~ que erão nullas. Eis mais a favor 
da nullidade uma autoridade, pessoa relacio
nada na provincia, q11e devia estar ao facto de 
todos os pontos relativos a esta nullidade: mas 
agm·a já ni\o quet· que seja.o nullas, agora tem 
outra opinião ; todavia por honra sua de
claro que está de accôrdo com o seu pa
recer, em que predomina a idéa de nulli
rlade; porém que razoe~ de conveniencia 
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politiea, terrores talvez bem fondados, mas 
l:lO n1?ll enlender panicos, fizerão CO!II que 
elle entenda qne, nào obstante a nullidade das 
eleições, nos devemos erigir em arbilros e 
dictadores. Nó,, podemos ludibriar, escarnecer 
do voto eleitoral : f crime para qualquer func
cionario publico infringir a lei, mas acamara 
dos deputados é omnipotente; póde fazer de
putado a quem quizer: póde dizer que venha 
Francisco ou Antonio de tal representar esta 
ou aquella província! Eis as razões que fazem 
com que eu vote contra o parecei· Ja commissM. 

Agora, Sr. presidente, passo a tocar nas ac
cusações que a nobre commissllo se dignou 
fazer- me; e foliando nesta materia, terei occasillo 
de examinar se soldados andarão · promovendo 
eleições em um ou outro sentido. O meu dis
curso será um pouco extenso, porque tenho 
muitos pontos em que tocar; se o Sr. presidente 
me quizer dar a palavra amanhã, protesto con· 
cluir arnanhâ mesmo o meu discurso na hora 
em. que se tenha de tratar desta discussão. 

MUITAS VozEs :- Continue. 

O SR. PACHECO :-Os Srs. deputados já se 
vão retirando e ficão os bancos vasios. 

O SR. PRESIDENTE:- O Sr. deputado póde 
continuar se quizer. 

O SR. PACHECO:- Eu lenho muito a dizei·, e 
a hora está adia11tada. Estou compromeltido 
neste negocio: quero-me aproveitar da liber
dade da tribuna como o unico meio que tem 
um deputado que se vê hoje ludibriado por 
q11alquer exquisito fóra da casa. Quero de
fender-me, porque não estou com a cara esta
nhada; tenho a consciencia de ter cumprido 
com o meu dever; quero defendet··me de uma 
accusaç&o indigna, ignominiosa, infame, que 
appareceu em folha p11blica e foi coµiuda por 
meu inimigos em S. Paulo na folha que lá se 
publica, dizendo-se que eu fui connivente no 
contrabando de africanos ! ! 1 Quero me justi
ficar, quero patentear ao publico que prezo a 
honra e que sou incapaz de praticar indigni
dades .. 

U1r1 Sn. DEPUTADO :- Recorra aos tribuuaes. 

· O Sa. PACHE;o :-Já dei alguns passos para 
chamar essa folha aos tribunaes; mas os 
exetnplares que aqui havjao forao recolhidos, e 
logo que· appare:cer algum, eu procederei como 
a lei me faculta, apezar de que apparecerá na
tural mente como responsavel algum quidam; 
mas o farei pnra mostrar ao pai_z a indignidade 
de tão grave calumnia. A província de Sergipe 
me persuado qltC me terá feito a honra de nãc, 
acrtditar em tal cousa, quet· as pessoas de um, 
quer de outro partido ; mas quero me defender 
neste lugar~ 

A illuslre commissão, depois de ter fallado 
sobre a eleição de senador e de ter declarado 
que tem escrupulos na sua consciencia de tal 

TO~CÓ 1.1 

e1eição, mas que se abstém de mencionar boatos 
a q1Íe na.o quêr dar vulto, principia, nno sei se 
pata se divertir, dizentio que o presidente. mu
nido de carta branca, mandou proceder ãs 
eleições primaria e secund11ria. Entende pois a 
commiss:io que eu fui munido de autorisaçao 
para fazer o que eu quizesse. Ainda n!\o ouvi 
a iUusêre commissão explicar este. trecho, mas 
direi que se entende pelas palavras~ carta 
br~nca-plic:no.s podere~ para obrar como eu 
quizesse, direi que mu1to nJe desvaneço que o 
gabinete de 19 de Setembro me reconhecesse 
tao incapaz de pisar a lei, tão incapaz de ferir 
o m:.i.i~ import>1.ntP ôil'Pitn rio l"irl,~rl~n, qw,l 11 qni:> 
resulta de votar e ser votado, que me deu plenos 
poderes para dar as providencias qne julgasse 
convenientes. Mas talvez a commissno fosse 
induzida por dous factos que apresenta contra 
mim. L0u vo e agradeço-lhe a franqueza, nem 
com isso me julgo offendido, pois que me deu 
occasião de explicar o facto e defen(ier·me. 

Diz a commiss1!.o que o ex-presidente de 
Sergipe infríngio :i lei, porque havendo 11 col· 
legios na provincia de Sergipe, o presidente os 
reduzio a 8, contra a disposição da resoh1ç110 
de 29 de Jnlho de 1828. Devo dizer aos illus
ti·es deputados que, apezar das luzes juridicas 
que nelles conheço, apezar da sua ext:ellente 
hermeneotica juridica, errárão nesta parte, e 
entendera.o a lei sem a interpretarem pelos seus 
antecedentes e consequentes. O que diz a lei ? 
ccOs presidentes das provincias podcráõ estreitar 
os circulas eleitoraes, multiplicando-os. ,1 Mas, 
diz a commissao :-0 presidente de Sergipe,· em 
lugar de m11lliplicar, diminuio os circulos elei
tor':\es, e pui< consequeocia infringia a lei.-Se 
os nobres deputados n!io examinassem o ne·
gocio com tanta prevenç~o contra o ex·presi
dente da província de Sergipe : se elles re
montassem ás inslrncções de 26 de Março de 
1824, elles veriao quaes erão os collegios da 
província de Sergipe a que se refere a resoluça.o 
de 28 de JL1lho, e conlwcerillo que essa reso· 
luç:10 marcou para Sergipe dous collegios elei· 
toraes1 um na cidade de S. Christovl:l.o e outro 
na villa de Santo Amaro. Logo, o ex-presidente 
de Sergipe não podia diminuir os collegios de
signados a.lé a data da resoluçM de 29 de 
Julho de 1828; mas podia augmental' ou di
minuir os collegios excedentes a este numero. 
Se um presidente de província tivesse errado, . 
creando em umn provincia pequenti innnme· 
raveis collegios, e daqui resultasse inconve
niencia ao serviço publico e ao modo das elei• 
ções, eu entendo que estava autorisado para · 
reduzir os collEgios. 

O SR. NUNES MACHA.Do :-Ha uma base para 
se fazer isto . 

O SR. PACHECO ~-Eu não o fiz sem base. 
Note-se mais que deste direito estão de posse 

os presidentes de provincias: Em Sergipe cada 
55 . 
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434 SESSÃO EM 31 DE JULHO OE 1839 

um dos presidentes meus predecessores tem 
marcado os districlos eleitoraes. -Eu na.o fiz 
mais do que usar do dit·eito que rne conferia 
esta resolução. Sr. presidente, eu peço a Deus 
que todas as íníracções de lei que eu commetta 
sejlo desta natureza. 

Mas porque motivo fi:t isto? Seria arbitraria~ 
mente, ou só para ter o prazer de fazer com 
que os eleitOl'es a,ndasscm rnais uma ou duas 
leguas ? Não, Sr. presidente. Eu entendi que 
tinha uma missa.o muito nobre e arriscada a 
cumprir, que era fazer com que Sergipe, que 
apresentava 5,000 e tantos eleitores, se che· 
gasse á senda do dever: e que meia duzia 
de homens desenfrefodos nãO pudessem, ludi· 
briando a autoridade publica, obte1· que uma 
provincia deixasse de ser representada. Eis a 
missão que o prt-sidente tinha n cumprir, e 
que elle cumprío, e cumprio sem infracçrto de 
lei. 

Havia 11 collegios na provincia de Sergipe; 
os factos mostnh·ão que dous desses collt•gios 
que o presidente su pprimio ha vião falsificado as 
actas. O presidente da província na.o tinha 
bastante couhecimento da probidade das pes· 
soas que· se devião achar á testa das mesas 
eleitoraes destes dous collegios, porque é claro 
que' os presidentes das mesas eleitoraes podem 
evitar que viciós se commetlão ; mas se uma 
mesa indigna de exercer a missao que a lei lhe 
encarrega quizer viciar actas, póde fazel-o mui 
facilmente, · e a autoridade publica, apezar de 
se dizer que ellas estão habilitadas para fazer 
e acontecer, nada póde füze1·. Ora, eu, vendo
me em taes embaraços e lutando coin a relu
tancia de a]guns parochos que, tendo faltado 
á verdade, declarando maior numero de fogos 
do que realmente era, tornava.o difficil ar· 
rancar delles o numero exacto ; o que havia de 
eu fazer, vendo que naquelles dous collegios se 
tinhão falsificado actas, e sabendo por averi
guações que fiz, que ainda existia naquelles lu· 
gares algum germen, alguma inc1inaç110 para 
esta~ e outras cousas, porque a impunidade dá 
aso a tudo, e os partidos querem vencer seja 
como fôr? · 

Mas- um dos illustres membros da commissao 
achou grande crime o nlO ter o president~ 
de Sergipe s.upprimido o collegio do Lagarto, 
que tambem tinha fülsificado a acta. A sup
pressão dos 2 collegios poüco incornmoduu os 
eleitores qoe apenas ficava.o na distancia de 
duas leguas, circumstancia que não se dava 
110 caso de ser supprimido o coltegio do La
garto; e depois (eu sou franco, e por isso 
darei a razão mais particular por que não 
supprimi tambem o collegio do Lagal'to) : 
conheci e Oi cidadirÓs que existia.o no collegio 
do Lagarto declará1·ào muito francamente que 
se vira.o forçados a commeller illegalidades 
em represalia do que tinha feito o partido da 
minoria, ·e protestarão cobibir por todos os 

meios ao seu alcance taes falsificações. Se· 
nhoresJ ser-ia muito querer. negar a uma pessoa 
encarregada. do governo da provin'cia o direito 
de confiai· ou nao confiar neste ou naquelle 
individuo. (Apoiados.) Estou mesmo que o 
nobre ex-ministro de 18!36, que assignou o pa
recer, nào ha de desconhecer isto, e até alguma 
cousa mais, uma vez que esle,ja dentro das 
regt•as <lo Royer Collard .•... 

U:r.~ SR. DEPUTADO :-0 que? 
O SR. PACHECO :-Uma vez que esteja dentro· 

das regras do systema de Royer CoHard, se
gundo o qual o nobre ex-ministro mostrou que 
o governo podia ingerir-se nas eleições. 

Sup1)rimi lambem o collegio de S. Pedro 
da Folha, onde se falsificou acta, pol'qlle en~ 
tendi que assim convinha. Se os nobres de
putados conseguirem mostral' palp:ivelmente 
que a resoluçno de 20 de Julho de 1828 
não concedia, podel·á daqui concluir-se. que 
obrei mal, mas não que fosse comprimido o 
voto dos eleitores. · 

Vamos ao outro facto de que sou aecusado, 
isto é, de ter violado o § 3", cap. 4º das ins-

. trucçoes de 26 de Março de 1824, explicado 
pelo decreto de 8 de Janeiro de 1838. Eu con
fesso que as instrucções de 26 de Março per
mittiao aos eleito1·es o direito de votar neste 
ou naquelle collegio; mas como homem fmnco 
obrei deste modo. Eu poderia lançar mào de 
meios de que outros lêm lançado mão ; pode
ria ter influido em um ou outro presidente de 
collegio, porque a responsabilidade par~ elles 
é vã, para que não aceitassem votos de elei
tores de outros collegios ; mas não o fiz : 
entendi que a província estavil em eircum
stancias de fazer eleições, mas com caultlas; 
e como nas eleições passadas foi um grande 
mal o poderem os eleitores de uns eollegios 
votar em outros, porque alguns do norte vinhão 
para o sul, e vice-versa, e faziã.o travessuras, 
occupavão as mesas, falsificavão as actas, e 
fazião o que querião1 mandei observar nestas 
eleições a disposição de uma lei provincial, que 
vedava aos eleitores o poderem votar em col
legios a que não pertencessem.~ Sei que a lei 
provincial não era applieavel ao caso, P. diz.ia 
respeito ás eleições para deputados pro'7iu
ciaes; mas eu nAo nego o facto; se o negasse, 
não o teria apresentado em offü:io · publico. 
Senhores, eu fiz isto, e qualquet· que estivesse 
nas· mesmas drcumstancias o faria. A' as
sembléa gel'al e ao governo compete ap
provar ou rep1·ovar a medida : eu me sujeito 
á responsabilidade, Se eu visse que nao 
podião fazer-se as e]eições senno tomando me· 
didas, t(Ue pudessem, ainda que levemente, 
corctar a liberdade eleitoral, não as tomaria ; . 
mas os nobres deputados não podem negar que 
esta na.o ataca, não comprime o voto eleitoral ; 
podia quando muito privar o eleitor de alguma 
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SESSÃO EM 31 DE JULHO DK l8aH 

commodidade. mas não privou os eleitores de 
votar, e votar livremente. A pratica o mostrou, 
porque em toda a provincia apenas deixarão de 
votar seis eleitores, dos quaes alguns eslavl\o 
fóra da provincia. Já vê portanto o nobre depu
tado que, querendo marchar com a boa fé de 
que é capaz, não póde nunca concluir· daqui que 
isto fosse medida pela qual se coagisse os elei
tores. O nobre deputado ha de permittir lambem 
que lhe diga que' não tem isto nada com o ne
gocio que discutimos, porque diz respeito á 
eleição de um senador, que o senado approvou, 
entendendo que esta medida não trazia nul
lidadc. 

Sr. presidente, nn.o vim munido de docu
mentos e cópias de C!fficios que dirigi ao governo, 
aos quaes se refere este parecer, imputando-me 
o qne eu não disse pela maneit-a que se acha no 
parecer : talvez estes papeis me possllo servir de 
alguma defe!m ; e por consequencia cu peço li
cença para suspender agora o meu discurso, e 
para V. Ex. amanhã consuHar acamara se per
mitte que eú continue. 

O SR. PRESIDENTE dá pa1·a ordem do dia a 
continuação da discusflão deste parecer, e dis
cussão do orçamento da fazenda. 

Levanta a sessão ás duas horas e tres quartos 
da tarde. 
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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão e01 1. de A.gosto 

PRESIDENC:IA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Pareeereg de com· 
niissõe~. -Ordem do dia.- Ele:i.çõe:;i de Ser
g·ipe. Diseu,·so do Sr. Paeliecn.- O,·çam,enio 
dafazenda ; adiamento; o Sr. min.-istro du 
jmtiç~ ; as suas p1·opostas1 etc. ; o adimnento 
é 'rejeitado. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, l~--se e approva-se a acta 
da antecedente. 
. Faltao com causa parliGipad_a os Srs. Cajueiro, 
Lima e Silva, Costa Miranda, Barreto Pedroso, 
Bustamaote, Alcibiades e Pinto Coelho ; e sem 
ella os Srs. Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXP~DIENTE 

O SR. l9 SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios; 

Do ministro do iinperio remettendo a copia 
do officio do director da academia das bellas
artes, Felix Emilio Taunay, em data de 26 de 
Ju"lho findo, e mais papeis que lhe são relativos, 
versando sobre a co_n veniencia da <:ompra de 
algumas casas para a abertura de uma rua, que 
do largo da Coristituição vá perpendicular ao 
centro tia praça, projectada em frente do edificio 
da mesma academia. - A' commissão do orça
mento do imperió. 

Do ministro dos ·negocios estrangeiros, ac· 
cusando a recepção do aviso que lhe foi dirigido 
por 01·dom desta camat·a, requisitando a com
mu11icaç110 do quantitativo dos ernoJumentos ila 
secretaria de estado a seu cargo nos annos fi. 
nanceiros de 1835 a 1839, indicando-se separa· 
damenle o que elles produzirão ern cada um 
anno dos artigos que estão sujeitos a pagai-os; 
responde significando á caroara que, perlenceudo 
a percepção dos emolumentos_ pl'Ívativr1meote 
aos officiaes da mesma repartição, e sendo el~es 

divididos mensalmente pelos empregados pre· 
sentes, nllo existe es riptm·açllo regular das en
tradas qtrn pussão ter· lugar senão emquanto dura 
o mez corrt!nt.e, a qual fica inutilisada quando 
finda a entrega das quolas. Des~jando satisfazer 
á reclamaçno sobretiita, apressa-se em trans· 
míUir cópias dos assentos que se fi1.e1·a.o com le
gal idade, em consequencia da t·esolução da as
sembléa gel'al legislativa de 25 de Outubro de 
1831, que mandou depositar os emolumentos 
das .aecretarias de estado, até que por outro acto 
de 25 da Agosto de 1832 foi mandado distri
buir pelos 1·espectivos empreg,\dos, cessando 
desde então a realisação de tal trabalho. Re
mette, outrosim, para fornece!' todos os esclare
cimentos possiveis, a tabella que por lei foi dada 
á repa1·Liçào da guerra, então reunida com a que 
está a seu cargo, e que determina os artigos que 
pagào, e o valor dos emolumentos que lhes com· 
pelem. -A quem fez a requisição. 

Do ministro da fazenda, enviando a tabella 
dos emolumentos ar1·ecadados na secretaria de 
e:;tado dos negocios da fazenda nos annos de 
1835 a 1839, com o que satisfaz ao requisitado 
no ofiicio que esta camara lhe dirigiõ em 29 de 
Jnlho ultinio.-A quem fez a requisiçno. 

Do secretario do senado, remettendo uma pro
posição do mesmo senado que annulla a lei 
n. 54 e o art. 11 da lei n. 80 da assembléa pro
vincial do Maranhão.- A imprimir. 

Va.o remettidos á commissno de inslrucção 
publica o requerimento d_e Ernesto Frederico 
Pires de Figueiredo Camargo ; á de pensões e 
ordena os n de José dos Santos Viegas, tenente
coronel reformado de cavallaria do exe1·cito ; á 
de commt:1·cio, o do cidada.o b1·azileiro Joaquim 
Maria Martins da Camara. 

Vai a imprimir o seguinte relatorio da com
missão sobre o orçamento da marinha : 

(( A con1missão de orçamento de marinha e 
guerra, vem apresentar á esta camara o seu re
latorio ácerca da proposta do govel'no, que fixa 
a despeza e a receita geral do imperio para o 
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SJi;S~ÃO EM 1 DE AGOSTO UE 1839 

anno financeiro de 1840 a 1841, na parle re
lativa ao ministerio da marinha. 

<< Pede o governo para as despezas desta re
partição a quantia de 2t705:483$7õ3, havendo 
um excedente de 25:220$271 sobre os fundos 
consignados para o anno· financeiro corrente e 
que importárao em 2t680:263$482. A com
missão procurou economisar o mais que lhe foi 
passivei, sem prejuizo dos indispensaveis meios 
de que carece a nossa marinha mi1ilar para que 
se mantenha no pé de força e actividadet que 
exigem as circumstancias do paiz. E procurando 
razoavelmente fazer algumas reducçaest de 
modo tal procedeu, que já contando com a con~ 
sideravel despeza de 449:543$133 por occasião 
do accrescimo de 1 t600 praças cxtrao1·dinariast 
que concede o projeclo de Jei de fixação de 
forças de mar, só excederá o que propõe n com
missão sobre o que pede o governo no arl. 6° da 
proposta em 128:905$828, como se v.ê do se
guinte: 

Decretado no 
corrente anno fi-
nanceiro. . . . 2,680:263$482 

Orçamento do . 
governo. . . . 2,705:488$753 

Proposto pela 
cornmissão • . . 2,834:389$681 

Augmento sobre 
o orçamentó dogo· 
V<.'rDO, • • • 128:905$828 

<< Para maior clareza dos objectos financeiros 
desta repartição, serve-se a commissão do 
mesmo methodo de exposição, qne adoptára · 
paro a repartição dos negocios da guerr!;l, fa. 
zendó detalhadamente a analyse de cada um 
dos paragraphos do artigo da proposta do go-

. verno, por sua ordem, e em referencia á tabella 
impressa, que acompanhou o orçamento, com 
as necessarias observações e ·quadros compara
tivos entre o que se acha concedido no corrente 
anno financeiro, o que pede o governo e o que 
propõe a cómmissão, pela maneira seguinte: 

§ 1. º 8ecreta'l'ia de estado 

« Não lia quasi differença na despeza desta 
rcpartiçao. 

Decretado no cor
rente anno finan-
ceiro. . • . ·. . · 28:680$000 

Orçamento do go-
verno . . . . • 28:685$920 

Proposto pelacom-
mis&ão . • . . 28:685$920 

§ 2.º Qu~rtel-general 

<e Esta repartição está a cargo do ajudante do 
ministrot que era coadjuvado por 2 empregados. 
Além qestes, augmentárllo-se mais -2 empre
gados por avisos de 6 de Junho de 18881 e 9 de 

Março de 1839t augmentando a despeza de 
510$000. Reduz-se esta quantia, p'lr se julgar 
sufficiente o numero de ernpregados que antes 
havia. 

Decretado no cor-
rente anno financeiro 1:7 44$000 . 

Orçamento do go-
verno . . • 2:266$600 

Proposto pelacom-
misso.o . . . . . 1,745$600 

Reducção sobre o 
Ol'Çamento do go-
verno . . . 510$000 

§ 3.º Conselho .supremo ·milita,· 

« Não houve alteração. 
Decretada no cor-

rente anno financeiro 2:652$000 
Orçamenlo do go· 

vemo . . . 2:652$000 
Proposto pelacom-

missã,o • . 2:652$000 

§ 4.º Auditoria 

« O excesso de 600$000 provém de se ter 
angmentado os venci1nentos do auditor por de
creto de 2 de Outubro de 1838. 

Decretado no cor-
ren le anno financeiro 1:740$000 

O1·çamento do go-
verno . . • 2:340$000 

Proposto pela com-
missão . . 2:340$000 

§ 5.º Oorpo da armada e classes ann.e$a8 

« Ha para menos uma cliff erença de 40:000$ 
proximamente, em razão ~e que, no anno pas
séldot e neste artigo de despeza, ia contemplada 
a classe dos reforinados, a qual no presente or-
çamento fórma um artigo especial. . 

« Comparando-se o mappa da officialidade 
existente; e junto ao relatorio do ministro da 
repartição, com · o numero de officiaes da ar
mada, para que na· tabella impressa, se pedem 
fundos, vê-se que·este numero excede a(l exis
tente em 4 primeh-os-tenentes e 3 segundos 

· ditos ; em consequencia reduz-se 2:282$176. 
1< Corrige-se um erro de somma para menos, 

na rubrica -officiaes de fazenda- e na quantia 
de 4$000. Será pois· a reducção deste artigo 
2:278$176. 

Decretado no cor-
rente anno financeiro 203:578$520 

01·çamento dÓ go-
verno • . . 163:943$680 

Proposto pela com· 
missão . . . • • 161:665$604 

Reducça.o sobre o 
orçamento do go-
verno • • . 2:278$176. 
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SESSÃO EM l DE AGOSTO DE 18~9 441 
§ 6." Oo,·po de arfdlliaria 

1c A differença para menos, de 16 contos de 
de réis proximamente, resulta de que no pre
sente orçamento a classe· dos reformados do 
corpo, vai em artigo separado. Reduz-se a 
quantia de 7:624$760, por calcular-se a etape 
a 200 réis e não a ~30 corno . vinha no orça
mento do governo. A reducç!lo fez-se sobre 
682 praças de pret, já excluindo as 480, que 
vencem ração r. bordo, quando embarcadas. 

Decretado no cor-
)'Cntc anno financeiro 171:609$965 

Orçamento do go-
verno . . . . 1.5,5:314$080 

Proposlopela com-
míssãO . . . . . 147:689$330 

Reducçll.o sobre o 
01·çamenlo do go-
verno • . 7:624$760 

§ 7º. Intendencias 

cc Este artigo de· despeza excede, sobre o 
actualmente concedido, a quantiadel2:530$840. 
Prncede este excesso: lº, do augmento de 200$ 
no ordenado do almoxarife do Rio Grande do 
Sul, e creaçn.o do almoxarife e escrivlio para 
Porto Alegre, e um escrivão para o Rio Grnnde : 
2º, augmento de 100$ ao ordenado do almoxa
rife do Maranha.o; e ct'eação de um escrivão· 
3º, pedido de 10:400$ para augmento de orde~ 
nadas, e creação de novos emp1·egados. 

cc O al't. 46 da lei de 8 de Outubro de 1833 
autorisou o govern·o a reformar a administraçãO. 
das intendencias de marinha, comtanto que 
taes despezas não excedessem, á quantia. votada 
pa1·a estas 1·epartições n.a mencionada lei, e su
jeitando a reforma á approvaçno da assernbléa 
ge.ral. 

u A commissão limita-se a reduzir a quantia 
pedida de 10:400$ para augmento de ordenados, 
por não ser opportuna a occasin.o, e tambem por 
não ser motivado um tal pedido nem nas ob
servações da tabellu, nem no relatorio do mi
nistro da repartição. 

Decretado no cor· 
rente ;anno finan· 
ceiro . . • • • 61:722$160 

Orçan~ento do go-
verno • • . 7 4:253$000 

Proposto pela com -
m isslio . . . 68:853$000 

ReducçM sobre o 
orçamento do go~ 
verno . · . . 10:400$000 

§ 8º. À.rsenae8 

« .Apezar de varias desp~:1ms, que se 
ci·eára.o, e que adiante 'Vão notadas, este 
al'ligo differe consideravelmente par.a menos, 
por diminuir perto de 120:000$ o pedido de 

TOl\lO ll 

compras de materias primas para as omcinas 
do arsenal da côrte, comparando com o que se 
pedío no anno passado. 

<< As desperns mais _nota veis, que sr. creárno 
sFJ.o: 1", os erriprrgados paru o arsennl do Rio 
Grande do Sul, cujo inspector percebe orde
nado igual ao do arsenal da côrte (1 :600$000) : 
2\ angmento de despezas nos estabelecimentos 
?e marinha de Sergipe e Ceará; 3", creaçrt0 de 
mspector e outros empregados nos arsenaes do 
Maranhão e Matto-GL'Osso; 4", augrnento de grati
ficação de 800$ ao inspector do arsenal do Pará. 
Dá-se a respeito dos arsenaes a observação feita 
no artigo antecedente1 de que pela mesma de 8 
de 9utubro de 1833, foi lambem o governo au
lonsado a reformar os arsenaes de marinha 
não excedendo a despeza á quanUa votada pm·~ 
tae8 1·epm·tlções. 

cc Ha mais a fazer as seguintes observações : 
la, para o palrão-mór em S. Paulo pedia-se em 
o anno passado a gratificação de 300$ além 
dos mais vencimentos, e neste anno d~ixa de 
mencionar-se na tabella a dita gratificação : 2" 
para a Bahia pedio-se, e o anno passado par~ 
um ajudante de inspecção; e agora pede-s~ pal'a 
dous. 

(e Tendo-se concedido no anno passado 
96:7 49$350 para materias primas nos al'senaes 
das differen tes provinci_as, e· pedindo-se agora . 
~24:627$000, a comm1ssão conta para este ar
tigo de despeza com 100:000$000, reduzindo·se 
assim 24:627$000. 

"Parajornaes de operarios do arsenal de Per
nambnco, tendo-se concedido no anno passado 
16:864$800, pede-se actualmen!e 28:800$800. 
A conunissM conta com 20:000$ para esta des-
peza, reduzindo-se assim 8:800$. . 

<e Reduz-se finalmente a q·uantia de 3:000$ 
pedida para augmento dos ordenados dos em
pregados no.s differentes arsenaes. Importão as 
tres reducçoes em 86:427$000. 

Dec1·etado no c0t·· 
rente anno finan-
ceiro • . . . . 810:659$437 

Ül'çamento do go-
-verno . . . 786:269$880 

Proposto pela com-
rnissão • • • 7 49:842$880 

Reducção sobre o 
· orçamento do go· 
vemo . 86:427$000 

§ 9º. Hospitaes 

ct Posto que esta rubrica de· despeza esteja · 
no singular, todavia pedem-se fundos para 
dous hospitaes, um estabelecido na côrle e 
outro para a Bahia. Cumpre observar que 
este ultimo não veio contemplado na tabella 
do orçamento do anno passado, e agora pede~ 
se para elle a quàntia de 4:823$000, 

5H 
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SESSAO EM 1 DE AGOSTO DE ~839 

Decretado no cor
rente anno finan
ceiro. . 

Orçamento do go
verno 

Proposto pelacom
missão . 

14:694$000 

1 íÍ.l"\<H:'.dH\/\f\ 
J. ,J:V•:>•Ji]i)VVV 

19:035$000 

§ 10. Navfo,"J armado:; 

<< Posto que na tabella se calcnle a despeza 
para a mesma força àe 3,000 praças de em
barque em navios armados, ha um excesso 
de 155:000$, proximamente, a saher: 107 
contos nas munições de boca ; 45 contos nas 
munições navacs, e 3 contos nas mt1niçõcs de 
guerra. Na tabella nenhuma observaçllo se en
contra, e nenhun1 rnolivo se dá pat~a setne
lhanle augmento, lambem se n!'lo declar1lo as 
bases sobre que assenta o orçarnento de taes 
artigos úe despeza. A commissão apenas pôde 
descobrir, quanto ás munições de boca, que 
ellas parecem ter sido calculadas para 2,5.57 
praças entre inferiores, soldados e marinheiros, 
e á razilo de 420 réis diarios po1· praça, ao 
mesmo tempo que no anno passado este mesmo 
calculo se fez á razão de 310. 

(( E 1 pois na razllo · de 310, que a com
miss9.0 orça a despeza das munições de boca, 
do que resulta uma reducção de 107:015$732. 

(( E como seja igual ao do anno passado 
o numero de praças de embarque e de navios 
armados, dá-::.:e as mesmas quantias para mu
nições navacs e de guerra, reduzindo-se assim 
48:224$309. Até aqui considera-se uma força 
de 3,000 pracas. 

<< Attendendo-se, porém, que o projeclo de 
lei de fixação de forças de mar, concede 1,500 
praças extraordin.:1rias, a comrnissllo conta com 
a quantia necessaria para esta despeza, orçada 
em 449:543$133 ; e encontrando este augmento 
com as duas reducções, virá a haver neste ar
tigo um excesso de 294:303$092. 

Decretado no 
corrente anno fi-
nanceiro . . . 899:243$005 

Orçamento do 
governo . . . . 1,054:326$308 

Proposto pela 
commissão . .1,848:629$400 

Augmento so-
bre o orçamento 
·do governo • . 294:303$092 

§ · 11. Navios de!!a1,nados 

<( Ha neste artigo um excesso de perto de 
7 contos. de réis, ·em consequencia de se pedir 
maior quantia para munições de boca. Dá-se 
para este artigo de despeza a mesma somma 
que para elle se destinou rio orçamento do 
anno passado, por ser o numero actual de 
praças (270) quasi o µiesmo que no dito 

anno (268). Resulta a reducção (attendendo á 
differença das duas praças) de 7:396$328. 

Decretado no cor-
rente anno fiuanceiro 69:566$925 

Orçamento do go: 
verno . i • • • 70:397$7.58 

Proposto pela com-
missão .. .. .. 69:001$430 

Reducçfiü sobre o 
orçamento do go-
verno 7'.;t~f;$R9.~ 

§ 12. J.1t·ansportes 

<< Excede a despeza neste anno perto de 
21 contos de reis, pot· se pedir para mais um 
transporte grande, alóm do numero fixado em 
o anno passado. 

Decretado no cor-
rente anno financeiro 48:795$015 

Orçamento do go-
verno . . . . . 69:485$251 

Proposto pela com-
missi\O . 69:485$251 

§ 13. Pharóes 

« A diITerençá para menos provém de se 
tei- incluido no ot·çamento passado a quantia 
de 25:000$ para constrncção de pharóes nas 
Alagôas e Ceará, o que ora não se dá. 

te Pareceu excessiva a qu:mtia de 10:000$ pe
dida par.a reparos e custeio do pharol da ilha 
de Santa Anna no Maranh~o, por já se haver 
dado igual quantia no anno passado para o 

, mesmo fim. Reduzia-se 5:000$, conta-se com 
outra igual quantia, o que é muito sufficiente 
para custeio do pharol, e alguns pequenos 
reparos. 

Decretado no cor-
rente anno financeiro 78:628$816 

Orçamento do go-
verno . . . . . .50:965$016 

Proposto pela com-
missão . . . . . 45:965$016 

Reducção sobre o 
orçamento do go-
verno . 5:000$000 

§ 14. Obras nacionaes 

« Ha uma consideravel diminuição de mais 
de 68 contos1 por se haver concedido no anno 
passado 48 contos de réis para a construcção do 
cáes do porto do Maranhão, e 20:678$800 
para construcção de armazens na. ilha das 
Cobras. 

cc No presente armo unicamente se pede me
tade da quantiá em que fora.o orçadas as dif
ferenles obras do arsenal de marinha, e segundo 
o orçamento que foi presente á camara no 
anno passado. No dito anno já foi concedida 
a outra metade da mesma despeza. 
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SESSÃO EM l DE AGOSTO DE 1t~00 

Decretado no cor-
rente ;muu fimuu;eiru 81:705$775 

Orçamento do go· 
verno . . , 13:026$975 

Proposto pela cq1n .. 
missão . 13:026$975 

§ 15, Academia de rnarinlm 

(( Entre a consignação para o corrente anno 
financeiro e a quantia que ora se pede para 
esta despeza encontra-se um angrnento de 
12 :248$. Nasce este augmento de se ter lrans
f e rido para bordo de um navio de guerra a 
,,no.rl.an"'\irJ ria t'n!..irinhn ~on,ln._C".a 'IT'IO~n,,ioc rlt::a 
Q\..,r;IUt..,..l..L.1.IÇI, q;1-, .f.•,l'-4.&. ..SL.JZUÀ~ UUL.Jl,CV-;::,~ ,U,.l""lU' Jc:;•...::J \...1-~ 

embarque, meio soldo e comedorias a um 1º 
e 2º eomrnandante, e comerlorias aos guardas
marinhas e aspirantes. Entretanto aquelle m1g
mento é em parle compensado pela diminuição 
que resultfl da difl'erença entre os vencimentos 
de guardas-marinhas e aspirantes. Para que 
esta cumara Hjuize da legalidade do aclo da 
transferencia determinada pelo governo, cumpre 
á commissao expôt· o que ha. legislado áccrca 
deste estahelccirnen Lo. 

cc Foi a aeademia dos guardas-marinhas es
tabdecida no Rio de Janeiro no mosteiro de S. 
Bento, em o an no de 1808, quando veio de 
Portugal o Sr. D. ,Toa.o VI) sendo ella con
siderada a mei:ma academia que existia na· 
quelle reino, e regida pelos estatutos do 1° de 
Abril de 1796. Pelo artigo 7º, da lei de 15 de 
Novembro de 1831 foi o governo autorisado a 
fazer a reforma na academia, attribuição .de que 
elle fez uso incorporando-a á academía militar 
por decreto de 8 de Março de 1832. Pelo ar
tigo 47 da lei de 8 de Outubro de 1833 auto
risando-se o governo a elevar os ordenados dos 
lentes e substitutos, declarou-se, que esta me
dida tinha lugar emquanto a assembléa não 
deliberasse sobre a reforma da mesma aca
demia. Por decreto do governo de 22 de Ou
tubro do dito anno foi ella desligada da aca
demia militar e restabelecida no seu primeir'o 
estado. Finalmente por decreto do góverno de 
31 de Janeiro do corrente anno foi transferida 
a academia para bordo. de um navio . de guerra 
(a náo Pedro II), onde actualruente se acha. 

« Cumpre á commissão observ~r que o decreto 
ultimamente citado em nada alterou o systema 
de estudos, o qual continua na parle doutrinali 
inteiramente de. conformídade com os antigos 
estatutos do 1'' de Abril de 1796, limitando-se 
unicamente a transferir o local da academia, 
a marcar os requisitos dos alt1mnos, e a re
gular algumas dispcsiçees ácerca· da disciplina 
das aulas, e que portanto na.o houve propria
mente reforma ; o que houve foi augmento de 
despeza pelo facto da transferencia, e o que 
resta examinar é se a tal augmento eompensão 
as presumidas vantagens que possno resultar 
da existencia ~a ac{\demia a bordo~ · 

<e A' vista desta observaçtto na.o propõe a. 
commissão reàucção alguma neste artigo de 
despeza; mas podendo a camara em sua sa
bedoria resolver de outro modo, e que continue 
a despern que antes se fazia, abaixo encontrará 
mencionada a sornma que com este estabeleci
mento :ie dispendía. 

nf'f'l't=>hH7/"1 nn P/"ll'. 

rente anno finan-
ceiro. . . . . . 11:352$000 

Orçamento do go-
verno . . . . . 23:600$000 

Proposto pela com 
missão. 23:600$000 

* 16. E'icola8 

cc Nno !wuve allernç&o. 
Decretndo no cor

rente anno fil1an-
ceit'O. . . . . . 3:680$000 

Orçamento e.lo g6-
verno, . . . . 3:680$000 

Prnposto pela com-
missão . 3:680$000 

§ 17. Reformados 

<< No anno passado a quantia para esta des
peza foi dada eng1ob3mente nos artigos- corpo 
da at·mada e classes annexas, e corpo de arti
lharia da mal'inha, Reduz-se a quantia de 
1$000, para corrigir um erro de somma nos 
vencimentos dos inferiores e soldados refor
mados do corpo de artilharia da marinha. 

Decretado no col'-
rente anno finan
r.eiro. . , . 

Orçamento do go-
verno . . . 

Proposto pela com· 
missão . . . . . 

Reducção por Ht'o 
desomma. 

$ 

53:493$335 

53:492$335 

§ 18. Despezas extraord,inarias 

1$000 

11 Entendem-se taes as despezas com engaja~ 
mento de estrangeiros, a compra de petrechos 
de guerra, e finalmente diversas despezas even
tuaes. Em vez de 40 contos que se pedem para 
aquelJe engajamento, e para eventuaes1 conta 
a· com missa o unicamente com 80 contos: e 
tanto mais que no anno passado nenhllma 
somma se deu p:ua eventualidades, que aliás 
se podem supprir com as sobras de outros 
artigos. 

u Pelo que respe'ila aos petr·echos de guerra, 
como sejão 210 caronadas de ferro de dífferentes 
calibres, e ·60 colubrinas d~ bronze, e seus res .. 
pectivos projectis, observa a commissão que 
para a compra de parte destes petrechos já no 
~nno passado se concedeu . a quantia de 60 
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SESSÃO Ei\1 1 D.E AGOSTO DE 1830 

contos de réis debaixo da rubrica - compra de 
muni'.ções navae/l - isfo além da CJUflt1tia de 
325:932$711, que para compra de munições 
navaes e de guerra, lambem no mesmo orça· 
mento se concedeu englobadamente nos §§ 10, 
11, 12 e 13 para os navios armados e desar· 
mados, paquetes e transportes. Não só por esta 
razão, mas tambem porque nos arts. 10, 11 e 
12 deste orçamento vai inclllida a somma de 
mais de 400 contos para compra de munições, 
rll.'.l.n;,~n_,e,n ,., n.nn-.m;c:,c,;"t,I"\ n c-,nnn,,_;,,...,.;,, n rrn~n-f-;n rln 
uc::v1uç-~1G ~ vuu.1u.J,1.:J;::,~v r;.t. .;:,up~1.1.1L.1.11L a. , .. p~a.uuo. uç 

85:760$000, <Jue se pede para resto ela comprn 
dos mencionados petrechos de guerrn. 

rc As reclucçúes neste :utigo de despeza viráõ 
portanto a irnporlar em 95:760$000. 

Decretado no cot·· 
rente anno finan-
ceiro. . . 80:000$000 

Orçamento do go-
verno . . . . . 125:760$000 

P r o p o s l o pela 
com missAo. . 30:000$000 

Reducção sobre o 
orçamento d o go· 
verno , . . . . 95:760$000 

« Tal é a exposição que a cornmiss1'1.o julgou 
conveniente fazer a esta augusta camara, t·es
tando-lhe offerecer o artigo da proposta do 
governo com as emendas que acima indicára. 

PROPOSTA 

Parte relativa ao minister·io dos negocios 
dct 111.aTinlia 

cc O ministrn e secretario de estado dos ne
gocios da marinha é autorisado par.1 despender, 
com os objectos designados nos seguintes para
graphos, a quantia de 2,705:483$753. 

A saber: 
1.º Secretaria de e:c>tado . 
2.º Quartel-general . . 
3.º Conselho supremo 1úilitar. 
4.º Auditoda . . . 
5.º Cot·po da armada e classes 

annexas . . . . 
6.º Dito de artilharia . 
7.º lntendencias . 
8.º Arsenaes .. 
9.0 Hospital . . . 

10. Navios armados . 
11. Ditos desarmados 
12. · Transportes .. 
13. Pharóes. . . . 
14. Obras naeioriaes . . 
15. Academia de' marinha. 
16. Escolas . . . 
17. Reformados . . . . . 
18. Despezas extraordinarias . 

28:685$920 
2:255$600 
2:652$000 
2:340$000 

16:{:943$680 
155:314$080 

74:253$000 
786:269$830 

19:035$000 
1,054:326$308 

76:397$758 
69:485$251 
50:965$016 
12:026$975 
23:600$000 

3:680$000 
53:493$335 

125:760$000 

Emenclas da cotnmis8ão 
Paragraphos : 

2.º Quartel-general . . . 1:745$600 

5.º Corpo da armada e classes 
annexas . . 

6.º Dito de artilharia 
7.º Intendencias . 
8.0 Arsenaes . 
9. º Hospitaes . 

10. Navios armados 
11. Ditõs dêsarma<los 
13. Pharóes 
17. Refot'mados . . . . 
1 S2. naC!nnr1.,~ .avh,,t"Jr'\l"trl;na-ri'!.,c 
.J...V, , .I.JL:.:::11.11..,.UU.;J VA·\J. C\UL UJ.L.ICA.J. .lU.:;) • 

161:H65$504 
147:689$320 

63:853$000 
7 49: 842$830 

19:035$000 
1,348:629$400 

Dn._f\i\i ~ ,4 Oi"\. 
Ou :vv .l ill'':t-OV 

45:965$016 
53:492$335 
~(). ()()()t.(){){\ 
'r:JV•VVVl.j;"VVV 

l'{ Paço -da camara dos deputados, 29 de Julho 
de 1839. - Coelho. - Lima e Silva. - M. do. 
Amat'al. n 

Lê-~.e mais o parecer qlle se segue da 3ª com
missno de fazenda: 

rr A nfnn;n rlfl c;:_,r. Parnitt-tl rll"'I T .'lNf\ n.nl'nn 
'' L".Ll.11.VlJ.lV lt..l'--' J...JU 1. ""''-'IL" UU ..L..JUt,V, \..,'\.JlllV 

procurador de D. Francisca Felizarda de Vas
concellos Cot-rêa de Souza, pede o pngamento 
de uma divida de monte-pio de um irmão que 
fôra of'ficial do exet·cito de Portugal, fallecido 
em Jnnho de 1808; diviúa esta que cabendo 
ser paga pela !besouraria geral das tropas do 
centro em Li8boa, foi em 1819, po1· graça es
pecial do Sr. D. João VI, rnandada pagar pela 
thesouraria geral das tropas desta côrte. 

rc A commissao terceirn de fazenda exami
nando todos os documentos juntos, e informação 
do governo imperial, entende, que com justiça 
foi indeferida a pretenção rlo supplicante, e que 
nenhuma providencia se deve to:nar a respeito ; 
porquanto conforma-se a commissao com o pa
recer fiscal junto, onde se mostra que visto 
como a graça de que se trata, nunca foi redu
zida a effeito em tempo opportuno, ernquanto 
existia o reino unido de Pol'tugal, Brazil e Al
garves, não póde actualrnente fazer-se effectiva, 
.quando o imperio do Brazil independente nl'.\o 
tem a satisfazer· as dividas de Portugal, onde 
deverá o supplicante requerer o que lhe fôr 
conveniente, ou quando muito perante a res
pectiva <:ommissão mixta, considerando-se como 
prejuízo motivado pela separação politica que 
teve lugar: á vista do que é a com missão de 
parecer que se ind.efira a pretenção do sup-
plicante. , 

<< Paço da camara dos deputados, 27 de 
Junho de 1839. -J. J. Pacheco.-M. A1naml. 
- S. 1Jfa1·t·ins. » 

E' approvado. 

O Sr. Peixoto- de Alencar, pede a palavra 
pela ordem, e rnga ao Sr. presidente que haja 

· de mandar procedet· I.Í. leitura do parecer sobt·e 
João Esteva.o Seraine. 

o SR. PRESIDENTE responde que satisfará á 
exigencia do Sr. depütado. · 

E' lido e approvado. mais o seguinte : 
« Na terceira commissão de fazenda se exa

minou a pretenção dos officiaes da secretaria 
do·supremo conselho militar, pedindo que pelo 
cofre nacional se lhes mande paga.r a quantia 
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SESSÃO EM 1 DE AGOSTO DE 1839 445 

de 19:364$220, resto de 22:411$580 de emo
lumentos de patentes que por aquella secre
taria. forem expedidas a militares do reino de 
Portugal, em observancia do aviso expedirlo 
pela secretaria da guerra em data de 6 de Se
tembro de 1809, qae determinou que as pa
tentes dos officiaes do exercito de Portugal que 
esiavão alli servindo, fossem expedidas imme
diatamente, remeltendo-se á mesma secretaria 
de estado a nota das despezas · para se mandar 
receber em Portugal, do que só cobrárão 
3:047$360. 

<e Consta dos papeis remeUidos pelo ex-
,ninic::t,,,. rl!> r!>?J>nrlci Nl1C> ., imh/"\rl<:>nn:a Nr,c, 
............. t.,;J ..... '1..,1' '-'"- L'-"..,VI..IUI.I\' ~"'- - .1.~.L.l[-1"-'."L(.<A~.l;L.;.l.'4 uv.;:, 

meios soldos que deviao pagar á nação 
os mesmos officiae::; despachados, monta a 
86:796S500. cuia imnorlancia nela narecer do ... J -., -- 1 - --------- ,i---- ;1------ - ---

procurador-fiscal, e despacho· do governo, se 
mandou reclamar do· governo de Pol'tugal. 

cc Emquanto porém. á importancia dos emo
lumentos pertencentes aos supplicantes, en
tende a cornmissão, que igualmente <leve o 
nosso governo reclamar do de Portugal, unindo 
esta addição a outras no ajuste de contas que 
tem de fazer-se com aquelle governo ; por isso 
é a commissão de parecer, que neste sentido 
se recommende ao· governo a pretenção dos 
supplicantes. 

<e Paço da. carnara tios deputados, 11 <le 
,Julho de 1839. - M. A1naral. - J. J. Pa
checo. -S. J.1:fortins. n 

Mais o seguinte da cornmissão de constituição: 
(, João Estevão Seraine, cidadão francez, pede 

dispensa da lei de 23 de Outubro de 1832, para 
poder obter carta de naturalisação de cidadão 
brazilciro : a1lega ter residido no Braz;il desde 
o mez de Março de 1827 com sete filhos brazi
leiros, ocrupando-se em administrar diversas 
obras publicas e particu1ares, sendo actualmente 
administrador das obras publicas da cidade do 
Ceará, lugar qne tem bem desempenhado, e 
havet· finalmente assignado na eamara da 
mesma cidade em 19 de Jáneiro do corrente 
anuo o lermo de residencia exigido no art. lº 
§ 3º da sobredita lei. 

« Prova o supplicante por um documento 
authentico dalado em 18 .de Fevereirõ de '1838, 
que foi empregado em serviço particular de 
obras uteis : e por attestados dos dous ultimos 
ex-presidentes do Ceará, que exerceu alli com 
bom desempenho o lugar de administrador 
das obras publicas daquella cidade: junta final
mente certida.o de haver assignado compelente 
termo de residencia. 

<< A commissão de constituição á vista do 
exposto julga o supplícante merecedor da graça 
que pretende, e para que ella se verifique 
offerece o seguinte projecto : 

,e A assembléa geral legislativa resolve: 
,e Artigo unico. O govemo é autorisado para 

conceder a Joao E;stevao Serai!}e, de naçãQ 

franceza. carta de naturalisaç/10 de cidadão 
brazileir'o. 

<e Paço da camara dos deputados, 29 de 
Julho de 1839. - J. Clemente Perei-ra. -
H. H. Carneiro Leão. >> · 

Julga-se o projecto objecto de deliberaçrw. 

O Sr. l?eixoto de Alencar pede a disuensa 
da -inip~es;ão do projec-to -qt:Íe s·e acaba d~ lêr, 
visto ser a sua rnateria muito simples. 

(;onc:.nlt>1.<la :ci i,amnr::i. dis:pi=ms:a-,w ::i. impr1><:c:?in 

do projecto. 

O Sr. Ribeiro de Andra.da. (pela ordem) de-
,...1f'll.,('I r111a ·h:lor'r"l rlo. romo.Ha.,,, .6 moo~ 11vn 'rll"fn;dnf.n 
'-,,1~1.JA. Y,U'-- L'-'._.l..l U.\,,, L\.,L.LJl..,l\.\.,L U. J.1.J.VQU. UlU t.JJ.VJÇi\.,LV 

de resolt1ção sobre uma nova designaçil.o e de
marcaçn.o de limites da fabrica de S. João de 
Ypunema. Mostra que já tres vezes se tem de
terminado a demarcaçM de,;ses terrenos, em 
1812 ou 1813, em 1821, e agora em 1839; 
em conse4uencia do que tem havido sobre este 
objecto, o orador tomou a resoluçao de olfo
recer este proj ecto. 

Fica para ser !ido em tempo pt·oprio. 

O Sr. Angelo Custodio declarn que as ra
zões apresentadas pelo Sr. deputado Alvares 
Machado ácerca da comarca de Coriliba o mo
verão a fazet· o seguinte requerimento: 

(t Requeiro se recommende ao governo, que 
lendo de recrutar no imperio1 tome na possivel 
consideração o estado miseravel em que se 
acha a µrorincia do Pará, etc.>> 

Vai á. com missa.o de marinha e guerra. 

O Sr. Gomes Ribeiro requer que vá á mesma 
comÓ]issão de rnarínha e guerra a isenção do 
recrutarnento que pedira para a comarca de 
Maceió. 

O Sr. Alvares Macha.d.o (pela, ordmn) mostra 
que quando elle deputado fizera o seu regue• 
ri mento assignado pelos seus nobres collegas 
da província de S. Paulo, expuzera á camara 
quaes erão as circumstanciás em que se achava 
a comarca da Coritiba para poder merecer 
do corpo 1egislativo a recommendaçM que 
pedira, e até para que a commissa.o tivesse 
os dados necessarios para apresentar um pa
recer sobre o objecto. Deseja, pelos mesmos 
motivos, que se dêm alguns esclarecimentos 
a respeito da provinda do Pará e da comarca 
de Maceió. · 

O Sa. PRESIDENTE observa que não ha neces
sidade de taes esclarecimentos ·senão quando se 
apresentar· o parecer da commissao. 

O Sr, Andrada. :Ma.oba.do declara que queria 
dizer o mesmo que acaba de dizer o Sr. pre
sidente. Quando vie1· o pat'ecer da éommissão 
mostrará os motivos por que se deve conceder 
esse favor á comarca da Coritiba. 

O Sr. Gomes Ribeiro obsei:va que o Sr. de
putado Carvalho de Mendonça, membro da 
çoqu~issa,o qe marinha e guerra, está bem 
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SESSÃO EM 1 DE AGOSTO DE lts39 

ao facto das circumsfancias da comarca de 
Maceió~ do· que ena soffreu em 1834, sup
portando uma guerra em que perdeu na.o menos 
de lres a quatro mil homens; e assim está 
n·as circumstancias de ser dispensada do recru
tamento. · 

A indicaçno do · nobre deputado vai igual-
. mente á com missão de marinha e guerra. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão das eleições de Sergipe. 
O Sr. Carneiro Leão, pela ordem, pede ao 

Sr. presidente que mande apresentar sobre a 
mesa · todos os papeis e mais documentos 
que têm vindo á casa sobre o objecto em 
queslão, afim de os Srs. deputados os po- · 
dorern examinar. 

O SR. PRESIDENTE consulta a camara se deve 
conceder a palavra ao Sr. deputado Pacheco 
para concluir o seu discurso. 

A camara decide pela affirrnativa. 

O Sr. l'a.checo: - Sr. presidente, sinto na 
verdade, quanto é. possivel, o ter de tomu o 
tempo á camara; mas V. Ex. bem vê que 
tendo eu tido a honra de presidir a pro
vincia de Sergipe, não devia deixar de -dar 
todas as explicações necessarias, á vista das 
arguições que a meu respeito fez a illustre 
commissão ; hontem tratei destas arguições, 
defendi-me como me cumpria, hoje continuarei 
ainda. 

A illustre com missão, depois àe ter-me 
assacado duas infracções de lei, declarou que 
tinha escrupulo de que as eleições contivessem 
abusos, e por conseguinte nullidades, e ba
seava esse escrupulo no acontecido : l", nas 
eleiç\'.'.)es primarias ; 2º, no collegio do Soe
corro; e 3º, no de Larangeiras: tratarei de 
cada uma destas aggressões · em particular. 
Parece-me, Sr. presidente, que não é muito 
regular fazerem -se accusações da natureza 
desta que se contém na primeira parte. Diz 
a commissão que não póde dar acquiescencia 
ás eleições primarias da provincia de Sergipe 
do tempo em que fui presidente..... · -

O SR. ÜTTONI : - Não é isso. 
O SR. PACHECO :-Eu lerei (?·evolve os papeif5). 

Não encontro o topico a que me refiro ; o caso 
é que a commissão diz que tem escrupulo, e o 
nobre deputado relator fez o favor de dizer que 
era esse escrupulo baseado em boatos. que 
corrião, na.o muito favoraveis, dos quaes colligia 
que as eleições linhão sido feitas debaixo de 
armas ; eu, porém, àigo que semelhantes boatos 
não são verdadeiros, e que não podem deixar de 
ser levantados de proposito, com o fim· de 
àesacreditar a legalidade do acto ; porque essas 
eleições se fizerão com. a mais plena liberdade, 
e não era possivel que se fizessem debaixo de 
armas. Disse-se que os g1.1ardas nacionâes se 

apresentarão antes das t1leições a pretexto de 
uma revista, que se reunirão nos differe'ntes mu
nicipios, e deste modo não podião as eleições 
ser feitas com liberdade. 

Folgo muito que, não se achando outras ac
cusações, diga-se que as eleições não forão livres, 
por se apresentarem armados os guardas na
cionaes. Esta accusação dá.-rne iugar a que 
pergunte á illustl'e cornmissão qnaes são os 
eleitores ? Se não são os mesmos guardas na
cionaes, se silo os permanentes, como em alguns 
lugares se tem feito ? Nno obstante, direi que o 
facto nrw é verdadeiro, e que não estão hem 
informados. E' verdade que existia em Sergipe 
urna ordem para se formar a guarda nacional 
em revista todos os domingos até que fosse or
ganisada. Quando dei as ordens para se pro
ceder ,1s eleições primarias, não me lembrei de 
dispensar a revista ; mas direi que não se fez 
essa revista senil~ na freguezia das Larangeirns, 
e depois della o com mandante mandou destroçar, 
e que fossem os cidadilos para as eleições ; mas 
a commissão menos pensadamcnte disse que 
nutria escrupulos, e que estes crescêr:i.O com a 
declaraçno do mesmo presidente. O presidente 
não disse nem padia dizer uma falsidade, 
que a guarda nacional soffrêra revista em suas 
listas. Se elle lal disse, seria com razão accusado 
de flagrante violação de lei ; elle disse, sim, que 
todos votárão corno bem lhes pareceu. 

Sr. presidente, o que se passou é o que 
vou expender. Mandando eu proceder ás elei
ções no dia 3 de Março, existião no centro 
da villa dous partidos, cujos espiritos, como 
é natural, se agilárão ; o chefe de um dos 
partidos, pessoa que muito respeito, obrou 
menos pmdentemente ; apresentou-se elle no 
collegio das Larangeirns, e passou a declarar 
que tinha um protesto que fazer contra as 
eleições, por isso que a guarda nacional se tinha 
reunido naquelle dia, e por isso entendia que 
as eieições erão feitas militarmente .. A mesa 
declarou que não aceitava o protesto ; suscilou
se uma questão, e esse cidadão, proferindo pa
lavras menos bem pensadas, offendeu os guardas 
nacionaes ; porém estes unisonamente dissel'ào 
que votavão livremen.te e sem coacção alguma. 
Como á vista de uma tal declaração se póde 
concluir que as eleições forão feitas debaixo de 
armas ? Quando os supposlos coactos decla
rárão-se contra esse cornnel que inconsiderada
mente os ofl'endeu , quando mesmo nll.O exi:stem 
armas, não tem a guarda nacional uma es
ping::i.rda para defesa da capital ; tanto, que 
quando o governo geral expt!dio ol'dem para 
marchar . o corpo provisorio, houve ditlicul
dade eni reunir 70 armas para essa tropa de 
linha, e nno se pôde effectuar o serviço da 
guarda nacional pÕr falta de armamento ? Eis
aqui o estado real da guarda nacional de 
Sergipe, ella só se reune para as revistas, e 
isto sem armas ; portanto falta-se á verdade 
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SESSAO EM 1 DE AGOSTO DE 183H 

auando se diz aue as eleicões farão feitas com 
;1:1~;~ -; e s~ e~ - tivesse 'previ;to o facto, de 
certo teria prohibido essa reuniao naquelle dia, 
porque minha vontade era que fossem feitas as 
eleições sem estrepito. -

Todavia factos iguaes têm acontecido em 
outras provincias, por exemplo, em S. Paulo, 
onde a guarda nacional acha-se organisada, 
regimentada e bem armada, e apresentou-se ella 
nas ultimas eleições depois do exercício ; 
entretanto não se disse que as eleições fossem 
feitas debaixo de armas. Ora, é bem claro, 
quando partidos existem, e sempre em occasi:).o 
de eleições existen1 dous ou tres, que o ven .. 
cidos naturalmente procura mostrar defeitos, 
e para isso lança m:10 de tlldo quanto póàe 
servir-lhe para cri minar o ontro; mas certa
mente pelo que tenho exposto esta accusaçao 
contra o presidente nl'lo póde progredir. 

Diz mais a cornmissrt0, que consta que forão 
presos por causa das eleições tres individuos 
da guarda nacional ; a esse respeito direi que 
quando tomei conta da presidencia da província, 
achava-se nberto o recr:ltamento, e podia-se 
elle e5tender áquelles guardas, que os com
mandantes dos corpos declara<;sem estar nas 
circurnstancias de o serem. Todavia nenhuma 
violenciu foi praticada, nem mesrno em vir
tude dessa autorisação. Desejando eu arredar 
toda e qualquer apparencia de coacção, e tendo 
vindo uma pessoa a palacio declarar-me que 
o coronel da guarda nacional ameaçava re
crutar aqLielles que não vota:::sem .... 

O SR. ÜTTONI : - Apoiado. 
O SR. PACHECO : - O Sr. deputado dá um 

apoiado: eu sou bastante franco, digo a ver
dade com todas as particularidades : a pessoa 
que me veio fazer esta queixa era bastante 
suspeito por ser reconhecidamente inimigo 
acerrimo desse commandante, e por lambem 
ser interessado nas eleições. Todavia assentei 
que devia mandar prohibir que se recrutasse 
na guarda nacional. Na verdade o · com man
dante prendeu dous guardas nacion~es, mas 
não porque deixassem de votar segundo o 
seu alvedrio. O capil!lo da companhia ap1·e
sentou-se requerendo a soltura desses guardas, 
passei entã-:> a indagar desse mesmo capitão 
qual o motivo dessas prisões, soube qne tinha.o 
sido causadas, nn.o por objectos de eleições, 

. mas porque nunca quizerno es:!es dous ci
dadãos comparecer para serviço. Para não 
deixar a mais pequena sombra de coacção, eu 
os mandei soltar, não obstante sua rebeldia. 
Já vê portanto a commissM que não é muito 
bem pensada semelhante accusaçn.o. 

Sr. presidente, eu expedi um officio ao go
verno em que dei miudamente conta de tudo 
que occorreu nas eleições das differentes fre
guezias da provincia de Sergipe, que são 20, ~ 
onde sómente em uma houve urna pequena 
occnrrencia desagradave~: nesse ofticio fui bem 

explicito, e com a pos<;ivel fornqueza ex.pmr. o 
que se passou na villa das Larangeiras:. . 

Accusa tambem a commis:;ão o qne se passou 
na fregt1ezia do Soccorro; eu estou l)ersuadido. 
pelo bom juizo qne faço d-os illustees membro~ 
da com ~niss:io, que se soubesse do que se passou, 
não ter1i1.o avançado tal argnmento. Desejando 
eu aplainar por meios legd.es todas as difficul
dades que se havião notado nas primeiras 
eleições, ordenei que os parochos declarassem 
____________ ...]_(' 1 - ... " .. 

u uumero ae rogos ae suas respecu vas rreguezias: 
dirigi uma circular a todos os parochos, con
cebida em termos moderados., deixando poi:ém 
entrever que eu n1e opporia cotn energia a 
qualquer fraude, afim de que se procedesse á 
eleiçào com toda a legalidade. Todos satis
ffaerão ; não posso porém assegurar se com 
toda a exaclidão arithmetica : mais ou menos 
porém parecerão elles conformar-se, segundo 
minhas com binações, com os differentes arro
lamentos dados em outras legislaturas; e como 
não os achei exagerados, e,; tive pelas decl a
rações dadas; mns o parocho da freguezia do 
Soccorro, que unicamente ostentou pertinacía 
em dar muito maior numero de fogos do que 
provavelmente tinha essa freguezia ... 

Peço a attenção do re1ator da commissno, e 
estou certo que me fará justiça, de~pindo-se dos 
escrupulo.s que manifesta. Não achando muito 
conforme o arrolamento da freguezia do Soc
corro, ordenei ao parocho que procedesse a um 
novo, para o que lhe mandei um ordenança ; 
pois é forçoso confessar que em Sr:rgipe havia 
uma relaxação decidida, especialmente no cum
primento das ordens da presidencia, que se 
punbão para o lado: eu, porém, que não queria 
ser ludibriado, porque assento que um prP-si
dente deve fazer que suas ordens sejàO obser
vadas, quando sobretudo procura chamar os 
empregados suballernos ao cumprimento de 
seus deveres por meios brandos, assentei que 
para não se allegar ex.fravio de ordens devia 
mandai-as por um expresso. O parocho porém 
reenviou-me a ordenança, e n'um officio mui 
laconieamenle me dizia que remetteria o arro
lamento quando o tivesse feito. Approximava-se 
o dia das eleições, sem que estes esclareci
mentos ·se m~ dessem; enviei o ordenança, 
fazendo ver quaes as minhas intenções : o pa
rocho então respondeu que já tinha ·mandado 
a resposta pelo correio, depois disse que nll.o 
tinha mais na•:la que dizer. Ora, á vista disto 
conheci eu que abusos estavão combinados, e 
·para evitai-os, sendo esla uma das freguezias 
mais populosas, passei a nomear dous cidadãos 
afim <le fazerem o ex.ame e arrolamento. De
clarárão estes existirem mil e tantos fogos ; 
entretanto o parocho recalcitrava. 

Note-se a má fé com que procedeu este pa
rocho, e peço que se dê attenção á declaração 
que está sobre a mesa. Esle parocho passou a 
mandar por nma pessoa bem conhecida, fallar 
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coui o presidente, pedindo que não buliss~ com 
elle, e que declarasse em quem quena que 
votasse, que e11e estaria prompto a fazel-o: mas 
o presidente que só queria que se votasse con
forme a lei, e não qu~ se dessem votos a este 
ou áquelle candidato, nl\o annuio o seu pedido.· 
Então mandou elle nm officio em que dizia 
haver-se enganado, mandando o arrolamento 
antigo da freguezia. Claramente pois se mani
festa a má fé com que procedeu este parocho, 
e a justiça do presidente. 

Mandei-o então suspender e formar-lhe 
culpa ; em breve porém certifiquei-me do que 
se me dizia, que nada obteria por este meio. 

Recebi inopinada.mente officios de lodos os 
juizes de paz _da _freguezia, declai:-ando que se 
achavão doentes, e que não podiAo tomar co
nhecimento disso, e nem proceder ás eleições 
no dia designado : eu passei -a fazer com que 
estes juizes cumprissem com as suas obrigações, 
e dei providencias para que se fizessem as 
eleições quer elles quizessem quer não, pois 
entendo que o governo deve saber fazer executar 
suas determinações legaes. Dei providencias 
para que a cam~ra examinasse os motivos e 
escusas desses jmzes de paz, e se por acaso 
teimassem elles em não 4uerer cumprir a 
Jei, a isso os. obrigasse deõaixo de responsa
bilidade ; dei providencias para que o juiz mais 
visinho viesse presidir, no caso _da camara 
não querer: um dos juizes de paz officiou-me 
novamente dizendo que reassumia a vara, e 
4ne faria as eleições. Chega esse dia, e nesse 
mesmo a mesa da freguezia suspende seus lra
ba.lh•'S ; hesita se deve recebei· as ]is.tas dos 
guardas nacionaea de quem se dizia · que 
não tinhno a renda legal, e constituirão o 
presidente ( veja o nobre deputado quantos 
manejas se empregavão para que as eleições se 
não fizessem) ! Eu dissé que não se suspendesse 
a eleição, e que á mesa competia decidir (dessa 
quesll'lo pois era ella a responsavel), e que o 
presidente entendia que, não obstante haver 
duvidas sobre a renda, devia.o-se receher as 
listas dos guardas nacionaes que tinha.o a idade 
da lei. E note o nobre deputado que, suspen
dendo-se a mesa, era muito natural que se 
pedissem providencias sobre isso: nada se fez, 
e contra toda a expectaçno, -quando o vigario 
vio, que os eleitores nn.o erAo do seu gremio, 
passou a. inserir na acta aquella declatação. · 

Eis o que se passou na villa" do Soccorro. 
Porém supponhamos nós que seja veriàico ó 
que se diz a este respeito : é isto uma razllo 
para se desprezar uma eleição que aliás em 
todas as outras partes se fez com a melhor 
ordem possivel ? .Nao sei· como a nobre com-. 
missl'lo pensa deste modo ! Como mostra tanta 
attenção ás eleições de Sergipe feitas nesta 
época, quando quer admittir outras que se não 
sabe a quantas andão ! Cuido ter demonstrado 

que os factos allega~os contra as eleições do 
_ tempo da minha presidencia em nada procedem. 

Sr. presidente, eu não tive em vistas influir 
nas eleições àe Sergipe ; enganão-se aquelles 
Srs. deputados que assim pem,llo, r1uando dão 
a entender que eu fui commissionado para esse 
fim. 

Nem àirecta, nem indirectamente influi nessas 
eleições. Quando cheguei a Sergipe o nome do 
Sr. José da Costa Carvalho (que aliás teria 
muito gosto e satisfação de ter concorrido para 
a sua candidatura no senado, por ser muito 
probo, e. um dos homens mais conspicuos que 
tem o Brazil) (apoiados) andava na boca de 
ambos os partidos; e concedendo de barnto 
que eu desejasse ver a eleição deste senhor 
trimnphar, não precisava empregar a influencia 
da autoridade. 
. Senhores, a mente do governo quando no
meou o pt·esidente para Sergipe foi evitar as 
queixas que se faziao contra o vice..;presidcnte 
ela provincia a quem se altribuia entrar nas 
eleições, e procurar dominai-as com a força. O 
governo teve vistas .muito.s!},lutares, mandando
um homem eslrnnho aos partidos. O governo, 
quando quizesse trabalhar para o Sr. Costa 
Carvalho, não precisava do apoio de delegado 
nenhum seu; e eu portanto, Sr. presidente, fiz 
consisHr toda a minha missno em provar que 
Sergipe podia fazer as suas eleições, e assim 
desmentir áquelles que dizião que a província 
nno podia fazel-o em paz e com legalidade. 
Debaixo de minha presidencia ella provou que 
estava em estado de o fazer, embora 4 ou 5 am
biciosos puzessem em pratica as suas manhas 
para obterem a confirmaçno do que havião 
asseverado. O Sergipe póde aprese'i:1tar deputados 
dignos aeste augusto recinto, e fazer em paz as 
suas eleições 1 E' sem ,~uerer füzer injuria a 
ninguem, talvez que esse fosse o maior crime 
do ex-presidente de· Sergipe, obter que as 
eleições se fizessem, comprimir as vontades 
illegaes daquelles que queriAo triumphar da 
vontade da maioria. 

A respeito de partidos, Sr. presidente, foi 
meu procedimento (cerlo de que no governo 
representativo nllo se governa senão -pelas 
maiorias), dar apoio legal á maioria- que achei 
na provincia e não offender nem levemente a 
minoria. Desvaneço-me que no pouco tempo 
que lá estive nllo detnitti um empregado, .1:111.~ 
fiz uma. só prisão, nem levemente hoshhse1 
partido algum. O Sergipe conta duas folhas, e 
até eu sahir da província confessava.o ambas 
(e uma era- da minoria), que o meu procedi
mento havia sido moderado. Talvez seja isso 
um crime para aquelles que querião que com o 
braço dn autoridade levantasse eu o partido da 
minoria, fizesse uma guerra civil na provincia. 

. Sr. presidente, nno basta que os nobres ~e
putados queirao ta.o pouco generosamente m
vectivar o seu collega? ridicularisado-o, e di· 
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zendo que o mandârllo por um rnez; e sim 
qne. esses senhores (a quem respeito, e com 
alg1HJs dos quaes le11l10 amizade), passem a 
minha ad m inistraçno ·pelo cadinho de urna ri
gorosa an ulysc, procul'nndo indagar o meu pro
cedimento. 

O meu menor empenho forão as eleições: 
quando cheguei ao Se1-gipe achei mil emba
raços, e talvez que se eu liv<•sse mais no facto 
das circumstancins da prnvincin tivesse tido a 
fraqueza de nno aceilat· a presidenda.... En
tretanto na provincia áchci lodos os empregados 
prnvinciaes e mesmo gel'aes por pagar, o corpo 
de permanentes falto de seus soldos, tudo em 
um cáhos. · 

E' sabido que no tempo da administração 
(não culpo a ningllem) em que teve parte o 
nos~o collt>ga deputado pur Minas. (o Sr. 
~impo), aquella µrovincia foi a mais infeliz, 
a mais mal aquinhoada possivel ; seus cofres 
fOL·no 1·oubados para indignos fins; cornmettêrão
se mil atrocidades, roubos e fraudes contra a fa
zenda publica, e ninguem grita. contra isto ! ! O 
que fez a administraçEto de 19 de Setembro? Que 
males della l'esultárao ? Resultáro.o só bens ; 
até a minha sahida os empl'egados com os 
proprios recursos da provincia fi~ára.o pagos 
em dia, igualmente os pe_rmanentes; e alguns 
melhoramentos, pequenos sim, mas quaes erão 
possiveis em umfl província que não linha 
vinlem 110s cofres, forão feitos especialmente 
nas barras. O que fez a administraça.o de _19 
de Setemb-ro pelo ministerio da fazenda? Tratou 
de remover todas as causas que prejudicavno 
a pl'Ovincin, e sohrn o parecer do nosso collega, 
contador geral uo thesouro, deu as providencias 
que cabiào na sua alçada ; "a ordem começou a 
restabelecer-se, e a provilicia hoje não está 
como no tempo dessa administração de hor
rorosa memoria ! 

St. presidente, já o disset não foi commi_s
sionado para as eleições ;_ fratei dos meus de
veres, de despachar· as partes com a maior 
brevidade possível, lancei as :vistas para a al
fandrga para represenlar ao governo as medidas 
que fossem convenientes. E quem encela al
gmnas medidas desta natureza não gasla seu 
tempo com eleições. Eu não quero _louvores e 
remunerações; mas.quero que se não me iro
pulem injustiças, que se me não c::1lumnie .... 
como fizerão _os periodicos da opposiça.o. 

( Varias interpell-1,ções são dirigidas ao 
orador, 11ial as ou-vimos, percebêmos s6mente que 
se a.ll-ude ao 7 de Abril. ) 

O SR. PACHECO : - Esse pei'iodico não era 
semelhante aos que ~ opposição apalh·inhava ; 
a sua arma era a do ridículo, e esta é licita 
contra certos inimigos. Os outros entravão _des

.. abridamenle na ".ida privada, e ca1umniavão 
indiscrepta mente: a immoralidade dessas folhas 

TUMU 11 

havia assentado que poderia del'l'ibar a udmi
nislt'ação de 19 de Setembro propalando in
famias contra todos os seus delegados1 contra 
todos os que tiverão a infelicidade de lomur 
sobre si· o peso enorme da administração das 
provincias, e por consequencia lançou-se lam
bem sobre mim ; hontern toqu~i levemenie 
n'uma de suas calumnias, e entenuo do meu 
elevei· continuar pelas razões que apl'esento .... 

O Sa. PRESIDENTE ad ver!e ao orador que já 
chegou o Sr. minisll'o da fazenda. · 

O SR. PACHECO: - .Acabarei já, Sr. presi
dente ; tenhCJ sido 1'.alurnniado em urna dessas 
folhas. Sé eu fot~Re, por exBmplo, um homem 
publico conhecido no Brazil 1 111.io tomava a 
cargo de desmentir essas falsitfo.des ; mas senrlo 
novo na carrnira, como ns hei rlc deixar passar? 
Podel'ia alg11em persuaclir-:;;e que são ver-

. dades; dc~ejei e desejo chamar essa folha pe
rante o tribunal do pai1. 1 mas euconlro incon
veníeutes, e o u_nico meio que acho para imlv11r 
minha honra é declarar categoricamente que 
eu, nes:=;es pucos e1npregos rp1e tenho ex.P.rcidot 
tenho feito todas as diligencias 1rn1·a cumprit· 
e respdlat· tlS leis da probidade. Fui pobre para 
Set·gipe, e voltei do nw.srno modo·; tenho gas
tado' da minha algibeira ; e esta foi 111na das 
p1·incipaes razões po1· que pedi a minha de
missão, pois não se póde negar que os or
denados aclualmente daàos aos presidentes nilo 

--silo sufficientes. Quanto á arguiçno da entrada 
de africanos, declaro á casa que é ta.o falsa 
corno as outras. Em meu tempo nenhuma em
barcaçn.o dc:scarregou africanos ; e tendo tido 
denuncia que pura uhi se destinava um b1·igue, 
dei providencias para obstar o seu desembarque, 
e r1rovidencias proprias de urn home1n que não 
tem culpas no cartol'io. Ordenei ao juiz de di." 
reito, ao juiz de paz, e aulol'isei ao com man
dante do destaca1nento para pôr a força publica 
ã disposição das autot'iclades que a jnlgassem 
preci:Sa. O que tinha eu mais que fazer? Não sa
tisfeito com isso, tive· noticia que o brigue estava 
na barra, mandei immediatarnente um officio 
ao juiz de direito para impedir seu clesem
bai·que ; e quem é connivente mostra-se assim 
energico ? O que succedeu é que esse brigue 
(como dizem) foi desova\' na Bahia_. Nn.o satis
feito con-i isto, e constando-me por um.a ex
pressão generi_ca do filho ào commandante do 
destacamento, que o patrão dessa barra tentâra 
fazer desembarque, mandei que o juiz de di• 
rei to inform&.sse para, não só ser Ianç:tdo fóra do 
emprego, como para ser proce.-,sado esse indi
viduo. Um presidente que assim prc-ceçle é-con
nivente ? Eu o digo em alto e boin som : bem 
desejaria, já não digo que se provasse esse facto, 
mas que se me dissesse ao menos-houve esta 
suspeita contra ti, fundada neste ou naquelle 
facto . 

Sr. presidente, linha mais a dizer; porém, 

57 ' 
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450 SESSÃO EM 1 DE AGOSTO DE 1839 

senfãr-n1e-hei pedindo a ·v. Ex. licença para 
continuar em occasião opportuna. 

A rnatel'ia fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro da fazenda com 
as formalidade·s do estylo, entrn em discussão 
o seguinte : 

« A commiss1l.o do ol'çamento da fazenda, en
carregada de examinar a propost,t do governo 
para a fixação da l'eceita e Je.speza do imperio 
para o anno financeiro de 1840--1841> na parte 
reiativa ús despezo.s do minislerio dn fazenda, 
e i receita geral, v0.m apr0senlal' o resultc1do do 
seu exame, pelo que respeita á fixai;ão da des
peza, reservando-se para apresentar em sepa
rado a parte relativa á receita geral , e pensa 
q11e essa pal·te d" propo:,lê.l do governo póde ser 
approvnda com as emendas que lhe offerece. 
Destas emendas as que dizem respeito :c1os §§ 5º e 
6° sn.o col'reções de erros de somina para menos 
que se notão nas labelbs do orçamento im
presso, ao qua1 se refere a proposta ; - no § 2" 
supprimio a cornmissão 112:000$ tamuem pela 
mesma razãçi, por isso que o juro e amortisàção 
correspondente á massa total da divida interna 
fondHda de juro de 5. e 6 por cenlo importa em 
2:08(i$736, como se vê 110 quadro que ci g9-
verno rerpetteu á esta ca111ara pa1·a corrigit· o 

· engano que houvera no outro annexo ao ·orça
mento, em o qual vinhn esta despeza calculaJa 
em 2,198:896$. Supprirnio a com missão JJO § 8" 
a quantia de 7:492$ na totalidade da som ma 
orçada pelas thesourarias pãra despeias do ex
pediente, por isso que em algumas parece-lhe 
excessivo o pedido i pela mesma razão sup
pt·imio 16:000$ no § 9º, e 6:032$ no§ 10, posto 
qL1e a concede1·-se o que pede o governo para 
o serviço das nlfandegas; dever-se-lhe-ia dar a 
quantia de 700:097$, e nrto a de 696:104$ que 
por engano de som ma se lê no orçamento im
presso, a que se referio a proposta. Parece á 
commissno que com 1~0:000$ se poderá fazer o 
serviço d&s mesas de div_et·sas rnndas recebe
dol'ias e collectorias, e allenlas ?S circumstancias 
do paiz reduzio lambem 10:000$ na sonima 
pedida para construcçno de obras . e reparos de 
edificio::i. E posto que entenda que na quota do 
§• 16 se pudesse fazer alguma reducção na 
quantia pedida para pagamento d1:: bens de de
funtos e ausentes, restituições e outras, ·porque 
porque ao menos em algnns annos não tem ella 
chegado a esse computo, corntudo, ncnh11rna
r~ducçllo quiz fazer, por entender gueao governo 
deve dar-se alguma cousa mais do que pedia p'ara 
compra do páo-brazil, englobada nessa mesma 
rubrica, afim de que possa elevar aindá mais o 
preço, porque aclualmenle o paga nas províncias 
productoras desse genero, e. evitar o contra
bando por essa maneira, que na sua opinillo é 
uma das mais efficar.es que se poderá empregar. 

,, rr~An nXA .,n •• ,,:n~n ~hn-~~,,~~ _., __ -- -~ 
~\ \fo.c;~ :,av 1~~ uun.,;c;i.~ a1Lc.:Tc:l\:u~::, yut; IHJ t:!11"' 

tender da co111 missão se podem fazer na parte 
da proposta relativa ao ministerio da fazenda, 
cuja despez:1 ficará reduzida á sornma de 
6,642:086·$201. 

PROPOSTA 

Parte 'relativa ao~ministerio da fazenda 

e( AL·t. 7.0 O ininistro e secretario de estado 
dos negocios da fazenda é antorisado para des

. pender com os objectos design<!dos nos seguintes 
paragraphos a quantia de. 6,796:934$021 

· A saber : 
§ l.º Divida externa fundada 

X 390".414 ao cambio par 
de 43 1/5. . . . . . 2,168:966$666 

§ 2.º Divida interria fnndada . 2,282:000$000 
§ 3.° Caixa da amortisuçào e 

filial na Bahia, e e1npre-
gados no resgo.te e sub
stituição do papel-moeda. 

§ 4. º Pensionistas do estadu 
§ 5.'' Aposentados . . . . 
§ 6. 0 Empregàdos de reparti-

tições ex ti n ctas . . 
§ 7.º Tribunal do thesouro 
§ 8.º Thesourarias filiaes nas 

§ 
§ 
§ 

provincias 
9." Alfandegas . 
10. Consulados . . . . . 
11. Mesas de rendas, recebe-

dorias e collectorias 
a~ 12. Casa da moeda . · 
§ 13. Fundição de typos . . 
§ 14. AlmoxaL·if,tdos existentes. 
§ 15. Administração de pro -

prios nacionaes . . . 
§ 16. Corte e conducção de páo

Brnzil; Jescontos de bi-
lhetes da alfandega, paga-
mento de bens de defuntos 
e ausentes, e depositos, 
restituições· de direito ~ 

38:620$000 
380:809$801 
191:389$288 

77:788$266 
63:363$000 

251:492$000 
696: 104$000 
131 :032$000 

158:324$000 
31:400$000 

5:972$000 
2:221$000 

5:452$0QO 

onlras. . . • . . . lõ0:000$000 
§ 17. Construcção de obras e 

reparo::; de edifícios a cargo 
do ministerio . . . . 100:000$000 

§ 18. Gratificaçõe$ em todo o 
imperio . . . . . 

§~19. Despezas eventuues . 
10:000$000 

. 50:000$000 
Sao apoiadas ~as seguintes emendas da com

missão : 

§ 2.º Divida interna fundada. 2,170:000$000 
§ ó.º A.posenlados. . . • . 193:füS9$288 
§ 6.º Empl·egados de reparti-

ç,ões exlinctas . . .. . ,~. 
§ s·.0 Thesourârias filiaes nas 

provincias 
§ -9.º Alfandegas . 

80:392$266 

244:000$000 
680:000$000 
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SESSÃO EM 1 DE AGOSTO DE 1839 •151 · 

§ 10. Consulados . . . . . 126:000$000 
§ 11. ·Mesas de rendas, rec.ebe-

dorias e éollectorias . . 150:000$000 
§ 17. Construc.ção de ob_i-as, ele. 90:000$000 

O Sr, Maria do Amaral: -Tinha: ! moliv.o 
bastante forte para pedir o adiamento desta dis
cussao ; não o fa1·ci porque a sessão eslá muito 
adiantada ; tanto nos levou a declaração de 
nossos prin.cipios politicos I Todavia este meu 
desejo depende du resposta que deve dar o Sr. 
rn inistro á interpellação que lhe vou fazer. 
O parecer da illustre commissão é demasiada
mente simples, poucos esclarecimentos presta 
á camará ; nós somos obrigados a exigir 
informações vocaes: muitas despezas q11c vno 
orçadas silo dependentes nllo da lei, mas da 
vontade da casa ; estas despezas são baseadas 
em co~tas passadfls.: desejava, por.j isso saber 
do Sr. ministro a razão por que não tem 
executado o artigo 14 da lei de 1837 ; punp1c 
até este momento, o 4° mez da legislut11ra, 

· nao se tem apresentado balanço das conla.i:i. 
Este artigo da lei diz - que ua futura sesi:in.o 
do corpo legislativo serão apresentados os 
balanços da receita e despeza dos nnnos 
financeiros de 183'5 a 36, 1836 a, 87; entre· 
h}nto ainda não ternos os balanços de 1836 
a 37, 1837 a 38, de 1838 a 39, isto é1 de 3 
annos. Esta apresentação dos balanços das contas 
era muito mais füfficil • nas épocas passadus, 
entretanto nós os tinhamas no principio dn 
sessão. Des~java pois saber qual a razão por que 
esses balanços na.o se têm apresentado. 

O Sr. Candido · :Ba.ptistà. ( 'ministro dct .fa
zenda ) : - Uma vez que o· Sr. deputado l'nz 
depender a discussão sobre a materia deste li
mitado esclarecimento, eu 1h10 darei. O noh1·0 
deputado sabe que antes de se adoptur a fórnrn 
dos balanços bienna~s (que não sei se um·anle a 
.mínha ausencia na Eu1·opa, algum dia se rcn
lisou ) os balanços nunca erão apresentados em 
tempo competente ; a razãd é a mesma que fun
damenta a proposta que tive ahonradeapresentar 
á esta augusta camara1 isfo é, ·a inteira desorga, 
nisaçt\o da legislação da fazenda. Accresceu a isto 
a f6rma dos balanços biennaes, que fez pro
crastinar ainda mais a remessa cios balanços pa1·
ciaes. Devo informar ao Sr. deputado que os 
balanços que tenho _ de apresentar ncho.o-se nn 
imprensa, e que · dentro de poucos dias se1·á sa· 
tisfeita esta obrigação que a Jei me impõe. 

O Sr .. Ma.ria do Amaral :-Nós n!lo podemos 
discutir sem dados rtecessarios ; por issu s<!rin 
conveniente que esta discussão, que é a mais 
importante do orçamento, fosse adiada, e c1ue 
passassemos a discutir o orçamento do imperio ; 
peço pois o adiamento deste orçamento até qúe 
venhão os balanços. 

Vai á mesa o seguinte requerimento de adia-
mm~: · 

li Requeiro Q adi~n,entQ dá. discussão do OL'• 

çarnento da fazenda, para se discutirem pri
meiro os orçamentos dos outros ministerios.
Amaral. » 

O adiamento é apoiado e entra em dis
cussão. 

O Sr. Montezuma. diz que se o orçamento da 
repartição dos negocios estrangeiros já foi distri
buido, deve-se, caso seja-approvado o adiamento, 
discutir esse 0t·çamento, afim de se aproveitar a 
presença do Sr. ministro. 

O Sr. Alvares Machado nao convém em se 
julgar urgente a parte do orçamento relativa á 
reparlição dos negocios estrangeiros; pol'que 
ainc.la que o Sr. ministro. esteja habilitado para 
responder a qualquer interpellação que se lhe 
fücr1 todavia a camara não o está, por isso que· 
nno foi d,iclo esse orçamento para a ordem do 
dia ; nao foi estudado. Vota pelo adiamento, por 
isso que são de absoluta necessidade as infor
mnções que se exige para se poder votai· com 
conhecimento de causa. 

O Sr, Rezend.e vota pelo adiamento, se não 
fót· 1.101· longo tempo. Parece-lhe que se estabc· 
hweu em um 01·çamento que só no fim de dous 
rumos é q11e os ministros serião obrigados a dar 
contas ; e isto em _attenção á distancia das 
pl'ovi11cius; por conseq1.1encia os balanços que se 
podem exigir sM os balanços de 1836-1837. 
Desde o anno de 1830 que ouve ao governo quei
xar-se de que as lhesourarias não remettem ba
lnnços1 no emtanto os empregados são optimos1 

têm aposentadorias, pensões, ~te. 

O Sr, Ottoni acha ponderosa a razão dada em 
favor do adiamento, poeqne da comparaçll.o das 
despe::r.as feitas nos . annos . anteriores com o 
pedido do ministerio para. o anno cujo orça
meulo se decreta, é que póde vir o conhe· 
cimento da necessidade das quotas que pedern 
os Srs. ministros: entretanto, apczar de ser esta 
a sua opinião, nota que a camarà até aqui não . 
tem atlendido aos balanços· dos annos passados_ 
para decretar os orçamentos dos annos. futuros; 
e que ent1·e nós ·ainda não se realisou a mais 
bella garantia dos·governos representàtivos - a 
tomada de contas no rninisterio. · 

Ora, continua o orador, se é este o estylo e 
prnlica seguida até aqui, se ainda este anno es .. · 
taremos na triste necessidade de continuarmos 
assim pela im.possibilidade em que estamos de 
tomar contas, se dernais a mais o adiament~ 
pudrdo é para deixarmos o orçamento da fazenda, 
e discutirmos o do imperio, para o qual lambem 
é necessal'io o exame dos balanços das despezas 
dos annos anteriores, não posso votar pelo 
adiamento. 

Ainda m·ais oull'a · razão me ob1·iga a votár 
conl.ra este adiamento ; eu desejo que o mi
nisterio actual . acabe de manifestar-se ; não 
quero· que o Sr. ministro da f'azenda, tendo ap
parecido na camara, se retire . sem nos dizer 
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SESSÃO EM 1 DE AGOSTO DE 18:JO 

cousa algur-na. Já não se tem gasto pouco tempo 
em evasivas. Quero saber se o Sr. ministw da 
fazenda continua nesta casa o systema dos_ seus 
collegast que nos declararão que o _·seu pro .. 
grarnma era a constituição, a integridade do im
perio, etc., sem nos explicar mais minucio:5a
mente o caracter cio seu nrosi:ramrna nolitico. E' 
verdade qne as propostas ~que forão hontem 
apresentadas na casa dão já bastante lnz sobre 
a marcha da nd1'!1inisl.rnç110, mostrllo qne a 
administraçlio, ao menos pelo lado d:1 jnsti~a, 
é a vera. ~ffigies da administração de rn de Se
tembro. Eu o que lastimo é que o nobre mi
nistro da justiça tivesse adiado por lres mezes 
a apresentaçri.o das :rnas propostas : qne a não 
conhecer-se o carm:ter do nobre mínislro, podia
se_explica1· como urna verdadeii'a perfidia. 

Se aquellas propostas honvesscm si<lo apre
sentadas no principio da ·sessão, peln minha 
parte não teria duvida de foze1· logo oppo-

. sição ao minislerio: que pedia as mesmas 
medidas qne com bati na administração de 19 
de Selem bro. Mas não sei por . que motivo 
o nobre ministro adiou as snas propostas por 
3 rnezes> deixou tempo a seus col legél.s para 
nos virem aqui burlar, dizendo que o seu 
programma era a constituição, a integridade 
do imperio; que ní.l.o vinhão, como disse o 

- nobre ministro da guerra, combater a polí
tica de i1ingue1ú, corno que resolvidos a: abraçar 
qualquer systcmu. Eu, como não qnero que 
continue esle estado ele duvidn, corno quero 
que to1\os os nob:·cs ministros se declaren1 
com [oda ,i franqueza, não desejo que o nobre 
ministro d.'.l fazenda se retire sem manifestar-se 
perante a camara. 

Cl'eio q;ie o nobre rninislro tern de elucidar 
alguns pontos com o seu nobre antecessor;. 
pela minl1a parte, unrn das úondíções que 
tornão preferivel um governo é a barateza; 
o ministerio que fizer a tnesma cousa com 
menos dinheirn, tem mni grande prcferencia 
sobre o outro que fizer a mesma cousa com 
mais dinheiro. Parece-me que a este respeito 
o nobre ex-ministro da fazenda e os senhores 
do seu lado não hão de chicanar, como chi
canárn.o nas outras discussões para <len1onsll'ar 
que es~ào de acc01·do .corri os ministros. 
Quando fôr occasião farei algumas interpel
lações ao uobre _ex-ministro d·a fazenda rela
tivamente ás contas do credito de 1837, que 
o nobrn ex-ministro positiva e terminantemente 
110 seu relatorio 110s annunciou que estavão 
para apparecer nesta casa: -entretanto não 
apparecêrão o anno passado, e eEte anno ainda 
nao víerão ; estou ancioso por o~vir .a resposta 
tlo nobre ex-ministro. , 

O Sr. Ribeiro de Andrada, apoia o adia- · 
mento, po1·que a não querer a camara conti
nuar_ a fazer da discussD.o dó orçamento -ui:na 
especie de entremez, é de mister que cumpra 

o preceito constitucional. ~r~o sabe ·con10 á 
vista do al't. 172 da conslitllição se discule 
o otçarnento sem se haver apresenlado na 
~,!mnra os balanços. Por nilo se ter cum
prido a constituição até aqui ·não se segue 
que a camara deva continuar no mesmo 
trilho. 

Disse o meu nobre collega e amigo, con
tinua o orador, que principia a ter alguma 
desconfiança no ministerio que suc.cedeu ao · 
de Hl de Setembro, á vista das propostas 
apresentadns. Eu nada dit·ei por Ol'n. a este 
respeito: mas o que digo é, qne se é isto 
base é para votar pelo adiamento; Qua11do 
tenho descoufürnça dB um homem, qual é o 
meu dever? Exarn inar os motivos que tenho 
para esta desconfianç:~. A questão Cjiie vem 
para a nossa discuss~o é do orçamento, e então 
o q11e nos resta? Pesar os motivos que lemos 
para desconfiar, e v0lar contra ou a füvot', 
segundo a confiança ou dcsconfLmça. Mas esta 
confiança ou desconfiança na questãu do or
çamenlo assenta sobre que? Sobre os balan\~os: 
portanto, Ludo quanto tenho ouvido nlh> é 
sufficiente para destrnír· a razllo que o meu 
nobre collega pela Bc1hia apresentou para petlir 
o adiamento.' Eu desejo simplesmente o cmn
primento da lei, e sobt·etudo nésta parte do 
orçamento, que é a mais complicada, em que 
mais se uespencle, e 011de ha rn::iis _ que 
examinar. 

O Sr. Ramiro vota pelo adiamento, porqne 
deseja -que a camara prO(!eda sempre com 
circllmspecção; . e para isto . em questões de 
orçamento na.o póde a camara presciódir dos 
balanços. 

Na.o posso, continúa o orador, deixar de 
dizer algumas palavras ácerca das expressões 
que ha pouco soltou o nobt·e deputado por 
Minas Geraes. Disse .o nobre deputado, que a 
não ser conhecido o caracter do ministro da 
justiça, ter-se-hia o seu procedimento, com as 
propostas npresentadas hontem, como uma per- _ 
fidia. Se o nobre. deputado tem o caracter do 
nobre ministro do imperio como tão conhe
cido, UI.o louvavel, para· que veio a idéa da 
perfidia (apoiadot), .. 

O SR. ÜTTONI: - Por causa do facto que 
expuz. 

O SR. RAMIRO :-Mas o caracter do nobre 
ministro está mais demonstrado, não só por 
um, mas por- muitos factos. Se o ministro 
tem uma vida inteira honrosa como membro 
da camara (apoiados), se tem procedirnentos 
de honra, como um facto que póde ser 
explicada por muitas, maneiril,S todas hon
rosas póde pôr em duvida o seu caracter i'. 
Ora, se eu não tivr.sse lambem conhecimento 
do caracter do nobre depu!ado, po'1ia entender 
que o nobre deputado se servio nessas ex
pressões para lançar um convicio terrivel àQ 
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SESSÃO EM l DE AGOSTO DE 1839 

ministro ; e11 o repelliria coin a energia de 
que sou capaz, como amigo do nobre ministro .... 

O Sn. ÜTTONI :-Póde entende!'. 

O SR. RAMIRO: - Pois se enlemlo assim, 
declar.:irei ao nobre dep11L1do que repillo o in
sulto feito ao nobre ministrn do imperio; que 
repillo as suas expressões como injuriosas a 
este cidada.o prestante, que fez ao paiz o sacri
ficio (apofodo.~) de collocar-se á testa dos ne
gocios nns circumstancias actuaes. O nobt·e se .. 
nadar, o Sr. Paula Albuquerque, ministro do 
imperio e justiça, nf!o merecin do nohl'e depu
tndn f!'.I: pr1'.'-"lÕP..-: rlnr,-tn nn h1t 0P.7H I nJ-1111 nl 111<::llí'<:: 

ligcirns; que o possilo offendl.'r do modo por qne 
o nobre deputado quer dizer que eu posso en-
tcndet·.... · 

O S1t. 1 hTONI :-Querendo. 

O Sn. HA~1mo :-Eu não quero senno en· 
lcrnler ns cousas como a honra exige ; a. honra 
do S1·. ministro do imperio, seu caracter bem 
conltecido, exigem q11e se não conceba nem a 
possibilidade de lançar-se allusões da natureza 
úag qne ouvi. 

O Sr. Nunes Machaao lembrn um arhitrio 
para se conciliar as diversas opiniücs, e é es
perar-se pelos balanços para a 8" discussão, e 
supprir-se nesta discussão a falta dos balanços 
com informações verbaes do Sr. ministro. Apro
veita a occasi1o para lemhi·at· ao Sr. ministt·o 
que talvez a falta destes documentos pruvenlta 
de .se terem retirado das thesourari.1s 1)n1pregados 
como o inspector das Alagôas, Antonio de Luna 

· Freire, empregado intelligente, que sempre 
cumprio corn·os seus deveres, .qne, dur:mte o 
seu tempo; sempre rcmetteu poutm.ilmente os 
balancetes. O orador deseja que o Sr. ministro 
em occasião· oppor!una diga corno considera 
esse empregado de q11em · falia. Quanto ao 

· incidente en\ que tocou o Sr. Ottoni (as pro
postas do ministro da justiç:i.), o orador diz que 
pela' leitura que fez das propostas, com al
gumas antipathisára; m~s que, conhecedor do 
caracter do nobre ministro, enlende que S. Ex., 
sem duvida muito animado pelo amor do paiz, 
fôra fascinado, errára em. seus calculos, e es
pera que S. Ex. quando chegar a discussão, 
conhecendo que as suas propostas não podem 
fazer a felicidade do paiz, desistirá- de sua 
opinião. · 

O Sr. Souza. :Martins observa que os ba
lanços das despezas feitas quatro annos antes, 
pedem ser de algum esclarecimento pa.t·a se 
conhecer das despezas que se farao quatro 
annos depois; mas esses esclarecimentos não 
servem senão de base muito fraca. Se a 
camara q11er uma base sobre que possa mais 
ou . menos calcular a despeza para o anno de 
1840 a 41, tem esta base nos balanços ante-
riores que se achão na casa... · 

O SR. MARIA no Ar,uRAL :- Mas estes ba-

lanços sa.o tnuito afastaUos do auno da lei que 
agora se discute. 

O SR. SoulA MARTINS : - Offerecem bases 
menos se,mras : estou disooslo a concedet· isto : 
mas o qu<-e nl\o se pólle 1~egal' é que ~ ~~~;~~ 
base que agora se exige é tambern fallivel, 
não é uma base segura sobre a qual possamos 
calculai· a despeza do anno da lei que se dis~ 
cute ... 

O SR. MARIA no 4:MARAL :-E' mais appro
xirnada. 

O SR. SouzA MAttTINS : - E' verdade ; mas 
em · todos es,;;es caku!os n\lo se costuma re
gular pelas despezas feitas n'um anno; quasi 
sempre toma-se o termo medio dos tres annos 
antecedentes pat'a se fazer um calculo approxi-
mado á vel'd,ide. · · 

O orador, continnando, observa qne as des
pezas do anno do balanço que se exige podem 
ler sido alteradas par:\ mais on para menos ; 
e que á vista distó e do que já tem expen
dido, cornquanto l'econhece que os balanços 
podem d:u· alguns dados, com tudo não são 
t~o fortes p:tra se dizer que são indispen
saveis na di,,cussão do orçamento : demais, 
se é :le necessidade a apresentaçao dos ba
lanços parn a discus::;ão do orçamento da fa
zenda, a mesma necessidade deve haver para a 
do:,; orçamentos das outras repartições. Lembra 
que o nobre ministro disse que os balanços 
eslavl\o tia i,npressão, onde se podem demorar 
20 a 30 dias; porque é uma obra volumosa, 
que consta de uma multidão de cifras, su
jeitas a im mensos erros que se precis[o corrigi1·, 
etc. : e que ainda depois de ehegados á ca
múa, é preciso dar-se tempo para os Srs. 
deputados ,consultai-os, comparal-os, etc. A' 
vista, pois, destes ernharaç0s e das razões que 
tem exposto, e porque já !Se está no quarto 
m, z da sess!lo, julga que se deve entl'ar já 
na discussilo do orçamento, afim de remettêl-o 
em tempo para o senado, donde póde ainda 
voltar com emendas. e.., 

O Sr. Marinho diz que, ouvindo na se.ssao 
antecedente argumentar-se contra a urgencia 
para se tratar das eleições de Sergipe, com 
a necessidade de se discutir quanto antes o 
orçamento, causa-lhe agora estl'anhesa o adia
mento. que propõe o nobre deputado que se 
achava honlem na casa, e que enlllo podia 
expôr as razões que· tinha, ~ evitar assim que ó 
Sr. ministro passasse por este desapontamento. 
Entende que a disc.ussão do orçamento versa 
sobre o exame das cifras, e se -ellas estão 
estabelecidas conforme os interesses moraes, 
materiaes e adminíslL·ativos do paiz, Quanto 
á- primeira p.arte, prescinde o orador de ba-· 
lanços, porque louva-se nojuizo da commissão; 
quanto á segunda (na sua opinião a mais im
portant~) julga que pom;as luzes podem for• 
necer O:i balariços. · · 
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SESSÃO EM 1 DE. AGOSTO DE 1839 

Permitta-me agora V. Ex., continua. o or~dor, 
que tu dirija duas palavras ao nobre llepulado, 
cuja susceptibilidade pareceu exaltar-se dema
siadamente ao ouvir umas palavras do men 
particular e nobre amigo, deputado pela minha 
provincia, quando disse que a não ser 
conhecido o caracter do Sr. ministro da 
justiça, pudérn se explicar o facto de haver 
elle guardado suas propostas para depois de 
tres mezes de sessão como uma perfldia. O 
nobre deputado sabe que esta palavra não 

· foi usada pelo meu nobre amigo no rigor 
do lermo ; nllo quii de certo tratar o no~re 
ministro de perfido ; mas o que admira é 
que o nobre deputado que ha pouco linha 

~"soltado proposições tão be1Jas, que me en
thusiasmei ouvindo-as, em honra da camara 
dos deputados, estigmatisasse tao sem dó, Ulo 
sem piedade o meu nobre amigo po1· uma 
palavra que Jhe podia ter escapado. Eu digo 
ao nobre deputado com toda a franqueza de 
que sou capaz, que eµcaro o acto do Exm. mi
nistro da justiça, q~talquer que seja o seu ca
racter, como uma manobra ministerial. 

O SR. RAMIRO : - Isto não oft'ende ; é muilo 
differenle. 

O Sn. MARINHO :- J u]go por este acto, que o 
nobre ministro da justiça não se portou com 
aquella franqueza, com aquella laaldade ( apoia
.dos) com que se devêra portar para com a ca
mara dos Srs. deputados. O nobre deputado 
ouvio ao Sr. ministro da guerra dizer-nos aqui 
constantemente_:- O ministerio não quer com
bater politica alguma ; respeita as opiniões, res
pei~ os orgãos das mesmas opiniões, quer 
tempo para 'pensar.-0 mínisterio ... O minis
terio, emfim, dava esperanças.... Coofesso que 
não ,sirvo muito para .esta vida politi~a, porque 
sou facil de illudir-me ; cheguei · a esperançar
me que tinha um ministerio do meu lado ; ha 
de acreditàr V. Ex.? (Risadas.) Pois cheguei a 
persuadir-me disto á vista das declarações feitas 
pelo· Sr. _minist.ro da guerra: Entretanto o que-
acontece~? São passados tres mezes, e o Sr; mi
nistro da justiça vem apresentar propostas que 
hostUisão inteit·amepte uma politica que o Sr. 
ministro da guerra dizia que o ministerio não 
queria hostilisar? Não ·pode.rei dizer· que· o 
ministerio assim obrando tinha em vista · 
fazer · passar as leis de· fixação de força de 
mar e terra ? ••• 

O Sa. ÜTTONI :- Apoiado! 

O Sa. MARINHO : -. E algumas outras- me
didas? Que não lhe convinha "declárar sua 
opinião para não ter um· parti~o contra si, e só 
declarar-se depois que tivesse oblido ·essas me
didas ? E' isto portar-se com .franqueza -e leal,. 
dade? ·Entendo qu_e não. Portanto na.o se argua . 
ao meu nobre amigo porque disse - que seme
lhantt: procedimento pode~·ia · m~recer o nome 
de perfidia, · · 

Admirot Sr. pre~idente, o enthusiasmo com 
que o nob1·e depub.,do defendeu o nobre mi
nistro, aliás da quasi · nada ; pois, senhores, 
porque o nobre ministro tem sido pal'la
mentar, porque tem sido magistrado hon
rado ... (Apoiados.) 

Ninguem contesta. Estes apoiados (perdôe 
que diga) vêm fóra de ~em-po; porque parece 
que quando -se quer confirmar uma cousa- de 
qne ninguem duvida, aquillo que prova muito. 
prova demais. Se ni:iguem duvida do ca
racter do nobre mini~tro da justiça, que é 
magistrado hom·ado, que é homem de bem 
tanto em publico con~o em particular, para que 
h':11.er-se isto ? Mas desll'óe esse caracter que 
elle nllo seja mp ministro que marche conforme 
cel'tos interesses? ... 

O Sn. NUNES MAC:HADO: - Póde errar, 

O SR. MARINHO : - Muito bem, póde errnr ...• 
O SR, NuNES MACHADO:- Mas não é máo. 
O SR, MARINHO : - E já se diss·e que as 

propostas do nobre n'linistro forllo ap1·esen
tadas porque elle é máo homem ? Tem uma 
politica com a qual não combino, nem com
~ina o meu nobre amigo, mesmo porque póde 
enar. 

Sr. presidente, a fallar a verdade não es
tava disposto, nem preparado para faltar, nem 
sobre o adiamento, nem sobre o orçamento ; 
voto contra o adiamento, porgue a res
peito de orçatilento pouco oú nadiJ. tenho -a 
dizer. . 
. O nobre deputado lembrou-se de interpellar· 
a ,.S. Ex. a respeito do inspector da the
souraria das Alagôas. Se por ventura pu
desse· esperar alguma cousa, eu lambem pe-. 
diria a S.. Ex. algu·mas informações · a. res- . 
peito da adn1inistração da fazenda da minha 
provincia .... 

O SR. PRESIDENTE : - Quando se tratar 
da materia," poderá o Sr. deputado fazer 
a sua interpellaçito, mesmo porque em ques
tões de adiamento o Sr. ministro não póde _ 
entrar. . . 

O Sa. MARINHO : • Perdôe, me, V. Ex. : 
como o Sr. seéretarw Nunes Machado fallou 
nisto, e V. 'Ex. não o chamou á ordem, 
julguei qàe pode1·itl lambem faJlar, .j11Jguei 
que a lei fosse jgual para todos ; más agorà 
conheço que nao · é, voto · contra o adia
men tó. 
. O Sr~ Carneiro Leio. reconhece que a· con 
i;;lituiçllo det~rmina que com o: orçamento da 
receita e despezà do anno futuro se apresente 
o balanço da receita e despeza do ·anno ante-

, cedente ; mas não.sabe quaes sejão os meios 
. que se tem.fornecido para -se cumprir este pre

ceito. Nota que alguns Srs. deputados que têm 
pertencido á commiss,io de contas, e que votão · 

· .pelo adiamento, não se t~m aproveitado desses 
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SESSÃO EM 1 DE AGOSTO D& ll~39 

balanços que agora exigem, não têm apresen· 
tado a tomada de contas. Concede que os nob1·01:; 
deputados tenhão encontrado alguns embaraços 
na maneira por que essas contas têm sido ap1·e· 
sentadas: mas, julga que era do rigoroso dever 
desses senho1·es apresentarem medidas que re
movessem esses embaraços, e que fize!!:sem coro 
que as contas se apresentassem em tempo e 
promptas. Não sabe que proveito tira a camara 
em adiar esta questão ; embora os balanços 
sejão ·apresentados dentro em pouco tempo, é 
natural qne tenhao os n1esmos defeitos dos dos 
annos anteriores. Lembra que a camara, em 
vez de se occnpar em estabelecer meios conve
nienles para a a presentação de um bom orça
mento : ainda em um dos 11nnos antecl.!dentes 
prorogou o prnzo para a apresentação dos ba· 
lam:os, estuheleceu dous nnuos em vez de um; 
e ainda que esta disposição, fosse rcvogadu, o 
pouco eJpaço que tem havido de Outubro para 
cá ,não tem dado lugar a que se cumpra o que 
o anno passado se deliberou a respeito, 

Qcmnlo á inopporlunidade das propostas do 
Sr. ministro ela justiça, diz que ha uma razão 
plausível pal'a que o St·. minisll·o não lenha 
apresentado ha mais tempo :-A r.amara es
teve ocçupada corn a <liscus:;ão <la respostt1 á 
falla do throno, depois entrou nas leis da fi. 
xaçn.o de forças, leis em que o ministerio Linha 
interesse Ul'gente, q~le desejava ver discutidas, 
para depois apresentar ouh·as propostas. 

Conclue dizendo que áquelles Srs. deputados· 
que não achárão as explicações dos Srs. mi· 
nislros explicitas e claras é que cumpt·ia 
pedir novas explicações sobre a politica do mi
nislerio : para o orador, as explicações dos Srs. 
ministros farão satisfactorias. • 

. O Sr. Visgueiro :-Sr. presidente, nunca· me 
achei em maior embaraço, porque, desejando 
muito que se discutisse a . lei do orçamento, 
e principalmente· por termos ·na casa o Sr. mi
nistro da fazenda, em quem . deposito grandes 
esperanças, comtudo sou obrigado a votar pelo 
requerimento de adiamento, visto que ser-me
ha difficil iotar pela lei do orçamento sem ler 
á vista os balanços dos Jies ~n nos· pas:ados i 
não porque eu despreze as mfcr~ações que 
me pod~m dar, e julgo qtie muitos h~vemos de 
vota1·-firl'r1ados em informações; 'porém, posto 
que assi_m seja, quero ter o documento na 
mão, queró ter por onde me regular, porque 
· nem sempre hei de votar pelo orçamento do 
gÔverno, ou pelo da commissão. 

Disse um Sr. deputado que era máo que o 
Sr; ministro tivesse de voltar; concordo com 
isso; e sinto que o Sr. ministro· passe por esta 
tortur·a ; pois assim considero ~ vinda de um· 
minish·o.assistir ás nossas discussões; porém a 
culpa nl.\O é riossa, e eu só -quero que se cumpra 
o preceito da lei, afim de qúe tenha na mão 
o balanço para me regular na votação. Disse o 

mesmo Sr. d:?p11tado que o req11el'ime11to e1·a 
inopportuno e inexequível: eu nlto penso assim, 
porque vejo consignado em um artigo do regi• 
mento, que no acto· da discussa.o sao permit
tidos os adiamentos, e nói:1 como não estamos 
fóra della, assento que o adiamento é muito 
opportuno : quanto á sua inexequibilidade, 
tambem nao a vejo, porque o Sr. ministro já 
nos disse que os balanços estavao na imprensa, 
se é que eu percebi bem ; mas o que é ver-

. dade é que nós não queremos os baJanços na 
imprensa ; quero-os nesta casa para poder 
ro~. . 

Cuido que o Sr. ministro,· respondendo á 
interpellação do nobre deputado o Sr. Amaral 
sobre o adiamento, se desculpou (se bem o 
entendi, porque póde ser que ouvisse mal) 
cóm os annos passados, em que não vierão os 
balanços de 1836 a 1837, e 1837 a 1888 : 
é verdade que assim se praticou o anno pas
sado ; mas póde a camara não estai· na mesma 
opinião, e pela' minha parte declaro que nao 
estou ; e ar1uelles S1·s. deputados que com- . 
batem o adiamento, posto que na.o julguem 
necessarioc; os balanços, como o Sr. deputado 
Souza Martins, todavia nao deixa.o de con
cordar que elles serviriao para alguma cousa. 
Desculpou-se mais o Sr. ministro com as the
sourarias ; é pois sobre este ponto que eu 
insisto, desejarei logo saber porque é que os 
inspeclot·es, como o das Alagô:,s, na.o têm cum
prido com os seus deveres ; desejarni snbet• 
logo dessas demissões e reintegt·açõe..;. Por ora 
nada mais tenho a. dizer. 

O Sr. Andra.da· Ma.chad.o :-Sr. pres-idente, 
vejo-me embaraçado para votar : conheço que 
o adiamento desta discussão importa nllo 
termos orçamento este anno ; mas por outro 
lado_ eu vejo que a lei detem1ina_ que os ba
lanços sejão apresentados, e nào sei como hei de 
votar contra a lei, sendo o meu principio
habemus legem,-, .e sendo a obrigação de apre
sentar os balanços no anno seguinte imposta, 
não s9 pela constituiçao, como pelas Jeis de 
183õ e 1837. Eu não sei como se J.iossa co
nhecer se o dinheiro publico é bem gasto sem 
se compararem ~s bala.,ços com as leis que 
autorisárão a despeza. Dessa comp~ração é 
que podel'emos tirar a illação se os interesses 
pl.lblicos têm sido attendidos na~ diversas re-

. pa1·tições por Qnde. taes d~spezas forão füitas. 
Nesta cruel -alternativa, · embora fiquemos sem · 
lei . de ot•çacr.ento~ sou obrigado a votar pelo 
adiamento. Se ficarmos sem orçamento, o que 
suceederá? Uma desordem talvez ; carregue 
sobre os minish'os · esta responsabilidade ; e 
se atacarmos a constituição, sobre quem, re
callirá P Sobre mim : é o que eu não quero. 
Nem me venhão com desculpa~ fundadas em 
que as assembléas passadas discutirão o orça
mento sem terem presente o balanço : se as 
assem biéas passadas assim fizerão, fizertlo muito· 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:33 - PÃ¡gina 20 de 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456 SESSÃO EM 1 DE AGOSTO OE 1839 

mal : ninguem lhes deu direito para destruir 
um artigo- da constituiçi'\o sem estar revogado 
compelcntemenle, e para 01·d~:1arem o que 
bem quizerrw, em bol'a a isso se oppuzesse a 
constituição e as leis : eu não o adrnitlo. Por 
consequen~ia a bem múo grado meu sou obri
gado a votar pelo adi;,mento. 

Não quero seniar-me sem fazer seniir a 
um nobre deputado, a quem muito respeito, 
a seve1·idade que teve para com um collega 
'V\r..t-.r--r.. V"' l-...r,V'I.'\ rlr,fr,...-..r1r..u r.e, n'l""l""l;I"\.,,...~ Y\.>nr< Ylt'i.r'l 
1-1v.:,~v. D UVUJ \.ICll.::U\.H;l v;.::, 0.1.UJt,V;:,' J.tJCl;) LH%V 

é bom lambem atacar a amigos, porque reputo 
que todos os membros da casa assim se devem 
considerar (apoiados), mórmen!e quando nno 
ha razl'lo da parte que ntac.:a. A expressüo 
do nobre deputat.lo" (o Sr. 0lloni) foi 1nuito 
cornrnedida : clle disse -nodia- : o Sr. depu
tado tratou antes de res;dvar o rnini!:itro, ·di
zendo que se nl\o conhecesse o caracter probo 
e honesto do nobre ministro da jrrsliça, etc. 
O peior é que os Srs. deputados que quir.etfü.l 
defender o nobre ministro parece que o cal
Cál'ão. O Sr. deputado pela provincia ele Minas 
(o Sr. Carneiro Leno) fez urna defesa que pura 
mim foi urna nec.:us:1ção, porqne, q11ere11do ex
plicar a rnz11o por qué o nobre ministro não 
apresenlára no principio da sessl\o a:; cere
htinas prnpostas, disse que o na.o fizera para . 
se tratar du fixação de fol'ças de mar e lerra. 
Isso é triste cousa, e quero dizer que o mi
nisterio, que é bastante assisado, vio que a 
a presenlação de semelhantes rneúidas teria op· 
J (.sição de um lado inteiro d,1 casa, e arredaria 
a esse lado inteiro de fixar a força de mat· e 
terra da fórma que se queria. · 

Se o ministro assim tivesse obrado, leri,, 
Us:ldo de espertez::i. Para mim pouco me irn
-porta que o minislerio apresente suas me
di(fos antes ou depois: os meus principias 
são sempre votar <.:Om o ministerio quando 
tem razão, e votar contra elle quando vejo 
que a não tem. (Apoiados.) Votei as -forças não 
para fazer obsequio aos Srs. ministros, mas em 
alteuçao ao estado do paiz. Quiz peccar antes 
por mais do que por menos, porque me pareceu 
que era melho1· dar demais, do que que os mi
nistros viessem depois desculpar-se eomno!.-co, 
dizendo que não lhes lrn.viai:nos dado a força 
que o serviço publico exigiu. Démos mais do 
que pedirão por este motivo, porque mesmo 
tem havido sempre na casa pessvas que têm 
accrescentado ao que os ministros têm pedido ; 
e nesta parle, no meu. entendei·, os Srs. mi
nistros não têm sido muilo delicados, aprovei
tando a isca Jogo que se lhes dava. Eu entendo 
que eJles devião ter-se apresentado na casa pre
parados, e pedindo o que as necessidades do 
-serviço exigiao. 

Eu· não · procederia assim : eu npresenlaria 
francamente o que julgava carecer ; mas pedir 
menos, e aceitar mais, não acho muito leal. 
?vias eu obrei como- deputado da naçM, aHenlo 

ao estado da nnçM inteira. Eu vejo o desmo
ronarnento do Brn,.il, vejo que é preciso forçà, 
e mótrncnle força, que deve set· applicada, pot· 
serer'Q irnpossiveis os meios de reconciliação. 

Quando se discutirem as propostas, eu as 
a tacarei ; fizerão· me desconfiat· do m in islcrio. 
Francamente o digo em presença do nobre mi
nistro: agora hei de ter muito cuidado em dar 
o meu voto: considerei sómente o que julgo es
senci.:il para o paiz; ludo mais que não é de 
toda a esseneialidade hei de pesar ou!'o f1o, 
porque não tenho mais confiança no minis!Prio. 

O Sr. Oliveira : -- Entendo q11e se pnssnr o 
adiamento a camarn dará algurn,1 pt;ova de 
poucé\ ci1·c1rn1spccçào 1 e que o desapontamento 
n:'.lo serú do rninislrn, mas da camarn. A ca
rnam, quando mandou hontem convidar o St·. 
rni11islro para se, discutir o 01·çamenlo, subia 
qt1e não existia na casa o balanço; portanto, se 
considerava indisµensavel a presença do ha
lanço, não devia ter conviJado ao Sr. ministl'o; 
e se 11ão julgava indif-pemmvel a presença do 
balanço lrontcm, não lta razao pnra o julgar 
lio,ii', e portanto dt!VC l'cjeilar o adiamento. 

Sr. 'preside11le, eu en1enclo que os hal.mços 
sM fot·rnndo:; pi'Í11ciµalmente pnrn a iontatb de 
corttas, e que pat·a o ot·çament.o se deve allender 
mais á legislação do paiz e ás suas neccssi<lddes. 
Ora, se alé hoje não se tem tornado con~as por 
defeito dos balanços, corno _é que se quer hoje 
que esses bnlanços assim· defeituosos rossão 
servir para a díscnssão do orçamento ? Acho 
zelo denrnsindo. No anno passado foi ta vão cio us 
balanços, e entretanto disculio-sc a lei elo or
çamento sem que apparecesse reqnerimento 
pedindo o adiamento da discussão. 

O nobre deputado pela provincia de S. Paulo, 
a qnem uiuito- respeito, dis~e que pão podiamas 
votar nesta cusa sem termos confü:nwa no rni
nislerio, e q ne nào podiam os ter tmia a con
fiança no minisfol'io sem que livesscrnGs pre
sentes os balanÇ'.OS de 1836 e 1837. Ü1'a, todo o 
mundo sabe que nessa época o 1wbre ministro 
da faienda não só não csla.va na administrn<;ão, 
como se achava na Europa; portanto nrio acho 
este argumento m.ui&.Q valioso. 

A 1 vista deslns co'l'tsiderações nll.O posso vohu
a favor do adiamento. 

O Sr. ·Montezuma principia dizendo que 
depois de tet· estudado- a materia, . muitas 
reflexões llie occorrêrão para elle de grande 
peso. A lei de 1835, diz o oradl)r, determirn..iu 
aquillo que era vantajoso no paiz, e tanto mais 
vantajoso quanto creio que sem l'egular estado 
de finanças, qualquer que seja a liberdade 
escdpta; pouca será aquelfa que se deve chamar 
liberdade pratica. 

O Sa. ANDRADA MACHADO : -Liberdade de 
papel,' que é o que nós temos. 

· O SR. MoNTEZUMA :-A lei de 12 de Oulllbro 
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SESSÃO EM 1 DE AGOSTO DE lR!lH 7ô7 

de 1887 ainda melhor desenvolveu a materia, 
l'evogand\J parte do ar-t. 18 da lei de 1836, que 
dava autorisaçAo ao gC1verno para apresentar 
os balanços depois de ter decorrido mais um 
anno aléµ-i ào -pra?.o em que ·é ohl'igado a 
claras contas. O i11usll'ado ministro da fazenda 
do gabínete de 19 de Setembro, que ainda por 
esta \fez lira a minha attença.o, npresentou (nn.o . 
sei se digo coin exactidAo ; poderei estar enga
nado) alguns balanços, mas n110 cumprjo em 
tudo o preceito da lei. Eu desculpo ao nobre 
ex-mif1istro du fazenda. · Tendo sido a lei pro
mulgada em 11 de Outubro de 1887, nau 
havia tempo sufficiente para que o govemo se 
achasse habilita<lo no começo da sessão do 
anno passado para cumprir exactamente o 
preceito da lei. Por consecJuencia desculpo o 
Sr. ex-ministro; e já se,vê a maneit·n me.lindrosa 
com que desejo sempre exprimir a minha 
opinillo a l'espeito dos 1.tclos da adminisll'llçllo 
de 19 de Setembro, e com muita especialidade 
a respeito do meu nobre amigo e collega, 
deputado pela provincin da Bahia, o Sr. ex
ministro da fazenda; 

Ora, pergunta·rei a mim mesmo se acaso se 
nno pódc dizei· lambem que os mesmc.s em
baraços encontrou o nobre ministro da f'azendn, 
que se acha presente,' Se S. Ex. quizesse ter 
a bondade de nos dizer qne providencias aehou, 
quaes as medidas que adoplou depois da sua 
entrada para o minislerio para desempenhar 
com exaclidão este preceito da lei, eu me · 
acharia talvez habilitado para exprimh· o meu 
pensamento, para dar o meu voto ácerca da 
questão. Julgo tanto mais indispensavel esta 
explicaça.o, quanto S. Ex. ha de ver-se na neces
sidade de salvar a sua reputação administrativa. 
A actividade de S. Ex. demonstradu em outtos 
acios, deve dar â camara a esp~rani;a ele que 
S. Ex. tenha· lambem a este respeito dado pro
videncitlS muito efficazes. 

. Eu já disse, Sr. presidente, que emiltindo a 
·. minha opiniãp ácerca do adiamento, não a 

posso basear completa-mente sobre o modo 
. por que foi cumprida a Jei de 11 de Outubro 
:de 1887. Eu creio que devo appellar para a 
djgnjdade da camara, __ para a dignidade que 
deve merec~, o goverlo · do nosso pajz. Ora, 
st:irá em alguma cousa compromellida. a dign_i- . 
datle da camara ? Será em. nlgama cousa injus
tamente compromettida a digniuadc do governo, 
votando-se pelo adiamento? 

Creio que a eamara concordará em que, es
perando pela presença do Sr. ministro para 
~ssistir á discussão do orçamento, na.o esperava 
que ell~ trouxesse h_oje comsigo os balanços. Sa
bendo, pois, a camara que ~ó obteria do Sr. mi· 
nislro explicações e informaçDes verbaes, por 
que motivo a carnara, ba tres mezes. que tra· 
balha, não exigio os belanços para poder tomar 
na ausencia do Sr. ministro uma deJiberaç.ão a 

· este respeito? Por que motivo cada um de 

TQSTO U 

nós.... Eu principio, St'. presidente, a ~u1par a 
mim p1-oprio, porque nao hei de ser eu que hei 
de culpar Oi:i m~us dignos collegas, por que em 
patdotismo, ze1o e solicilude. pelos intet·esses 
do meu paiz não quel'O dar a p1·efe1·encia a 
ninguem ; não quero que a1guem me tome o 
passo. Portanto, culpando a mim proprio, 
por que raz.no eu, representante da nação, não 
exigi esses escluecimenlos, o exame desses 
balanços para entrar no verdadeiro conheci. 
mento da questão? Tenho, portanto, Sr. presi
dente, feito censura amarga contra o meu pro
cedimento. 

O SR.·· A:itDR,\DA MACHADO : - Conlra o da 
camara. 

O Sn. MoNT&tUMA !-Depois, portanto, de se 
ter determinado na ca.ma\'a i1ue o Sr. ministro 
fosse convidado para assisfü á discussão, porque 
a camal'a implicitamente entendeu que nllo 
erAo precisos tues halnuços, como ha ,le a ca
mara hoje declarar-se contra esta opinião, sem 
q11e em boa logica, e segundo a boa intelli.
gencia dada aos seus trabalhos, se mostre com
pletamente ccmlrndictoria com a sua propria. 
deliberação, posto que lac:ila ? 

O orador, continuando, mostra que os nobres 
membt·os da como1issa.o de fazenda lomó.rão 
sobre si uma responsal>füdade que elle não 
quizera ter. Pérgunta porque motivo os illuslres 
membros da commissão não consultárao a ca
mal'a âcerca deste objeclo : G se a ilJustre com
miss~o póde trabalhar, póde formar1 organisar 
o orçamento sem ser influida pelo governo. Se 
se deve sempre entender que é trabalho da ca
mara aque.lle que feito pol' alguma de suas com
miss:0es, como deixar nesta occasi1.io de con
tinuar na discussllo do orçamento? Como votar 
pelo adiamento ? 

O orador passa a moslrar em como o pro
cedimento do nobre ministro do imperio é 
e:xpHcado pelo comportamento delle orador, 
quando tendo entrado 110 ministel'io, teve a· 
honra de se apresentar nesta. casa pela primeira 
vei. Enu1.o, diz o orador, pe1·guntárão-me alguns 
Srs. deputados, que pertencera.o á l:ldn1inistração 
de 19 de Setembro, se o governo· não pretendia 
fazer propostas ; se o· governo na.o pretendia 
revogar o decreto de 18 de Março, e outras 
cousas, a que eu respondi francamente :.....:. 
Senhores, entrei na a.dmínistra:çio ha poucos 
di:is ; um mez · ou dous mezes julgo que 
não é ·tempo sufficiente para um homem se 
julgar habilitado para fazei' propostas ao corpo 
legislativo sobre objectos de grande importancia; 
e~tou examinando a repartição : desde que eu 
ficar senhor de tudo aquillo que é capaz de con
stituir uma opinião, de dar um pensamento, eu 
virei apresentar as propostas. - Censurou-se
r:ne, perguntando se eu ua.o era homem que m·e 
occupasse da pólitica e da a..:irninistração do 

· paiz , eu respondi - que sim, ma~ qu_e tendo 
°158 
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758 SESSÃO EM 1 DE AGOS'l~O DE 1839 

conhecimento lheoricos antes de entrar na nd
ministrnçno, nccc!:lsituva de pratica pal'U hrrn1 
co11hece1· as necessidades do puiz, porque jul
gava que má.o homem de estado em aquelle que 
só se dirigia pelos conhecimentos theoricos, 
e tazia p1·opostas no seu gabinete, sem que 
tivesse conhecimentos praticas do estado do 
paiz.-Creio que eslas t·azões agradári:'l.o mesmo 
ao nobre ex-ministro da justiça, que · me 
persuado que me t'ez jusf.iça nessa occasião, 
corno em muitas outras me foz a honra de fazer. 

O nobre ministro do impel'io entrou ha pouco 
tempo para a adminisll'ação ; tinha só conheci
mentos theorelicos e nao pr,tticos. Ai.:; pl'Opóslas, 
ao menos algumas deltas, versão sobre objeclus 
que devia.o ser baseados em iufornrnções vindas 
de longe, por exemplo, do Pará ; e posto 
talvez já existissem no gabinete algumas info1·
mações a este respeito, dGVO crê1· que S. Ex. as 
não julgou sufficienles. Como, pois, censumr o 
nobre ministro do impel'io por não ler apresen
tado as suas propostas muis cedo ? Foi neto 
de prudencia antes do que de negligencia. 
Esta razão creio que já· basla para ju:;tificat· o 
procedimento uo nobre rninisll·o do imperio, 
Além desta 1·azll.o ha outra1 que póde não ser 
geral para a carna1·a, nfas que para mim tem o 
ma:ior peso po~sivel. Eu considet·o a posição dt: 
um ministrn interino a mais difficil de sei· des· 
empenhada .. 

O SR. ANDRADA .MACHADO: - Elle é effüctivo 
na repartição da justiça. 

O SR. MoNTEZUllIA : - Eu, Sr. presidente, se 
me visi:e, corno já me vi, nessa posição, havia 
·de ter a maior circumspecção em- decidir dos 
negocios publicos ; ora, isto nao é só pelo que 
diz respeito á repartição em que eu era ministro 
interino, mas mesmo a respeito daquella em 
que eu era ministt·o effectivo. En já l.fo;se nesta 
casa, e a ca1na1·a deve-se recordar (creio que 
esta é tambem a opinião da camara) qu~ a en
trada· de dous ministros novos para o gabinete 
póde mudar completamente a face da politicado 
gabinete e· alterar se1,1s princípios .. E enlão nao 
deverá um ministro ser circumspeeto, tendo de 
apresentar propostas, lendo de designar, fixar 
completamente a política do gabinete? Sem du
vida nenhuma. Para que ver-se em embaraços, 
ou na necessidade de dar a sua demissão? Não 
é melhor que a aclrninist1·açãÓ marche com pm
dencia? Tudo dope~1de, portanlo, SI'. presi
dente, do complemenlo do rninislerio : e se 
S. Ex. o Sr. mi11istro que. está presente nos qui
zesse ácetca deste objecto atliantar mais algumu 
idéa, exprimir mesmo o seu pensamento e dar
nos alguma explicação, eu agradeceria qna11lo a 
S. Ex. agradasse dizer, corno um f,1vor especial, 
e pal'a mesmo ir dando criais apoio e sustentação 
ao gabinete. · 

O orador conclue votanqç, contra o adia
mento. 

O Sr. :Ma.ria, do Amaral vend<', contra o que 
esperava, 'I 11e a sua emenda vai sendo objecto 
ele uma discussã.o p1·olongada, pede licença para 
a reliraL', 

E'-lhe c:oncedida. 
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA : - Eu a offereço 

como minha ; eu quero uma votação sobre este 
objecto. 

A emenda é novamente apoiada, e entra 
outra· vez em discussão. 

O Sr. Carneiro de ~a.mpos : - Não -trnta1:ei . 
de 111usln1r yue o ad1a1Ul:'11lo ·não é necessar10, 
já oulro:3 S1·s. deputados o têm demonslrado. 
Tratarei unicamente de procurar remover alguns 
escl'Upulos de alguus S1s. deputados pela minha 
provincia, que me p;u·ecêrno achur na consli
luição a uecc~i;::;idaJe <le se nãu d iscufü o ot·,,a
mento se111 se lc1·em ap1·es1mlatlo os h,il;111çut-J, 
E' verdade que a co11slit11i~~no 111arc1i u obrigaçno 
de o go\'emo. aprese11t,11• os balanços, 111ui.; cm 
parle 11enl11rnrn csla lwlrn:c q11e u c1Hnu ra nllo 
discuta o Ol'\)t1111e11tu 1:m111 su ter nprc!suulnclo os 
btdanços. A co11slil11i\~l\o prescreve a obriga~iAo 
de npresenltu· os balanços pum u tomada de 
corllas. 

Um nobre rleputado, fazendo 1·epnro na ex· 
prcssO.o de outro nuhre dl·1111lado de Minas, que 
exµlicuu-se muslrnutlo quu 11i.\o tivuru intenção 
dt: offeudet· o Sr. ministro da justiça, pa1·e.ce 
q11c o {Jffe11deu rnuis e sem tazllo, pois que tlisse 
que·o S1•. 1ui11isl1·0 d,l justiça não fôra leal parn 
com a calllara, e affirmou posilivameutc que 
houvern falta de lealdade, e a l'aZão que deu foi 
que o S1·. ministro esperát·a que se tivesse con
cluído a discussflo das leis de fixação de forças 
de lerra e mar para apresentar as snas pl'O· 
postas. Esta razão, Sr. presidente, me pa1·ece in
sulfü:iente, nem tem o mcno1· peso. Pois porque 
a camara ultimou u discussllo destas leis, já o 
miuislel'Ío está senhor dessa força ? O senádo por 
ventura nada vale? Não_podemos mesmo. na 
lei do orçamenlo desfazer o que fizemos ? O Sr .. · 
ministro da justiça será tão myope que Iião 
conheça isto? Parece pois que por nenhuma 
fórma se póde julgar que houvesse falta de leal
d_ade tia parte do Sr. ministro da justiça. 

O Sr. Candid.o Ba.ptista. ( minisfro da fa
zendci) -: -Um Sr. deputado por .Minas desejou 
saber quando poderião ser aµresentados a esta 
casa·os balanços que se ,lchão na imµrensa. Não 
poderei responder com precis1'1o ; .mds posso 
fazer activar de tal maneira o lnibalho, que talvez 
na semana que vem po:;sao ser apresentados ; 
mtls qso do cOrt·ccli v,, tal vez, porque nào posso 
dar uma segurança pet·foita. · 

Outro nobre d1!µutado por Pernambuco per
guntou quaes as provincias cujas lhesonraria~ se 
achavão em falla sobre a reme::1sa dos balanços, 
e desejou saber· se no seu · numero figurava a 
prõvincia de P~rnambuco. Tenho a satisfação 
de informar que não, e que a thesonraria da 
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provinda de Pernambnco é nrnn elas mais pon
h.mes 110 1:m11pr·imP11lo de s,:us de\·eres. (N·ume
t·osos ctpoiado8. ) O balunço que l"alluva e parece 
faltar àinda é jnslr'unenlc tia Lhesouraria da 
minha provinda: rnns as circumslnncias ern que 
se acha a provineía me pnre(;e que são razão 
sllfficienle para justificar alé crrlo punto esta 
demora. Quanto ao balanço de 1837 a 1838, 
que devo apresenlar, não está nem mesmo or
ganisado no thesouro;porque fallão os elerrienh.Js 
precisos. 

Um nobre depu~ado me feíuma interpellação, 
desejando saber quaes as providencias que eu 
<lei, e q11aes as dad~1s pelo meu antecessor para 
pre·venfr este inconveniente e chnmar· as tlie
sonral'ias ao cumpl'imeulode seus deveres. Têm 
sido Ôi:ldl\s as provitfoncias que cabem 11n alçada 
do rni11isl ro dn fozendn, que se. límitno ás :ul
moc•sl11ções, exho1·,luçõcs u l'C1prehc11sõl1S ; mas 
c111quanlo a lei nno armai' o lllini:,;(ro c0111 o 
podei· 11ccessario pnrn compellir as l11eso11rar-ias 
n cumprir o seu dever, nno·é possiv~I quP. linja 
a necessaria ponlualidadc. 

Nno sei se me $(:'l'á permíl.lido levai· a rní11hn 
info1·1m1çi10 adiante, rallnudo sobre a opinião 
aqui emilliclt1 1 de que a discussão da lei 1\e fi
xuçno de dt"speza depende da apresenbtção dos 
balanços. \\lao só n1:>~ta crisa, de que já tive u 
honl'a de fazer parle, como nas nt1tõl:!S eslranbas 
·atreila~ ao systema · representutivo, nunca se 
exigia a apl'esenlação dos balanços como razão 
financeira ; como razão de conveniencia, admit
tirei ; ma$ co1uo razão financefra, peço licença 
para duvidar; porque os balanços servem para 
a tomada de conlas, mas nunca de base a orça
Int;!lllos futuros. 

Quanto aos outros objectos que se tem 
tratado, reservo-rm1 para responder em oc..-iasião 
opportuna. . · 

E' rejeitado o adiamento. 
Entra portanto em discussão o orçamento do 

ministerio da fazenda. 
·o Sr. Marinho : - Corno os nobres depu

tados que· podia.o fallaL' sohre a materia não 
têm pedido a palavra, só para que a discussão 
fique adiada até amanhã, levarei agora á pre
sença de S. Ex. algumas considerações, posto 
que eu na.~ viesse preparado para esta dis
cus~Ao. 

Eu desejo que.o Sr. ministro me faça a graça. 
de informar-me a respeito do estado da ndmi
nislraçAo da fazenda em minha prnvincía ; por
que eu entendo que é o mais desgraçado possivel. 
Consta-me que os enipr(.>gados publicas alli nao 
sao pagos de seus ordenudos, que a divida 
àctiva não · se arrecad11, e creio que posso 
afiançar a S. Ex. que o inspector da thesouraria 
é o proprio a não promovee· a arrecildaçao, e 
lrabalha quanto em si cabe para qne a dívida 
activa não seja dev~darnente arrecadada, abu
sando do seu emp1·ego para crear clienteUa e 

amigos, e recommcnclando até aos procuradores 
füc:ws dos m111dcipio~ parn que não instem 
pela cobrnnç.i da divida a respeito deste e da
quelle sujeito. Sei mais que dinheii·os arreca~ 
dados conlinuno a ficar em m~os de particu
hlres quanto tempo querem; que os collectores 
não prestão contas ha muito tempo. E11 espero 
que S. Ex. na sessão seguint.e ha de dar alguma 
explicação a este respeito. Então pedirei a 
S. Ex. que olhe para a desgraçada provincia de 
Minas, cuja administraçi'\o da fazenda é lamen· 
lavei, e_ q11e veja que é preciso demillir o ins• 
pcctot· <la tl1esour11ria. Parece que o tempo não 
é de demissões, não é cliurnlerico : hn tempos 

· cm que se concedem demissões a e'n1pre
gnilos muito µrobos e l,ourauos sem motivo, 
corno acon lecell ao honl'udo ex-inspeclor da. 
llrnsouraria da J)l'Ovincia de S. Paulo, e ha. 
tempos cm qnc nl.\o lm demissões. Note o noh1·c 
ministro que o i11spec.:tor da t11,•soururia de 
Miuas üonl'essou r:1n pleua sessno da assombléa 
pl'o\'i11cial que linha consentido na mllo de 11111 
pnrlicul.tr trinta e tanto~ coutos. S. Ex. uno 
i•ó !e ignorai· C$le fücto, qne foi p11hlici.\do pelos 
jomaes. Eutrclanto, Sr. prcsideute, esse ius
pcctor nrto é llemitlido, o cu llevo foliar ao 
S1·, minislro com muita frnnq11cza, nüm espe1·0 
crue o stja. Mc1s emfirn eu cump1·0 com o meu 
devei·, apl'esentando ao Sr. ministro os factos 
de que tenho noticia na minha provincia. 

A d iscussilo fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem ào dia a 

mesma de hoje, e levanta a sessão depois das 
duas horas. 

Sessão ein ~ d_e Agost.o 

PRE5IDl1:NCIA DO SR. ARAUJO VIANN.\ 

Su.Ml\lARIO. - Expediente. - Pa1•eceres e reque
rimentoa. -Ot·dem do dia. - Urge~cia panx. 
o negocio do Sr . .Meú-a.- Eleições de 'Sergipe; 
conclusão do d1".scurso do Sr. Pacheco. - Or
çamento da fazenda. 

A1s 10 horas da manhã faz-se a charnada, 
e logo que se reune numero legal. de Srs. de
putados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedentê. 

Faltllo com causa participada os Srs. Ca
jueit·o, Costa Miranda, Urbano, Barreto Pe
dro::;o, Busl~mante, Alcibiades, A~sis Masca
renhas, Pinto Coelho, Cosia FerrPJra e Moura 
Magalhães; e sem ella os Srs. Souza Franco, 

· Francisco do Rego, Sebastião do Rego e Mello 
Mallos. 

EXPEDIEN'fE 

· O SR. 1 º SECH-ETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios ~ 

Do ministro da justiça, remettendo não só a 
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copia da representação da camara da cidade 
da Cacho€'ira da provi ncia da Bahia, sobre 
a prop~sta para o lugar de juiz de orph1:los 
daqnelle municipío, corno todos os documentos 
a que ella se.ref'erei de ns. 1 a 7, com
municando tambem que o governo nenhuma 
decisão deu ainda sobre tal objecto , por 
haver-se exigido do presidente da provincia 
informação na conformidade do que requereu 
.o conselheiro procurador dc1 corôa.- A quem 
. fe:t a requisição, 

Do mesmo ministro, participando que lendo 
exigido do ofticial-maiol' da secretaria a seu 

. cargo ns inrorn1ações que lhe forào solicitadas. 
por ordem desta c:unara sobre os emolumentos 
percebidos pelos officiaea dellli nos arrnos finan· 
ceiros dlJ 1835 a 1838, transmilte a infor-
111açn.o do sobredíto ol'ficíul-maíor.- A quem 
fez a reqt1isiç9.o. 

Do secretario do senado , remeltendo as 
emendas do mesmo senado a uma propo· 
siçno desln camara, concedendo a Gustavo 
Adolfo Rey a faculda<le de formar uma com
panhia, ele.- A impl'imir. 

Vai à cornmissa.o de constituição o requeri· 
menta de Bernardo Xavier Pinto de Souza. 

Lê-se e approva-se a redacçao da:; emendas 
desta camara á proposta do governo sobre 
a fixação das forças de terra para o futuro 
an no financeiro. 

Lê-se e approva-se a reàacção da resolução, 
approvando a pensão de 400$000 annuaes 
conferida por decreto de 20 de Fevereiro de 
1837 ao capilào de guardas nacionaes da 
provincía de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
José Ignacio da Silva· Ourives, em remune
ração dos importantes serviços por elle pres
tados á causa da legalidade na díta província. 

Lêm-se os seguintes pareceres das com
missões do orçamento da fazenda, e 3& de 
fazenda: 

« A assem.biéa legislativa provincial de Matto
Grosso por uma sua representação datada de 
'.G9 de Abril de 1836, pede a esta augusta 

_ camara que o producto dos impostos gernes 
sejão temporariamente applicados para as des

. pe~as provinciaes á vista da deficiencia de 
suas rendas, e de um deficit sempre constante. 
A commissão do orçamento da fazenda ob-. 

. serva que peias diversas leis do orçamento se ha 
supprido esta e outras provincias, cujas rendas · 
na.o chegão para suas despezas, e é por isso 
de parecer que não póde ter lugar semelhante 

. pretençao. . . - . 
« Paço. da carnara d~s deputados, 26 de 

Julho de 1839.--M. N. Cast1·0 e Silva.-J. F. 
Via-nna.-.0. Carneiro de 01.mpoB. » 

« Domingos Gomes Bello, negociante da 
praça da Bahia, recorre a esta. camara, para que 
se lhe mande· pagar· a quantia de õ:080$650 
de .moeda de cobre, que -diz se continha em 
50 saccos de numero 479 a 528,_que na con-

formidade da lei de 6 de Outubro de 1835; re
colhera á repartiça.o compelente em 30 de Ou
tnbro de 1837, dia anterior ao em que se devia 
findar o troco da moeda de cobre, cujos vo
lumes fora.o ao depois roubados pelos rebeldes 
de 7 de Novembro de 1837, como tudo consla 
dos . documentos que junta. 

<e Tendo o supplicante reconido ao governo, 
foi indeferida semelhante pretenção, . assim 
como a de outros em iguaes circumstancias, por 
não ser á fazenàa pubiica imputavel a nenhum 
pretexto o resultado de um caso fortuito, e im
previsto, qual foi o da rebellião de 7 de No
VCinbro de 1837 in1n1ediata e violenlan1ente 
manifestada, e muito menos porque o roubo se 
foz de um deposito, em que livi-e, e espontanea
mente consenlirno os requerentes, a favo1· dos 
quaes fóra ordenado por medida ,ie mera 
equidade, a que só deu causa a negli
gencia que tivel'Ao em apresentar ao troco 
aquella moeda no longo espaço de tempo de
corrido até os supracitados dias 30 e 31 de Ou
tubro de 1837. 

« A 311 commissa.o de fazenda concordando 
com a deliberaça.o do governo, e ainda mais • 
pela razno de se na.o t.er verificado a quantia 
contida nos ditos saccos, é de parece~ que se 
indefira a p1·etenção do supplic,rnte. _ · 

cc Paço da camara dos deputados, 22 de 
Julho de 1839.- M. Amaral.- S .. Marfin8. 
·-J. J. Pacheco.>> 

Ficao adiados por se pedir a palavra. 
Sao approvados os seguintes reqnerimentos 

das ditas duas commissões, a saber: 
« A comrnissao do orçamento da fozenda para 

poder interpôr seu juizo ácerca da represen
taçno junta da assernbléa legislativa provincial 
do Piauhy, que pede a intelligencia que se deve 
dar ao § o4 do art. 11 da lei de 31 de Outubro 
de 1835, precisa que o governo informe quaes 
as medidas que deu á respeito. 

« Paço da camara dos_deputados, 26 de Julho 
de 1839.-M. N. Castro e Silva.--:-J, F. Vi!mni:i. 
-G. Carneiro de Campos. >1 

« A 3 .. commissão de fazenda pa1·a poder 
opinar sobre o requerimento dos officiaes 
e empregados da thesouraria de S. Paulo, 
requer que se peção informações ao governo. 

<< Paço · da camara dos depu~ tdos, 30 de 
Julho de 1839.-J. J. Pacheco. -a. Martins.-
.J,J. Amaral. » · 
· S!lO tam bem approvados os pareceres se

guintes: o 1º da commis~Ao de instrucção pu
blica; e o 2° da 21• comrnissào de fazenda : 

« Francisco Jacintho da Silva Coelho, na.o 
se tendo habilitado com ci exame de geometria 
ern tempo competente para se matricular na 
.escola de medicina da cidade da. Bahia, pede 
a esta augusta camara autorisaçao para fazer 
exame das materias do l° anno da.dita escola, 
ás quaes allega ter-s:e applicado_ nà qualidade 
de ouvinte, ol:!rigando-se porém, antes do f30· 
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 183H 761 

bredito exame, a mostrar-se habiJita.do em todos 
cs preparalorios e:itigidos. Para obter esta 
graça pondera ter adoecido no tempo, em que 
devêra fazer o exume de que carece. A com· 

4 
- .J ~ - 1 . - - 1 , • • ' • m1ssao ae msu·ucçao puonca, consiaeranoo que 

o estudo dos preparatorios deve preceder ao 
das ~aterias da escola de medicina, e que o 
c-1,V\.r'\.l1n4"ln~l".l nl'&~ nl'9.-,,T-•t'":I ~r.r~,-...,, .,.)A.,).,.,. ~-wJ"!oe~!,,-._,., .,...._,l,,n 
wuppll\,Q,lJLÇ UQM p• u .... LCL -;:,,:; UdUU pi-,:;v l<UUtanc; 

ao estudo do preparatorio que lhe falta, nem 
que enfermára no tempo marcado para o res
pectivo f>XIHTif>; ;i,;,;jm l'f1mn h1mhPm n!'ln prov!1 
achar-se admiltido na escola na qualidade de 
ouvinte, é de parecer que a sua pretenção não 
tem lugar.- Bari,deira, de Mello.-Bi.svo de 
Ouyabá.-J. J. de Moura· .Magalhães. ))L 

,e A 2ª commissno de orçamento para dar o 
seu parecer sobre um requerimento q11e a esta 
auµuslu camnra fize1 rio os guardas ctu commis$a.o 
de saude do porto de Pernnmbuco, pedindo 
uugu1ento de ordenado, precisa que o governo, 
pela repartiçno dos rwgocios do imperio, in
forme: lª, se os i;unrdAs da commisstlo de 
saude, ll\nto nuquullc referido porto, como 110s 
demuis do impcl'io, so acl1no eff1:ctivumenle oc· 
cupados todos os dias utcis, ou se sómente nos 
dias em que se achtto em ha readas; 2º, se o 
governo entende que elles tenhno direito a 
augmenlo de seus ordenados, atlento o. seu 
trabalho dial'io, ou se podem ser conservados 
os actua1;s, sem prejuizo do serviço ptiblico. 

1, Paço da c:amara dos deput~dos, 31 de Jolho 
de 1839.-Antonio Paulino Limpo de Abreu.-
Joaquim Mareellino de Brito. ti -

Fica adiado, por se pedir a p~lavra, o se
guin!e parecer da commissão de justiça civil: 

11 A ordem terceira de S. Francisco da Peni
tencia dl'sta cidade represenla á camara qne 
havendo Antonio Alves de S. José, edificado 
uma cape!Ja no Porto das Caixas, freguezi!\ de 
Tamby, e designado para seu palrimonio tres 
moi:adas de casa~ conti~nas á mesma. capella, 
pedtra a necessar1a conhrmaçM ao governo, que 
submettêra o negoc:io á decistto desta camara ; 
mas que tendo depois fallecido com testamento, 
e disposto em uma de suas vet·bas que a náo ser 
confirmado o patrimonio da ·capella, faria de 
tudo doação á referido ordem terceira, era por 
isso conveniente que fosse quanto antes deci
dida a questao de confirmação, que · o não 
havia ainda sido em consequencia de se terem 
extraviado os papeis que lhe dizião respeito, 
por e~tar delJa dependente o direito da ordem 
supp]icsnte. A commissão de justiça civil, não 
podendo averiguar qual seja exactamente o 
objecto sobre que deva recahir a confirmação, 
p~r · não se apresentarem os documentos que 
Jhe. são. relativos, é de parecer que nenhuma 
dehberação se deve tomar por ora a tal res
peito. 

,, Paço da camara . dos deputados, 80 de 
Julho de 1889.-· M. · L Cavalcanli de Lacffl'da. 
-M. 'V: Tosta. ,, 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Galvão pede a urgencia do negocio da 
fahriea de farinha do Sr. Meira, na província 
da Bahia, pois julga essencial que a camara 
1he dê urna soluçllO. Allega que esta resolução 
de certo augmentará o desenvolvimento in
dustrial, e de algum modo sanará as profundas 
f~rid_as q ne as rev? luções têm feito áquella pro
vmc1a. Outro motivo lambem o obriga a pedir 
a ur~encia: esse cidadão nrestante está fóra de 
sua provincia, abandonou ;ua casa e inte~~s~~~~ 
na esperança de encontrar no· corpo legislativo 
alguma protec<;ao; portanto mister é que ella 
decida com a maior brevidade este negocio : 
propõe pois urgencia deste negocio, parn ser 
tr~tado co~_junctarnente com a nrnteria que se 
acllu em d1scussào. 

E' apoiada a urgencia e entra em discussno. 

O Sr. Alencar nno duvida que a urgencia 
qne pede o nubre deputado a favor desse 
cidad/lo deve ser approvada em outras circum
stancins ; nao deve, porém, ser preferida á 
questno das eleições de Sergipe, nem ao or
çamento. A ses;;no est.i a concluir-se, e ainda 
Hgorn começou a discussão do orçamento e 
a provinda de Sergipe está ainda sem rep~·e· 
sentantes : convém pois, tratar quanto antes 
destes objectos. Sabe-se que, apenas passa o 
dia 3 de Sete,nbro, a camara fica deserta. 
Se é fundamento da urgencia a imporlancia 
desle negocio, muitos outros em iguaes cir
cu111stanciaE requerem a mesma urgencia, a 
camara ver-se-ha occupada com disctissões de 
urgencias; e preterindo assurnptos importantes 
Na.o dP.sconbece o interesse que toma o il
lustre depu:ado pela prosperidade da província 
da Bahia ; e de certó elle orador lambem 
concorrerá com o seu voto em occasião com
pelente; porém, agora que acamara se entretém 
com negocios de mais irnportancia, vota contra 
a urgencia. 

O Sr. Gomés Ribeiro declara que nno é filho 
da provincia da Bal11a e sim das Alagôas ; por 
isso não se póde admittir que interesses par-ti
culares o movao a defender a pretenção do Sr. 
Meira. Esse cidadão, certo que sua industria 
era nacional, e que mereceria a protecçilo da re
presentação naciorial, tomo1j a resolução de re· 
cort'er a ella, tlHl? feito não só despezas exlraordi· 
narias para chegar a este fim, mas até deixado de 
perceber os lucros de sua fabricat emfim ma
logràO-se ··suas intenções ; e&te cidadão tem visto 
c1u~ nada tem sabido da camara, e na verdade 
nAo se vê na casa senil.O o embate das paixões. 
Eut~ndia o orador que, em vez de se discutir a 
política do dia, que já enfastia, seria mais con
veniente que tomassemos uma resolução à res
peito do Sr. Me ira. 

· Em uma das sessõei:; anteriores ·mostrou-se 
que este cídad:to tinha feito grandes serv:i90s ~o 
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1839 

paiz, que sua fabrica era nacional, e reconheceu
se que devia ser util esse estabelecimento. Não 
será isto de interesse geral ? Deseja e pede ao 
illusll'e deputado pelo Ceará que con1 o seu voto 
concorra e fuça sentir ó. provini:ia da Bahia que 
todos queremo:, a prnsperidade da nação. 

O SR. ALENCAR :- Eu tarnbE-In peço o mesn1õ 
ao illustre depuhiâo ; eu não digo que voto 
contra a união. 

O SR: GoMES RIBEIRO deciara que o nobre de
putado interpretou mal o seu pensamento ; não 
disse que o Sr. deputado dava seu voto contra a 
uni11.o; adverte, porém, que muitas VPzes não se 
quer _uma cousa, e no emtanto, para ella ~e con· 
corre; muitas vezes os amigos imprudentes da 
monnrchia compromeltem a monarchia. Vota 
pela urgencia, visto que o negocio é de interesse 
geral. 

O Sr, Andra.da. Maohad.o declara-se contra a 
urgencia, nílo conhece ui·g,rncia em negocios 
pnrliculares quando se trata de nssumptos de 
tanta mugnitudc como os que occupao n. camar,, ; 
é interessado nos bons resultados deasa em
preza; crê porém, que ainda sem a urge11cia1 

lia de chegai· o tempo parn se tl'alar desse 
negocio. 

E1 verdade que um unico orador tem leva.do 
tres dias na discuss1l.o de Sergipe; mas é porque 
o nobre deputado ex-presidente tem tratado 
de dar explicações de sua conducla, que em 
verdade não vem muito µara o caso ; mas a 
queslào já tem sido tão debatida que nao é pro
vavel que a discussão dure muito tempo. Sente 
muito, e talvez ninguem mais do que elle, ver 
paralysadc,s os interesses do Sr. Meira ; mas 
n~o quer que passe esse precede.nte de que ne
gocios particulares possa.o ser prefer.i vei!i1 aos 
de uma provincia inteira. 

A urgencia é rejeitada. 
Continua a discussão adiada das eleições de 

Sergipe; 

O Sr. Fa.cheoo ::.:._Sr.presidente, ainda agora 
um illustre deputado que acabou de fallar, como 
que querendo des,rnimar-rnc na cliscnssão, acaba 
de me faz_er sentir que a questao na.o deve ser 
tao prolongada ; outros a têm considerado inter
minavel como·a.do Sr. Guerra; mas eu, conscio 
da materia, não posso deixar de continuar a 
refutar o parecer em separado do illustre depu
tado o Sr. terceiro secrelal'Ío. Ântes, porém, de 
enh·ar na questão, peço licença para rectificar 
um equivoco em que havia cahido arguindo de 
contradictorio o digno deputado por Minas,· que 
quando ministro da corôa havia declarado nu lias 
as eleições de Sergipe, e agora as queria va
lidar. 

E' mister dizer que não foi elle q11e assignou 
o decreto de nullidade, mas nem pot· isso deixa 
de ser mais que verdacleiro que o nobre depu
tado et·a ainda ministro da corôa, ri1inistro ili-

nerante, é verdade; não é, porém, desconhecida 
sua i11fli1encia no 111iniste1·io de então ; por 
<;onseq11encia ai11ria estou convencido de que 
exi:-:le a contrnrlic~·ão. 

Agora tratarei do parecer em separado apre
sentado pelo illthlre Sr. secretario: diz estepa-

. reeer que .is eleições devem ser approvadas com 
a exclusão sómente das dos collegios de Santo 
Amarn e do LagAr-to, porque entende que só. 
nestes houve nnllida.des. 

Eu, Sr. presidente, segundo o que disse não 
posso deixar de votar contra o parecer- ; por
quanto, tendo mostrado que erão nullas as 
eleições primarias, nullas devião ser as eleições 
secundarias que defü1s provên1. Demais, o nobre 
deputado na.o quiz ver que 011fros collegios 
incorrêrão em tão manifestas nullidades. 

Disse o nobre deputado que sórnente os 
collegios de Santo Amaro e Lagarto fora.o os 
que falsifieárão as listas : eu digo que sno 
visivelmente nullus as eleições das Larangeiras, 
Cattetc e outras, em que visivelmente existe 
a fraude. A freguézia das Larangeiras dá 21 
eleitores ; entretanto está na acta lavrndo que 
para a eleição dt> 1836 deu 183 eleitores ; 
creio que este facto é mais que sutficiente 
para provar a nullidade da eleição. O col
legio do Cattete devia dat· 27 eleitot·es, entre
tanto que na acta se contão 145 eleitores. 
Ora, parece que não ha e!oquencia, por forte 
que seja, que possa ju.s(ificar ta.o grande es
candalo. Peço porlanto aos nobre,; depu
tados q1ie haja.o •de responder particularmente 
a estes topic0s. 

Está p•lis demonstrada a nullidade das 
eleições, tanto primarias, como secundarias ; 
isto depõe m1_1ito a favor da opinião que de
fendo; por isso que, segundo os meus prin
cípios, o parecer é contrario a todas as ieis, 
contrario ao decôro, contra tudo que ha de 
sagrado, é eminentt>rnenle inconstitucional, é 
revolucionario. Vai desgostar uma provincia 
inteira ; vai offendêl-a. O parecer é final~ente 
perigoso e revolueionario, porque não atlende 
ao voto da provincia apresentado á carnaraem 
tantas representações assignadas pm cidada.os 
probos, quer do partido da maioria, quer do 
da minoria. 

Qnanto ao argumento de que a . província 
de Sergipe deve ficar castigada não sendo 
representada, esse argumento não me merece 
resposta, porque uma illegalidade não deve 
ser reparada com outra illegalidade, e menos 
deve esta carnara applicar uma pena arbitraria 
e iiiegal. 

Como trato do voto e111 separado, é occasião 
de dar_ algumas explicações ao nobre depul_ado 
que injustamente arguio ao vice-presideníe da 
província, accommettendo-o com as maiores in
jurias e calumnias. 

ALGUMAS VozEs : - A' ordem, a palavra na.o 
é parlamentar. 

• 
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O SR. PACHECO: - Estou na orriem, rligo 
maior i11jul'ia e calurnnia, porque se aq,11irão 
factos que só a vontade de cal11mnia1· é q11e 
os poderia inventar: é nl'sle se·ntido crne fallo: 
refiro-me. ás informações que forã~ minis: 
tradas ao nobre deputado, e não digo que seja 
elle calumniadur, que fosse sua intenção ca
lurnniar. Representou-se como despota, como 
homem capaz de todos os crimrs. Senhores, 
nada disto é exacto: O vice-presidentP., e:;se 
cidadão honrado, merece o nome de bencmerito 
da patria, salvou a provincia das garras da 
anarchia, e não com esses meios urhitrarios 
de que o accu:.-.ão, mas sim pelos meios das 
leis. Embora se allegassem fadris que se prn
ticá1·âo cm Santo Amaro, foi alii que se· a1·vo1·ou 

. o pendno da anarchia. N:10 quero justificE1r 
um ou outro abuso que a fol'ça praticou nessa 
occasião ; porém esses abusos são incvitaveis, 
nem póde por clle responder o vice-prt:sidcnte. 
Fallou-se em qne déra demissões, 11ws css1is 

deinissões no.o fol'l:IO capt·ichosas nem illegacs·. 
Adiando-se prn·t'!tu na aclrninistl'açao da pto
vinciu, depois de uma ct·ise, nac podia deixar 
de soffrer arguições violentas. 

Senhores, n!l.o ::,e pódc arguir ao vice-prcsi
deute por dar demi::;sõcs, quamlo a lei lhe 
dá ess<~ nrbitl'io parn com aquelles empre
gados que lhe não merecem confiança, o 
mesmo tem-se visto prnticat· com emprega<los 
vitalícios. 

. Eu peço a esse illustre deputano que não de
clame c'onira o vice-presidente. da pt·ovincia, 
apresente factos, e diga quaes são os meios que 

devia empregai·, diga· quaes os assassínios que 
elle tem c,,rnmettiJo ou mandndo commelte!'. 
O vice-presidente tem merecido a affeição 
da· g1·ande maioria dos cidadãos da província, 
senào de lodos; e. seus mesmos antagonistas 
têm sempre confessado sen patriotismo e a 
rectidão de seu caracter. Portanto, não é muito 
prudente que se stigmatise um homem que 
merece as sympalbias da província inteira, 
que por seus actos de dedicação á ordem 
publica tem sempre provado quanto é integro 
e aúiante da pl'Osperidade de sua palria : e 
na verdade se se quizer examinar os actos 
de sua adminislra\'.ão, ver-se-ha que resta
beleceu na prnvineia a ordem de que neces
sitava. 

Não se fie pois o nobre drputado nas in
formações que lhe são mandadas. O nobI"e 
deputado sabe melhor do que ni11gue111 a 
inimisade figadal que reina entre esst~s homens 
que o ínfurmão e o vice-preside!!le. Oeve111 
elles portanto, serf'm-lhe suspeitos. Eu lenho 
até um facto. Confiando i,umensarnente em 
o nobre- deputado, como ai11da hoje em tudo 
confio, menos nos negocios de Sel'gipe, pedi-lhe 
informações sobre a4uella provine1a, e as que 
me deu causarão-me tanlo lerror que iue t.lcviào 
fazer retrogradar, e não aceitar a presidencia. 

P,1r isso digo .que o nobr~ deputado deixa-se 
illndir por cartas que não são muito ex
actas ... 

UMA Vr;z :-São factos particulares. 

O SR. PACHECO :-Não, não é faclo particular 
que desabone o nobre deputado ; e quem julgou 
que eu era capaz de divnlgar factos que e_m 
pal'licular me fossem confiàdos irrogou-me 11ma 
injuria ... Esse nobre deputado, dando-me in
formn(:ões sobre a tropa que existia em Set·
g:pe, disse-me que havia 600 permanentes; 
entretanto achei s6111ente 390 e tantos, e á 
proporção oult·a.;; co11sas · 4ue me persuadirão 
qne o nobre deputado tinha sido engauado; 
não achei a província no estado turbulento 
que se me fig1J1·ou. Con'l isto quero concluir ..... 

O SR. MARCELLINO DE Bmro : -E o cáhos ? 

O Sn. PACHECO :-Sim, existia o cáhos, e o 
. nobl'e deputado sabe melhor do que eu, se 

deve elle ser attribuido ao viee·preside11le, se 
u outras pe::;soris. Se o núbre deputado em 
sacrificio aQ seu paiz, depondo considerações 
put'liculares, quizesse alçar a voz nesta casa 
e declarar o que sabe q11e é verdauc, faria 
um grande serviço; mas ser-lhe-hia preciso 
lançar snas vistas sobre outras administrações, 
nao confundir assassinatos hon·orosos que forao 
praLicados em épocas anteriores á administração 
desse vice-presidente com o que tem havido no 
tempo de sna administraçao. 

Senhores, declarantlo isto eu o faço em 
holocausto á honra, ao dever e á justiça ; 
faça-se embora outro juizo, sentirei muito, 
mas são estas minhas intenções e minhas 
vistas. · 

St·. presidente, estou desejoso de concluir 
esta tarefa que já deve ser enfadonha ; direi 
todavia ainda algumas palavras.-Eu entendo 
que o senado fez o que estava no seu direito, 
assim corno estaria esta camarn em caso iden
tico'. A cada uma das camaras pelo"urt. 21 
d&_ constituição compete a. verificação dos po
de, es de seus membros, sq;undo todos os 
principias e regras do direito publico e con· 
stitucional: portanto, o senado estava em seu 
direito : linha de ser completado, tinha de 
mâ.odat· proceder a uma eleiçao, e em tal 
caso, o que devia fazP-r ? At1uillo que praticou. 
-:-Eu nM estou pelo que se tem dito, que ao 
senado não compelia conhecer da mlidade das 
eleições, nem mandar proceder a t·euniões 
parochiaes, pot· deverem ós sena d ores ser 
eleitos pelos .eleitores que liouverem eleilo os 
deputados. 

N:10 é isso o que manda o artigo da con
stitui\.'ão, elle só determina que as eleições 
de St"11adores seja.o feitas pela mesma maneira 
que as dos deputados, e com isto não quer 
diier qne por força seja feita pelos mesmos 
eleitur~.s; : leia.o os nobres deputados a 1'.esol1Jção · 
que a commissão cita em seu parecer1 e com.· 
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76-1 8ESSAO EM 2 DE AGOSTO DE 18~9 

binem se della se póde concluir que dev1!0 ser 
sempre os mesni,,s eleitorl"s. O senado não 
llavia estar sujeito ao arbitrio dtsla camara, 
nem ficar incompleto, caso ella entendesse que 
nada deve decidil· para castigar a provincia de 
Sergipe. Nào posso, pois, convir na inlelligencia 
que querem dar os nobres deputados a este pt e
ceüo comiituciõnal. 

E.u desejo muito qne se conservem as regolias 
da camara, e se eu as visse menoscahadas não 
.......,.n nl"'l"\1-..1,nn;o..,:,, rloc,,l-o n,n,1ri • .n.11 .nr\fL"lnr1n n110 C"\ 
j.J.lc; fJjVUU.U ...... JUlJ•l U'-CH,,._, JJJU\.JU '· ÇL,C c;uLC:.l.JUU yu'- CL 

carnara póde fazet· o mesmo que o sern~do e 
mandar de novo proceder a eleições paroch1aes ; 
í'omo. nnrÁm. desf•io a harn10ni::i. ::i hoa ordem e -w0-----1 r------, ----.,- -- ------- -----, -- ---- -- - -
o bem daquella provincia, pot· isso que desejo 
o bem do paiz, quizera que se aproveitassern os 
eleitores com toda a liberdade escolhidos para 
votarem na eleição a que ultimamente se fH'O· 
cedeu. Se passat· o parecei· da conunissào, en
tendo que passará um aclo contrario á consti
tuiçao, e á vista dis!o voto contra elle e contra 
o voto separado. 

O Sr. Andrada Machado, pela ordem, roga 
ao Sr. presidente que charne á ordem aq11elle 
Sr. deputado que usar da palavra -c:.tlumnia
quando a atlribuir a ou Iro deputado. Cal um nia, 
é sempre filha da má intençrto, e ma inteni;a.o 
nenhum dos deputados tem. 

O Sr. Pacheco, pela ol'dem, respeita muito 
ao nobre deputado, mas pal'ece-lhe que quiz ler 
o prazer de formar um castello no ar para com
}J:ilêl-o. Repete a explicação que no correr de 
seu discurso deu a essa palavra que lhe es
capou ; era pois, inutil a ad vertencia. 
· O SR. PRESIDENTE declara que na.o chamou 

o nobre deput<1do á ordem por haver elle 
imt·nediatamente explicado e t·etrnhido essa 
palavra. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Enlra o S~. ministro da fazenda com as for
malidades do estylo; e continua a discussão ·do 
orçamento da fazenda. 

O Sr. Veiga, Pessoa pede informações sobre 
a applica~o .q_ue têm lido os fundos destinados · 
para a construc~ de uma alfan,.ega na pro
vincia na Parahyba ; con10 .essas consignações 
não forão de toda a quantia ern que foi orçada 
essa obra, e receia que ella fique paralysada ao 
ver que a commissão cortou 10 contos de réis 
nos fundos que o nobre. ministro pedia para 
construcção da obra de sua repartição, quer 
mandar uma emenda para· assegurar as pres
tações annuaes e uHimaçao dessa obra. Todavia 
espera a informação do nobre ministro para 
nao sobrecarregar a nação com despezas. 

O Sr. ltezend.e declara que, sendo o principal 
elemento· das garantias do governo constitu~ 
cional a tomada das contas, e vendo que ba lres 
· llnnos se nl\o apresenta.o os balanços, hontem 

espantou-se ao ouvir dar como causa dessà de
mora o n:to serem ren1ettidos de alg11mas pro
víncias os balancetes. Parece-lhe que provirá 
essa falta lambem da impossibilidade em 
que estão os chefes dessas repartições ílscaes 
de concorrr.rem para que esses balanços ap
pm·eça.o. 

D _ - P '11 , _1 .. _ , , , ,.....,_11. , •• ~ssa 1a1w provem aa 1mpumaaae. !!;. pul)J1co 
que certos empregados das Alagôas saccárão 
letras falsas sobre a thesouraria da Bahia. 

O SR. V1sGuErno: - Nao forão empregados. 

O SR. REZENDE: - Foi o filho de um empre
gado, e o que aconteceu? O jury absolveu esse 
réo do mesmo modo que tem subtrahido muitos 
criminosos á espada da lei. Observa que para 
i:::to lambem concorretn as demissões e aposen
tadorias dadas a empregados, cuja integridade 
muílo tem contribuído para a boa arrecadaçao 
das rendus publicas. 

Lembra a demissão dada ao inspector da al
fandega de Pernambuco, qu;:: por seu ze\o foi 
envolvido n'um prnce~so criminal, e por fim 
justamente nbsolvido. O que resulta daqui ? E' 
que um in:-;pecto1· deixa de zelar a foi.enda pu
blica lodas us vezes que offende ou choca os 
interesses de alguem. A' vista desta mobilidade 
de emprt·gados, resulta a necessaria falta da re
messa dos balanços, que agora fazem falta. Vê 
em um balanço 4uc tem, de 1837 a 1838, 
relativo a Pernambucoi uma despeza fixada 
muito acima daquella que t·ealmentê foi paga, 
e muito acima 1neii:mo daquella que fieou por 
pagar, e por isso deduzindo daqui argomento, 
suppõe que ,as mais despezas lambem sào exa
geradas. 

Quanto ao § 6'' :-Empregados de repar
tições extinctas- admira-se de ver lã.o subida 
essa consignação, pois a lei manda preferir a 
e,;tes para os empregos que tiverem de vaga1·. 
No emtanto muitos empregados novos têm 
sido nomeados1 e até pessoas incapazes. A 
lei marca certas habilitações para ser empre
gado, o concurso, v. g. ; porém pega-se em 
um homem qualquer e manda-se para uma 
l'epartição a cujo trabalho está elJe inteiramente 
alheio, ao mesmo passo que se réformão es
cusadamente emptegados babeis e zelosos, 
como, por exemplo, o thesoureiro da mesa 
de diversas rendas de Pernàmbuco, amigo 
desde a infancia- delle 01·ador, que gozava de 
muito c1·edito, e que embora tive::;se os annos 
de serviço marcados na lei - não lia"ia pe
dido sua aposenladoria, e estava em idade de 
ser ainda mui uHI. 

O orador deseja saber do Sr. ministro da 
fazenda que vantagens tem resultado do esta
belecimento de fundiça.o de typos. · Em sua 
opinião, o. governo não. tem necessidade de 
fabricas · sena.o das de cunho de moeda, e 
estus mesmas, governos ha que as nao têm. 
Tarnbem deseja ouvir a opinião do Sr. mi-
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1839 4G5 
t11slro sobre a quantia pedida para almoxari
fados. Nào sabe se alguns airnoxarifados ha na 
repartição da fazenda. 

O orador ntlo adopta a opinia.o da com
lll issüo, de que-: posto que faça algumas 
glosas na cifra para restituição de bens de 
defuntos e ausentes, todavia na.o se desenglobe 
oc.f!l t7P"rh!li lii'.l No i""r.nl"lnf'lPll1!if'\ o ,-,,-{..,-la ria nÓ:A-_ 
1,o.J._U l"V&. 1,1;..1. 'UIIA -V 'UVlj'-"'1'-',...Q.U \.., \...VLI.V 'I.A\.; t,-'P,'-J-

brazil, desconto de bilhetes da alfandega, etc., 
com o fundamento de que póde o governo 
nrecisar do accrescimo des~a desneza nara .. - - -- -- - - - -- -- -- - - r - - -- r -·- -

augmentar o preço do páo-brazil. O orador 
é de opin:ao que se desenglobem estas quan
tias, e que não seja o governo autorisado para 
applicar --a um ramo de despeza a cifra· de
cretada para outro. 

Pede ao Sr. ministro que explique corno 
se vendêrll.o as apolices em Inglaterra, quaes 
forno as bases do contracto alli feito com os 
credores do estado, e a quanto chega a di· 
vida, e sua differença da quantia nominal para 
a real. Pergunta por que raz:lo ha uma divida 
ainda de 400 e tantos contos contrahida pelo 
arsenal da marinha, tendo-se votado õinheiros 
o anno passado em um credito supplementar 
para cobrir o deficit desta reparliçao. Observa 
que melhor era pagar aos fornecedores do 
arsenal, do que gastar-se o dinheiro r.om a 
mudança da academía, que póde ser cousa 
muito boa, mas que para tal mudança a lei 
nl\o votou dinheiro. 

Deseja tambem saber do Sr. ministro que 
fim levou uma quantidade enorme de páo
brazil que estava depositado na casa do India 
de Lisboa, bem cQmo porque n!l() está in
cluida no orçamento a quantia para que se 

. pedio o credito ; mandando o Sr. ministro um 
officio sem trazer proposta, pareceu inculcar 
q11e acamara tomasse em consideraçao o expen
dido pelo governo no SBU officio, habilitando-o 
com os meios necessarfos. 

E' lida e apoiada a segujnle emenda do Sr. 
Maria do Amaral : 

rc No § 16 diga-se - córte e conducção do 
páo-brazil1 30:000$ ; desconto de bilhetes da 
alfandega1 12:000$, pagamento de bens de 
defuntos e ausentes, ~eposilos e restituições 
de direitos, 80:000$, Suppl'ima-se o § 18, que 
diz -_- gratificações em todo o imperio. " 

O Sr. Candic1o Eaptista (rni:aistro da fa
zenda) :-Darei, como .é meu dever, as expli
cações pedidas na casa. A ultima exigida pelo 
nobre .deputado é ácerca do sentido ou da inter
pretação que esta augusta camara deve dar a 
um officio que lhe dirigi ultimamente infor
mando-a do estado do thesouro. Este officio 
.comprehende duas partes; na primeira se 
annuncia que o atraso do thesouro, ou a divida 
f111ctuante liquidada até o fim de Junho mon.: 
tava a 4,690 e tantos contos: com esta infor-

. mação eu tive em vis~a o quE: acaba de dizer o 
'l'OillO li 

Sr. deputado:- informará camara que, quando 
houvesse de deliberar sobre os meios para 
acudir ás despezas do anno de que se trata 
tivesse em vista encher este vasio. Quanto á 
especíe de meios de que deve lançrtr mão a 
casa, não sou eu o juiz competente; porque 
esla iniciativa pertence á camara, para mim é 
indifferente ernpregar estes on aqnelles, e 
quando se me perguntar qual é a minha opiniao, 
direi aque1les que preferia. Na segunda parle 
deste tifficio pedia-se á casa que em occasill.o 
compelente modificasse a faculdade já conce
dida ao thesouro para emissão de bilhetes denlro 
do prazo de tres mezes, ampliando-se este orazo 

. de Üm a dous annos.· Parece-me que a facul
dade concedidu hoje tem dous fins muito dis
tinctos, um é a antecipação de rendas que sempre 
se póde conseguir, e se consegue com o prazo 
de tres mezes; outro é o credito temporario 
das rendas que desvantajosamente se consegue 
com o prazo de tres mezes. O que tive em 
vista foi, que tendo eu, pela faculdade que me 
dava a lei, creado a renda addicional, n:l.o podia 
esta renda ter todo o desenvolvimento dentro 
do anno financeirà; esperava q11e esta creaçlio 
de renda fol:lse auxiliada por um novo credito 
creado pela as_sembléa geral, attendendo que 
este desenvolvimento não podia ter lugar dentro 
do anno financeiro, que me desse meios de 
antecipar esta renda, e o meio de antecipar é 
tendo credito tem porario. Eis-aqui o sentido 
do meu officio; e persuado-me ter satisfeito 
ao nobre deputado. 

Passarei ás outras informações, começando 
pelas mais recentes. Quanto ao pao·brazil, de 
que existia um deposito em Lisboa, este ne
gocio estava affecto á administraçllo do banco, 
porque o banco era o agente do governo para 
operar semelhantes vendas em Lisboa e outros 
rnercatlos. E' um negocio velho de que não 
posso dar informações; parece-me que alguem 
que está na casa, e que teve a seu caago ultimar 
a liquidaçao do banco, podia dal' melhores 
informações. 

Empresti?no em Londres. -Já expuz em 
meu r~latorio quanto devêra dizer ácerca deste 
emprestimo. A casa sabe que, em virtude dos 
creditas concedidos, julgou o meu antecessor 
conveniente, para evitar condições forçadas a que 

· talvez SI:! expunha nesta praça, realizar parte 
deste · emprestimo em Londres ; e com effeito 
foi realisado na somma de ;t 312,500. As con
dições com que este emprestimo se rea1isou 
fora.o as mesmas por que se têm realisado todos 
os outros. Pelo que respeita ao emprego desta 
somma, já disse em meu .relatado que foi des
tinada para occorrer ás despezas com os divi
dendos dos nossos emprestimos em Londres, 
e ás despezas ordinarias com o corpo diplo
matico e algumas outras. · Devo accrescentar 
que já no fim do anno financeiro findo existia 
.apenas deste emprestimo cerca d~ t 60 on 

ij9 
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1839 

70,000, e que neste momento existe cerca de .e 35,000. -
Almoxarifado8. - Os almoxarifados et·ão 

certas estações informes que tinhão a seu cargo 
a conse1·vação e guaràa de artigos bellicos da 
marinha e guerra em diversas províncias. Ulti
mamente farão substítnidos por administrações 
peculiares a cai'go das repai'tições de marint,a e 
guerra; mas como esta substituição ainda não 
está feita em todas as provincias, permanece 
em algumas que vêm citadas no orçamento; e 
que posto que não compitão á repartição da 
fazenda, comludo esU\o a cargo desta repar
tição eniquanto n:lo forem substituidas. 

Fitndição de typos. - Já no meu relatorío 
dei conta do estado desta officin.t i o meu ante
cess·or já tinha dado conta no relatot'io do anno 
anterior de tudo quanto se tinha despendido a 
respeito do cngnjarnenlo do mestre funditlor. 
A camara sabe que ha um fundidor· engajado 
em Inglaterrn, com o vencimento annual de 
.;t 400 ou 500 ; outras condições onf'rosas nl\.o 
vêm para o caso, nem lenho mesmo presente. 
Em virtude de novo contracto feito com o meu 
antecessor este fundidor obr·igou-se a receber 
quantos alumnos o governo lhe quizesse dar, 
rneàiante uma som ma estipuiada: este homem 
tem de servir por quatro annos, dous dos quaes 
já expirárfio, ensinando a alumnos, que presen
temente são doze, mediante a somma annual 
de 6:000$. Mas daqui a dous annos, ou ainda 
menos, tem de expirar o contracto, e por con
sequencia de cessar a oflicina. Digo cessat· a 
officina7 porque forçoso é declarar a minha 
opiniãO. 

Se à assembléa assentasse que a ofüciná era 
de utilidade publica, e quizesse sustental-a, não 
podia oppôr-me ; mas ·se acaso deseja saber 
minha opinião, não sou de voto que ella con
tinue, acho que é onerosa : já ern meu refatorio 
disse que a officina para habilitar a nossa ty
pographia em cP.rto numero :de annos exigia a 
somma de 40 contos ; achei que era preferi-.,,el 
satisfazer o encargo oneroso de pagar 6 contos 
de réis ao mestre da officina e mandar comprar 
typos fóra. 

Verba de empregados de repartições ex
tinctas.-Disse o Sr. deputado que, achando-se 
o governo autorisado para aproveitar os em
pregados das repartições extinctas que fossem 
habeis, e aposentar os que não se pudessem 
aproveitar, ~sta .verba não devêra apparecer. 
O Sr. deputado se recordará que em outro 
tempo, em que tive a honra de fazer parte 
de uma commissão desta casa, propuz um 
meio de extinguir -esta classe : mas nàte-se que 
se póde dar uma razão da continuação desta . 

· verba. Para se escolher os hnbeis d'entre uni 
grande numero de empregados que na.o residem· 
no mesmo ponto, mas em toda a extensão do 
imperio, é preciso espaço de tempo para que 

elles possão ser examinados, experimentados, 
empregando-se mesmo temporariamente. Se 
o Sr. depntado deseja que eu interponha a 
millha opinião a respeito, digo que ha muito 
pouco :t aproveitar ; que a medida a tomar seria 
dar-se destino aos babeis e considerar como 
pensionistas aquelles que tivessem chegado a 
certa idade. 

Desejou lambem o Sr. · deputado ser infor
mado das razões qLie teve o governo para exo
nerar do exercício de inspectur da all'andega 
de Pernambuco o Sr. Manoel Zeferino, e 
substituil-o pOL' novo empregado. Como sou res· 
ponsavel pol' este acto, julgo-1ne obrigado a 
satisfazer o St. deputado. Desde que trato ·de 
destituir um empregado, ou de numear outro, 
cinjo-me quanto é possivel ás informações que 
me sào ministradas pelo delegado cio governo 
que mais confiança deve-lhe merecer. O pre
sidente da provincia informou mais de uma 
vez sehl'e a nec:essidade de 1·emover o inspector 
da alfandega de Pernambuco: e seja dito de 
passagem, que esta iuformaçno nno é em des
abono das qualidades pessoaes do individuo : 
o governo póde ter razão para substiluir um 
empregado pol' outro, sem que com isto offenda 
nem levemente suas qualidades pessoaes. O 
·go'!crno, em attençilo ás representações do s,eu 
delegado, assentou que devêra exoneral' o Sr. 
Manoel Zeferino, e substituil-o por outro qµe 
lambem llie fôra inculcado pelo mesmo pre
sidente. Explicado o faclo por esta maneira, 
nenhum desar me póde resultar de haver assim 
procedido. · · 

Passarei a outro Sr. deputado pela Parahyba, 
que me perguntou - se na verba das obras 
pubiicas está com prehendida a alfandega da 
Parabyba. O que posso infomiar na generali
dade é que esta verba é organisada sobre as 
informações âas provincias-: se veio infor
mações da Parahyba cobrindo o pedido da 
somma para esta obra, necessariamente aqui 
está cornprehendida ; entretanto me informarei 
com vagar. 

Reportando-me ás perguntas feitas hontem 
por alguns outros Srs. depHtados sobre varios 
funccionarios publicos1 lembra-me que- um Sr.· 
deputado perguntou-me como considerava o ex
inspector da t.hesouraria das Alagôas, o Sr. Luna. 
Eu tenho a satisfação de dizer que, na qualidade 
de inspector geral do thesouro em outro tempo, 
fui quem propôz o Sr. Luna para inspector da 
thesouraria das Alagôas; que o conceituava 
muito bem, mas que ausentando-me do thesouro, 
não sei cousa alguma da conducta do Sr. Luna ; 
sei que se acha demittido, mas ignoro até este 
momento os motivos de sua demissao; consta-rne 
que está n'urn estado de não ser aproveitado na 
admini~trâção publica em razão de suas enfer
midades. A' vista desta informação não sei como 
_o-·possa considerar ; se elle estivesse valido, 
tinha razão, pelo conceito que faço delle1 de 
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1839 467 

dizer que o aproveitaria para alguma cousa ; 
mas no estado em que se acha, nada posso 
afiançar. 

Quanto ao inpector de Minàs, eu tenho ouvido 
fazer-lhe censuras ; mas, perÍn itta-se-me que 
diga, um pouco vagas. 

O SR MARlNHO :-Peço a palana. 
. O SR, MrNJSTRo DA FAZENDA :- Eu desejava 
mesmo para o bom desempenho do lug:u ql1~ oc-
{'lt1hi\ fa'I" lnf'n,..T'T1!lif'Aoc:o TI'\€1;c:- '40r.lril1,e1rlac- • rrnn e-a 
vupv 1.-'-'.L Ji&JJ.VI.L.L,..'-"'YV'--O 1.i.1.u.1..:J U'\;.,LU .. L1...10.uu.;:::i, '-,jl.·P;:, ;::iv 

me apresentasse factos para sobre esses factos 
mandar proceder em regra. Esteja cerfo o Sr. 
deputado que, se achar. e.ste inspector em falta; 
nlío o acobertarei. · 

O Sr. Ribeiro de Andrada: -Sl·. pl'esidente, 
mandatario fieJ, tenho de dese1npenhar diversns 
obrigações para com meus constitnintes; entre 
estas nenhuma reputo rnais sagrada, nenhuma 
merece da minha parte tanta altenção e escru
pulo, quanto a concess~o dos dinheil'os pubiicos, 
porque quanto a mim a concessão dos dinheiros 
publicos é uma das bases principaes sobre que 
repousa o edificio constitucional. Fundado nesles 
principies, vou encetar a discussão do orçumento 
da fazenda, e terei de respigar grão por grão no 
extenso campo das quotas da despeza. Nus re· 
flexões que fizer, é possível que escapem al
gumas censuras, mas eu declaro que cst[ts cen
suras dizem respeito simplesmente aos principias 
que dirigirão ou dirigem a administração pas
sada e presente ; não são guerra a nomes, são 
unicame.nle a principias, porque nunca me avezei 
a ferir cidadãos que devo respeitar. Passo a 
entrar na maleria. 

Senhores, é mister que primeiramente ex
ponha os princípios que tenho por mui tas vezes 
emiltido nesta casa. Eu disse já na discussão 
do voto de graças que um estado que por longo· 
tempo vive de emprestimos1 um esladu que 
além destes annualmente conta de 1,500 a 3,000 
contos de serviços não pagos ; um estado 
que ainda no anno passado, favorecido com 
tantos rnil contos de credito, não pôde com tno 
grande soccorro supplementar satisfazer os en
cargos da administraçao, tanto assim que pelas 
eoatas que nos forão remettidas pelo actual 
ministro da fazenda, ha ainda por pagar 4,000 
e tantos contos, parte dos quaes pertence á ad
ministração do anno findo ; um estado emma
ranhado em tão criticas circumstancias pôde e 
deve continuar a subsistir desta maneira ? Qual 
deve ser a linha de conducta, a norma dirigente 
do corpo legislativo ? Eu pela minha parte não 
vejo outra mais . do que a economia : cercear 
todas as despezas que fôrem superfluas ; cercear 
todas as despezas que na.o forem instantemente 
necessarias ; em uma palavra - trabalhar gra
dualmente por _igualar a despeza com a receita, 
e, se é possivel, diminuir a despeza a ponto 
de embicar tambem na gradual diminuiçl'lo dos 
impostos que pesão sobre os contribuintes i eis o 

que nos cumpre, porque é só deste modo que a 
naça.o póde surg;ÍI' do cáhos em que se acha, 
e que a indnstriu e prosperidade podem 
crescer. 

Tacs sl1.o os principies que cu tenho de em
pl'C'gar no cxa1ne do ol'ç:,mcnto em discussllo. 
E aqui parece·111c qnc vem a pello o Lliscutir 
uma questão snscilada e debatida n:1 díscusso.o 
do voto de graças, isto é, que a industria e a 
prosperidade de um paíz depende do augmento 
da divida publie,'.)_ ; ou, em outros termos, que 
o augmento da divida publica é signal do bom 
estado financeiro , doutrina que por falsa nunca 
ridoptarei. Segundo os meus principios, e estes 
geralmente professados por todos os economi~tas, 
o bom estado financeiro é aqnelle em que o 
povo p[\ga 111enos, e o seu governo latnbem 
menos despende. · 

Para provnr doutrina tão corrente, senhores, 
não recorrerei {1s opiniões de q1rnlq_uer das 
differentes escolas economicas; não c1!arei es
criptol'es1 pol'qne a minha memoria é fraca; 
usarei sómente da minha intelligencia, e 
servit·-me-hei de principios que sM indispen· 
saveis. Em economia política eu descubro duas 
especies de quantidades que figur110 unidas ou 
separadas no todo das verdades desla sciencia : 
estas quantidades s;\o ou extensivas, ou inten· 
sivas; no primeiro caso S;\o sujeitas á lei do 
espaç,o, e por conseguinte ao calculo ; no se
gundo, varia veis em intensidade, e por conse
guinte em g:ráo, não podendo ser collocadas no 
espaço, escapM por isso á exactidào do cal
culo. Do expendido segue-se que as verdades 
originadas das quantidades extensivas silo apo
díticas, e que as outras dependem de razões e 
argut11enlos convincentes. Ora, a doutrina que 
estabe1eci é apoditica, pMgue toda ella se funda 
na c0t1stderaç1lo de quantidades extensivas. Com 
effeito, senhores, se eu disser que dous povos 
identicos em riqueza, e identicos em renda 
annual, por exemplo, com a renda de 20, 
aque!le que paga 6 da sua renda progride em 
_industria e prosperidade mais do que aquelle 
que só paga 2, avanço um manifesto absurdo, 
porque os 14 empregados devem necessaria
mente produzir menos do que os 18 tambem 
empregados, A doutrina, por conseguinte, pro
fessada por mim é apoditica, e na.o póde ser 
combatida, nem mesmo por argumento plau- . 
sivel. 

Citou-s.e, para se me combater o augmento 
de pl'Osperidade dos paizes em que .. a divida 
publica tem augmentado. Mas comparou-se a 
prosperidade desi:;es paizes endividados com 
paizes verdadeiramente ricos e não endivi· 
dados ? Eis o que era mister fazer : se acaso· 
comparassem, ver-se-hi{l que no paiz rico, no 
paiz nn.o endividado a industria e a prosperid_ade 
é sempre maior. 

Dii:;se-se mais que a divida não fazia mal á. 
industria1 pot·que de ordinario os capitaes em· 
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primeiro demonstral-o, e semelhante demons
tl'ação é demasiado difficil ;- todos sabem que 
em um paiz novo nrto ha capilaes disponi
veis ; todos os paizes novos são mais ou menos 
necessitados ; logo, os capitaes emprestados 
são desviados do caminho em que <leveda.o 
embocar. Dada, porém, a hypoti1ese de clis
poniveis, restava ainda outra demonstração, 
e vem a ser que os capitaes emprestados ao 
estado davilo mais proveito do que sendo 
emprestados aos estrangeiros. 

Restava ainda demonstrar que sernelhan le 
theoria de divida pubiica era applicavei a 
todos os estados, ou, em outros termos, ap
plicavel ao nosso, que em lugar de moeda 
tem um papel forçado ; moedã dependente 
áa delgada confiança de um governo que se 
endividn sempre, e quet se nM trilhar a senda 
das economias, ha de conseguir em breve 
que semelhante moeda dd todo se desacre
dite. 

Por consequencia, semelhante theoria de
baixo deste ponto de vista não póde ser appli· 
cavei ao nosso paiz. 

Havia igualmente mister de combater e des
truir outra doutrina corrente na rnór parte dos 
economistas, e vem a ser-que os emprestimos 
feitos aos governos entra.o na classe dos con
sumos improductivos. Além de todos os males 
que comsigo acarreta a celebre lheoria de 
divida publica, descubro ainda outro de não 
menor monta, e vem a ser o aco!"tumar os 
governos a só trilharem o caminho das pro
digalidades. 

O ultimo mal que resc1lta dos emprestfmos 
é a necessidade de Cl'eaçao . de novas rendas, 
ao menos para o pagamento dos juros, o que· 
embora satisfaça ao credor, comtudo aggrava 
cada vez mais os contribuintes. A' · vista de 
todo o expendido, e que nilo admitte replica,· 
que vem a ser as gabadas theorias de dí
vida publica? Palavras vazias de sentido, e 
que parece tiverão só por fim o adelgaçar 
as prodigalidades condemnaveis dos gover
nantes. 

Passa1·ei agora a tixar a idéa que se deve 
ter de despezas eventuaes, materia sobre que 
tanto se tem fallado na presente sessão. 

A' -vista da c9nstituição, senhores, nós não 
podemos na lei do orçamento tratar senão 
de receita ~ despeza decretada por lei ; e se 
por ventura temos deliberado o contrario em 
alguns dos nossos orçamentos, temos commet• 
tido um abuso, e abusos não induzem â 
necessidade de observancia ·: · debaixo deste 
ponto de vista que vêm a ser despezas even
tuae~ ? Despezas decretadas por lei · e não 
previstas, ou que se não verifica.o no anno; 
toda e qualquer despeza que um ministro 
fifer sem ser decretada por lei, é pois uma 
vJolaçllo. · 

Eu argui o n1inisterio passado de haver 
commetlido disperdicio quando resolveu a ida 
do ex- ministro da guena ao Rio Grande, e 
ordenou o pagamento de lal despeza; sem 
haver na lei do orçamento artigo que justi
fieasse semelhante medida. Estou ainda nos 
mesmos princípios: n~o havia na lei do ot·ça
mento pa·ssado· artigo algum que autorisasse 
esta despeza; para que ella pudesse entrar na 
classe das eventuaes era mister que se me 
mostrasse a lei que autorisa o ministro a 
ausentar-se para longe do monarcha, a lei 
que autot·isa o fraccionamento da unidade 
morai denominada poder executivo; esta iei 
não existe, nem póde existir. 

Para poder continuar desejo primeiro que 
o nobre ministro me informe sobre a se
guinte parcella. Diz esta verba - pagamentos 
em atrazo do emprestimo porluguez, com
missões, etc.-Desejava que informasse a quem 
sao pagas essas corn missões. 

O SR. CANDIDO BAPTISTA (ministro da Ja· 
zenda) :-Estas commissões são da mesma 
natureza das que vêm consignadas no quadro 
dos pagamentos, que vêm a ser - custo do 
serviço dos t.:apilaes, manejas, todas aquellas 
operações mercantis que são necessarias para 
passar fundos aos nossos agentes ... 

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA : - Como no 
emprestimo hrazileiro; de maneirn que quando 
estes pagamentos se tiverem de effectuar, 
temos de pagar as mesmas commissões. E' 
sobre isto que tenho de fazer algumas ob
set·vações, Eu entendo que as com missões a 
pagar devem ser pelos emprestimos brazileiros ; 
mas não posso entender que se dêm essas pelo 
ernprestimo portuguei. 

Pela convenção de 29 de Agosto de 1825 
parece-me que a nossa obrigação é remetter 
esses fundos aos agentes portuguezes ern 
Londres: para. que havemos nós pois de re
meltêl-os aos nossos agentes, para esses os 
entregarem aos portuguezes, quando directa
mente podemos fazei· es8a remessa a estes e 
dispensarmos as commissões? 

Passarei agora a fazer algumas observações 
sobt·e emp1·egados de repartições exlinctas. No 
orçamento ha de facto um engano-porquanto 
esta quota não monta sómente a 77:788$, e 
com effeito sóbe a 80:392$. Vou mandar uma 
emenda diminuindo esta verb·a. A minha 
emenda t'unda-se na seguinte ·razão :- O go
verno tem de proceder a algumas reformas, tem 
de ordinario vagas a preencher, mesmo ·nas re
partições fiscaes: e eu julgo que se deve pro
curar quanto é possível executar a· lei, dei
xando de nomear para as repartições fiseaes 
homens que ni\o são da pr~fissa.o. Pelas re
formas a que se proceder, e nas vagas que 
houverem, podem ser contemplados muitos dos 
empregados das repartições extinctas, e desta, 
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fórma é facil fazer desapparecer gradualmente 
esta parcella. Se em tantas reformas que têm 
havido, se em tantas nomeações esses empre
gados das reparliçoes exlinotas tivessem sido 
contemplados, é de crer que, ou nao appare
ceria mais esta parcella, ou já estaria l'eduzida 
â bem pouco; pol' consequencia vou manrlar 
uma emenda reduzindo a som ma a 70:000$000. 

Passarei agora ao consulado e redoeções feitas 
pela nobre commissão : vou responder igual
mente ao nobre ex-ministro da fazenda quando 
me arguio de haver-me enganado nas reflexões 
que fiz a respeito do consulado. Se o nobre ex
niini1>tro, em vez de lêr um al'ligo particular, 
tivesse lambem lido a minha resposta, tinha-se 
poupado ao trabalho de uma resposta. Era um 
erro de cifra que havia apparecido no meu 
discm·so; as notas que fiz forão primeiramente 
sobre o augmenlo de empregados no consu
lado quando tinha diminuido o trabalho com 
a creaçllo de uma lhesouraria provincial ; eu 
notei mesmo a falta de simplificação, porque, 
conforme os meus principios, quando o dinheiro 
é pouco é mister diminuir a despoza delle ; eu 
queria que se simplificasse ·a administração 
geral, vif?lO baver-se creado differentes mesas 
de rendas, assim como se simplificassem as 
alfandegas, visto o accrescimo de recebedorias 
creadas e montadas. 

Quanto á somma, tambem o que disse o 
nobre ex-ministro não me combateu, porque 
de 44:000$000 para 49:000$000 a ditfürença 
é de 5 ; ora., se o nobre ex-ministro som
masse a despeza total do consulado no anno 
passado e a total deste anno, veria que não 
houve erro de minha parte, nem nas sommas de 
um e outro anno, e nem no excesso por mim 
notado neste. 

Adopto, pois, a emenda da nobre commissão, 
e adopto igualmente a emenda relativa· ás al
fanclegas e recebedorias. 'Fui notado igualmente 
de haver commettido erro. Não ha tal, sommei 
as despezas das alfandegas e das recebedorias, 
e estas somnas confrontadas der.ão uma diffe
rença que á primeira vista parece ser uma di
minuição de despeza no orçamento actual ; mas 
é pela seguinte razão :-porque no anno passado 
as capatazias andava.o por 57 contos ; e actual
mente forão arrematados. por 41 contos ; e se 
acaso se subtrahirem as parcellas relativas ás ca
patazias, ver-se-ha qtre ha augmento de despeza 
reste ramo. Eu folgo muito que a nobre com
missão se conformasse com as minhas idéas. 

Adopto igualmente a emenda- da commíssão, 
que diminue · o quantitativo dado para cons
trucção de obras; adoptaria ainda uma re
ducçllo maior. Quando ha precisão de dinheiro 
para despezas urgentes, é prudencia pan1r com 
aquellas que não são de absoluta necessi
dade. 

Agora, dirigirei algumas reflexões ao nobre: 
ministro da fazenda. Creio que o -nobre mi· 

nistro quando se tratou do adiamento disse que 
os balanços nllo erllo necessarios para a dis-

. cussão, que o erão sómente por conveniencia. 
Con::iinta que me afaste da suu. opinio.o ; os 
balanços não podião sei· dispensa•los, porque 
quando a lei falla nós todos nos devemos su
jeilnt· a ellu ; a constituição determina que os 
balanços sejão apresentados em cada sessão, e o 
legislador quiz ainda mais que elles fossem 
apresentados primeiro ql1e o orçamento, porque 
no -art. 172 começa pelos balanços, e passa de• 
pois ao orçamento. Além disto, não é crive] 
que o legisladot· apl'esentasse um artigo ocioso ; 
e com effeito, como se póde dar dinheiro sem 
saber o que se possue ? Quando na sessão de 
hontem eu offereci, como meu, o adiamento 
proposto pelo meu nobre collega pela Bahia, 
eu contava com aquella votação ; mas eu 
desejava que o publico soubesse q1Je a. ca
mara por uma votação tinha <leitado por 
terra o art. 172 da constituição e duas leis 
a respeito. Todavia, a camara assim de
cidio, toca a mim o obedecer ás suas decisões. 

Eu sei, e talvez possa dizer com toda a cer
teza. que, em algumas repartições fi.scaes, como 
a alfandega do Rio Grande e Santa Catharina, 
ha relaxaça.o; e como lQCa ao Sr. ministro da fa. 
zenda emendar e prevenir semelhantes abusos, 
recommendo-lhe toda a vigilancia e efficacia em 
corrigil-os. 

Não anteciparei a minha opinião sobre 
os meios que devem ser empregados para 
acudir ás necessidades da administração, por 
que creio que não são para agora. Tenho fina
lisado. 

O Sr. Angelo Custodio : - Levanto-me pe
dindo ao nobre ministro que consinta que lhe 
faça algumas interpellações. Seja-me, porém, 
permittido desenvolver em duas pala_vras a ma
teria, sobre a qual espe1·0 que S. Ex. não se ne
gará de dar-me as explicações que exijo. 

O Sr. ex-presidente da provfocia do Pará 
vendo-se, sem duvida, nos uJtimos aparos, e 
não tendo meios pecuniarios com que pudesse 
acudir ás urgencias do serviço publico, recot·reu 
a um emprestimo ; este foi feito na thesouraria 
província), e desta operação financeira deu parte 
ao respectivo ministro da fazenda. Ordem foi 
expedida para que a the~our~ria geral da . pro
víncia do Pará fizesse o pagamento desse em
prestimo. Desejo, pois, saber se o nobre mi
nistro já recebeu resposta a ess:a ordem1 qual 

,é ella, quaes as observações que faz o inspector 
de fazenda da ·provincia, 

Pelo silencio do nobre ministro collijo que 
até hoje elle nada sabe a este respeito ; peço
lhe, pois, licença para dar á camara leitura de 
dous.documentos que pot certidões ~e forão 
transmittidos. · 

O 1 º é u.m officio do inspector do thesouro da 
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provincia do Pará, cujo conteúdo e o se
guinte: 

cc Illm. e Exm. Sr. -Tendo recebido a ordem 
do trib11nal · do thesouro publico nacional, de 
30 de Março ultimo, n. 13, e sendo um de 
seus artigos, para que esta thesouraria á custa 
das consignações que fõr recebendo indemnise 
a renda provincial das sommas que tiver ti
rado dos cofres delJa a titulo de empreslimo, e 
isto em consequencia de haver o governo da 
provincia participado em seu officio n. 45, de 
que trata o Sr. contador geral do mesmo the· 
souro em seu relatorio, que por copia V. Ex. 
remetleu com a dita ordem, ter tirado da the
souraria provincial mais de 8.0:000$ ·para acudir 
a varios pagamentos de muita urgencia, prove
nientes de dividas de soldos, fardamentos e 
mantimentos gastos com as forças empregadas 
na. restaui·açao da província; cumpre-me de
clarar para conhecimento de V. Ex., que por 
esta thesouraria se não contrahio empreslimo de 
quantia alguma com a renda provincial, e que 
não recebendo uma só ordem do mesmo go· 
verno, que para isso a autorisasse, inteiramente 
ignora que destino .teve a som ma referida.- . 
Deus guarde, etc. » 

O 2º é uma certidão tirada da thesouraria 
provincial _: eu passo a lêr o sen contexto. 

cc Cer·tifico que nesta thesouraria não ha of
ficio, nem ordem alguma do Exm. ex-presi· 
dente o marechal Francisco José de Souza 
Soares de Andréa, que autorisasse fazer-se em
prestimo algum á thesouraria de fazenda) e só 
o que consta é, querendo-se verificar o,.saldo 
do balanço que se deu em 12 do corrente para 
passar ao novo thesoureiro, achar-se que na 
especie das notas geraes se comprehendia 22 
vales passados pelo thesoureiro · da thesonraria 
de fazenda Antonio Dias Guerreiro, sendo um 
destes passado pelo seu fiel José J.oaquim Ro
drigues Martins, servindo de lhesoureiro em 
sua ausencia, ao thesoureiro da provincial An
tonio Pereira Lima, importando todos os- vales 
na quantia de 93:162$760, os quaês todos estão 
rubricados pelo mesmo Exm. ex-presidente 
Andréa. O referido é verdade, e passei a pre· 
sente em ohservancia do despacho retro. 

« Thesouraria provincial do Pará, 14 de 
Junho de 1889.-0 contador, João Baptista 
Ledo. )l 

Vê-se, portanto,· que o inspector do Pará 
oppOe duvida, e que pouco ·disposto está a 
indemnisar o cofre pro~incial. Gomo repre
sentante da província, cumpre-me ·pugnar pelos 
seus direitos. Perderá a provincia essa não 
pequena somma de 90 e tantos contos de réis, 
cuja falta tanto prejudica ao desenvolvimento 
dos seus interesses materiaes ? Eú creio que 
na.o. Peço, portanto, ao nobre mipistro, qua 
nos diga quaes são as providencias que deu, ou 
q~e pr~tende dar para que_ o. cofre provincial 
não venha a supportar tão grande-prejufao~ 

. Observo tambem, senhores, que o inspector 
na ultima phrase do seu officio pretendeu 1ançar 
sobre o meu digno e nobre coUega um estigma 
terrjvel, e denegri,; a sua reputação. E' triste 
que o illuslre general depois de ter sido guiado. 
pela mão da victoria, e de seus feitos terem sido 
apregoados pela trombeta da fama por lodos os 
angulos · do imperio, veja-se - hoje victima de· 
uma formal accusação feita pelo- inspector 
da thesouraria do Pará ! Taes sao as con
sequencias das vicissitudes humanas ; lamen
tavel é sem duvida a condiçao do homem 
publico! 

Que o meu nc,bre collega quizesse provar com 
o seu proprio exem pio, sem temei· as maldições 
da posteridade, que prefe1·ivel é governar brazi
leiros sem o impecilio da constituição, é um 
attentado que mereceu toda a minha censura, 
e que não hesitei de denunciar ao corpo legis
lativo ; mas que elle houvesse malversado os 
dinheiros publicos, é um crime ct1ja suspeita 
não quero mesmo que repouse em minha lem
brança, é um crime que só estava reservado ao 
inspector do Par{, para denunciar ao nobre mi
nistro da fazenda: Nunca duvidei do meu nobre 
collega, e nem ainda hoje mesmo vaciJlo sobre 
o conceito que sernpre formei da .sua probidade. 
Resta-me sómente o pesar de não me achar 
sufficientemente habilitado para fazer a sua de
feza ; verdade é que elle não necessita do apoio 
de minha fraca voz. Elle tem bastantes recursos 
para arredar todas as suspeitas que pairão sobre 
a sua reputação. · 

MaF:, senhores, se o Sr. ex-presidente do Pará 
é criminoso, não o é menos tambem o seu accu
sador, o inspector da fazenda: porque não re
presentou elle a S. Ex. qne ~ maneira por que se 
tirava.o os dinheiros do cofre provincial a titulo 
de emprestimo era illegal; porque eslava despida 
das formulas garantidoras de tàes contractos ? 
Porque consentia elle qlle na provincia se creas
sem semelhantes difficuldades P Ignorava elle 

· por ventura o que se praticava? De certo que 
não. 

Aproveito· esta occasião para chamar a at
tenÇão do nobre ministro sobre a repa1·tição da 
fazerida da minha província em geral ; devo 
dizer em abono da veçdnde que ella é bem com
posta ; mas o inspéctor, posto que honrado seja, 

· não tem todavia as necessarias qualidades. 
para occupar t:to alto ·emprego ; é nimia
mente fraco e condescendente, e a sua intel-. 
ligencia é sobremaneira limitada. Aposental-o 
é um bem que se. l_he faz, é um passo 
acertado que se dá a prol dos rendimentos pu· 
blicos. · 

Peço emfim ao nobre mini~tro que não se es
queça de dar as providencias que mais proprias 
lhe parecer para que o cofre provincial do Pará 
não venha a soffrer o considera.vel desfalque de 
noventa e tantos· contos de réis.-A p_rovincia 
necessitá de suas rendas para promover o bem· 
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csla1· doe seus habitantes, e seus interesses ma
lcrhws. 

E' npoimla a segninlc emenda do Sr. Ribeirc, 
de And1·ad11 : 

cc Supprima-se o § 6º a quantia de 10:000$, 
corrigindo-se o eno da somma. » 

O Sr. Montezuma. : - Dividirei em duas 
partes as observações que tenho a fazer sobre 
o ministerio · da fazenda, uma relativa á des
peza, -e outra relativamente á receita. Actual
mente não se discute a 1·eceita, é sómente a 
despeza ; rna·s na.o sei se podemos discutir o 
objecto de que tratamos sem que tenhamos em 
consideração o que "diz respeito á receita. 

Na camat·a tem-se adoptado um systema, que 
me parece erroneo, ou pelo menos muito pro
pincuo a nos lançar em algum lábyrintho 
financeiro, do qual será dif'ficil sahir. O sys
tema adoptado na camara, e aclualmente ado
ptado, é determinar a despeza, e procurar 
depois os meios, onde quer que exista.o, para 
fazer face á ella : e se 110 fim do anno fi. 
nanceiro apparece um deficit, a camara, o 
corpo legi5Jativo o na.o toma ern conside
ração ; a este accumula-se outro, e a camara, 
não examinando nem a despeza, nem a re
ceita, depois de alguns annos financeiros, 
não póde de modo alg11tn formar um jui:zo 
exaclo sobre o estado das nossas finanças. 
Este methodo é erroneo, e o. assemelharei 
mesmo ao methodo adoptado pelos prodigos, 
que não pt·ocurão saber se têm os meios; 
mas se devern· ou não satisfazer a taes e 
taes exigencias de luxo, de necessidade, ou 
mesmo de disperdicio. Eu quizera1 Sr. pre
~iden te, que se adopta.sse outro methodo na 
discussão das finanças. Parecia-me melhor e 
mais consentaneo com os interesses nacionaes 
discutir-se prirneiramente a receita, para se 
saber como se havia de applicar. Nem dahi 
poderia resultar inconveniente algum, por· 
quanto na discussM da receita nós pode
ríamos, tendo em attenção tudo quanto ó go
verno merece de confiança, dar-lhe ou creditos 
ou impostos, e habilital-o para· a mais exacta 
fiscalisação, etc. Mas lendo de sujeitar-me ao 
methodo adoptado, examinarei a receita, porém 
coherenle com as observações que acabo de 
fazer~- Tomo a liberdade de rogar ao Sr. f!lÍ· 
nistro que me preste alguma attenção. 

S1·. presidente, eu supponho que, quando 
os ministros da corôa são chamados para in
formar. a camara sobre objectos administra
tivos relativos ás suas respectivas repartições, 
·não é para nos virem dizer sómente quaes 
os motivos por que demittirão e5le ou aquelle 
empregado, ou deixárào de nomear aquelle 
outro, ou como se póde considerar a des
peza feita com tal ou tal. verba. Estes ob
jectos podem ser explicados á camara . pelos 
amapuenses e . escripturarios do thesouro., e 

lambem podem e devem ser algumas vezes 
explicados pelo ministro da repartição. Eu 
mesmo hoje terei de pedir a S. Ex. expli
cações sobre um facto que julgo offensivo dQs 
direitos do cidadão, cujo nome eu pronun
ciarei em occasião competente. Não entendo 
po1·tanto, qlle os Srs. ministros da corôa são 
chamados para inform~r a camara sobre ob
jectos secundarios. Parece-me que o verda
deiro ponto de vista por que o corpo legis
lativo, coherente coin a constituição, exige que 
os ministros da corôa venhão ás camaras, não 
é ~ó para que se tome deliberações no corpo 
legislali vo baseadus nas informações dos mi
nislt·os da corôa; mas, e principalmente, para 
que clles uesta occ1lsia.o exponhao o systema 
politico-adminish'ativo que pretenr.lem pôr em 
pratica nas suas respectivas reparlições, des
envolvendo mesmo com franqueza e Jealdadc 
o estado real da 1·eparliçt10 a seu . t'argo. Isto, 
S1\ presidente, que tem grande applicaçllo em 
todos os tempos, em todas as épocas de um g;l· 

binele, muito maior applicaç!io deve ter quando 
se trata de pela primeira vez informar o corpo 
legislativo, isto é, · quando a camara tem pela 

·primeira. vez a honra de e·ntender-se com o 
Sr. ministro. 

Nós em occasião competenle dirigimos al
gumas_ perguntas aos Srs. ministros actuaes 
sobre certas regras de solidarismo, e não so
lidarismo, e mesmo parlamenta1·ismo. Nessa 
occasiao se definia na casa o que se entendia 
ou se qeve entender por ministerio parla-

. mentar. E como nos nossos diccionarios ainda 
não existe bem designada esta definição, é livre 
a S. Ex. explicar corno entende o solidarism<;, 
e parlamentarismo de um gabinete; mas que 
é indispensavel esta declaração, é evidente, 
por isso. que nós temos de basear o nosso 
comportamento político parlamentar sobre as 
decla1·ações feitas pelos nobres ministros da 
corôa • 

. Igualmente, coherente com o que disse, 
devêra S. Ex:. dar-nos conta do estado · em 
que achou a repartição da fazenda, se era 
demasiadamente onerado. Se ha um deficit, 
um deficit real, existente, que possa ter todos 
os caracteres de um deficit constante e per
manente, não devido ás circumstancias extra
ordinarias e ensejos que podem ser arredados, 
e então desapparecer o deficit. Nesta occasião 
me. parecia justo, pois que lr.atamos da des
peza, desenvolver S. Ex. todo o seu p~nsa
mento a respeito dos meios de diminuir o 
deficit. V. Ex. não aehará, Sr~. pr~idente, 
contradicç9.o entre o que . digo com o pro
posito feito de não focar na r~~eita, .m~s só 
na despeza-: para fazer face ao. deficit é pre• 
ciso cortar na despeza; e como ll'.at~mos . da 
despeza, é muito apropi;iada. oc~iã.o. d,~ ~xa
minar como o _Sr. minist~o;. ~~gi.J.ndo. _·_seu. sys-

. tema politico-administrativo. à~~pta,~~t. pr~te.nde .. 
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SESSÃO EM 2 OE ÁGOSTO DE 1839 
fazer face ao deficit. Estou persuadido de que 
o S~; ministro não pretende tomar como typo 
de sua politica a continuação do deficit. Des
graçadamente temos tido administrações no 
nosso paiz que têm mostrado grande negli
gencia, e mesmo algum despreso para esta, 
na minha opinião uma das mais terríveis 
posições de uma administração qualquer! Es
pero que S. Ex. haja imaginado e discutido 
mesmo em gabinele tudo quanto é indispen-
savel para fazer face a este deficit. . 

Eis, portanto, · Sr. presidente,· as primeiras 
perguntas que eu dirigo a S. Ex., para ir com 
irielhodo -1º, que explique como entenàe 
o solidarismo e parlamentarismo do gabinete. 
Se o gabinete não fôr solidarin, desnecessaria 
é a explicaçao, salvo·se, para nos instrnir, qui1.çr 
ter esta bondade;- 2º, qual o estado do lhe
souro real e verdadeiro. O nobre minislro póde 
contar com o apoio leal e franco da camarn 
dos deputados, qnandó elle, franca e lealmente, 
.se dirigir a ella, evidenciando tudo quanto 
offerecer â sua consideraç~o paL'a resa! var a 
naçilo ou da indignidade de faltar aos seus 
empenhos, ou da ignominfa de não poder satis.
fazer ao serviço publico. Mas o nobre- ministro 
póde ficar igualmente certo que tudo quanto pedir 
demais encontrará no patriotismo e lealdade da 
camara uma resistencia insuperavel.- Em 3", 
lugar, peço a S. E:ic. qne haja de dizer qual o 
deficit real, e os meios que tem adaptado para 
fazer face a elle. Este conhecimento, Sr. pre· 

. sidente, dirigirá o meu voto a respeito do 
art. 7º, que se acha em discuss!lo. · 

Eu quizera fazer algumas reducções no mi
pisterio da fazenda, e, para isto, desejava igual· 
mente que S. Ex. me definisse o que sejão 
despezas eventuaes. A razão por que dirijo 
esta pergunta a S. Ex., é porque em outras 
occasiões têm apparecido definições diversas· a 
respeito do que seja.o ou dev1lo ser consideradas 
despezas eventuaes. O nobre ex-ministro da 
marinha, com à subtileza propria de seu en· 
genho, e com a habilidade oratol'ia de que nos 
tem dado exceUente exemplo nesta casa, ou, 
para melhor dizer, excellenles modelos, nos 
deu uma definição que não agradou a toda a 
camara, e eu mesmo me oppuz a ella. O Sr. 
ministro, portanto, me parece, deve dar uma 
explicação do modo por que entende o que 
sejão despezas eventuaes. Eu estou resolvido a 
examinar a propriedade da definição, e enia.o 
offereceL·, ou deixal' de offerecer, uma emenda 
de suppressão. · . 
• Adopto, Sr. presidente, as emendas offere
cidas pelo meu nob1·e e digno amigo, e collega 
pela provincia da Bahia, o Sr. Manoel Maria 
do Amaral : portanto votarei por ellas ; e para 
as sustentar; espero sómente pelo· desenvol
vimento das razoes que possa produzir algum 
Sr .. deputado que queira oppôr-se á ellas. 

Nó càp. 8~~ art 111 do orçamento ·apresen-

tado por S. Ex., se inserirão proposições que 
me parecem anti-conslitucionaes. Não trato de 
desenvolver ainda · este objecto, porque me 
proparn para o combater logo que se tratar da. 
discussa.o da receita. 

Sr. presidente, igualmente nada digo a res
peito da intelligencia dada hoje por S. Ex. ao 
offlcio por elle dirigido á camara, levando á sua 
consideração o deficit de 4,690 e tantos contos 
de réis, afim de se poderem achar os meios 

. proprios para fazer face a esta despeza. Eu me 
preparo para· a discussão desle objecto para 
quando a illustre commissão de fazenda tiver 
a bondade de dar o seu pat·ecer. E desde já 
eu peço licença á nobre commissno de fazenda 
para lhe rogar que se não esqueça de pedir 
os docµmentos que forem inàispensaveis para 
esclarecimento da camara ; esquecimento que 
na sessAo de honlem me obrigou a confessar 
nesta casa uma grande falta de zelo com
meltida por mim. Eu desejo não me ver em 
outra occasiã.o obrigado a confessar á camara 
que tive pouco zelo, que fui completamente 
negligente no exame dos objectos importantes 
que servem de sustentação· ao credito naeional, 
pois que da falta de zelo que houvessemos de 
empregar para .bem conhecer o estado do 
thesouro poderia resultar a ignominia de sermos 
um dia forçados a suspender os nossos paga
mentos. 

Tambem nada direi nesta occasião a res
peito da intelligencia que se deve dar ao 
art. 18 da iei de 11 de Outubro de 1837. 
Tambem me preparo para exprimir com fran
queza a minha opinia.o quando vier á camara 
o pâL'ecer da commissão, a que o objecto foi 
entregue. E aproveito esta occasião para pedir 
á illnstre cornmissão · que haja de interpôr 

. quanto antes o seu parecer. O nobre mi-
. nistro da fazenda se deve achar em embaraço, 
não podendo de modo nenhum fazer emissão 
de bilhetes rlo thesouro, por isso que ha du
vida no corpo legislativo se o art. 37 da lei 
de 20 de Outubro dt! 1838 revogou o art. 18 
da lei de 11 de Outubro do anno antece
dente, e portanto se o governo ainda se acha 
munido da mesma autorisação dada pelo art. 18 
da· lei de 1837: Quando esta questão seja 
decidida pela negativa, ainda resta ao nobre 
ministro outra. discussão importantissima, e 
vem a ser se o art. 18 da lei de 11 de 
Outubro de 1887 na realidade envolve ante· 
cipaçào de renda, ou· se além desta antecipação 
de 1·enda, como já concordou o nobre ministro, 
envolve tamben1 um credito, que S. ~x. chamou 
temporario, mas que eu chamarei perénne e 
eterno, para que o governo a seu arbítrio possa 
dispôr dos c!inheiros publicos · sempre que lhe 
parecei·, ou sempre que engendrar em sua 
imaginação despezas que, calculadas pelo modo 
que entender, darão ao governo direito inde
finido de ernittir a quantidade de bilhetes que 

G 
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1839 

bem lhe pnrecer. E entendo que não é crível 
que o corpo legislativo puzesse á discrição dos 
ministros da corôa a fazenda nacional. Alguma 
re~tricçno se deve faier, alguma restricção ·roi 
feita. Peço portanto á illuslr~ comlllisslto de 
fazenda que haja de dai· o seu parecer eom 
brevidade. Este ohjecto, Sr. presidente, envolve 
demais uma responsabilidade de tal magnituder 
que me persuado que o nobre ministro a.na.o 
que1·erá .tomar sohre si, embora os precedentes 
da ad-minislração de 19 de Setembro sejão favo-
raveis a essa intelligencia. · . 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - O que não 
fez ella? 

O Sn. MoNTEZUMA :-Dii V. E:x, muito bem; 
o que não fez eH11 ?_ Realmente parece íncritel 
que uma administrução tantas vezes pisasse a 
lei, tantas vezes ultrapassasse suas nttribuiç.Ges •.• 

O Sa. 0TTONt :'- Apoiado. 
o SR. MONTEZUMA :- • • • e que ainda na 

camara dos Srs. deputados possão suas opiniões, 
bem que fracaroenle, receber apoio. 

O Sa. - ANDRADA. M~cmoo !- Fracamente? 
O_ SR. MoNTEZUMA :- Eu digo fra.çamente, o 

meu nobre e digno amigo de S. Paulo nno 
poderá provar hoje· gue a maioria da camara 
pretenda com tenacidade, e. • . e. . • e. . . es· 
capou-me o termo, . • sustentar lodos os actos 
da atlministraçã.o de 19 de Setembro. Além 
disto creio que S. Ex. deve lembrar-se de que 
o nobrê ex-ministro da fazenda, apezar dos seus 
grandes -talentos oratorios, nunca nesta e.asa 
quiz o a~no passado entrar na questão ; nunca 
se dignou responder a uma observação que fiz 
a este respeito~ Esta questao, portanto, nao se 
acha de.cjdida por voto nem claro, oem tacitq 
da camara ; e por isso S. Ex. deve de receíar 
tomar uma deliberação por si só. -

Espero mais que S. Ex., tendo substituído o 
gabinete de 19 de Setembro, não pretenda, 
eonlra a opinião de seu nobre collega o Sr. mi
nistro da guerra, aceita1· como axioma político 
a transmissibilidade da política dos governos. 
E então S. Ex se deve ·achar na necessidade de 
combater a ·intelligencia unamola, · irregular e 
ofensiva dos direitos nacionaes, dada pelo- nobre 
ex~ministró da fazenda ao art, 18 da lei de 11 
de Outubro de 1837. 

Sr. presidente, só me resta fazer uma obser
vação a S. Ex., e. vem a ser : representante da 
provincia da Bahia, eu devo evilal" quanto é 
po~sivel que se pratiquem arbitrariedades com 
o.a meus concid~da.os ..• 

O Sn~ ANDRADA MACHADO : - Comprovin· 
cianos: ooncidadaos, somos todos. '. . . 

O SR. Mu:NTEZl.1M..& :-Com os meus co01pro• 
vincianos. V. Ex. me permíttirá qqi:, eu peça· 
ao Sr,: ministro dá fazenda explicações ares
peito do compor~menló que se leve . com o 

,,11m u 

official•maior da thesouraria da Bahia, Chris
tovao Pessoa da Silva, sendo o caso o seguinte : 
este empregado serve na províncía da Bahia ha 
perto de 30 annos, sempre na repartição da 
fazenda: tem o emprego de offici1-1l-maior da 
contadoria, e em eonsequencia do fallecimento 
do CQnJador, foi e1Je occúpar este lugar, e já 
$ervia ha um anno e tanto. Esperava este em
pregado, e tinha direito para esperar ser no• 
meado para contador da thesourada, e eis que 
de repente é .para alli mandado um empreg~do, 
um contador da lhesouraría de S. Pauto, que 
apenas tem cinco annos de serviço. Eut Sr. p1·e~ 
sidenle, não entro no exame das qualidades 
do empregado que foi substituir o Sr. Chris
tovno Pessoa da Silva; estou bem persua
dido de que é homem ex.actissimo, habilis
·simo, e capaz, portanto, de set" muito bem 
aproveitado, e até mesmo elevado a maior 
em11rego ; mas achei irregular e injusto 
(permítta-me o Sr. ministro que o diga) o ti
rar-se o contador da thesouraria de S. Paulo 
para ir exercer o mesmo emprego nt1 lhe
souraria da Bahia. Achei nisto patronato, quando 
o Sr. Christovão Pessoa da Silva, homem de 
muito excellentes qualidades, e muito habil, 
com 80 annos de serviço, reunia em sua pessoa 
outras qualidades que o lornavão e tornárão 
sempre um .homem digno da prov_incia. Eu 
m~ recordo, Sr. preside~te,. de q~~, ~esde que 
existem conselhos provmmaes, ·Jamais o Sr. 
Christovão Pessoa da Silva deixou de snr no
meado para elles ; apparecem as assembléas 
provinciaes, e jámais o Sr. Cluistovão Pessoa 
da Silva d~ixou de ser nomeado membro· da 
asgembléa provincial da minha provincia. E 
nao é isto pr()va. de que o Sl·. Christovã.o Pessoa 
da Silva tinhá todo o eonceito, merecia toda a 
reputação e crerUto, reunindo a estas circum
stancias aqueUa de ter 80 annos de s~rviços 
seguidos, e nunca interrompidos, sem uma só 
queju P E não mereceria, á vista de tudo isto, 
este digno cidadlo passar de oflicial-maior para 
contador da thesouraria da provincia da Bahia, · 

_ elle que já servia este emprego havi~ um anuo 
e tanto ? Não será, digo, de reparo o pisar-se 
assim o direito adquirido por um cidadão digno 
e conspicuo? Não é isto desanimar completa
mente aqtielles que querem entrar na cari·eira 
adrninisti:ativa, qne querem cumprir exacta
menle os seus deveres ? E$perando _~lles o díea 
.,,,.0$ da colera ministerial, quererão elles· st:r 
probos, virtuosos_, zelosos !... 

- -
O Sa. V1ANNA : -- E tudo o que acaba er_n 

osos. (Buo.das.) 

O SR. ·MoNTKZUllA:-:- Espero, Sr. presidente, 
que o Sr. ministro ~a fazenda haja de explicar 

· este facto de uma maneira bem_ diffe,rent_e da~ 
queHa por que explicou o facto dâ démi.s~ão do 
inspector da alfa~_dega de Pernambu~o. ·A ei:plr· 
cação qu~ s. Ex. deú 'ha' ll°llCO n~tà casa acerca 

. 60 
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474 S~SSÃO EM 2 IJE AGOSTO O.E 1~39 

daquella demissão não me parece11 nem digna 
do governo, e muito menos digna dos talentos 
que reconheço Eim S. Ex. O Sr. ministro nos 
disse que nas demissões e nomeaçõe~ se gu ava 
sempre pelas informações de empregados da 
provincia em quem mais confiava; e q!le estas· 
informacoes forão desfavoraveis ao Sr. Manoel 
Zeferino·; mas se o nobre ministro accrescenta 
qne laes informações não forno todavia con
trarias ao credito do Sr. Manoel Zeferino, como 
é· possivel qne ellas servissem de base a este 
acto de arbilrio ? 

Sr. p1·esidente, cu concebo a necessidade de 
um certo podet· dism·icionario, quando se trata 
da demíssll.o de empregado~ de finanças e de 
outros empregados do estado ; mas ha uma lei 
sobre todas, uma lei que não póde ser infrin
gida sem levantar clamot' nos povos, sem des
truir a estabilidade do governo, sem minar a 
estabilidade mesmo das instituições do paiz. 
A lei de que fallo é a que estabelece regras 
de justiça universal que dão direito a quem 
bem desempenha os deveres de seu emprego, a 
quem é zeloi;o e probo, de se não vêr no 
estado de mendigat· o pão. O Sr. Manoel Ze
ferino não está. nestas ch·cuinslancias, mas po
derá estar ; e que horror não seria vêr um 
empregado probo ir mendigar o pão, só porque 
o Sr .. ministro, por seu capricho ou por pa
tronato, excogitou uma razão para tirar aque1le 
empregado do seu lugar ? 

O Sa. · NUNES MACHADO: - Peço a palavra. 

O SR. MoNTEZUMA : - Ao nobre ministro 
pois cumpre dar ~xplicaç0es mais categoricas 
que melhor satisfação a camara a este respeito : 
conte S. Ex. com -disposição incalculavel da 
nossa parte para lh'as àceitar, para attender ás 
suas expressões, e concordar com seus senti
mentos ; pois é dever l'igoroso do representante 
da nação o fazer estas reflexões sem acrimonia, 
como eu as tenho feito, posto que com al
guma vehemencia. Espero que o nobre mi~ 
nistro perdoa1·á esta minha veheroencia : estou 
persuadido de que se, trocadas as nossas po
sições, o nobre ministro tivesse de satisfazer á 
missão de que fui encarregado pela naçno, e 
eu tivesse de o substituir, bem que indigna
mente, no seu lugar, maior vehemencia em
pregaria, zeloso como é do bem do estado e da 
justiça que se deve fazer a empregados dignos 
e probos. . . . 

. Espero, portanto, que o nobre ministro me 
sati.sfaça completamente, e me dê mesm·o al
guma .esperança para que eu possa man~ar 
dizer ao digno official-maior da contadoria de 
que trato, que elle não ficará priv~do, q11e os 
seus · serv~ços nã.o ficaráõ perdidos. AppeUo 
nesta occas1110 para o cónceito _que fazem os 
meus nobres e dignos collegas da 8dhia a res- -
'peito daquelle empregado publico. Moradores 
11aquella provinci~, elles podem informar. a 

camara se aquillo que acabo de expender fa
voravelmente a respeito do Sr.· Christovão 
Pessoa da.Silva é ou não da maior ve1·acidade·. 

Nilo me sentarei sem pedir venia a S. Ex. 
para fazer uma ohsel'vação a respeito do medo 
por que ·têm sido executados os art. 98, 94 e -
95 da lei de 4 de Outubro de 1831. Per
dôe-me S. Ex., creio que elles têm sido cons· 
lantemente violados ; e é dahi que nasce a 
enorme despeza que lê.mos aqni com empre-

. gados de repal'liç0es extinctas; (Lt os artigos.) 
No al'l. 93 expressamente se determina que 
taos empregados terão direito a ser providos, 
sendo babeis, nos empt·egos das reparti~ões re
organisadas por esta lei, segundo a aptidão pro
fi~siooal de cada um ; e no artigo 94 se deter
mina.o as regras que se devem seguir a t•espeito 
dus apoi::ientadorias ; e no art. 96 outras regras 
se estabelecem sobre o mesmo assmnpto. 

.Q Sa. V1ANNA : - Peço a palavra. 

O SR. MoNTF.ZUMA : - O nobre ministro está 
portanto na stricta necessidade de mostrar qut: 
taes empreg-d.dos de repartiçOes extinctas erão 
todos inhabeis ... 

O Sa. LIMPO :-Peço à palavra. 

O Sa. MoNTEZuMA :-••.• ,.e incapazes de todo, 
e que devião continuar a l'lomer e~ santo ocio 
os seus ordenados ; e indignos da consideração 
do governo. 

O SR. VrANN.A : - Muitos têm sido tmpre
gados. 

. O Sa. MoNTEZUMA :- O nobre deputado· acaba 
de dizer que muitos têm sido empregados, mas 
eu desejo que o prove nesta casa, pois que 
satisfarâ assim ao empenho que acaba de tomar 
com o aparte que me offereeeu. Desejo que mostre 
que o governo tem sido solicito em satisfazer 
á justiça, e ao mesmo tempo economisar ·os 
dinheiros publicas. A este respeito direi tambem 
ao nobre deputado,· como empregado do lhe
souro, que tenha a bondade de unir a suit, voz 
águella que S. Ex. houver de proferir nesta 
casa quando intentar ju:;tificar Q procedimento 
do governo a respeito· das aposentadorias, afim 
de que mostre que todas têm sido na confor
midade da lei. Não determino indivíduos·, esta
beleço a regra : desejo que o nobre deputado 
lenha a bondade de mostrar em como este 
preceito da: lei de 4 de Outi'1bro · de 1831 -no 
art. 95 foi cumprido com lealdade e exactida.o. 

. N:ão é mais duro, Sr. president~, ·para um 
empregado pµblico que sorvia honradamente, 
mas que fui demittido da repartição, porque 
se exlinguio, vêr-se preferido por uma pess·oa 
absolutarnente estranha á repartição que entra 
para ella, não podendo explicar a nomeaçao 
senão· pelas doutrinas parlamental'es. Se· nós 
já livessemcts discutido. nesta casa µ~ .projecto 
que offereci no anno passado, estou persuadido 
de· ':{Ue não se teria perdido o tempo. 

. -. 
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Sr. presidente, como as o~servações geraes 
que fiz a respeito do orçamento da fazenda 
necessilão de resposta do Sr. ministro para eu 
poder exprimir o meu pe11samento ácerca de 
taes queslões, espero que S. Ex., tomando:as 
em consideração, dar-me-ha uma resposta, e 
então tomarei a liberdade de ainda replicar ao 
que disser o Sr. ministro. 

O Sr. Veiga Pessoa: - Sinto bem que o 
nobre ministro me não compt·ehendesse nas 
explicações que lhe pedi para poder mandar 
uma emenda á mesa para continuação da obra 
da a)fandega da provincia da Parallyba. Por
tanto torno a expor o caso. Eu já disse que 
existia na casa um projecto para edificação 
dessa obra, e com elle o orçamento d a despeza ; 
e que lendo a camura votado em 37-88 12 
contos de réis para o cáes, e no 11nno finan
ceiro cor1·ente mais 13 contos de réis, ao 
todo 25, desejava saber do nobre mi11islro 
se já se tem applicado toda esta quantia, para, 
no caso de que tenha sido empregada, vota1·-se 
na presonle lei alguma prestação para conti
nuação da obra. E isso principalmerite porque, 
tendo o Sr. ministro pedido 100 contos de réis, 
a com missão cortou 10 ; · e por consequencia 
póde isto prejudicar a continuação da obro.: 
neste caso mandarei emenda· á mesa. Mas se 
o Sr. ministro vê que não póde prejudicar .ou 
que ainda se não têm gasto os 25 contos con
signados, attento o nosso estado financeiro não 
mandarei a emenda. 

O orador espera que a .camara dos Srs. 
deputados tenha a devida consideração para 
com a provincia da Parabyba: os contingentes 
em forças e. dinheiro, que constantemente tem 
fornecido, quandll o exige o· serviço publico, 
como ainda ha pouco acaba de acontecer, 
marchando dalli uma força disciplinada, com• 
mandada por um digno parahyhano ; o pro
gressivo augmento de sua industria e producçã?, 
e o constante amor á ordem que tem mani
festado, não havendo exemplo de alli ter sido 
perturbada a tranquillidade publica, a tomão 
uma ·das província$ prestantes do imperio, e 
tao importante, que sem injustiça se póde 
dizer· que acompanha as provincias da segunda 
ordem. Nem lhe parece que o dimin~ido com· 
puto em que ora vem orçada a sua receita 
possa servir de prova .contra o que acaba de 
affirmar ; pois que é sabido que isto nasce do 
flagello do mõfo, que tem destruído gr~n~e 
parte dos vaHosos generos que a provmcia 
exporta ; e que, não podendo ser duradouro, 
não poderá tambem ter permanente influencia 
para o na.o augmento de suas rendas. 

Faz ver a necessidade de applicar alguma 
quantia para a conslrt1cção da fortaleza do Ca
bedello, e conclue com mais algumas refl.exoes 
que não .nos é possível ouvir pelo grande su
surro que reina na s~la emquanto o ·orador 

profere o seu discurso, que é muitas vezes 
apoiado. 

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

mesma de hoje, e na ultima hora eleiçno da 
mesa. Levanta a sessão depois das 2 horas~ -·-

Sessão em 3 de A.gos.,o 

PRESJDENCIA DO SR, ARAU.TO VIANNA 

SumMARio.- Expediente. - Requerimentos, etc. 
Ordem do dia.-E/,eições de Sergi,pe.- Ot·ça
mento da fazenda. Discurso do Sr. Ma
rinho; os minist1·os interinos, etc.-Reapo8ta 
do 81·. ministro aos Srs. Marinho, Montezuma, 
etc. ; os ministros interino8 ; solidariedade e 
vrog,·amma da administ?-ação : os emprestim08 
e as imp,,sições ; o trafico da eBcravatura. 
Resposta do Sr. Àndréa ao Sr. Ângelo Cm
todio.-Eleição da mesa. 

A's 10 horas da manhã faz.se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu· 
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acla da anlecPdente. 

Faltão com causa participada o? Srs. Cajueiro, 
Costa Miranda, Sebastia.o do Rego, Urbano, 
Bustamante, Alcibiades e Pinto Coelho ; e sem 
ella os Srs. Souza Franco e Francisco do 
Rt:go. 

EXPEDIENTE 

· O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expedie11te, 
lendo O!il seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, remettendo as cópias 
· auU1enticas do officio e ordem do thesonro, di:. 

rigidos ao presidente da provincia do Pará, e 
ao inspector da respectiva lhesouraria sob n. 
33, em 24 de Setembro de 1838, e do officio 
do mesmo presidente, com data de 13 de De
zembro do referido anno, sob n. 66, os quaes 
fornecem os esclarecimentos exigidos por esta 
earnara sobre a representação da assembléa le
gislativa da mesma provincia, relativa á emissão 
de vales na importancia de quatrocentos contos 
de réis.-A quem fez a requisição. 

Do minislerio do imperio, enviando a copi0. 
do decreto-de 3 de Ju~ho ultimo, pelo qual se 
faz mercê ao coronel reformado de primeira 
linha do exercito, José Bern~rdo Salgueiro, da 
tença annual de 120$000.-A' commissão de 
pensões e ordenados. · 

Do ministro da ·marinha, enviando as in· 
formaçoes que lhe forão exigidas sobre os 
emolumentos da secretaria do estado a seu 
cargo nos annos financeiros de 1885 a 1889.--
A quem fez a requisição. · 

Do ministerio.da guerra, remettendo o quadrQ 
demons\rativo dos emolumentos que se rece· 
berão na secretaria a seu cargo.- A quem fez 
a requisição. · 
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Vaiá commisslio do orcamento da fazenda o 
rnappa demonstrativo da s~bstituiça.o e assigna-
tura do papel-moeda. · 

Vaiá terceira commissao de fazenda a repre· 
sentação da irmandade de N. S. do Desterro 
da freguezia do Campo Grande no município 
desta côrte. 

Vaiá commiss!lo de co:nmercio a represen
. tação de Amelio Pralon, engenheiro, ex-official 

do imperial corpo de engenheiros. 
Vai á commis~ão do orçamento· de fazenda 

o requerimento de ,Joa.o Domingos Figueira e 
Antonio Joaquim Pereira de Magalhrtes. 

Lê ... se e approva .. se para ir ao senado, a 
rcd~cçno das emendas á proposta do governo 
sobre a fixaçao das forças navaes para o anuo 
financéiro de 1840 a 1841; e concebida nesles 
termos: 

1r Emendas á proposta do governo q.ue fixa 
as forças de mar para o anno financeiro 
de 1840 a 1841, approvadas pela camara dos 
deputados na sessão de 1839. 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. l.º Para o serviço do anno financeiro 

que ha de correi· do lº de Julho de 1840 ao 
ultimo de Junho .de 1841, as forças navaes 
activas do imperio constaráõ das embal'cações 
que o governo julgar necessarias, nao devendo 
as suas lripolações exceder de tres mil p1·aças 
de todas as classes. 

1c Art, 2.0 As forças decretadas no artigo 
antecedente poderáõ ser elevadas, dec;de já, a 
quatro mil praças, exigindo as circumslancias. 

cc Art. 3.º O corpo de artilharia da marinha 
poderá ser elevado ao seu estado completo. 

<e Art. 4.º O governo designará o maximo 
do numero de alumnos que devem sei· admit· 
tidos á matricula do primeiro anno da academia 
de marinha. -

« Art. 5.º O governo fica autorisado para 
ajustar maruja á premio, preferindo os na
cionaes ao~ estrangeiros ; e nao havendo quem 
assim queira servir, poderá recrutar, na fórma 
das leis, as prn.ças necessarias para completar 
as forças acima decretadas. 

« Art. 6.° Fica lambem autorisado o go
verno, para, além do soldo, dar ás praças do 
corpo de artilharia da marinha, que concluindo 
o seu tempo de serviço, quizerem . nelle con
tinuar, uma gratificação .igual ao mes!,Ilo soldo, 
emquanto forem praças de pret, e a recrutar, 
na fórma das leis, ás· praças precisas para com
pletar a força do referido· corpo. , . 

« Art. J.º Os officiaes 'da armada, de arti
lharia âa marinha, capella e nauti~, e os offi
ciaes. marinheiros perceberáa, embarcados e·rn 
navios armados, o meio soldo qqe lhes marca 
a lei de ló de Outubro de 1886. Os . cirtfrgiões 
da armada venceJ'áõ t.ambem a gratificação de 
408000 mensaes, , quando embárcados, ou ef
fecti va:mente empregados em hospitaes. 

« Arl. 8.º O governo continua a ficar auto-

risa<lo oara elevar a dez o numero de com
panhias fixas de· marinheiros, deduzindo das 
forças decretadas no art. 1° as praças destas 
companhias~ que effectivamente embarcarem 
em navios armados. 

Lêm-se os seguintes pareceres : 
. l.º Da commissno de marinha e guerra : 

cr Havendo requerido á esta augusta camara os 
nobres deputados pelas provinci as de S. Paulo, 
Alagôas e Pará, se recommende ao governo que 
h:lldu dt: l·i.;:1.;ruliil. uu Ímperiu, lumi:: ua pu:;~ivel . 
consideração o ~stado de detrimento em que se 
ach!ío as comarcas da Coritiba e Maceió, e a 
provincia do Pará; a commissãc de marinha e 
guerra, entendendo que o governo deve estar 
mais nas circumstancias de avaliar os incon
venientes que haverino no recrutamento em as 
referidas comarcas e provincia, e competir-lhe 
de mais tomar as necessarias medidas para 
verificar o numero de praças precisas para 
acudir ás necesaidades do serviço publico dentro 
dos limites que as leis lhe têm marcado ; é por
tanto a commissão de parecer que se comnm
nique ao ~overno a materia dos mencionados 
requel'imentos, afim de que delibere a respeito 
e que julgar mais conveniente. 

« Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto 
de 1839.-Lima e Silva.-Oarvalho de b-Ien· 
donça. -Rodrigues Torres. » 

E' approvado. 
2". Da mesma comrnissão : 
rr A commissão de marinha e guerl'a exa

minando os documentos e decreto de 10 de 
Outubro de 1835, que concedeu a Manoel José 
da Cunha, pagador do arsenal de guerra e das . 
tropas da côrte, a gratificaçao de cincoenta mil 
l'éis mensaes, para quebras nos pagamentos que 
houver de fazer, assim como outr'ora se prati
cava com os commissaríos pagadores da extincta 
thesouraria geral das tropas, é de parecer que. 
se adopte a seguinte resol1.1ça.o : 

e< A assembléa geral legislativa resolve : 
<< Artigo unico. Fica approvada a gratificação 

de 50$0()0 por mez, concedida por decreto de 
10 de Outubro de 1835 a Manoel José da 
Cunha, pagador do arsenal de guerra e das 
tropas da córtet para quebras nos pagamentos 
que houver de fazer, sendo ella verificada desde 
o . dia ein' que começou a exercer ó seu em
prego. 

1< Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto 
de 183R-Lima e Silva.-Rodrigues Torres. 
-Oarvalho de Mendonça. » 

Julga-se o projecto objecto de deliberação, e 
vai a. imprimir. 

3.0 Da com missão de pensões e ord~nad_os : 
,e .Simpliciano Joaé de Souza, lente. proprie

tario da cadeira da aula do commereioi e João 
·caetano da Silva, substituto da mesma,· re
quererão a esta camara a11g~ento de s~ns orde
nados por ter o primeiro 500$000 e se-

. gundo 200$000. · Em -1837 a commissao pedio 
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informaçftes ao governo, que mandou ouvir 1 
a junta do commPrcio, a qual· por consulta de 
22 de Julho de 1837 informou favoravelmente, 
reconhecendo não só a necessidade da aula com 
o augmento de ordenado; e sendo aquella aula 
frequentada por quarenta e sete alumnos no 
primeiro anno, e por vinte e dous no segundo, 
como consta do officio do ministro do. imperio 
de 11 do corrente mez ; por cujos motivos a 
commissão é de parecer que sejao elevados os 
ordenados dos dilos lentes de 500$000 a 
800$000, e de 200$000 a 400$000, para o que 
offerece a resolução seguinte : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 

cc Art. 1 º. Fica elevado o ordenado de lente 
proprietario da cadeira da aula do commercio 
a 800$000, e do lente substituto a 1100$000. 

« Art. 211• Ficão revogadas as leis ·em con-
tra1·io. · 

cc Paço da camara dos deputados, 20 de 
Julho de 1889.-Jo!19uim Manoel Carneiro da 
Ounha,. - Gom68 da Fomeca.-M. L Oaval· 
canti. » 

Julga-se objecto de deliberação, e vai a 
imprimir .. 

4º. Da mesma commissão : 
« A com missão de· pensões e ordenados exa

minando o officio do ex-presidente do Ma
ranhão Vicente Thomaz Pires de Figueiredo 
Camargo, em que pede uma pensAo ·em remu
neração dos serviços prestados a p1·ol da liber
dade, e integridade do imperio pelo bravo sol
dado Benedicto José Francisco, do 411 batalhão 
de 1" linha, de cujo serviço lhe resultou a perda 
da mão esquerda, ficando inháhilitado de poder 
trabalhar para sua subsistencia, 'é de parecer 
que se approve a pe·nsão concedida pélo go
verno de trinta e dous mil oitocentos e cincoenta 
réis, para o que oft'erece à seguinte resolução : 

« A assem biéa geral legi~laliva resolve : 
<e Fica approvada a pensao annual · de trinta 

e dous mil oitocentos e cincoenta réis · a Be
nedicto José Francisco, soldado do 4° corpo de. 
1a. linha, concedida pelo governo por decreto de 
5 de Setembro de 1888. 

« Paço da camara dos deputados, 29 de 
Julho de 1839.-J. M.. Carneiro da. Ounlia.
Gomes da .Fonseca. -M. L Cavaleant·i. » 

Julga-se tam~em objecto de deliberação ·o 
projecto, e vai a imprimir. . 

O Sa. NuNES MACHADO offerece o seguinte re
querimento, que é approvado : 

« Requeiro se peção ao governo todas ·as 1·e· 
presentaç~s officiaes, e mais papeis tendentes 
á . destituição do doutor Antonio de Andrada 

.Lona, ex-inspector das Alagôas~-Nunes Ma-
. chado. » 

O Sr. Ferreirá Penna diz que se oppõe á 
exigencia do nobre deputado por elle nll~ de
terminar o negocio sobre qQe pede essa$ infor-

mações, e porque acha muito vago o seu reque
rimento. 

O Sr. Nunes Macha.do diz que as informações 
qt.e pede são as da pendencia aclual, unica 
que tem tido -aquelle empregado. Lembra que 
já interpellon ao nobre ministro dn fazenda 
sobre este objecto: sabe pois perfeitamente o 
ministro quaes os papeis que deverá mandar. 

O Sr. Dantas concorda com as razoes do 
Sr. Penna, e pede ao Sr. Nunes Machado que 
modifique e explique seu requerimento. 

· O Sr. Nunes Kachad.o dá nova redacçAo a 
· seu requerimento : é a seguinte : 

<e Requeiro se peção ao governo todas as re
prt!senlações, officios, e mais papeis tendentes 
á destituição do Dr. Antonio de Andrada Lona, 
ex-inspector das Alagôas, etc. » 

E' posto a votos e approvado. 

O Sr, Dantas, obtendo a palavra pela ordem, 
mostra que o anno passado farão augmentados 
os ordenados dos lentes, não só da escola de 
medicina na côrte, como da Bahia ; e que apesar 
disto está a escola de medicina da Bahia na 
maior irregularidade, em consequencia de 
exerce1·em os lentes dous ou mais empregos 
incompativeis, sendo, v. g. medicc;>s de hos
pitaes, etc.; por isso manda á mesa o reque
rimento seguinte: 

. « Constando _ que a escola de medicina da 
Bahia tem tido pouca regularidade em conse
quencia c.le alguns lentes exercerem diversos 
empregos incompativeis com o bom desem
penho de suas funcções, requeiro que se re
r.ommende ao governo que tome em conside
ração um estilbelecimento tão importante, e 
faça cessar semelhante abuso. 

« Rio, 8 de Agosto de 1839.- Dantas. » 

O Sa. PaESIDENTE observa que é· uma indi
cação, e como tal vai remettida á commissão de 
instrucção publica. 

O Sr. Oliveira, declara que é sabido que. na 
provincia da Parahyba ha uma fortaleza umca, 
mas uma fortaleza assás importante ; e care
cendo ella de prompto reparo, apre~entou na 
sessão do anno passado uma indicação, afim de 
que para esse repal'o fosse consignada a quantia 
de 12:000$000, importancia do orçamento que 
dalli tinha remetlido o presidente, o Sr. Tor
reão. A commissao de orçamento a quem foi 
remeltida sua indicação apresentou uma eme~da 
ao projeclo de lei do orçamento neste sentido. 
(ll.) Esta emenda foi approvada ein todas as 
discussoes; mas não sabe porque engano forão 
supprimidas na redacção as palavras - in
cluidas.~ Observa que fez outra indicação para 
que se restabelecesse essa palavra, e assim se 
communicasse ao senado, e a carnara assim o re
solveu sob o parecer da commissão de redacção. 
Mas o senado nllo quiz tmrtar conhe·cirnento 
dtsla communicaÇI01 por ter ella ido assignada 
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pelo Sr. 1 ° secrefario. A' vista desta exposição 
vê-se que foi ("(lffl E ft'eito consignada a quantia 
de l 2:000$COO para rep~ro de~~ª fortaleza; 
entrelarilo 11no sabe se o governo mandoG effe
ctivamE'nle proceder ao reparo des~a fortaleza, 
ou se o deixou de fazer. Po1· este motivo manda 
á mesa o requerimento s€guinte: 

« Requeiro se pe1gunte ao governo se da 
quantia decretada para as obras militnres em o 
corrente anno financeiro se designou alguma 
somma para os repDros da fortaltza da pro
vincia da Parahyba. » 

0 Sr. Dantas justificJl com. breves obser
vações o seguinte requerimento: 

« Que se pergunte ao govemo quaes sao os 
lentes da academia de medicina da Babia que 
accumulão empregos, e quaes elles sejAo. 

<e Rio, 8 de Agosto de 1839.-nantas. >> 

O Sr, Ramiro não teria duvida de votar pelo 
requerimento se já não houvesse seu nobre 
autor, querendo motival·o, declarado quaes 
erão os esclarecimentos que pediã, quaes os 
empregos exercidos pelos professores da facul· 
dade que elle julga incompalivcis com o magis
terio. O orador mostra que não existe seme
lhante incompatibilidade, porque por ser lente 
não deve um medico abandonar sua clinica, 
e se pódé ter clinica, melhor poderá exf.rcel-a 
em hospitaes. 

Longe de fazer uma inculpação, fez o nobre de
putado o maior elogio 1:_1- esses cidadãos ; por isso 
que são muito babeis, muito distinctos, é que 
são chamados. Crê que na Europa os lentes de 
maior. importancia são os mais chamados, e 
q_ue são considerados os mais eminentes na 
sciencia. · 

O que resultará de fazer-1:1e com que os lentes 
não possao exercer as funcções de medicos ? 
E' que só os menos h11bilitados 11110· de ser 
lentes. Mas o orador, como quer que st>jl:\o 
lentes homens habilitados1 como só exige delles 
o exacto desempenho de suas obrigações, não 
póde anrinir ao requerimento do nobre depu
tado, e ·porque reconhece que nenhuma ulili .. 
dade nelle se encerra. 

E' remettida á commissão de instrucçao pu• 
blica. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM no DIA 

O Sa. SECRETARIO 1ê o projecto que em 
uma das sesaões antecedentes linha mandado 
á mesa o Sr. Ribeiro de Andrada, concebido 
nestes termos. 

« A assemblêa gera1 legislativa resolve : 

• Art. 1°. O governo mandará ·proceder á 
uma nova dçsignação, e demarcação de Jimites 
da fabrica de S. João de Ypanem~, tendo em 
vista que os terrenos novemeute accrescentados 
á demarcação antiga sejAo cobertos de bosques 
em tanta eX.tensão, qu~nl? baste _para fornecer 

ao serviço . da fabrica o carvão preciso por es
paço de t!"inta annos. 

<t Art. 2°. São -excluidos desta demarcação os 
terrenos particulares comprehendidos na de 
1821, que talvez por inu~eis, não forão ainda 
indemni-.ados, e se acha.o cultivados por seus 
possuidores. 

cr Art. 3º. Os proprietarios dos terreno-s no
vamente demarcados serão previamente pagos 
na fórma do artigo 4° da lei de 9 de Setembro 
de l 826, ou em terrenos devolulos, ou em 
fundos publicas, ou em dinheiro ; bem enten
dido, que, depois de satisfeita a importancia do 
seu terreno segundo um dos meios por elles 
preferidos, nenhum poderá ser conservado no 
dilo terreno, que passa a ser· incorporado á· 
mesma fabrica. 

cr Art. 4.0 Os bosques comprehendidos na 
nova demarcação, e os ainda não encetados da 
antiga, serão divididos em folhas, e os córtes 
feitos em tempo proprio começaráO pela pri
meira, passaráõ á segunda, e assim progres
sivamente até a ultima folha, e serão além 
disto feitos regularmente, e segundo os me
thodos usados no Bergamasco, e outros paizes 
da Europa, mais adianlados neste genero de 
trabalho. 

« Art. õº. Feito o córte de cadà folha, sepa
rar-se·hão as madeiras vermelhas ou de ceme, 
das madeiras brancas, ou sómente de alburno ; 
e igualmente será Ceita a carbonisaç!lo das pri
meiras separadamente da carbonisação das se
gundas. A' excepçao das carbonisações ne
nhuma queima será permittida nos ditos bos
ques demarcados. 

« Arl. 6°. Haverá um homem profissional 
tanto na theoria, como na pratica, encarregado 
da direcção, conservação, e melhoramento úas 
ditas mattas, e do ensino dos methodos de fazer 
carvão, hoje mais seguidos nos paizes mineiros 
da E11ropa. · 

« Art. 7°. Ficão revogadas todas as dispo
siÇ<"Jes em co.ntrario. 

« Paço da camara do.; deputados, .1° ·de 
Agosto de 1839.-Martim Fra,neiseo Ribeiro 
de- Andrada )) 

0 Sr. Itibeiro ae Anclrada informa á _ ca
mara que já têm havido tres demarcações de 
terrenos para a fabrica de S. João de Ypanema 
em S. Paulo, e sua proposta te~ por fim evitar 
que pr.ogrida esse mal, qt1e póde tornar-se con· 
side1·avel. 

Vai a imprimir. 
Vem á mesa a seguinte emenda do Sr. 

Pacheco : 
« Que julgando-se nullas as eleições prj. 

ma1·ias gue tiverão lugar na provincia de Sergi.pe 
em· 1836, se reconheça.o legaes as que tiverão 
lugar em . a dita provincia 110 dia S .de Março 
do corrente anno, e se recomm-ende ao governo 
que . -fa~a convocar os eleitores _ no1neados -em 
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SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1839 470 

o dilo dia,. para que estes nomeem os depu
tados para a presente legislatura. 

<e Paço da camara dos deputá.dos, 1º de Agosto 
de 1839.-Pac/ieoo. >, 

E' apoiada. 

O Sr. Carneiro da. Cunha. devia desistir do 
negoçio das eleições de Sergipe ; porque, jul
gando que se devia tratar delle, um Sr. de
putado que foi presidente alli só tratou de 
sua defesa, e disto. hao de resultar recrimi
nações ; se assim continuar, adeus eleições 
de Sergipe. · 

O Sa. PACHECO: - Estava em meu direito. 

O Sa. CARNEIRO DA CoNHA nota que não se 
trata da defesa particular do nobre deputado ; 
e se qualquer deputado, quando fosse aggre
dido em uma folha, quizesse entreter a ca
mara com sua defesa, perde1·-se-ia o tempo 
tão precioso para o bem do paii. O que diria 
o povo. se, em vez de tratar a camara dos 
negocios geraes, só curasse dos particulares? 

Antes de entrar nessa discussã.o desejava 
saber se pertence á camara dos · Srs. depu
tados ou ao governo a execução das leis. Julga 
que só cumpre á camara fazer e interpretar 
as leis, mas nunca executai-as. E' necessario 
que este principio seja reconhecido e estabe
lecido, porque a confusão desses poderes ha 
de produzir uma lula eterna entre o governo 
e a· camara. Se fosse necessario interpretar 
essas leis, o governo d~via p1·opõr na camara 
a sua interpretação ; mas não appareceu ainda 
isto, nem na p1·ovincia de Sergipe, nem na 
Parahyba- se duvidou das leis 'das eleições, 
porque são bem claras. Se alguma duvida ti
vesse· apparecido, enllo devia o governo pedir 
á. camara que a esclarecesse ou interpretasse : 
-isto não é ·,opinião só do·· orador, é do µobre 
deputado que deu o parecer em separado ; elle 
apresentou uma hypothese com que muito se 
conforma ; e na verdade, se o que aconteceu -
nas provincias de Sergipe e Parahyba tivesse 
acontecido na maioria das províncias do im
perio, qual a consequencia? Reunirem-se de-. 
pulados illegalmente eleitos : se1·illo elles os 
que reconhecessem que não podia.o representar 
o Brazil? Não de certo. O governo não tem 
a attribuição de dissolver a camara dos S1·s. 
deputados ; 'porque, se tivesse essa Attribuição, 
nenhum mal resultaria, porque, · com este 
appello á nação vtria o erro emendado,·· e · o 
povo elegeria como manda a lei fundamental 
os ve1·dadeiros depul_adós. 

Podem haver cabalas, e nem ellas são crimi
nosas quando um amigo em quem confiamos 
nos ap1·esenta o seu candidato dizeudo-nos que 
confia em sua honra, independencia e principios 
politicos; mas nau quando por meio da ia fracção 
da lei se quer· fazer bfomphar um partido, por 
que isto é um acto criminoso;· e se os- cida
daos brazileiros querem ser felizes, devem ter 

todo o respeito á lei; e obediencia á:; autori
dades legalmente constituidas. 

Nota que a eleição de Sergipe foi singular 
porq11e nas outras províncias u1n ou outro col~ 
legio alJ1isou, mas ern Sergipe abusou a maioria 
dos collegios,· e por uma fóru1a espantosa. Apre
senta á ca,riàra os documentos que traz, e se 
acaso se reconhece que a maioria dos col
legios abusou, como querei· que se ap1·oveilem 
as eleições dt! dous ou tres collegios ? Conheço · 
que, no rigor dos princiµios eslabelecidos na 
constiluiçao, um cidadão que mereceu votos 
para deputado de uni collegio, ou de outros, 
na.o devia perdei· estes votos ; pot·ém, como no 
systema representativo devem prevalecer as 
maiorias, d_evem ser nullas as eleições, por 
que assim se acalmão mais os partidos que 
existem naq11ella pt·ovincia ; e sendo o lrabalho 
da uma nova eleiçao pequeno em comparaça.o 
com as regalias do povo, que então exerce 
uma parle de soberania, ni.\o se deve temer 
que se afflijão por esse pequeno incomrnodo. 
Além disto, elles reconhecerão que a camara1 

só desejando- o bem geral dos povos, na.o 
leve em vista favorecer este ou aquelle par
tido. 

Nota que só houve lres collegios que não 
abusassem, o da capital, o de Propriá e o de 
Porto da Folha. O collegio de ltabayanna, que 
dava 42 eleitores, deu 118, ailgmenloll, por 
consequencia, 77; Estancia, que dava 84, deu 
7H, augmentou 45 ; R.osario, que dava· 45, deu 
144, augmentou 99; Villa Nova de. S. Fran
cisco, que dava 66, deu,147,· augmenlou 81; 
Santo Amaro das Brotas, que dava 26, deu 460, 
augmentou 434; Lagarto, que · dava 78, deu 
3,573, augmenlou 3,495 ; Larangeiras, que 
dava.43, deu 186, augmentou 143; Capella, 
que dava 24, deu 1061 augmentou 82; por cujo 
motivo vê-se que a maioria dos collegios abusou 
po1· uma"fórma extt·aordinaria e insolita. 

Sobre o que disse o Sr. ex-presidente de 
Sergipe, dirá : pois aquelles cidaullos que tinhão 
na província a maior influencia como não· 
havia.o apparecer em occasião das eleições ? ! 
Na.o são semp1·e as primeiras classes aquellas 
que mais meios têm1 as que nos negocios 
publicos toma.o a iniciativa? Ou será um 
homem que trabalha na sua roça, que cuida em 
sustentar a sua familia ? Se tal é o abuso que 
de sua influencia fazem os homens principaes 
de Sergipe, está perdida·a liberdade, perdida a 
constituição. Admira o orador que o Sr. ex
presidente da provincia nao unisse as . suas 
vozes ás do Ol'ador ·µara ao menos censurar 
estes actos I Pergunta se só se deve occupar a 
camara corn ,:ensuras ao governo e aos presi
dentes. Julga que em urna occasia.o destas 
_ devem todos os deputados . unidos censurar a 
todos aquelles individuos- que não respeitat·ão 
a lei, porque sem esse respeito não ha garantias 
nem liberdade. Declara que nunca pregou no 
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4SO SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1839 

Brnzii a resístenc ia, pois sabe quanto é perigoso 
esse principio quando mal entendido. Se visse 
que a po.pulação do paiz era to?a in~truida, e 
toda sabrn empregar essa res1stencw, então 
ac:onselhal-a-hia tambem. 

Por nno se entender esse principio está 
acontecendo o que todos presenciamos; o povo 
do Maranhto, sem vir representar legalmente 
contra essa lei da assembléa provincial sobre os· 
orefeitos. oeeou em armas e olantou a anarchia 
ê a des~rdem. Para evita;. esses desastres, 
todas as vezes que ver que uma provincia, col
legio ou camara exorbita de seu_s deveres, ha de 
censurai-os em occasião compelente e cohibil-os. 
k seu ver são criminosm, os cidada.os influentes 
de Sergipe, pois era dever seu chamar, exhortar 
o povo, e dizer-ihe que obedecesse á iei; que o 
que fazia era vergonl1oso á provincia, e assim 
cohibir esses escandalosos exressos. 

Observa mais que se os vigarios cumprissem 
o seu dever, se pregassem os preceitos do 
Divino Mestrej as obrigações do pai para com 
o filho, deste para com aquelle, as da esposa 
para com o marido, as do subdito para com o 
superior, tantos males nno seria.o para lamentar; 
vê-~e, porém, e até o ministro da justiça apre· 
sentando o seu relataria (honra lhe seja feita), 
censurando as classes que nãO cumprem com 
seus deveres, principia pela do clero ! 

p SR~ ALENCAR ( com ironia ) : - Sao os 
peiores. 

o SR. CARNEIRO DA CUNHA quizera que se 
pregasse a pbediencia á lei, e isto é o que nno 
se faz. Lembra que houve uma ordem religiosa 
e;:;trangeira que veio pregar aos po,•os, mas elles 
abusavào, e o orador não gostava de vêr que 
os cidadãos deixassem suas casas, snas occu~ 
pações para fr ou vil-os, quando o vigario é 
que aos domingos o devia pregar-lhes. 

O 8ft. PnEsiDENTE declara que está na casa o 
Sr. ministro de fazenda. · 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA olha tambem como 
um mal que tem ti<lo perniciosa influencia 
alguns magistrados indignos. 

Lembra· que um nobre deputado pelo · Pará 
principiou antigamente a censurar a relação de 
Pernambuco, dizeí1do que ·ao bater á sua· 
porta virá o crime vestido de beca,' e -não se 
animou a concluir, havendo apenas· batido nas 
portas ria relação. · 

O orador, continuando o pensamento da
qu~lle _ deputado, -diz que alli existe um· tri
bunal desembargatorio, cuja vara é mais mi
lagrosa que a de -Moysés. Espera que os de
putados da l>arahyba, do Rio Grande, Ceará e 
Alagôas apoiem este discurso, pois. elles sabem 
que lã se vende a justiça · a peso de din_heiro, e -
os · povos · · desanimados grita.o que . esta.o · em 
peiores circnmslancias hoje do que no tempo de 
D. Joao VI. · 

Declara· que respeita muito os magist~ados 

, .. . • - _'I - 4 'll.T' 

nonraaos; mas a omros .... aeseJava que 1~osso 
Senhor os levasse para _o céo ! Não fará como a 
velha de Syracuza que pedia a Deus . que con
sei'vasse os dias de Dyonizio o tyranno, para 
que depois delle não viesse outro peior e mais 
barbaro. _ O orador na.o tem receio de peiorar, 
porque é impossível: pede a Deus que leve os 
máos magistrados sem deixar um só. Voltando 
á eleiç1lo de Sergipe, declara que não se con
forma com a emenda que mandou á rnesa o 
nobre deputado ex·pl'esidente de Sergipe, por 
que nao reconhece que o senado tivesse direito 
nem precis~o de mandar fazer a eleição, de
vendo esperar que a camara decidisse da vali
dade das primeiras: na.o vota igualmente pelo 
parecer da commissa.o, e crê que se deve an· 
nuiiar a eieiçno e mandar-se proceder a uova, 
pois lhe parece que as.sim se concluía o ne
gocio em harmonia .com os interesses da pro· 
vincia. 
- A rnaterfa fica adiada pela hora. 

Entra o Sr; ministro da fazenda com as for
malidades do costume e toma assento .. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Orçamento da fazenda. - Lêm-se 
emendas que são apoiadas. · 

varias 

<e Emenda addíliva ao art. 7º. 
<e Com os supprimenlos ás províncias 

declaradas, 664:000$000. 
abaixo 

A' saber: 
A' provincia da Bahia . . 

i1 » de Pernambuco 
J1 >> de Minas-Geraes . 
>> >J dó Pará . . . 
J1 >> das Alagôas. . 
» » de Matlo-Grosso 
i, ,i de Goyaz . , 
» » do Espirlto-Santo. 
,, -» do Piauhy . 
,, » de Sergipe . . . 
>> ,, do Rio Grande do 

Norte. • . . 
j) )) de Santa Calha-

rina. . . 
)) )) da Parahyba, 

desde já. •L . 
)) )) do ; M à r a n hã o , 

idem. . 

150:000$000 
150:000$000 

80:000$000 
40:000$000 
30:000$000 
25:000$000 
25:000$000 
20:000$000 
20~000$000 
20:000$000 

15:000$000. 

10:000$000 

20:000$000 

64:000$000 
------
664:000$000 _____ _......,. 

cc Sala das sessGes, e~ S'de Agosto de 1889. 
D. José.-Anca-rnação. - Pacheco~ -Ca:rneiro 
da Cunlia.-Bastos. _:..Santos · Àzevedo.--Uma. 
e Silva.-. Oàsado.-Nunes Machado.-Dantas. 

· -Vieira de Mello . ..,...Car11allw de Mendon;a.
. Ointra·. -- .Qliveira~ - Veiga Peasoa. - G~ 

Marti'iis.:-Péssoa dtrMello._;,_À. do .Amaral.
Ferreira dà , Oosta.-· MaríWio,'-7'Penria.-Bi· 
beiro I>üane.-Navarr<J.-.An.gelo Custodio.-
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Luiz Garlos.-Pimentel Belleza.-Ribeiro.
Rego .. 1{onteiro.-1liar.iel lHonteiro.-Torreão. -
Gomes RibP-iro.-P. Visgueiro.-Silva Pontes. 
-M. de Brito. » 

{e Addilamento ao § 17, inclusive a quantia 
de 12 contos de réis desde já para ultimação do 
cáes do Varadouro da cidade da Parahvba.
O~ Bal!tos. ·-Olivefra.-Ferreira da Gost"a. " 

O Sr. Marinho :-Não entraria na questão se 
tivesse ficado de accordo com S. E1-. sobre o 
sentido de algumas expressões de que se servia ; 
mas S. Ex. sabe muito bem que a falta desta 
inlelligencia dá muitas vezes motivos a questões 
intenninaveis. Eu pedi hontem a palavra 
quanào ouvi S. Ex. dizer que só se havião di
rigido accusações vagas contra o inspector da 
thesou1·aria da minha prnvincia. Traduzida esta 
phrase do Sr. ministro conforme a lilleral intel
ligencia das palavras, e conforme o genuino 
sentido da lingua, eu devo crer que S. Ex. quiz 
dizer"'.""""que as accusações dirigidas a esse em
pregado não têm si-do baseadas sobre factos de 
qu!>lnuer n!ltLJfA'7!l nÍc, é 1'5tr. nA se Pntendp ...,,..'1 •i- '-1-'l.4., pviu 1..\J O qu,._. '-'•i"' v 
por accusações vagas.-Recuso-me, porém, a 
pensar que tal seja a intelligencia que dâ S. Ex. 
a suas palavras, porque o não considero es
tranho ás discussões desta casa, e áquillo que 
se passa nas provincias, pois nesse caso S. Ex. 
me autorisava a considerar vago o thesouro ... 
Só peço ao Sr. ministro que declare se entende 
por accusações vagas aquillo que é vasio . de 
resultados e eonsequencias, e enta.o, de accordo 
com S. Ex., assentar-me-hei, e não darei mais 
uma palavra. · 

Estou convencido que as accusações dirigidas 
a esse e a outros enipregados que se dizem, se 
julgão e se glorião de ser sustentados pela po
tencia invisivel, a_ cujo cargo se diz que est~ 
atada a actual administração zombaráõ sem 
duvida de todas as accasações, e vagas serão. 
todas ellas. Se esta é a intelligencia que dá 
S. Ex. á palavra de que usou, desde já 
calo-me ... Mas, Sr. presidente, nào podendo eu 
admittir nenhuma dsstas intelligencias, a 1" por 
considerar o Sr. ministro ao facto daquil!o que 
ee. passa na casa e se tem publicado no seu 
jornal, e a 2" porque entendo que S. Ex. o Sr. 
ministro nllo quereria dest'ar!e zombar do corpo 
legislativo, irei mostrar que S. Ex. foi dema
siadamente · injusto para comnosco quando 
disse que as accusações por nós dirigidas erão 
vagas, e nada mais farei que apresentar a S. Ex. 
alguns factos que já têm sido trazidos nesta 
camara, e igualmehle publicados pelo mesmo 
jornal, e que, o forno lambem pelos da pro· 
vincia de Minas, e de que S. Ex. deve tet· no· 
ticia, porque eu fui ta.o cauteloso que até 
mandei vir dous exemplares, e mostrei um ao 
Sr. ex-ministro da fazenda e outro ao Sr. con
tador-geral do thesouro, aonde estava classi
ficado um facto criminoso, pelo qual tem sido 

arguido o inspeclor. Se V. Ex., Sr. ministro, 
dissesse que os factos de que o inspector é 
accusado não são sufficientes, que os não con
sidera plenamente ou satisfactoria:mente- veri
ficados para merecer sna demissão, eu me ca
laria; porém, dizer que são ar:cusações vagas 
aqllellas que têm vindo sempre acompanhadas 
de factos, é o que não posso deixar de repeHir. 

Eis porque pedi a palavra, e rogo a S. Ex. 
que me faça· o obsequio de attender aos factos 
que vou offerecer á sna consicleraçrt0. 

Sr. presidente, eu accusei e censn rei a este 
inspector ... Antes disto desejava que V. Ex. 
( 'Dara o S1·. mini8fro I dissesse francamente aue ,,- - -- - . .,. .. 
juízo fórma a respeito da capacidade intelle
ctual e administrativa desse empregado de fa. 
zenda ; desejára que V. Ex., consultando os do
cumentos que deve ter no thesouro, me dis
sesse, ou ao menos á camara, se por ventura 
esse empregado é um bom administrador. 
Accusei a esle inspector da thesouraria de 
Minas porque, tendo-se feito a arrematação de 
alguns bens de ausentes, e que importavao em 
alguns contos de réis, os arrematãntes fizer:to 
extrahir a carta ele arrematação, exigia o juiz 
de orphãos o conhecimento da thesouraria de 
haver elle depositado a quantia por que havia 
sido feita a arrematação para poder mandar 
passar a carta: essa arremataça.o havia sido 
feita á vista : entretanto o arrematante fez o ' 
deposito que devia, aceitando letras com prasos 
de 3 e 4 annos ! E assim fez esse inspeclor, 
então contador, um verdadeir·o emprestirno com 
aquillo com que devia entrai· para a thesouraria. 

, Este l'acto foi ventilado na assembléa de Minas, 
e aqui se ach!!.o alguns meus collegas que as
sistirão a toda a discussão, e até assignárão 
uma accasação contra esse empregado. Ora, en~ 
tenderá. V. Ex. que esta accusação é vaga, ou 
que são àaquelias cousas1 como aqui se costuma 
dizer - pequenas, que se na.o deve apresentar 
na camara dos deputados ? 

· Eis-aqui um facto, Sr. ministro, que deve 
convencer a V. Ex. que um deputado, quando le
vanta a sua voz na casa para fazer uma accu
sação, não deve ser considerado como um vão 
declamador l 

Foi accusado mais por haver <:onsentido em 
m!lo particular a quantia de 83 contos em 
cobre, que devia ser recolhido aos depositas 
publicos, e note V. Ex. que o meu nobre col
lega que pretendeu aliás altenuar essa e outras 
accusações que fiz então contra o presidente da 
provincia confessou· plenamente es~e facto, e 
nem era de esperar outra cousa do seu ca
racter, dizendo q\le só pretendia .mostrar que 
o presidente o ignorava, e era portanto inno
cente : esse nobre deputado · defendeu-o, . di
zendo que no mor;nento em que tratou-~e drsto 
na assembléa provincial deu o presidente 
as convenientes ordens, afim de que o inspector 
fizesse recolher esse cobr~ :i thesourarin. Eis-

Gl 
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482 SE!SSÃ.0 EM 3 BE AGOSTO DE 1839 

aqui outro facto que me não parece lãa vago, 
nem indigno de ser attendido pelo Sr. ministro. 
Direi a S. Ex. que muitos outros factos teria 
que allegar se eu quizesse accusar a esse 
inspector, mas que me abstenho de fazêl-o, 
porque sobre esses factos nào tenho nem 
posso apresentat· documentos, nem ningucm 
o poderá fazer ; pois a esse respeito lembrcU·ei 

·uma anedocta que em outra occasião já citei, 
e Que é invençn.o de uma das nossas nota
biJidades, é - -a das unhas ministeriaes - é a 
das prevaricações que se comrnettem sem 
que deixem vestígios. Sobre factos dessa 
ordem devemo-nos conlentar com a prova 
moral. 

Se acaso quizesse eu entrar nesses factos, 
diria que esse inspector foi cu mplíce e hor
rorosamente cumplice dí:: delapidações escan
dalosas .... Nem sei corno chame, ... estrondoso 
roubo (permitta-se essa expressão) praticado 
na primeira substituição do cobre, operação que 
de certo ern minha provincia aggt·avou a naçao 
com mais de mil contos de réis, e entretanto, 
Sr. ministro, aquelles mesmos empregados que 
commettêrão essa prevaricação no primeiro 
troco, e da qual tinha conhecimento o inspector 
da thesourat·ia de minha provincia, farão cha
rnudos para agentes do segundo troco, e se 
conservárão alli apezar das mais solemnes 
reclam~ções l l... O resu 1tado foi ter de vir-se 
comprar sizalha aqui na côrte para levai-a 
para a vílla da Pomba. Eu diria mais que 
esse inspector acintemen te nao cumpre cQm 
os seus deveres ; é elle mesmo quem manda 
recommendar aos procuradores fiscaes dos mu~ 
nícipios que não aprrtem a füiano e a sicrano. 

Disto lambem· não a.presento provas, porque 
é uma carta ·particular dirigida a um homem, 
e não pôde ser apresentada em publico, por
que traz sempre comprorneltilllento: entretanto, 
á vista doe, factos que tenho apresent.1do, me 
parece que S. Ex. tinha bastante motivo, 
bastante raza.o, se n~o para demittir esse em~ 
pregado, ao menos para proceder a uma es
crupulosa indagação sobre a conducta deUe 
na administração da fazenda de minha pro
vincia. Ora, só depois desta indagação é qne 
o Sr. rninistro podeda dizer que as accusações 
feitas a esse empregado erão infundadas, mas 
nunca vagas, porque funda vão-se em factos. Nao 
juJgal"a merecer de S. Ex. semelhante con
ceito. Senhores, já disse nesta casa, não tenho 
habilidade de m~tleL·-me - pelas ante-camaras 
dos Srs. · ministros ; o que tenho de apre
sentar-lhes é. aqui neste lugar ; e quem falla 
com esta ft·anqueza não cner~ce que se lhe diga 
que faz accusações vagas. Póde o Sr. rninistl'O 
desprezar minhas observações ; fica-me a sa
tisfaça.o de haver feito aquilio que julgo do meu 
deve~, denunciar aquellas prevaricações de que 
tenho noticia, bem que esteja convencido do 
resultado, que é neuhum, que esse ':}mpregado 

ha de continuar como até agora, se, por ven• 
tara, a Divina Providencia nao apresentar um 
tempo (pelo qual suspim) em que a constitllíçao 
do estado deixe de_ ser uma tnentira, em que as 
leis sejão uma. realidade. 

,Já que tomei a palavra, Sr. presidente, direi 
alguma cousa a respeito do orçamento; releva 
fJOrém antes disto notar que o Sr. ministro, 
que hontem disi'3e que havia_ demiltido o ins
pector da alfandega de Pernambuco só porque 
o presidente ass1rn o quiz1 tivesse tão- poÜco 
escrupu1o em dizeL' que a respeito do inspector 
da thesouraria de Mina.::;, nada faria, porque 
erilo accusações vagas : para aquelle bastou. a 
vontade do presidente, para este nao servem. 
as censuras, não servem as accusações de um 
deputaào, ciassificadas, fundamentadas. Per
guntaria ao Sr. ministro se por ventura o hon
rado inspedor da tbesouraria do Ceará, que 
foi demillido por seu antecessor, e que ainda 
não foi reintegrado por S. Ex., se esse honrado 
inspector tem contra si um só destes factos ; 
entretanto tirou-se o pão a um pai de familia 
honrado sem nenhun1a r~zíl.O, sem neuhurn 
motivo; mas; o prevaricador sustenta-se, sobre 
o prevaricador não ha de cahir o peso da lei, 
nàO ha factos que s~jão bastantes para exigir a 
demíssão de um prevaricador l Desgraçado 
tempo! Desgraçada época! Desgraçada época 
em qne vejo o meu paiz ! 

Sr. presidente, peço á casa que me desculpe 
se p01· ventura tenho tomado ulgum calor na 
discussão : a consciencia de que fallo com a 
verdade, e mais que tudo a consciencia que 
tenho de que se despresao accusações fundadas 
sem nenhuma razao, sem nenhuma justiça, me 
obriga.o a fallaL· assim. 

Hei de votar, Sr. presi<lcnle, pelas emendas 
que se achão sobre a mesa, Umn dellas contém 
desenglobarnento de despezu ; eu julgo que esta 
emenda deve set· approvuda, porqne me parece 
que o nobre deputado que a apresentou teve: 
em vista que o orçamento do anuo passado 
consignou as quantias que entno s~ haviâo pe
dido. Hei de votar pela emenda que supprime 
o paragrapho' das gratificações, porque não en
tendo o que ellas seja.o; se todos os empr~gados 
têm ordenados p;,lra fazerem um determinado 
serviço, a gratifica.ç9.o só póde ter lugar quando 
haja um accrescimo de serviços extraordinarios, 
e sem que se me mostt·e que se dá realmente a 
possibilidade desse serviço extraordinario, na.o 
votarei por essa verba· de gratificações, .que é 
uma reserva que a administração costuma ter 
para content~r talvez um ou outro empregado 
que seja mais de sua affeição. Votarei pela 
emenda que quer que se consigne algum sup
primento para diversas provincias do imperio. 
.A,ssignci ~ emenda, porque a minha provincia 
é uma da$ qu~ necessilllo desses supprimentoa. 
Entretanto, Sr, ·presidente, digo com a maior 
solcmnidade possi_vel que, se eu f0r~ secturio 
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da doutrina dn confiança, teria de voh1r contra 
todo o orçamento da fazenda, coutra todos os 
orçamentos. 

Seja-me permíttído ainda dizer dmis pahvN1s 
sobre esta interinagem de p::i.stas no . e~tado em 
que nos achamos. Quando as nossas finanças 
T"trta.n~ ~an. Ao n'rn. 'l"\'"\.~n~c.f \"'n. r-n,:a. ~a. rl.o.rl:Nnr1 ..-, D11 .-leo , t só--;;;~ t ;--/ ;iia;•;rn;.,~;~d~u\ ~" :o'-r;6 'i;gT;,l;ti~"~ i 
tem appareciào a proposição de - uma banca- 1 

!~i:a:o0s: ;;;~;!i~~t~~ q~~~~~ a~m no~~!s ~~~ ~ 
lações externas ameação alguma cousa, quando \ 
nós precisamos qne a pasta dos negocios es- l 
trangeiros seja occupada· por uma pessoa que se \ 
dedique sómente a esses negocios, que os des
envolva com toda a habilirlade, coma é que se 
achã.o essas duas importantes pastas sen1idas 
tão sómente por um Sr. ministro, em quem, re· 
eonhecendo eu toda a aptidao, toda a ·habilidade 
para qualquer dellus, todavia não posso pensar 
que nelle se dê· hnhílilaç!io duplicada1 ou qtrn· 
druplicada pat·a carregar 0on1 o serviço,. com o 
trabalho de duns pnst.ns tao importantes. Em 
um esta.do, Sr. presidente, Ptn que nós necessí
tamos de um minisl1·0 que se occupe excl1Jsiv.a
mente de desenvolver os melhoramentos moraes 
e m11teriaes do paiz; qmmdo a instruc~ao publica 
não tem ainda umu fórma, uma physionomía 
nacional (e e11lre nós iiada temos que se possa 
verdadeiramet1te clutmat nacional); quando pt·e, 
císainos du Utn minislt'o tiue se oc<mp~ deslC! 
objt3cto, q11e lhe dedique lodas as su~s vigilias: 
q11a.nd() a ordem public21 perturbada ~m uma 
parte do imperio, nmcaçatla cm outra, e, na 
opinião d(! alguns nohres deputados, balançada 
em todas as provincias, exige que um habil 
ministro da justiço. se dedique exclusivamente a 
manter esta pai> esta ordem donde depende a 
integridade do imperio e nossa existencia poli
tiea ~ conrn conceder que um s6 homem possa 
desempenhar com satisfaç~o tarefa · tão diffi-

. cultosa? 
Entretanto são essas duas pastas que se 

acha.o occupadas por um só individuo, a quem 
concedo (devo dizer nos nobres deputados que 
não proferirei uma só palavra que não me saia 
do intimo do peito), a quem concedo boas 
intenções, caracter justo e recto (apoia.dos) ; 
mas nemo dat quod non habet, não está em 
poder da humanidade o fa:eer mais do que 

· aquillo que suas faculdades lhe permittem : na.o 
conheço homem nenhum qne possa, com saUs
façãO para o pah:, administrar bem os negocios 
da justiça e os negocios do imperío; assim 
como recu~o esta universalidade para adminis
tração da fazenda e administraçM das refações 
exteriores. Ora, Sr. presidente, já era chegado 
o tempo em que Q governo, competentemeate 
organisado, em que uma administraçrto que 
quizesse sinceramente (não digo que a . aelua} · 
não o queira) conduzir este· todo que ameaça 
ruina, esta náo que parece inteiramente desar-

varada ao porto de salvarn~nt.o, .iá era occasião 
de apresentar-se essa administraçao, e dizer ao 
corpo legislativo : Aqui estamos, enc.arregámo· 

_ - _ J _ 1 ~ _ o_ 1 __ _ _ __I _ ., • , 0 -• T 

nos ue ::i.omm1stra1' o estaao, as cona1ções cte 
nossa existenda polilica são estas, e nóg que
remos o apoio do corpo legislativo. Mas que se 
faz? O Sr.. minisb·o dos negocios estrangeiros 
está discutindo o orçamento dos negocios da 
fazenda, nós havem.os de votar medidas que 
tJ/lú sabemos nor ,mem ,;er~o P"tPr>.nbrfo"- • -- --- -- ------- l--- -:,~---- ·----- __ ..,....,,...,. ....... _ ......... ' 

daqui a pouco vir:\. o Se, ministro da justiça 
discutir o on;amento do imperio; havemos de 
votar medidas que não sabemos por auem serão 
exer-v!nons. - - -

Ora, senhores, se por ventura u rn deputado 
dissesse que o governo era o primeil'o a com
promettei- o paiz, seria tratado de temerario ? 
Enlendo que nM; desconheço semelhante ta
ctí;;a1 parece que alé se quer que o governo Je
gísfatívo encerre as suas sessões para se com
p}etar o ministerio. AndarBmos continuamente 
ás avessas do que devemos andar? Julgo que 
em todas as nações civilisadas é uma das prin
cipaes condições, quando trabalha o corpo le
gislativo, apresentat·-se organisado o minísterio, 
que conheça a camara, e que seja della conhe
cído; mas entt·e nós acontece o contrado; a 
camara trabalha, e o tninisterio não se orga
nis:J, e os prevaricad()res continu::to nos lu
gal'es, porque as accusações dít'igidas contra elle.s 
hM de ser tidas como accusações vagas ! Eu 
pois, Sr. f>residc.nte, nada mais tenho a. dízer 1 

faço V()tos ao Todo Poderoso para qtte faça des
apparecor esta terrivel interinagern; fico pe
àindo a Deus que depare algum afilhado mais 
protegido, mais poderoso que o inspector da 
thesouraria da minha provinda; porque então 
estou segtuo que se ha de conceder ao patro
n:ito o qne hoje se recusa á justiça. 

E' lida e apoiada l:l seguinte emenda do Sr. 
Rezende: 

« Supprima~se o § 131 que diz· respeito á 
fondiçM de typos. ,, 

O Sr. Oa,ndido Ba.ptista. (ministro da fa
zenda) ;-Tenho primeiramente de satisfazer ás 
informações pedidas hontem e hoje na casa, e 
por·fim direi 3Jgumacousasobre as interpella-
ções que me fora.o feitas, · 

Responderei ao Sr. deputado pela província 
de Minas que acaba de faHar, que ácerca do que 
eu hontem disse sobre o iuspector da thesou
raria, taxando de accusa~ões vagas o que aqui 
tem vindo ao meu ionhecimento, não me pa
rece que se tenha produzido ou dentro da 
c:astt, ou em algum dos jornaes, ou por qual
quer outra maneira, um só facto que valha a 
demissão desse inspector. Quanto ás censuras, 
tenho feita o ~caso que se póde fazer, que é so• 
licitar informações ácerca da conducta desse 
empregado; e logo que esteja plenamente con
vencido, ou de prevaricação, ou de uma h·re· 
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gularidade que valha a sua demissno, não tenho 
duvida em lh'a dar; mas devo proceder com 
toda a circumspecçao. (Apoiados.) Os mesmos 
factos vroduúdos pelo Sr. deputado se fossem 
h'ansmittidos ao promotor publico, el\e diria 
que não acha materia para accusação : seria 
materia para urna averiguaçílo; e eis justamente 
o que o - governo tem feito; por isso eu não 
entrarei na apl'eciação do que nllo devo, apenas 
convido o Sr. deputado a que se · lranquillíse, 
que o resultado das minhas averiguações nao 
póde desgoslal-o. 

Passou o Sr. deputado a fazer reflexões sobre 
a composição ào minisierio. Se acaso não fi. 
zesse reflexões que enlen<lem talvez com a 
minha delicadeza, com o posto que ·hoje oc
cupo inlerinamente, eu poderia deixar de falli.u·; 
mas uma vez que estou exercendo interina
mente o emprego de ministro da fazenda, urna 
vez que e11e deplora o não pl'eenchimento desta 
pasta, devo d r.clarar : 1 °1 que eu preencho, e 
preencho mal ambas as repartições ; 2º, que 
não é desejo meu continuar a preencher in
terinamente esta pasta. Mas parece que se 
devia conhecer nisto mesmo uma dedicação, 
que me devia render alguma acquiescencia, ao 
menos da parte dos Srs. deputados que ohrll.o 
em boa fé, corno considero o illustre deputado, 
por supportar um peso superior ás minhas 
forças. Quanto á interinidade da outra pasta, 
não me comp·ete responder a esta interpellaçàO; 
o eleitor dos ministros saberá avaliar a oppor
lunidade de preencher as duas pastas que se 
acha.o inlel'inaq1e11te occupadas. 

Quanto a poder~se mudar a política do mi
nisterio com a entrada dos novos membros, 
parece-me que nlko é isto muito coherente. O 
rninisterio compõe-se hoje de quatt'o individuas 
que se achao ligados por principios, e não é 
possiv.el adinittir que duas entidades no-vas 
possllo alteral-os por tal maneira que remova.o 
a presente maneira de -ver. 

Fez o Sr. deputado uma refle:x.ão que me 
pareceu muito poderosa; disse elle :-No caso 
de entender a administração que a accusação 
é- vaga, que não tem de produzir resultado; eu 
então desisto da palavra, por isso que parece a 
administraçao como ai:rastrada ao carro de 
uma potencia fovisivel. Devo declarar ao nobre 
deputado que a administração tal qual póde ser 
considerada, tem sentimento bastante de sua 
dignidade para se na.o deixar arrastrar ao carro 
de poteucia alguma ; ella na.o quer vestir-se 
com roupas alheias.· · 

Passarei agora a da1· as informações que 
hontem me forao pedidas por um· illustre 
deputado pela Bahia, e principiarei pela obser
vação que . clle fez ácerca da demissão do 
inspector da alfandega. de Pernambuco. Fez-me 
o fa vot· de suppôr que eu tinha outros recursos 
para responder mais satisfacloriamente do que 
havia feito, por isao · que e-q -vali-me -.da iIJter-

posiçao do presidente da província para des
cu\par esta demissão. Eu devo responder ao Sr. 
deputado com os mesmos principios que elle 
estabeleceu : disse e!le que esperava de mim 
nrto só verdade, mas lealdade nas minhas infor
mações; elle fez-me justiça, é por isso mesmo 
que eu me exprimi por esta maneira. Se eu 
quizesse dar aô Sr. deputado uma informaçao 
ma.is engenhosa, nri.o me seria ~ossivel achal-a ; 
mas quiz dizer o que era verdade, quiz dar uma 
prova da minha lealdade. Estabeleci o principio 
que exarei na minha circular dirigida aos pl'e· 
sidentes de provincia, isto é, que os consider:.wa 
irnmeàiaéa111ente responsaveis ao governo peia 
conducta dos empregados subalternos, que elles 
devião velar particularmente sobre os empre
gados de fazendat demittindo os omissos e ne· 
gligentes, dando conta dos pl'evaricadores e 
Jaqttelles que não estivessem em estado de 
continuar á. testa das repa1·tições publicas. Quiz 
dar a entender que, além das prevat-icl1ções, ha 
motivos para 1·emover de uma estação um 
homem que não satisfaz plenamente a tudo 
quanto se deve exigir do chefe de uma re
partição. 

Ora, se eu estabeleci este principio na circular 
a que me 1·efiro, segue-se que quando enunciei 
uma opiniao que está de accordo com tal 
doutrina, parece-me que estou em regra. fo .. 
sisto no principio eminentemente ndministra .. 
tiva de que os presidentes sã.o responsaveis 
pela conducta de seus subalternos nas peovin .. 
cias; repito aind11 que a demissão do Sr. Manoel 
Zeíerino não foi dada po1· suggestàO alguma, 
na.o foi dada por moti-vo q11e lhe seja ignomi- · 
nioso: foi dada por informações, mas nêlo pela 
vontade do presidente. O presidente na.o disse 
- demilla-se o Sr. Manoel Zeferino; viera.o in
formações da má gerencia da alfandega de Per
nambuco, e inquiridas as razões desta má ge· 
rencia, ou o que quer que seja, podia muito 
bem o presidente ter motivo para dizer, por 
exemplo : - O Sr. Manoel Zeferino é homem 
muito honrado, tem muito boas qualidades, 
mas não lem aquel la que é juslaDJente ne
cessaria para ser chefe de uma repartiçao. Isto 
póde acontecer a muita gente, e nM é desa iroso 
ao Sr. Manoel Zeferino. Foi neste sentido que 
eu disse que o presidente havia influido nesta 
demissão. 

Passarei a 1·esponder ao mesmo illustre de· 
putado pela Bahia á.cerca do negocio que elle 
tornou mais a peito, que vem a ser - a não 
p1·omoção do official-maior da contadoria da 
tbesouraria provincial ao lugar de contador, que 
pretendia. Infelizmente devo prevenir ao Sr. 
deputado que as explicações que vou dar na.o 
pode:.n saliS.fazer melhor que as que acabei. de 
ministral' sobre a ~emissllo do ex-inspector da 
alfandega ; sinto muito dizel-o; mas vou sa
tisfazer ao me11 principio, que é- o da ~erdade, 
qa leal~ade~ Eu principiarei por dizer que fui 

' ' . 
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eu que, sendo inspector do thesom·o, propuz 
este empregado, que era antigo funccionario em
pregado na junta da fazenda, para o lugar de 
official-muior da secretaria,· cxercicio que elle 
sempre teve na antiga junta de fazenda ; para 
isto, pelas informações a que havia procedido 
na fórma da lei, elle se apresentava com toda a 
idoneidade. Servio este lugar até o anno, cuido 
que de ~85; nesse anno, ou .fosse a pedido 
seu, ou de pessoa que o qllizesse fazer entrar 
em outra carreira, foi elle mudado de otlicial da 
secretaria para official-maior da contadoria~ 
Note-se que o ex.ercicio é notavelmente diffe
rente. Vagou no anno de 1888, parece-me, o 
lugar de contador ; immediatamenle o Sr. 
Pessoa requereu este lugar ; munio-se de docu
mentos mui honrosos, teve mesmo a seu favor 
infol'maç0es do inspeclor actual e do presidente : 
eis o estado em que achei este negocio. 

Se eu o fosse nomear, digo á camara que pro
cedia .muito em regra ; porque podia com
peUr-Jhe1 á vista Jo que acabo de dizer, o lugar 
de contador. Mas vejamos a razão por que nllO 
foi provido nesse lugar o Sr. Pessoa, e foi em 
lugar delle o Sr. Vicente da Costa Cabral, que 
era nesse tempo contador da thesouraria de 
S. Paulo. Suppondo que ambos tivessem· ido
neidade, é evidente que, sendo o principio das 
promoções em lugares de fazen~a a unica pas
sagem de um vencimento menor para um ven
cimento maior; sendo est~ passagem 011 esta 

· promoção feita d'entre a massa gernl dos em
pregados de fazenda, e na.o po1· lhesourarias, 
segue-se que, mandando o contador de S. Paulo 
para. o lugar de contador da Bahia, nllo podia 
offender os direitos do Sr. Pessoa. Direi mais 
que nisto fiz serviço publico : concedo que o 
Sr. Pessoa tem toda a . idoneidade para dirigir 
os trabalhos do expediente de uina secretaria ; 
mas a direcção desses trabalhos é muito diffe-

. rente da direcção dos trabalhos de contabilidade. 
Accrescento aind:,t ·que se ha a)guem preju

dicado, são aqaelles a quem o Sr. Pessoa in
terpôz um obstaculo na promoção ao lugar de 
officfal-maior. Devo confessar que existe uma 
falta na escripturação da contadoria da Bahia, 
revelada no balancete do mez de Maio, e vem 
a ser uma verba indevidamente escripturada. 
Figurava como moeda na caixa geral uma 
somma de 80 e tantos contos cm apoJices ; illu
dido · por esta som ma, quiz fazer uma operação 
de movimento de fundos ; ruas não· estando 
seguro que fosse moeda, mandei informar ·á 
Bahia, e apparece11 com effeito o que eu sus
peitava, e vinha a ser os 80 e tantos contos em 
apoiices, que devia.o ser escriptm·ados á parte 
no livro - de diversos valores. - Reprehendi 
a. quem quer ·que fazia as vezes de contador, e 
era justamente o Sr. Pessoa: . 

01·a, depois de um facto semelhan.le, depois 
do que acabo de dizer, póde o Sr. Pess~a 
sentir-se prejudicado com a nomeação do con-
'. 1 

tadc,r de S. Paulo P Cnido que nll.o. Devo ac
crescentar em abono do nomeado que no anno 
de 1884 a 183,5 entrou a praticar na contadoria 
geral de revisão, onde deu provas de sna capa
cidade ; em vh·tude dessas provas, foi nomeado 
pelo ministro que entao servia contador de 
S. Paulo: ahi servia não só com mnita digni
dade7 com muito zelo, mas com muitas provas 
de sua capacidade. 

Passarei a outro topico. Fui interpellado 
pelo mesmo Sr. deputado pela Bahia sobre a 
maneira por que se tem executado os arts. 98, 
94 e 95 da lei de 4 de Outubro de 1881. Estes 
artigos versão sobre a garantia que a lei dava 
não só aos empregados do extincto conselho da 
fazenda, mas a todos os empregados de repar• 
tiçoes extinetas. Eis-aqui a materia de dous 
artigos : o terceiro era a garantia que dava de 
serem considerados na organisação do thesouro 
os empregados d~ fazenda que fossem reconhe
cidos babeis. Direi, quanto aos conselheiros 
de fazenda, que todos elles se acho.o aposen
tados; quanto aos empregados das repartições 
de fü,:enda, que forão reconhecidos babeis, 
parece-me qne forão todos, com rarissimas 
excopções, aproveitados; mas quanto aos em· 
pregados de repartições extinctas, que erão 
recoinmendados pela mesma lei, forão empre
gados 1tquelles que forão conhecidos babeis ; 
não o têm sido outros, como hontem disse, por 
nllo terem a idoneidade precisa. 

Cabe aqui responderá arguição que feio Sr. 
deputado, de serem conservados muitos desses 
empregados inhabeis, quando a lei autorisava 
demittil-os on aposentai-os. Já respondi em 
parte hontem ; primeiramente que os que 
existem não forAo examinados na fórma da 
lei, porque estes são os emp1·egados de f~zenda ; 
os que existem são daquelles que sah1rã0 dos 
tribunaes, das repartições extinctas, e é entre . 
elles que se achão os que, c~mo ~isse liont~m, 
pelR maio1· parte não têm a 1done1dade prec1s~. 

Faltou o mesmo Sr; deputado sobre a s1· 
tuação do tbesouro, e pedia que eu désse 
minha opinião. Usarei tia restricção que elle 
mesmo pôz na sua interpellaçD.o a este respeito ; 
disse· que sobre receita não precisava dizer pa· 
lavra. Como a situação · do· thesouro . versa 
sobre. receita, ·peço permissão ª? Sr. _depu
tado· para gu~rdar·me para ?ccas1ff:o ma1s op· 
portuna,-afim de pôr as mmhas· 1déas a este 
rei.;peito. · . . 

Passou o mesmo Sr. deputado a fazer depois 
o que eu chamarei inlerpellação sobrtt o pro
gramma politico ou administrativo do gabinete. 
Se eu não soubesse o que se terµ passado nesta 
casa ácerca d~ interpellações analogas !eitas aos 
meus coll!!gas, eu assentava que na mmha po_· 
sição, eia relação á origem que teve o '-?binele 
actual na sua composição; assentava, digo, que 
responderiâ. com. precisão, _com exactida.o, se 
acaso dissesse que a polilica do· gabinete ~ a: 

l ' • : ' .... 
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sua conducta ; mas vendo que os meus coUegas 
têm-se explicado mais do que isto, têtll mesmo 
formulado de alguma maneira asi vistas do ga
binete e que isto mesm·o na.o têm satisfeito, eu 
verei se por· alguma mancir~ posso satisfazer 
melhor os desejos dos Srs. deputados. A pri
meira questão que se offerece, segundo hontem 
propõz o Sr. deputado a quem me refiro, é a 
qaesUlo da solidariedade. Entendo eu, e me pa
rece que se e11tenda geralmente por solidarie
dade, tratando de gabinetes, a responsabilidade 
commum por actos individuaes. Duas questões 
se podem offerecer ácerca da realisação deste 
principio : 1", em que circumstancias se póde 
dar a solidariedade que eu denominarei admi
nistrativa ; 2", até que limites se póde entender 
esta mesma solidariedade. 

Qnanto á r.irc1imstancia da existencia, pa
rece, talvez me engane, <1ue desde que o gabi
nete não tem uma organisação, ou nm11 com
posição, segundo os principios constitucionaes, 
como é o do Brazil, póde-se dizer em regra que 
não ha solidariedade, não ha um meio de a 
tornar eifectiva. Por esta occasilo sejc1.-me per
mittido dizer que todos os gabinetes anteriores 
ou as administrações que se têm apresentado 
aqui com o caracter de solidariedade, têm talvez 
desejado uma cousa boa, mas sem meios de a 
realisar. (ApoiadQs.) As administrações que têm 
chefe, que não silo compostas· d~baixo de uma . 
direcção, de um impulso unico, ~ão é possivel 
que seja.o solidarias. Parecerá talvez a a)guem 
que que1 o repellir da administração de que faço 
parte a solidariedade ; não, esta · solidariedade 
de que fallo é a solidariedade administrativa , 
eu daqui a pouco fallarei da outra. 

Vamos á see;nnda questão :-Até que limites 
se i,óde estender esta solidariedade? Elia não · 
,:;e póde estender a todos os actos i não é soli-
. dariedaJe de detalhe ; esta solidariedade é cir• 
cimscripta dentro de certos limites, é marcada 
pelos elementos de que se compõe o gabinete, · 
são limites de con vençlo, e não de facto : e tanto 
é assim, qne todos os dias se estão suscitando 
questões em outros parlamentos de nações mais 
amestradas no systema representativo, se taes 
e taes actos entrão na solidari~dade do gabinete. 

Passarei agora a explicar eni qu~ relação _se 
acha o gabinete aclual ácerca da solidariedade 
que se julga precisa em governos desta natu
reza. Direi que o gabinete constituido sem um 
chefe (isto é, a administração tem um, mas o 
gabinete não tem um _presidente) não póde 
satisfazer as condições da solidariedâde admi
nistrativa; Jern uma, qual é a solidariedade 
moral, quero . dizer, a .responsabilid.ade que 
geralmente têm os individuos · que se compro
mettem p_ara um fim commum a responder 
pel?s a~tos dos seus coU~gas P Mas qqal ~ esta 
s0J1dar1edade que chamo moral ? E' a solida
riedade de principios. Cóm · effeito, não concebo 
que tres ou quatro homens se reunão para 

um fim commum, sem que tenbão principios 
communs; é a esta solidariedade de principios 

· que está subordinado o gabinete actual ; mas 
não está sobordinado á solidariedade que 
chamo d~ exercicio, solidariedade de detalhe ; 
.não estão definidos os limites até onde se es
tende esta solidariedade de exercício, por isso 
não é um· gabinete formado de princípios de 
convenção : os ]imites da solidariedade só são 
estabelecidos por convenção mutua entre os 
elementos de que se compõe o gabinete. Ora, ,. 
eis-aqui como considero o gabinete actual de- . 
baixo do ponto de vista da solidariedade. Este 
gabinete, sendo animado por identidade de 
principios, ha ei1tre as partes que o cornpoem 
aqnella reciproca confiança. que é o elemento 
da sua existencia. 

A' vista das consideraçoes que etenbo feito, é 
claro que, quando queira entrar no detalhe de 
qt1aes s.~jão as vistas administrativas, não o 
poderia fazer, por isso que, como mostrei, o 
gabinete actual não está no caso de apresentar
se debaixo da solidarie.:iade administrativa : 
mas não me recuso a apresentar as vistas 
que tenho. O que tenho exposto ~ão opiniões 
proprias qtte, parece-me, estilo de accot·do com 
os mens coHegas, mas pelas quaes não posso 
responder, por isso que me considero como 

· membro de um gabinete que tem solidariedade 
administrativa. 

Sinto que a politica formnlada pela maneira 
porque o fizerão os meus coUega~ não satisfi· 
zesse completamente. Descerei a factos, e co-

. meçarei pela repártiça.o da fazenda. Direi que. 
uma questão vital nessa adn.iinístração é, por: 
exemplo, porque maneira ha de o thesouro 
viver d'ora em diante P Serão emprestimos, 
serão imposições? Parece-me que já por es· 
cripta tenho declarado mais de uma vez que, 
d'entre os dous meios, prefiro as .imposições • 
Parece-me que já. lia um principio que póde 
entrar na physionomia caracteristica da admi
nistração ; póde-se dizer que a administraçil.o 
não quer emprestimos, qt1e a ãdministração 
quer impQstos; e se algum emp1·estimo, se 
alguma operação de credito íôr preciso te~po
r:niamente, ha de ser dentro das rendas pu
blicas, não · sacrificando as gerações futuras. 
(Apoiados.) · · . 

Por esta occasião devo dizer que a adminis
tração não póde · ter grande gloria em fazer 
uma declaração de guerra aos empresUmos ·; 
qualquer homem, o menos ill1:1strado. que re
fleclir que a nação está carregada com uma 
divida da qual lhe resulta um onus de 5,000 
contos annuaes, que, accrescendo a divida ·paga 
pela amortisação. do papel, anda por 7 a 8,000 
contos, conhecerá que não é possivel con
tinuar a trilhar semelhante · senda; · que é 
preciso empregar•se todos os esforços para 
lançar mão de outros meios para alimentar o 
thesouro. 
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dESSÁO EM 3 DE AGOSTO DE 18;39 487 

Passarei á. repartição de e~trangeiros. E' 
minha opinião, e parece-me que da admi
nistraçao de que tenho a honra de fazer parte, 
que as nossas relações devem ser mantidas il
iesas com todas as nações, que devemos guardar 
religiosamente todos os tratados, salva em 
todas as hypotheses a dignidade nacional. Nao · 
pn::a,;::,u p,ut;vuh1.1;::,u1· 4ut:: t.:utn:: 1::::,::,1::::, t1·i:1hldu::, 

ha alguns de cuja não execução plena podem 
resultar graves compromettimentos para a 
nação i por exemplo, o do trafico. Já a admi
nistraçno tem dado provas não equivocas de 
que ella está deddida a manlE'r nao só todos . 
esses trntados. mas !:soecialmente este com toda 
a religiosidade. Eis·aq ui o segundo traço ca
racterístico da administração. 

PorlP.ria pas;sul.r a n11tr:u: rPrrnrtiçl'IP<::; m!l1:. pPÇO 

licença ao Sr~deputado para deixar de o fazer; 
porquanto temo muito aventurar opiniões que 
não estao ·dentro do recinto qne posso governar. 
Nao sei se lenho de dar mais algumas in
formações ; mas como a discussao continúa .... 

O SR. MoNTEZUMA :- E as despezas even
luaes? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA : - Darci a defi
niçao pratica. A inlelligencia que dá a admi
nistraça.o do que sao despezas eventuaes, é tudo 
aquillo que não tem fixaçM propria no orça
mento, e que, todavia, pertence á repartiçllo; 
ou por outrns palavras, todas as despczas que 
não têm sido previstas pelo corpo legislativo, 
mas que erão feitas na repartição, ou que 
podem ser foitas. Eis-aqui a definiçao pratica ; 
não respondo por ella, nno sei se é a 
melhor. 

0 Sr. Alvares lifachado cede da palavra, por 
que, estando proxima a hora de se proceder á 
eleiç_tlo da mesa, não tem tempo para dizer 
tqdo quanto deseja. 

0 Sr. Andrada Machado lembra que seria 
bom dat· a palavrn ao Sr. Andréa, que hontem a 

· pedio, e que prometteu ser breve. 

pai-te-que o meu aperto não era pequeno, e 
pela outrn-uma inteira confiança da parte da 
assembléa provincial para commigo ; pois, que 
1111.o pôz éonrlição nenhuma nesta emissão. Re
ceei um pouco emittir outra especie de dinheiro 
no paiz, e muito mais vendo que o corpo do 
con_11nercio daquell~ provincia assustava-se desta 
errnssão ; e resolvi-me, uma vez que a as
sembléa provincial me tinha anlorisado a fazer 
um emprestimo de 400 contos em vales, a 
fazer antes um emprestimo effcctivo em 
moeda. 

Portanto, todas as vezes que a aperto era tal, 
que nenhun1 outro recurso n1e podia valer, 
autorisava a thesou1·aria da prnvincia a tirar da 
thesouraria geral a somma que era precisa para 
fa7pr tal p!lg11m,=,nfn1 P p11r11_ tirar a ri>spnn1:.11hili. 

dade aos dous thesoureiros, eu rubricava esses 
vales, e tomava sobre mim essa responsabilidade. 
Quando acabei a administraçno, estaria trans
portado da thesouraria provincial a favor da 
thesouraria geral cousa de 95 contos, como 
participei ao meu successor; o que falta n 'uma 
thesouraria sobeja n'outra, porque na thesou
raria geral na.o ha entrada desses dinheiros, e 
ha comtudo despeza feita. Em tudo isto fiz 
muito menos do que aquillo para que estava 
aulorisado, isto é, emprestei só 95 contos, 
quando estava autorisado a emprestai: 400 ; 
evitei o giro de uma moeda nova, que podia 
desacreditar a que já existia, e desaceeditar-se 
a si mesma ; acudi à todas as necessidades 
da provincia sem vexame, sem recorrer a 
em prestimos : par consequencia, todas as vezes 
que o governo central quizer pagar ao Pará a 
divida que lhe deve, todas .is vezes que se 
quizerem ajustar as contas da thesouraria geral, 
esta.o acabados todos os embaraços e todas 
as duvidas, porque o thesoureiro da geral 
resgata os seus vales. Nisto não fiz cousa 
que deva pedir desculpa, fiz aquillo para que 
estava autorisado 1 tomei sobre mim, e com 
sós os meus meios, livrar-me d:lquelles em-

_· baraços, que não tinha a quem · recorrer, e 
. todos de mim é que exigião e e.spernvão provi

dencias : portanto, nada mais tenho que dizer 
sobre isto. 

· O ~r. Angelo Custodio diz que, qu~ndo :se .. 
referio a esse facto, nJ\o teve em · vista of- · 
fender o seu . nobre collega. Foi parque l"ia 
thesouraria nl\o existia documento algum legal 
por onde se fizesse este emprestimo ; referio-se 
ao inspecfonla thesouraria que recusava faze·r 

O Sr. Andréa : -· O meu collega pelo Pará, 
segundo entenda, apresentou hontém a certidão 
d~ uma denúncia dada contra mim pelo ins
pector da thesauraria do Pará, sobre _uma pas
'sagem de dinheiros da thesouraria provincial a 
favor da thesoural'ia geral; me11 illustre collega 
pareceu-me mortificado por esta falta de leal
dade di:'í parte do inspectar da thesour~ria do 
Pará. Agradeço-lhe o interesse que toma pela 
minha reputação ; e foi para lhe agradecer que 
pedi a palavra, e mesmo· para o tranquillisar. 
Os tormentos que na qualidade de administradQr 
soffri no Pará por falta de dinhei_ro forão taes, 
que sendo conhecidos pela assembléa provincial, 
ella para remediar este mal at1torisi;m-me para 
emittir na circulaçilo · até-400 contos em vales 
sobre a fazenda provincial para acudir ás faltas 

o pagamento. Como existião vales assignados 
· pelo thesoureil"O e rubricados pelo nobre ex.

presidente, perguntou ao Sr. ex-ministro-· se 
a provincia tinha de perder esse dinheiro, 
Sobre isto ainda não teve resposta, talvez porque 
S. Ex; julgue a questl\o de pouca monta. 

, que enll.\o se experimentava; isto prova de ~ma 
O Sr. Cantiido Ba.ptista. (ministi·o da fa

zenda) diz que de facto ~QlW~ ~~ta operaçao 
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que entra na serie das muitas irregularidades 
administrativas do Pará: que ainda ha pouco 
acaba de acontecer uma irregularidade e:opan
tosa -o mandar o presidente metter na cir· 
culação 43 contos de réis de moeàa de cobre 
punçado, vindos do Maranhão; mas que já 
expedira ordens para se reparar este mal. 

O SR. PRESIDENTE declara a discussão adiada 
para se passar á ontra parte da ordem do dia, 
a eleição da mesa. 

Retirado o Sl'. ministro, procede-se á eieiçM 
da mesa, e sao eleitos : 

Para presidente :-0 Sr. Araujo Vianna com 
59 votos. 

Para viC'e·presidente obtém o Sr. Henriques 
de Rezende 41 votos, e o St-. Barreto Pedroso 
25. 

Procedendo-se a novo escl'ulinio, sahe eleito 
vice-presitlente o Sz·. Henriques de Rezende 
com 48 votos, tendo obtido 35 o Sr. Bar
reto Pedroso. 

Secretarios :-1º, o Sr .. Marcellino de Brilo 
com .66 votos; 2U, o Sr. Nunes Machado com 
62; 8°, o Sr. Alvares do ·Amaral com 51 ; 
4º o Sr. Ferreira Penna 43. 

Supplentes :- o Sr. Navarro 37, o Sr. Oli
veit-a 30. 

O SR. PRESIDENTE dá para orden1 do dia a 
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas e 
1 quarto. · 

Sessão e1n S de A~osto 

PRESIDENGIA DO SR. ARAUJO VlANNA 

Su:t-.iMARiO. -· Expediente. - Pa'l'ecer da êorn
m,issâ.o sabre emissão de bilhetes. - Requeri
mentos. -Ordem do dia. - Eleições de Ser
g·ipe.- Orçamento dafazenda. 

A's dez horas da manhã faz.se a chamada, e 
logo que se reune numero Jegê\l de Srs. depu· 
tados, abt·e-se- a sessão, lê·se e approva-se a acta 
da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
- Lima e Silva, Costa Miranda, Lacerda, Sebastião 

do Rego, Urbano, Buslamanle, A.lcibiades, Pinto 
Coelho· e Carneiro de Campos ; e sem ella os 
Srs. Souza ·Franco e Francisco do Rego. 

' 
EXPEDlENTE 

O Sa. 1" SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro ,da fazenda, participando que 
constando, por officio do consul · deste imperio 
em New-York, ter•se alli fabricado uma porção 
de notas de- 50$, de que remetteu uma, e sendo 
de toda a urgencia, antes que ellas se __ derra
massem no i!Ilperio, proceder á substituição 
desta classe que aqui circulava, · o governo1 :w
forisado pel9 ~rt. 15 da lei de 6 de Outubro 

de 1835, mandou em 3 de Fevereiro de 1838 
fazer a substituição em todo o in1perio, empre· 
g1mdo ne:;la operação nolas nã.o de differente 
feitio, que ainda nllo po8suia, mas das outras 
ciasses das emitlidas, em virtude do decreto do 
lº de Junho de 1833. · 

Apparecendo em circulação no mez de No
vembro do dito anno uma das referiàas notas 
falsas, e representando o inspector da caixa da 
amortisação a -necessidade de marear quanto 
antes um praso dentro do qual a substituição 
devia findar, e considerando· o governo que o 
prazo de um anno era sufficiente para er1~ 
todo o imperio se fazer a mencionada subsli· 
tuição, por portaria do 1 º de D8zembro de 1838 
determinou que ella findasse no lº de Fevel'eiro 
do corrente anno, conlinuando-se a convid0r 
por annuncios nno interrompidos, insertos nos 
jornaes, os possuidores a virem, dentro daquelle 
prazo, apresentar as ditas notas nas estações com
petentes para serem substituidas. Expiranc.lo o 
prazo, representou a praça do co1111nercio, e 
alguns particulares requererão a sua proton· 
gaçno; mas o governo entendeu dever indeferir
lhes por motivos que são obvias. E' o que Jhe 
curnpre cornmunicar em resposta ao officio 
que de ordem desta camara lhe foi dirigido em 
30 de Julho ultimo. -A' terceira com missa.o de 
fazenda. Do mfois;tro do imperio, remettendo a copia 
do deereto de 24 do mez proximo passado, pelo · 
qual se faz mercê a Antinio Joaquim Nunes da 
pensão annual de 240$. - A' commis,no de 
pensões e ordenados. 

Remette-se á commissao da'5 assembléas ]e
gíslatívas províndaes uma -representaç~o da as
sembléa legislativa de Goyaz, sobre os ineonve .. 
nienles que soffrem os · habitantes da freguezia 
do Julgado de Couros daquella provincia em de
pender do bispo de Pernambuco, pedindo a 
desmembração desta pequena freguezia daq11eile . · 
bispado. 

Fica sobre a mesa, pilra ser t.omado em con
sideração pelo Sr. -p-residenle, o requerimento de 
Anacleto José de Souza Castro, tenente-coronel 
reformado de prirneira linhã. 

Lê-se, e é approvado o seguinte requeri
mento: 

1< A gn commissão de fazenda, para definitiva
mente opinar sobre o pagamento, que em seu 
requerimento pede Raymundo José de Menezes 
Fr~es, requer que se requisitem informações ao 
governo pelo m'it1isterio da fazenda. 

,r Paço da camara dos-deputados, 3 de Agosto 
de 1839.-J. J. Pacheco.-· M. Àmaml. >> 

E' igualment_e approvado e·m ambas as suas 
partes o seguinte parecer : 

,, A assem biéa' provincial do Piauhy rep1·esenta 
a esta can1ara sobre a conveniencia de construir
se na villa da Pamahyba um edifício para casa 
d'alfandega, allegando que as sommas que se 
despendem aunuaimente com o aiugnel · de um, 
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predio parlicular que serve de alftmdega impor· 
tarillo cm bem poucos annos na que seria pre
ciso despender-se de uma vez para construir-se 
um tal edificio. 

1, A commissão de orçame~to da fazenda 
nenhum purece1· póde por 01a interpôr, sem 
que S('ja ouvido primeiro o governo ; em pri
meiro lugar porque não está convencida ainda 
se convêm fazer a despeza 1 em c1ue de neces
sidade ha de importar a construcção de uma al
fandega, por pequena que eeja, quando nota a 
pouca renda, que por essa estação se arrecada 
no Piauhy, e o q1rnnlilalivo do alnguel annual 
que ora se despende ; em segundo lugar, por
que ainda quando eslivesse convem:ic.Ja dessa 
necessidade, nn.o snbe se mais aconumico será 
l)Ot' om comprar um pt·edio partic:11 l:11·1 c111c con· 
venienlumcnte pt{'parndo; sirva pum um seme• 
Jlmnle fim : e em terccit·o lugar, porque nimfa 
quau<lo o governo julgue necessaria uma con':I· 
lrucç1101 nenhuns fundos podem ser consignados 
sem que a obra $Cja dec1·ctada primeiro por lei 
especial, e á vista do µ!ano, e do orc;amenlo1 

como o delerrninão as leis elo orçamento cios 
annos de 18!17 e 1888, nos at'ls. 17 e 34. E' po1·
tanto a commissào de p:ll'ecer que seja ouvido o 
governo, rcmeltcn<lo-se-lhe para esse fim a dita 
representação, e mnis papeis. 

« E porque a commissllo observo11 1 que no 
orçamento do tninislro d1, fazenda tem sido 
sempre pedida e consignada para aluguel de um 
trapiche que serve de alfandega na p1·ovincia das 
Alagôas, a qua~tia de 9:000$, que na verdade é 
muito consideravel, e nenhuma proporção guarda 
com a rel]da arrecadada pela alfandega da t.lif.a 
província, requer que se exija do Sr. ministro da 
íazenda1 que rnandando procedei· aos neces
sarios exames, h1forme se não é possivel fazer
se com mais economia semelhante despeza; e 
no caso ~onlrario, que faça levanbH· a planta, e 
fazer o orçamento da despeza de um edificio 
pata alfandega na provincia das Alagôas, indi
ca.Qdo ao mesmo tempo o local em que mais 
conveniente seja ·collocal-a. · 

,r Paço da camara dos deputados, 18 de J u1ho 
de 1839. - J. F,·a1wisoo Vianna. - Carlos 
Carneiro de Oanipm1. -M. N. Castro e Silva.» 

Lê-se o seguinte parecer e voto em se-
paa-ado: · 

« A terceira commissão de fazenda, exami
nando· o requerimento junto do Sr. deputado 
Monlezuma, e a iuformação que ácerca delhf 
deu o Exm. Sr. ministro da fazenda, tm
tende : 

« l.º Qne o a1·t. 18 da lei de 11 de Outubro 
de 1837· está em vigor, não se devendo·con
siderar revogado pelo. art. 37 tla-lei de 20 de No
vembro de 1838. A disposição do primeil'o 
artigo citado au_torisa o n~inistro da· fazenda a 
emiltir 'desde logo bilhetes do· thesouro parn 
occor1·er ás necessidades do serviço publico 
quando a receita ÍÕl' deficiente. A clà.1:1sula -

T'->~0 1 I 

desde já- moslrn que desde o rnomento em 
que foi sanccionadn a dita lei, co111pclia ao mi
nistro fazer uso da faculdade concedida, isto é, 
desde 11 de Outubro de 1837: e como o 
unno financeirn da lei era o de 1838 a 1839, 
deve-se inferir que desde 11 de Outubro de 
1837 até o fim de Junho de 1839 os rí1inish·os 
da fazenda estavão autorisados a fuzer uso 
daquella faculdade. 

1c A lei de 20 de Üllluhro de 1888, no art. 37, 
revogando o al't. 12 da outra lei snpracitada, 
accrescenta que todas as mais disposições da 
mesma lei. que nllo versarem .pn~eismnente sobre 
a receita ou fixação de <.lesper.a ficAo em vigor. 
Cumpre agora examinar se aquclla autorisuça.o 
para emiltir bilhetes do lhes,mro i1m·sa. vre.ci-
1mmcnte sohrc l'eccita ou fixnçno ele despeza. 

1c Nno versa sobre receita, pol'(flle o meio 
de antecipar u renda uno é artigo de receita, 
mas um expediente financeiro para receberem
se anlt?s de vencidos os impostos votados e 
nulor·isiulos na tei annua do or~ame11to; e tal 
1•ec11l'So 11110 se póde chamar precisamen.t6 re
ceita, nem como tal figura nos a1'ligos das nossas 
leis <lc orçume11tos. 

cc Tambern nllo se. póde dizer que o ci\ado 
arl. 18 verse p1·ecisamente sobre fixação de des
peza; porquanto, ninguem dirá qt1<.! <t-utorisa1· 
a emissão de bilhetes do thesouro seja .fi:r:ar uma 
deapeza. Dira.o que essa omissl\Q envolve a ne
cessidade ,ie pagar os descontos dos bilhetes 
emitlidos: sem duvida, mas essa despeza não 
é ahi fixada, antes fica complelan1enle indeter
minada e a arbítrio do govemo ; netri o artigo 
toca levemente em tal. Logo, fo1·ça é concluir 
que elle, não ve1•sa pteeisan~ente subre a fixação 
da despeza, como era de rig,)r para se consi
derar revogado pelo arl. 37 da lei' de 20 de 
Outubro de 1888. N&o versando, pois, ~que11a 
disposição do art. 18 nem sobre a receita, nem 
preeisameiite sobre a fixação da despeza, deve 
reputar-se tm1R daquellm; disposições perma
nentes que se achão em inteiro vigor. 

cc Em segundo lugur, a commissão entende 
que aquella autorist\QãO foi um recurso con
cedido pela lei para º· ministro poder antecipar 
as · rendas de cada mez, ou mesmo de cada 
anno, com a entro.da immediata das rendas 
dos tres mezes seguintes, autorisaçao Jimitada 
pelas condições ahi prescriptas, a saber: ln, 
que a emissão nui1ca excedesse á metade da 
despcza orçada em cada mez: 2'", que os bi
lhetes não pudessem ter maior prazo ·qu~ o de. 
lres mezes: 8"', que uão pude$sem ser refor
mados. Un,a · vez, portanto, que lat'S clausulas 

· tenhão sido observadas. entende a com missão 
que o supradito art. 18 da lei não foi violado. 

« F.' manifesto que a intenção do corpo le
gislativo;· quando munio o governó · daquella 
concessão, fôra dar-lhe meios de ·antecipar as 
rendas, afim de que por falta dellas não pad~
cesse o se1·viço publico ! -éru 1 porta.,nto, um 

.-62 
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,{90 SEssAo EM ô DE AGos·.ro DE 1~39 

meio subsidiario piu-a supprir o deficit das 
rendas, cnso estas nao chegassem pim1 as des
pezas votadas nas leis de c:,1·çamento. E como 
um tal deficit póde lel'•se verificado, é conse
quencin necessariu que al:l rendas or~inat'ias 
ntto poderáõ mais resgatar os bilhetes emittidos, 
e estes viráa a for·mar uma divida fluctuante1 

até que possl:lo · ser · pagos pelo excedente das 
rendas ordinarias, ou imposições exll'aordi
narias; ou sejao conver·tidos em divida fun
dada, como se pratica em oull'as nações que 
nos têm precedido neste genero de operações 
financeiras. 

1c A commissão não deve dissimular á. ca· 
mat·a que semelhante autol'isação envolve vit·
tualmente a concessão de um credito constante 
ao governo, o qual póde ser maior 01.1 menor, 
segundo o orçamento das despezas de cada 
mez; e como estas se podem ir accumulando 
todos os rnezes, este credito virá 1\ ser illimi
tado e indefinido. Julga portanto arriscudll a 
subsistencia de semelhante disposiçllo legis
lativa pelos abusos a que póde dat· lugar. Pot· 
isso entende que n antorisaçAo de emilfüo bi
lhetes do thesouro deve ser coarctnda l>'ll' modo 
tal, que todavia nno se recus~m ao governo os 
meios indispensaveis de occol'rer ás mais ur
gentes despezas do estado ; e ao mesmo passo 
lhe não fique o arbitl'io de emilfü na circulaçllo 
quantas sommas lhe aprouver, a pretexto de 
ser metade da despeza orçada no trimestre, 
ou em cada mez ; é portanto de parece, que 
no projecto de lei de orçamento que se discute 
se insil'a o seguinte al'tigo nas disposições 
geraes: . 

,e A autorisação concedida ao governo pelo 
art. 18 da lei de· 11 de Outubro de 1887 para 
emittit- bilhetes do thesouro quando a re_ceita 
fôr deficiente deve ser cumprida de maneira 
que a somma dos bilhetes em cit·culação nunca 
exceda á quarta pal·te da renda annual, obser
vando-se demais fodas as .. outras condições 
prescriptas no dito artigo. 

« Paço da camara dos deputados, aos 8, de 
Agosto de 1839. - Sóuza · Martins. - J. J. 
Pacheco.» · 

<< O meu parecer é o seguinte:- Quanto ao 
primeiro quesito, entendo qne o art. 18 da lei 
de 11 de Outub1·0 de 1837 diz respeito á 
receita e fixação da despeza, por isso que, 
facultando ao governo o poder de emittir bi
lhetes do thesouro a prazo para oceorrer á 
despeza quando a receita fosse deficiente em 
um ou outro mez, não. só por este ineio o 
auto1·isou a contrahir emprestiino, como que 
fixou a despeza dos premios ou descontos dos 
bilhetes que emittisse, o que é sem questão 
um augcnento de despeza para o qual só 
o 1·eferido artigo o havia autorisado, e cujo 

. maximo ficou· dep~ndente d~ quantia em bi
lhetes que fosse necessaria descontar. : e, 
segundo consta, a despeza ~m os referidos 

descontos no anno que findou não foi menor 
de 250:000$000 l Semelhante autorisaçAo sendo 
da maior irnportancia, no primeit·o caso, para 
o Cl'edito do paii, é de 1>ensar que só um artigo 
positivo devia continuar a faculdade dada ao 
governo, e nem se presume ella incluída em 

. uma disposição banal que existe em todas as 

1 
leis annuaes, qual é a do art. 37 da lei de 20 

: de Outubro de 1838. · 
I (C Quanto ao segundo quesito, no caso que se 

considere em vigor o art. 18 da lei de 11 de 
Out11b1·0 de 1837, direi que, autorisando o dito 

, artigo a emissa.o de bilhetes até a metade da . 
despeza orçada no mez, quando a receita do 
mesmo mez fosse differente, nl'!o fez attença.o 
,'Í renda mensal, e sim á renda unuual; mas só 
dentro do anno financeiro Cl'L\ licito emiltir e 
pagar os bilhetes, como antecipaçao da renda 
ciue se devia am~cnda1·, e que pela Jei estava 
consignatla, e nunca se deviu etnitlir bilhetes 
em um unno pura sct·cm1 pagos em outro anno 
fhrnncciro, cuja Ílnporlancía unida á receita 
a1·recntl11dt\ e 110 c1·edito decretado o anno pro
ximo passado, está muito além do credito lolal 
concedido ao governo pa1·11 as despezas do armo 
findo P.m Junho do corrente. Tal procedimento 
em minha opiniãO nAD só é contrario á indole 
da lei financeira, como é perigosissimo para o 
paiz, entendido o artigo como querem os meus 
illusfres collcgas. 

« A, vista do exposto concluo que o art. 18 
da lei de 11 de Outubro de 1837 uão se 8-4'.;ha 
em vigor. 

« Paço da camará dos deputados, aos 3 de 
Agosto <le 1839,- Jf. Amaral. » . 

O Sr. Vianna requer a impressão do parecei' 
e do voto separado. 

O Sa. ÜTT0N1 pede que seja com urgencia.· 

o SR •. MoNTEZUMA :- o Sr. ministro da fa. 
zenda n:io póde emittir bilhetes·; por'conseguinte 
é necessario que se discuta com ur_geocia. . 

Vai a imprimir com urgencia. 
Continua a discussão do requerimento do 

Sr. Dantas, para que se pergunte ao governo 
quaes são os lenteE; da academia de medicina 
na provincia da Bahia que accmnulão en1-' 
pregos, e quaes são esses empregos. 

O SR. REZENDE cede a palavrà. 

Posto a votos o requerimento, é rejeitàdo. 

O Sn.. DANTAS pergunta se o outro seu reque
ri inento fica prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE diz que não, pois foi como 
indicaça.o remettido á co1nmissa.o de instrucça.o 
publica. 

O Sa. NUNES MACHADO offerece o seguinte 
reque,;imento que lê: 

. « Requeiro sé peça ao gove.rno o-otlicio, in· 
f~r~nação, ou representação do presidente de 
Pernambuco, relativo á destituição do inspector 
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SE_SSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1839 •191 

da alfandega de Pernambuco, Manoel Zeferino 
dos Santos, igualmente a informação de quanto 
rendeu aquella alfandega em 1834 e 1885 em 
diante at~ a demissão do referido iaspector. ,, 

O Sr. Carneiro Leão está prompto a votar 
pela 2" parte do requerimento que diz respeito 
aos rendimentos dessa alfandega de 1834 e 
1835 em diante; e quanto á primeira,. julga 
que a camara não deve approvar; esta parle do 
requerimento só exige meras informações, de 
que nenhuns resultados podem surtir ; foi por 
igual razão sem duvida. que a camara acaba de 
reprovar o requerirµento !lo Sr. Dantas. Ac
cresce que elle orador já ouvio dizer ao mesmo 
nobre deputado que o presidente nao havia exi
gido essa destituição. 

O SR. NUNES MACHADO :-Na.o disse nada. 
O Sa. CARNEIRO LEÃO julgou que tinha ou

vido ao nobre deputado cet·tificar que o presi
dente de Pernambuco não linha ex·igido a 
demissão do inspector. Suppondo porém que 
elle a houvesse exigido, seria contrario a 
todas as regras, contrario á boa ordem do 
serviço, pedir a divulgação dessas informa
çOes. · 

( Grando Bmurro na sala.) 
O SR. PRESIDENTE :-Attenção. 

O Sa. CARNEIRO LE!o :- Se a camara nll.o 
me quer-ouvir, calar-me-hei. 

Repete que é contra· toda a ordem de serviço 
querer que informações dadas por superiores a 
respeito de seus subordinados sejão pedidas e 
publicadas : pois qual será o presidente de pro
víncia ou o chefe de repartição, que, sabendo 

. que podem ser divulgadas as cçmtas que der 
da conducta de seus subordinados, não receiará 
·comprometter-se? Devem · pois ficar secretas 
essas communicações; ao governo compelirá 
não acreditar nellas levianamente, e proceder 
com toda a attenção. 

O SR. PRESIDENTE declara que fica adiada a 
materia pela hora. 

O Sr. Nunes Maohad.o pede a urgencia ;·pois, 
tendo de fallar sobre o orçamento, não o 
poderá ·fazer sem ter conhecimento desses 
papeis. 

A urge(!.cia depois de apoiada é rejeitada. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do parecer sobre as 
eleiçoes de Sell!'ipe. 
· Lê-s~ e é apo~ada a seguinte emenda : 

« São. -nullás as eleições feitas em 1836 na 
provincia de Sergipe para a actual legislatura, 
e isto seja éommunicado ao governo para que 
mande proceder á nomeação de novos eleitores; 
do mesmo modo· que se praticou com os colle· 
gios de Piancó, Rio do Peixe e Campin2. Grande 
da provincia da Parahyba, recmnmel)dando, e 

fazendo saber pelos presidentes das provincias 
ás autoridades, que se outros abusos appa
t·ecet·em ficaráõ as provi ncias inft'actoras da 
lei privadas de terem representação na camara 
dos deputados. Salva a redacção.-Carneiro da 
Cunha .. » 

O SR. NUNES MACHADO offerece o seguinte 
requerimento de adiamento : 

cc Requeiro que se peça ao governo copia do 
aviso do ministro do imperio expedido á camara 
municipal da cidade da Parahyba sobre eleições, 
ficando no emtaalo ad"iada a discussão do pro
jeclo n. 23 deste aµno. -Nunes Machado. » 

E' apoiado e enlra cm discnssão. 

O Sr. iezende voln pela parle do 1·equel'i
menlo em que pede csclarncimontos ao governo ; 
quanto 1í. segunda, pergunta o que tem do 
commum n quesll\o da cnmnrn mu11icip11l ela 
cidade da Parahylm com u qucstno du olciçOcs 
de Sergipe. A Parahyba está rep1·escnlndn nn 
cmnam dos úcpuluclos, e tem a suu m1scmbléu 
provincial completa, e esse orrluio que se pude 
hn de provnvclmentc 1·cferir-se á uput·uçllo geral, 
o que de modo uenhum púde ombarnçat· :.1 
pl'Csenle quesUlo. 

O resultado unico dessa segunda p1\l'tc nll.o 
é senão privar a provinda de Sergipe de ser 
aqui representada. Pede pois l\o St·. pt·esitlm1le 
que ponha o requerimento á volaçM por parles. 

O Sa. PRESIDENTE :-A primeira pa1·te está 
subordinada á segunda. O Sr. deputado não 
podia requerer a informaçao sem req11ere1· o 
adiamento : no.o póde pois haver votação por 
partes. 

O Sr. Nunes Macha.do declara q1.1e para 
poder contestar o principio emittido nesta casa 
pelo nobre deputado (o Sr .. Pacheco) agente 
do poder na provinci~ de Sergipe o anno 
passado, é-lhe indispensavel _ esse officio que 
pede, pois que1· fazer ver qual a opinião do 
governo, a opinião do ministro do imperio, que 
disse ao senado que não podia mandar proceder 
á eleições para senador por Sergipe, porque 
dependia a legalidade das eleiçôes da decisão 
da camara dos Srs. deputados. 

Declara que esse seu requerimento está feito 
ha muito tempo, e assim, quando mesmo seja 
elle agora rejeitado por envolver adiamento, 
amanhã na hora dos requerimento sofl'erecêl-o-ha 
para. o~ter ess_es esclarecimentos. 

O Sr. Ottoni observa que o nobre depu
tado quer sem duvida que venhão á casa esses 
esclarecimentos para mostrar a contradicção 
do ex-ministro do imperio. . 

Não vale, porém, a pena demorar essa questão 
sómente para saber se o nobre ministro é 
coherente, pois está persuadido e a camara e 
todos os Srs. deputados estão convencidos de 
que o ex-ministro do imperio é o typo das 
conlradicções. Além disso, esse officio da mi-
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nislro ao senado está na pasta ·d" commissa.o, concedida ao so\icit~dor d;\ fazenda 1fa provincia 
onde o póde ve1·; sendo pois desneces~ado. o da B·1hia. Altere-se a somm:i respectiva. 
adiamento, atlendendo que a sessrto está muito cc Paço da. carnara, 5 de Agosto de 1889.-
adiantaàa, vetará contra elle. Mom·a lJlagal/1,fi~s. " · 

O Sr. Oa.r~iró Leão vala contra o_ adiamento, Do SL'. Carneiro da Cunha : 
porque não: vê a necessidacle dessas mformações « O gMerno fica autorisado a mim dar pagar 
para tomat·-se uma delibet·açdo a respeito àas pelo quintal do páo-brazil cortado nas prOlrincias 
eleições de Sergipe; e quando mesmo hou- àas Alagôas, de P(:maml:mc.o e da· Parahyba, 
vesse esso. necessidade, póde-as o nobre de- oito mil réis, e na do Rio Grande do Norte seis 
putado pedir na hora opportuua ; nem . r.. mil réis, dando-se a preferencia aos proprie
qnesta.o será decidida tao depressa q1 1e elJe ta.rios das terra.s que produzem o dito pá:01 e 
uao possa alcançai-as, e. fa~er uso deltas na áquelles mesn1os proprietarios autorisarezn 
discussão. para o dilo córte1 ficando os sllpl'adilos pro-

A respeito das contradicçoes do nobre ex· prietarios, pelo eontl'abando, por qualque1• 
mênisko do icnperio, julga que os sous adver- individuo, uma ve1. que lhe fica garantido 
sa1·íos níl.o são mais coherentes ; se mn O dii·eito de pt·opl'iedade. - Oatncfro da 
exame se fizesse em seus p1·íncipios, em tod,L Olmlta. » 
u sua co11dnda. anterior, tal vez que os ml · 
versarios desse ministro nl\o pudessem con- O Sr. Angelo Ouitod.ia ~ - Lendo neste mo-

mento no Jo1•11,c1l do Oommetoio a resposta do 
scrvar cm pat· com a pessoa a quem. ag- nob1·e ministro da fiiz.em\a. ás m,nh..\s observa-

grerlem. ções, vejo-me forçu,lo aind11 a l'Oubar ulguns mi-
Observa que se o ex-ininistro é ttccusado de nulos á camara; 

contradiclorio, é porque o espiL·ilo de po.rlido, o O nobre ministro, contentando.-se sem duvida 
odio sempre cégo de sem; adve1·sorios não com as explicações dadas pelo Sr. ex-pt·esidente 
querem ver a_ diversidade dai circmns{a?c~,vs do do Pará, julgou nflo d;u ás minhas interpel· 
paiz em que tem se achado esse ex-m1mstro i laçaes uma resposta categoricn. Sinto b11s-
diversid.ade que com jnsliça e com imparciali- tante !leclarar que nrto fiquei satisfeito nem 
dade devet·-se-ia examinar pnra ver se lem com as explicaçôe:; do meu digno col!ega, 
sido .cohcrente ou contradictorio o nobre ex- nem to.o pouco com a resposta do nobre mi-
tninistro. nistro. 

Não reconhece gue seja liberal nem justo o· Sr. ei:-presidenfe, defendendo-se, como 
querei· que o homem liberal nl'lO pos~a mudar lhe cumpria, da aC(',USaQãO q\1e lhe fizera o 
d~ ~pinião; .?e ordin~rio u1y1 homem que prin-. inspector da thesouraria do Pa:á, disse que es
c1p1s sua v,da_ pubhca, au:ida por~m s~m ex- · tava autorisado por uma lei da a'!:semhléa 
periencia, ad~pta., domi~ado pela 1mag1na~ão, . provincial para eootrahir um e~prestimo de 
todas as theorias ; . mas a proporção das d1ffi- 400 contos. Sei que a . assemblea dér~ esse 
culdade~ que vai encontrando, dos tratos passo errado e arriscadíssimo, e nlio. ignoro 
que vai soffrendo! vão-se ~a~nbem raioav_el- tambem que elle fôrasuspenso por ~IT!ª prompta 
m~mle modificando snas op1mões e l:lens prm- e terminante ordem do Sr. ex.-mm1stro, que, 
cipios. antevendo as funestissimas consequencias que 

Nilo é por essas declamações v1;1gas do espi- dahi poderião resultar á pro~incia,a.ptessou-se 
rito àe partido, do odio e das .paixões que ha de em prevenir o mal. . 
o nobre ex-ministro ser julgado ; a posteridade Mas quando mesmo o SL· •• ex-presidente 
examinará sua conducta. e sua experiencia na tivesse a faculdade de contrah1r semelhante 
ce.rr~ira. · pofüica, ella passará seus actos na emprestimo, supponlio que o devia fazer co~1 
balança da justiça, e então decidirá se foi todas ~s garantias t:Xigidas pela~ leis .. Qu~ o 
contradictotio o\\ se -aó modificou suas Qpi- Sr. ex-presidente tivesse nas c1rcumstanc1as 
niões para o bem·tslar e prosperidade do. apertadas em r1ue se vio, e que. não _me· 
paiz. , · srt.o desconhecidas, lançado mno desse ulti_mo 

O adiamento é rejeitado. recurso, é um mn acto que, qua~to a mim, 
E' introduzido o Sr. ministro da fazendà com nM merece c~n~ura, porq~1e muttos · o~~ros 

as formalidades do estylo e toma assento. presidentes em. c1rc.umslan?1as menos cr~tic~s 
têm recorrido a este expediente para acudir as 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da lei do orçamento. 
Vêm á mesa as seguintes emendas qlle são 

apoiadnt:: 
Do Sr. Moura MagaJhaes : 

« Emenda ao § 84>. Accrescente-se o seguinte 
---incluídos 200$000 de auiment() á gra\ificaçtto 

despezas geraes. . 
· A minha questao é inteit·amente oul~a. Que 

se tirou dinheiro a titulo de emprestuno, do 
cofre provincial, é um facto confessado, é uma 
verdade incontestavel : que não houve entrada 
na thesouraria geral, é outro facto irrecusavel, 
é uma verdade que igualmente não padece 
d11vida. Que destino teve esse dinheiro, é o 
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SESSÃO EM 5 DE AGOSTu DE 1839 

que não sabe o inspector da lhesouraria do 
Pará, emquanto eu estou convencido que foi 
applicado a bem do serviço publico, embora 
a malignidade do inspector lhe queira dar 
outro destino. Cumpre agora que o nobre 
ministro me declare mui formalmente se se 
julga autorisado para saltar por cima dessas 
frreg1o1laridades, e sanccionar. essas infracções 
de leis ! Segundo, quando o inspeclor opponha 
duv-ida em cumprir a ordem do thesouro por 
falta de documentos que justificar possão se
melhante emprestimo, perderá o cofre pro
vincial tão avultada quantia ? Eis o que eu 
quizera que o nobre ministro me res1)ondesse, 
eis a verdadeira questn.o sobre a · qual eu 
dese,inria que se lrnnquillisasse minhas appre
hensões. Mas o 11ohre ministro illudio, na 
scssn.o passada, complelamente as minhas es
pcl'anças : apenas dignou-se dizer-me qne ver
dalle era que havia tido lugar essa operação 
na p1•ovincin do Pará, e qne ella entrava 
nn serie dessas ir1·egularidades administrativas 
daqudla provincia, onde o actnal presidente 
acabava de commeller uma irl'egularidade es· 
pantesa, mandando pô1· em cit·culação 40 e 
tantos conlos de 1·éis em moeda de cobre 
punçada. Eu nao perguntei se o actual pre
sldente havia commettido no começo de sua 
adminislraç!lo irregularidades espantosas ; o 
que eu queria saber era se o nobre ministro 
está autorisado e disposto a manrfar indem
nisar o cofre provincial do Pará, ou se a 
provincia dever{1 supportar o enorme prejuízo 
de 90 e tantos contos de réis, rnórmente em 
uma época em que ella tanto precisa de di
nheiros para acudir ás suas necessidades : é 
o que se não me respondeu, e é sobre o que se 
guardou completo silencio. 

Cabe-me aqui, senhores, tomai· a defesa do 
meu digno amigo o acluai presidente do Pará. 
Na.o trato de. justificar esta irregularidade es
pantosa por elle praticada de que se fez menção 
nesta casa, como querendo-se por este modo 
attenuar as irregularidades commeltidas pelas 
administrações transactas ; a meu vêr ella não. 
póde apadrinhar actos onde se divisa.o ves
tigios de repetidas illegalidades. O que queria 
o .nobre ministro que fizesse o meu honrado 
amigo, tomando posse das rédeas de uma 
administraçao onde tudo era desordem e con
fusão ? O_ que queria que elle fizesse quando 
·de todos os lados não ouvia senão gemidos 
da miseria, quando os empregados publicas 

· pedia.o os seus ordenados, e quando os sol
dados fazia.o chegar ao seu conhecimento as 
suas justas reclamações, soldados que ha 20 e 
tantos mezes esta.vão por pagar ? E se póde ser 
taxada de irregularidade espantosa a emissao 
desse cobre, de quem é a culpa ? E', sem 
duvida, do governo, que nomêa presidentes 
sem habilital-os com os meios neccssarios para 
bem desempenhar a ~]t~ m~~são de que são 

encarregados ; é o mesmo governo que muitas 
vezes põe os presidentes em terríveis éol! 
lisões. 

_T~nho ainda de chamaL' a attenção do nobre 
ministro se bre um outro facto- que neste 
momento me occort·e. Não tenho documentos 
aut~enticos co!n. os quaes possa provar a ve
racidade da mmha asserçào, mas tenho uma 
carta de um empregado na repartição de fa. 
zenda, que para mim equivale a um publico 
documento: a sisudez, a probidade e as vir
tude;; desse funccionario publico são bem co
nhecidas de uma grande parte de roens nob1·es 

. col!egas. Lamentando o deploravel estado das 
finanças da provincia, elle diz que, além dos 
90 e tantos contos de que se acha desfalcado 
o cofre provincial. acha-se no cofre geral um 
deficit de 60 contos. Desejo saber se~já existe 
no thesouro participaçflrl a este respeito. Pelo 
que eu pos-so colligir, a escriptura<;ll.o da Lhe
souraria llo Pa1·á C$lá n'urna completa confusão, 
de sorle qne nllo será facil a liquidação das 
c_ontas como agui se disse : os embnrnços 
devem sel' muitos, e as difficuldades incal
cu laveis. 

Pol'lanto, ~tinda insisto em chamar -a altenção 
do nobre ministro sobre aquella repartição: ahi 
reina um verdadeirocáhos; invoco o testemunho 
do Sr. eontador geral. O culpado é sem duvida o 
inspectOL' da thesouraria : a sua incapaciàade e 
ineptidão são bastante reconhecidas, embora elle 
possua virtudes sociaes, . mas é incapaz de di
rigir uma repartição tao importante como 
aqnella. E' na escolha dos empregados publicas 
que deve .haver maior discernimento. Man
dando-se para as provincias empregados habeis, 
cit·cumspectos, probos e intelligentes, é assim 
que se ha de manter a ot·dem e apertar os laços 
da união (apoiados), e nao pedindo-se á camara 
aulorisação para suspender garantias da consti
tuição na provincia do Pará. Desde já protesto 
contra semelhante medida, e solemnemente 
declaro que a <;ombaterei com todas as minhas 
forças, e votarei conll·a. Não é ~om remedios 
violentos que se hão de curar os males que 
affligem o Pará, não; não ó com causticos, más 
com ba.lsamos que se hão de cicatrizar as pro
·rundas chagas abertas pela anarchia e pela 
tyrannia. (Apoiados.) 

O Sr. Ca.naido Ba.ptista. (ministro da fazenda): 
- Eu hontem, á vista do que havia dilo o Sr. 
deputado, declarei que o facto por eiie indicado 
era uma daquellas irregularidades que apresenta 
a provin~ia do Pará, e que pareciãojustificadas 
peias circmnstancias daquella provincia i e 
quantio eu disse que na nova administraçao já 
app,:ll'ecíão frregularidades, não quiz fazer cen-. · 
sura ao actual presidente i elle apresentará para 
defender-se as mesmas razões que teve e aqui 
expendeu o seU antecessor. A questão do nobre 
rlerutado se t~ivi~e e01 duas partes. ~a primeira! 
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SESSÃO EM 5 OE AGOSTO DE 1839 

tratando da uti1iàad~ do empreslimo contrahido 
por deterrninaç.ão do ex-preside1_lle do Pará1 

pergunta se fôra eIIe gasto em beneficio pu· 
blico; e na segunda quaes forno as providencias 
dadas pelo governo para indemnisàr a caixa 
provineial deste . desvio. Qnanto á primeira, 
parece-me que o Sr. deputado deve descansar 
na manifestaç&o do ex-presidente do Pará feita 
nesta casa, e eu a isso accrescento que está 
informado o thesouro da maneira por que se 
fez essa operação ; porém, para saber-se se está 
ou nllo competentemente escripturado no Pará, 
é mister que cheguem os bidanços e ahi se veja 
se estão regularmente lançadas as entradas e 
sa11idas de- dinheiros, para alguma cousa poder
se asseverar. 

Quanto á segunda, parece-me qne já disse 
na scss!ko passada que o thesouro ha de ir 
remediando a todas essas it"regulnridades, in
dem11isnndo o cofre provincial, resgatando todo 
esse papel, todo esse cobre punçado irregular
mente emiltido, com as consignações decretadas 
para u província do Pim\. Parece-me ter assim 
satisfeito ás ·exigencias capitaes que apresentou 
o Sr. deputado. 

O Sr. Gonçalves Martins:- Antes de faHar 
sobre a materiui direi ao nobre deputado por 
S. Paulo (n Sr. Alvares Machado) algumas pa· 
lavras em re!>posta ao que disse ácerca da pro
víncia da BRhia ; essa tençao eu formei desde 
que elle fallou. Disse-se aqui ou quiz-se inculcar 
que a provinci~ da Bahia custava muito á união; 
que despendia muit.o dinheiro (talvez inutil· 
mente, para recorrei· á assembléa geral, afim 
de lhe dar uma esmola), ficando desta maneira 
bastante pesada á união uma provincia tno 
exagerad& em suas pretenções, as quaes erão 
aliâs sustentadas por toda a deputaçll.o da pro· 
vincia. 

Ora, desde então. juiguei que devia provar 
que essa idéa era phantasiada, especfo]mente 
porque a vi recebida com applauso por um Sr. 
deputado da provincia do Rio de Janeiro_: 
recorri pat·a isso ás leis: do orçamento dos annos 
anteriores. Quando se tratou da divisão da renda 
geral e da provincial, quando se fez o acto addí
cional as despezas que_ ficárM a cargo tla pto
vincia da Bahia e de todas as outras esta vão cal- -
culadas em relação á receita. Mas na divisão 
da receita não se teve em contemplaçll.o essas 
despezas, e ficou a provincia da Bahia carregada 
com muitas despezas certas, poucos meios de 
satisfazei-as e um enorme deficit. Então decidio 
a assemb}éa geral que pela renda geral do im
perio fossem suppridas ás provindas as quantias 
necessarias para encher o defi,eit que deixassem · 
suas rendas comparadas · sómente com suas 
despezas até áquella época ·decretadas:· que 
porém as que de novo as assembléas provinciaes 
decretassem ficaria a cargo dellas buscar llleios 
çle fa~a-Jhes face? sem que a renda ~eral as 

garantisse. Na primeira partilha da renda e 
despeza pelas províncias a Bahia ficou com um 
deficit de mais de 800 contos, ao mesmo passo 
que outras provindas ficárão até com algumas 
sobras : em consequencia disto houve o cha
mado supprimento do - thesouro, - determi
nado, como expuz, pela lei do orçamento tle 
1836 no art. 26. (Lê o {.wtigo.) Em 1837 já a 
assembléa foi menos generosa, e na lei do 
Ol'çamento consignou para supprimento da pro· 
vinda da Bahia a quantia tno sómente de 150 
contos, quando pela outra tinha, dado 300. 

Para. se fazer uma idéa de quanto se 
deixou á provincia da Bahia1 e que recursos 
tem; basta dizer que só se lhe deixou cento 
e tantos contos1 emquanto qtrn suas despezas 
provinciaes sobem a mais de 800 contos. 
Nilo é pois exorbitante a somma que se dá 
á Bahia ou á outra provincia em idenlicas 
circumstancias, quando I1a outras que tiverão 
melhor partilha! Eu não teria tomado tanto a 
peito este negocio se não tivesse ouvido tantos 
apoiados de alguns St•:;, rleputados do Rio de 
Janeiro quando aqui se inculcou como exa
gerada essa reclamação. Elles na.o se lem
brarão que, além de outras despezas mera
mente provinciaes, tem tambem a Bahia de 
dispender com a politica da provincia. Vemos 
que o Rio de Janeiro separado da córle forma 
um terço da Bahia, e a ~ua renda provineia[ 
eslá calculada em 700 e tantos contos ; só 
em obras publicas gasta 400 contos ! Se a 
Bahia precisa de um soccorro, a culpa é da 
assembléa geral que tirou~lhe as principaes 
rendas, e nao era possível que dent-ro de 3 
annos creasse a assembléa tja pi-ovincia tantas 
imposições que pudessem cobrir o dflficit que 
lhe foi dei:tado, ainda mais quando, pelas 
continuas desordens que entre nós se sue
cedem, necessario tem sido dispôr de toda 
tropa, mandando-a para os differentes pontos 
do imperio, a Bahia ficando desguarnecida. 
Vio-se obrigada a augmenla.r muito sua força 
policial, nao só para com ella guarnecer as 
fortàlezas que pertenção á união, como ta mbem 
para defender contra os indios as· povoações 
do interior. A' vista àjsto, que muito é que 
haja uma emenda, dando á Bahia o suppri
mento de 150 contos de réis ? E demais são 
íguaes supprimentos feitos a 9 a 10 provín
cias : como pois1 o illusti·e deputado embirrou 
só com a província da Bahia? Devo notar, 
Sr. presidente, que se qistingue uma especie 
de alarma, uma idéa qbe tem voga ::lté entre 
gente sensata, que os bahianos · aspira.o tudo 
no imoerio. 

Eu.· nãO receio tocar nesta questão, porque 
quero mostrar que hoje acontece o opposto 
do que dizem. Todos sabem que antigamente 
a provincia que apresentava maior divulgação 
de luzes era a Bahia, no aclo da indepen
denci~ não era muito que ir:mde parte dQs 
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SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1K39 

empregos fosse occupada por bahianos; mas 
tem hãvido um relrucesso ;- procurem-se. todos 
os lugares eminentes, não' se achará senão 
~ons ou tres bahianos; D<\S 18 províncias talvez 
haja um presidente, no i:ninislerio nenhum ; 
por consequencía para que dar-se este alarma, 
que geralmente se vai estendendo por boca 
pequena? 

Já se vê, pois, que o estado a que nos vemos 
reduzidos de nfi.o termos uma receita para 
acudir ás despezas a qu·e sotnos obrigados, 
nasceu da as3embléa geral, da má partilha_ 
que fez. Se algumas províncias ha que os
tPntnn m11Ílll piir~irnnni:1, rlP m!'.lnPir~ q11P n!'\n 

precisno da unia.o, é porque tiverão muito bom 
quinhão na partilha; mas os 150 contos que 
se dá a Bahia é cousa muito insignificante. não 
é SÓ a Bahia que pede, pedem outras n1uitas 
provincias. 

Ora, uma questaó, e questão muito impor
tante que, parece•me, pertence ao orçamento, é 
sobre negocio lambem da minha provincia, e que 
eu desejo qne se discuta, porque muitos indi
víduos podem ser rJemasiadarnente lesados µ01· 

simples decisão ex-cathedra. A lei do recolhi
mento do cobre marcon um prazo dentro do qual 
os portadores desta rnoeda o deveria.o levar 
á casa do t1·oco; estabe.lecido esle praso, está 
claro que até o ultimo dia delle seria aceito o 
cobre, e por consequencia os possuidores desta 
moeda negociar com ella até a vespera ; assim, 
fiando-se muitos nisto, aconteceu que no ul
tímo dia houve tanta àfflnencia de cobre que 
a estação competente n~o pôde examinar todo: 
porém, esta impossibilidade nllo tira o direito 
que cada. um tinha, po1· i:Sso que não se 
limitou á porção de cobre que se devia receber. 
Em consequencia disto houve uma especie de 
movimento na praça, suspeilárllo os portadores 
do cobre que perderião o seu dinheiro, e lem
brárào-se d~ representar ao governo, pedindo 
providencias a este respeito : o governo mandou 
que recebessem os saccos lacrados e nume
rados com os nomes di· c~da um individuo, 
com a declaraçll.o da quantia que existia, e 
que· se désse cedulas para que nos dias se
guintes se fizesse o exame dos saccos. Os 
portadores entregárão o seu cobre, receberão 
a& cedulas, e retirárão-se. Enfretanto teve lugar 
a revolução de 7 de Novembro, e, retirando-se 
o governo para o Reconcavo, ficárão entregues 
os cofres aos rebeldes, que nllo, só gastárão o 
dinheiro dtJ cofre geral e provincial, mas tam
bem esse dinheiro cl,e cobre que estava na 
estação do troco. 

Quando entrámos na cidáde, e se estabe
lecêrno de novo as repartições, cad8: um por
tador foi com a . sua cedula receber o equi
valente della : recusou-se, - dizendo que os 
saccos nllo existia.o, que os rebeldes haviao 
gasto o dinheiro. Representou-se ao governo 
~eral'1 e o govern9 geral respondeu, -que como 

era um deoosito. o denositario não estava 
obrigado a ·um s'inistro ·a que nllo déra causa. 
O negocio veio á assernbléa geral, e acho que 
é a melhor occasia.o de discutil-o. Emquanto a 
mim, acho dernasi~<lo injusta a decisa.o do 
governo, na.o acho que foi um deposito ; e 
muito menos que os portadore::,, como se diz, 
iivrernente ievárão o seu cobre; porque não 
chamo- livre.mente - a uma intimaçno, de 
cujo n:lo cumprimento resulta perda. Poclet·
se- ha dizer que como o governo não pôde 
realisar o exame a que devia proceder vai 
responder por sommas exageradas .. Primeira
mente que1n não previa un1a revolução nao 
podia allegar quantia superiol' á da sua decla
ração ; negociantes, homens estabelecidos e 
de credito nllo podião levar sacr:os cheios de 
outra cousa que nllo fosse cobre, de moeda 
falsa, ou com menor quantia. Mas, suppondo 
que pudesse havei· algum ; porque alguem foi 
de má. fé, eu que fui de boa fé heí de perder ? 
Já ouvi dizer que se podia augrnentar essas 
ceuulas. Esta raz:10 póde fazer imprnssao; mas 
não é forte: pt·imeiramente ln uma escriptu
raçao competente: em segundo lugar, porque 
alguem podia abusar segue-se q1ie eu que fui o 
verdadeiro portador do cobre, que recebi uma 
cedula, hei de ser privado do seu equivalente? 
Faço o exame para ver se houv(! abuso ; e 
quem não tiver uma prnva de que abusou 
deve receber o seu cobre 011 o seu equivalente. 
Esta questão é muito melindrosa, desejo vêl-a 
decidida na casa por principios de justiça. Se 
acaso o governo geral tivesse revogado ordem 
do go\·erno provincial podia-se encarar a 
questão por outro lado ; neste caso o governo 
provincial seja o res1.>onsa vel, e os portadores 
do cobre que o demandem ; mas não revo
gando o governo geral o acto do seu delegado, 
o garantio. 

Por esta occasião direi ao Sr. ministro que 
nao encaro o governo provincial separado do 
governo geral ; todos os defeitos que aq11ellc 
apresentar nas províncias, e que este tolerar, 
ficllo debaixo de sua responsabilidade. Estimarei 
que sej!lo aceitas estas idéas, e que o governo 
torne um pouco mais sentido no que se pas&a 
pelas provindas, que seja menos indifferentc 
aos males dellas, nao cuide só no presente, 
olhe um pouco para.o futuro. 

Por esta occasião lambem devo dizer duas 
palavras a respeito do que disse o Exm. 
ministro na ultima sessão. Na.o lhe posso cen
surar um acto seu, porque estava no seu di
reito ; posso lhe diz~r que suas razoes me 
não convencê1·ão. O Exm. ministro desculpou
se de uma demissão com a informação de um 
presidente,. Devo dizer que esta doutrina não 
está coherente com o acto de não nomear .o 
contador da Bahia, porque o Sr. ministro disse 
que est~ tinha vi~cto com ~formações favo
ra veis da thesouriu-1a e do presidente ; mas que 
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496 SESSÃO EM b DE AGOSTO DE 1839 

deixára de nomear por causa de informaç<les 
particulares que tinha de pessoas entendidas na 
materia. Eu tambem não sei como o governo 
tolera por annos no exercício de um. lugar 
intel'ino hot_nens que não são capazes de ser 
effectivos; nem sei que um ou outro engano de 
escriptu,raçao seja basla"nte para desacreditai' . 
logo um homem capaz de preencher os seus 
deveres ; por consequencia eu· não censurando 
o àc.to do Sr. minislro, porque estava no seu 
direito1 disputo a razão desse aclo que o Sr. 
ministro teve o bondade de querer dar, e creio· 
que nesse acto l10uve algnma vontade de querer 
servir. · · 

Desejaria que o E:xm. ministro explicasse 
mais as razões por que se negou o pagamento 
aos portadores do cob1·e na Bahia, e que nos 
dissesse se, á vista do que tenho exposto, aceita 
uma emenda, garantindo a esses homens o pre
juízo que · estão soffrendo. Creio que no orçtt· 
menlo nã~ víern.o supprimentos ás provimfas ; 
desejarei saber se o governo deu supp1·imcnto ás 
provindas que delles precisa.o, se o govet·no 
tem informações para poder asseverar â cama!'a 
que algumas das provincias que vao iucluidas 
na emenda nAo pl'ecisao destes supprirnentos. 
Eu desejo que as faltas de algumas pl'Ovíncias 
sejao prevenidas aqui para tirar a adminisll·ação 
p1·ovincial de gt·andes embaraços. Havendo 
muita falta de dinheiro para acudir ás despezas 
pl'Ovinciaes, os presidentes fücilmente, para 
nno snjeilar o paiz a uma revolução, mettem a 
111M na caixa geral ; e pura que nno haja destas 
irregularidades, o governo deve· meditar bem 
sobre os orçamentos provinciaes, e p1·opôr 
a1guns supprimentos: . 

São estas as reflexões que me occorrem fazer 
ácerea do orçamento. -

O Sr. Paula. Oandido: - Talvez se faça 
algum reparo em eu pedir. a palavra para fallar 
sobre esta materia, porque minha profissão é 
um pouco dífferente da muteria do orçamento ; · 
mas como ba certos printipios que o cidadão 
deve estudar, deve conhecer ; como a fixação 
de receita e despeza é uma das maim·es ga
rantias dos governos conslitacionaes, porque 
versa sobre a_ confiança, principio que se 
admitle nos governos representativos, e que se 
verifica na votação do orçamento: V. Ex. me ha 
de permillir nestas circumslnncias que eu torne. 
a palavra sobre esta materia, e que aq mesmo 
tempo diga alguma cousa sobi·e accusações que 
se têm feito a um empregado de minha pro-
vineià. · , 

Sr. preside_nte, eu depuro com um deficit no 
orçamento aclual de 3:000 e tantos contos; um· 
deficit é sempre urna calamidade, e muito maior 
se toma esta calamidade quando se vê que a 
este deficit se accumuJao outros dos annos 
anteriores : eu entendo que é dever do deputado 
remove{ semelhante mal, e que o primeiro 

pensamento qne deve ter quando trata de 
remover o deficit, é equiparar a receita com a 
despeza. Para que possamos estabelecer este 
equilíbrio, é necess:.n·i·o qne estabeleçamos com 
lodo <> rigor p~ssivel a letra da receita, para 
depois conformal-a á letra da despeza. Ora, a 
l'eceita actua1 é orçada cm 141000 contos, e eu 
entendo que esta receita está muito bem orçada, 
primeiro, porque le11l10 confiança nas pessoas 
que a e1abot:árão ; segundo,pol'que vejo que esta 
receita, que não é outra causa mais que os 
reditos uo ímpe1·io este anno, concorda com os 
reditos do imperio em annos antecedentes. O 
Sr. ministro, se me não engano, no seu rela· 
torio deste anno orçou a receitü de 88 para 39 
em 14,000 contos; não sei quaes f'orão os 
dados que o Sr. ministro teve para calcular 
ei:,ta receita; mas cheguei,· a esta niesma cifro, 
pouco mais 011 menos, dirigindo-me pelos ba
lanços das differentes provincias de certo nu
mero de mezcs. 

Mas, passando a \:Xaminar a despe~m, vejo 
logo no primeiro p1u·ngrapho do ai:t. 7°. -
Divida exte1·nn fundada, ~ 890,514 ao cambio 
par de 43 1/5 - 2JG8:966$, etc. E1 nisto 
que não posso concordai· com o orçamen lo 
da de:;peza, porque uu1 meio mais seguro 
de se enganat· é· o representar o cambio 
ao par. Não sei conio se tem estabelecido este 
costume na casa, quando se sabE> que infalli
velmente os p:.1g,1mentos se hno de c•ffect1n.r ao 
cambio par. Eu apenas começo a minha car
refra parlamentar, n1as pal't!Ce-me que é um 
contra·sens~ palpavel tal fixação : se acaso 
ca]culassemos esse pagamento a 31, achariamos 
já um deficit de 542 contos. 

Ora, quando S. Ex. fôr effectunr esse pa
gamento, talvez nao ·o faça a 81, como acabei 
de calcular ; porque é facto qne todas as vezes 
que se tem de passar dinheiro Pª"ª a Inglaler1·a, 
irnmediatamenle o cambio· baixa· muito ; por 
isso calculo ainda muito favoravelmente âo Sr. 
ministro. Além desta despeza com a divida 
temos de passar fundos para a despeza com a 
diplomacia; e· sendo calcu]ada como eslâ, fica 
sujeita. ao mesmo inconveniente. O minislel'io 
pois ver-se-ha com um deficit de 700 contos 
pouco mais ou menos só com estes dous ar· 
tigos.; não concordo portanto com esta maneira 
ele calcular a nossa divida externa _fundada ; 
minha opinia.o seda que se calculasse seme
lhante divida ~o cambio, por assim dizer medio, 
que nem fosse par, nem fosse ínfimo, porque 
desta maneira nos approximamos o mais pos
sivel da realidade das cousas; eu pediria pois 

· que se calculasse esi;a despeza ao cambio de 
80 a 31. . .. 

Eu, Sr. presidente, sou · sedado do principio 
da confian\!a, entendo mesmo que, sendo nós 
os que devemos velar sobre as Hherdades pu· 
blicas, nM podemos deixar dt! rn;_;nir c~te 
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SESSÃO EM 5 bE AGOSTO DE 1839 

principio; mas já disse em outra occasião que 
seguia este principio pára negar fundos ao mi
nisterio só enl circumstancias climatericas, e 
não ao menor desagrado ql}e tenha do governo; 
assim na França, quando o throno npmeou um 
m inislerio ahsolutamcnle contrario á opinião 
publica, a camara dos deputados na resposta á 
falia do throno bem disse ao lhrono :-Senhor, 
é. necessario que o minislel'io possua a con- · 
fiança da camara, e a camara dos deputados vê
sé na rigorosa obrigação de declarar a Vossa 
M.igestade que esta confiança não existe; eis
aqui portànlo este ·principio consagrado por 
uma nação que me parece não ser das mais 
atrazadas no systema constitucional. 

Resta-me dizer alguma cousa sobre as accu
sações que se lêm feito contra o Sr. Bicalho, 
inspector da thesouraria du província de Minas. 
Uma das accusações é que este inspector con
fiára 30 e tantos contos a um particular para 
trazei-os á capital da provincia. Sr. presidenle, 
é necessario que attenda~os ás localidades em 
que ce1'los factos se passn.o, é necessario que 
altendamos que a capital de Minas não é 
aquella que tem mais 1·elaçõe~ com os diffe
rentes pontos da província ; e que por conse
quencia não ha muita facilidade em transportar 
fundos para fazer diversas fransacções. Este 
inspector pois não linha muito onde escolher ; a 
primeira cousa a que altendeu foi sobre o cre
dito da pessoa a quem incumbia este dinheiro. 
Ora, a pessoa incumbida de trazei· este di
nheiro para a capital da pro'lincia é um dos 
homens mais ricos e mais.probos da prov.incia, 
é o Sr. Carneiro, é um homem a cuja firma a 
praça do Rio de Janeiro não recusaria dar 30 
contos, ou mesmo 300 e mais contos de réis ; 
aqui lemos pois que o inspector da thesouaaria 
collocou o dinheiro nas mãos de um homem 
que é capaz de pagar 30 ou 300 contos. Ac
cresce mais que esle dinheiro não era destinado 
ás despezas provinciacs ; porque este dinheiro 
sendo sobra das operações do cobre, não po· 
dendo esie cobre entrar em circulação, porque 
estava fóra da proporção que deve gu~rdar com 
o papel, .não fazia mai que se demorasse algum 
tempo, principalmeute qmmdo estava em muito 
boa guarda. 

O meu illustre collega pedio ao S1·. ministro 
que avaliasse a capacidade· administrativa e in
tellectual do Sr. Bicalho por algu1,1s docu
mentos; eu _como faço muito alto, muito bom 
conceito do Sr. Bicalho, como. o tenl~o por 
homem de muito bons costumes, muito limpo 
de mão:;, e muito habil administrador,· tambetn 
pedirei ao Sr.· ministro que exarpi_ne bem esses 
documentos, afim de decidir da capacidade in · 
tellectual desF:! funccionario. Pedit·ei ao Sr. 
-ministro que, para avaliar dessa· . capacidade, 
lambem lêa o relatori~ que o Sr. Bicalho di
rigio ao presidente, afün de · estabelecer paga
dorias em difftrentés ponl05 dá província. Nessa 

T0,10 li 

medida se prova que esse empl'egado tem eslu· 
. dado a sua profissão. · 

Outra arguiçãO foi de Jiaver elle recebido 
letras a certos prasos de urna arremataçno de 
bens de ausentes .. E' facto muito antigo e 
mesmo das palavras do meu illnstre collega se 
vê que o Sr. Bicalho não tem responsabilidade 
alguma por semelhante faclo. Por isso já foi 
o Sr. Bicalho accusado na assembléa de Minas, 
e esta accusação não passou ; co"mo tenho 
muita confiança na assembléa provincial de 
Minas, acredito que ella examinou o facto, e 
conheceu que o Sr. Bicalho não era crimi
noso. 

Tambem é preciso dizer que esse facto nAo 
foi praticado no tempo em que o Sr. Bicalho 
era inspector ; elle era contador, e se como 
contador é criminoso, não o será o inspector 
que era então deputado · nesta casa ? Ora, se a 
assembléa da minha provincia não julgou con
demnavel o Sr. Bicalho nessa occgsiao, como 
é que podemos dizer agora que elle o é pelo 
mesmo facto, muito mais quando vejo que o 
Sr. Bicalho nessa occasião não foi condemnado 
pelas pessoas que hoje o accusãa? Póde-se aqui 
dizer: 

Ex.pliquem os sabios da escriptura 
Que segredos s:w estes tla natura. 

O Sa. MARINHO :-Se o nobre deputado quizer 
eu explico. 

O Sr. Pontes Visgueiro : - Sr. presidente, 
quando o nobre deputado por Pernambuco, o 
meu amigo Sr. Rezende, em uma das sesslie,i; 
passadas apresentou dous factos nesta camara, 
um sobre as letras falsas sacadas da thesouraria 
da minha província contra a da Bahia, e outro 
sobre madeiras recambiadas, t:u assentei logo 
de lhe dar algumas explicações a este ~·e:speito, 
tanto mais porque ellc tratou do primeiro facto 
por duas vezes, como querendo acarretar sobre 
os. empregados da thesoural'Ía das Alagôas al
guma responsabilidade. E' ve1:dade, senhores, 
que á primeira vista, quem soubesse do facto das 
lett·as falsas sem algumas explicações podia 
pensar que os empregados da thesouraria en
trárflo nelle, assim como por muito tempo se 
julgou que alguns empregados do thesouro desta 
côrte havia.o entrado no roubo que alli se fez ; 
mas felizmente o tempo descobrio tudo, e hoje 
sabe-se que os emp1•egados da casa não ti verão 
parte nisso ; o mesmo pois aconteceu sobre a 
thesouraria da minha provincia, ·e cu me julgo 
forçado a dar -alguns esclarecimentos sobre isso, 
porque naquelh 1hesouraria tenho amigo~ e 
parentes; · tenho emfün o meu maior e melhor 
amigo, que é alli o thesoureiro. 

Alguns moços alheios á thesouraria. das 
Alagôas imitára.o tão bem a firma do pre
sidente da provinda, do inspector e do. the· 
soureiro, que · qúalquer delles, . se · nlo. esti
vessem· prevenidos, podião torna,; ,s firmas 

(38 
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498 SES:3AO EM 5 DE AGOSTO DE 18;19 

como suas ; com estas letras forão eHes 
para a th~souraria da Ba_hia exigir o ac~ite: e 
porque ali! não era poss1vel tomar os s1g11aes 
dos apresentantes, as letras foril.o aceitas com 
os nomes snppostos; estes moços as levárão_ a 
11ma casa ingleza e as negociá.ruo, sem que o 
i~glez- - suspeitasse falsidade; e Íogo qÜe se 
apanhárão com dinheiro evadirão-se da Bahia 
essas pessoas, que nem tinha.o os nomes 
inscripfos nas letras, porque erllo suppostos, 
nem mesmo os illudidos tinhao presente os 
seus signaes caractez isticos. Só com o tempo, e 
porque esses moços apparccêrll.o com àinheiro 
que não possuiao, é que se veio a descohrir a 
falsidade: então, devo dechmu- ao nobre depu
taào, que a acção das autoridades não foi morta; 
todos os presidentes, desde o Sr. J. J. :Machado 
,;e Oliveira até o Sr. Neves, se empenbárilo á 
-. Lla Ja lei na puniçB.o do facto, o mesmo fez o 
insp;;t' or da thesou1·aria1 o Sr. Luna, o pro
motor publico, e o nobre deputado o Sr. Gomes 
Ribeiro, que, sendo juiz de direito, instruio ao 
juiz de paz pela melhor maneira que pôde afün 
de que o crime fosse punido. Porlanlo, na.o 
presuma o meu nobre amigo que as autoridades 
e os empregados da lhesomaria das Alagôas 
forão indolentes na punição deste delícto, ou 
conniventes; porque nenhuma acçno podiào te1· 
sobre oº jmy, que julgou os pronunciados sem 
criminalidade, enlào eu era presidente do 
mesmo jury, e nada ine cabia fazer senão con· 
formar-me com a lei. Aqui cabe )embrar que 
ha factos, cujas provas materiaes, como disse 
um nobre deputado, são muito difficeis ; pr.r isso 
talvez os jurados, vendo que os pronunciados 
não tinh::to as provas claras contra si, e sómenle 
indicias, nã.o quizerão neste caso guiar-se pela 
consciencia, que talvez nM tivessem, contr·-:i. os 
accusados. 

Desta declaração já se vê que na minha pro
víncia não houve da parte das autoridades 
desejo de protegei· o crime, sobre que o então 
ministro da fazenda lambem mandou 1·eiteradas 
ordens para sua punição; nem tão pouco que 
nesse roubo entrassem empregados da Lhesou
raria ; foi pronunciado sim. o professor ·de 
francet da capital, e um empregado da secre
taria que foi demitlido, mas empregados da 
casa, nenhum. . 

·Tambem disse o meu 11obre amigo que um 
desses implicados no roubo das letras fôra des
pachado para a alfandega··do Rio G1·ande do 
SuL Assim foi ; mas note-se que o Sr. Aprigio, 
tendo sido empregado da thesouraria das Ala
gôas, fôra demillido pelo Sr. Luna, antes do 
roubo das letras, sem nota na sua conducta, ao. 
menos que eu saiba : portanto, tenJo elle sido 
absolvido por empate no jury, não constando 
da sua demissão anterior que elle fosse máo 
empregado, e podendo ter talvez bons docu
mentos, assento que o ex-ministro de . 19 de 
,... . ~ - ' - .. 

o podia mui bem ter nomeado : não acho pois 
nisto causa para a censura. 

Ao segundo faclo lembrado pelo nobre depu
tado a quem me refiro, eu na.o quiz responder 
quando se tratava das forças de mar, porque en
tendi que ambos tendo relações com as thesourn
rias1 era esLe o lugat' mais proprio. Elle disse que 
madeiras tinhão sido recambiadas. Eu sinto não 
éstar habilitado agora para responder cabalmente 
ao nobre deputado ; porém lhe posso asseverar 
qne no tempo da inspectoria do Sr. Luna, ne
nhuma madeim foi recambi.ada ; apenas houve 
queixas de que se tinhão mandado madeiras 
podres ; mas não forão recambiadas, e se al
gumas o forllo depois com prejuizo da fazenda, 
ent~o este facto é tia administração do Sr. 
Emygdio, e servirá para melhor conhecer-se 
sua incapaciclade parn inspector de tb esouraria. 
Agora passarei ao orçamento em discussão. 

Quando em uma das sessões passadas se 
exigia.o os balanços Je 1836 a 1837, e de 1837 
a 1838, eu tive occasíao de emittir a minha 
opiniao, fazendo u mesma exigencia ; porque 
di8se que em muilos casos nem havia de votar 
com o orçamento do governo, nem com o pa
recei' da commissào, e eis-ahi realisado um 
caso em que hei de votar po1· uma emenda do 
nobt·e deputado o Sr. Amaral, sobre o córte do 
páo-brazil ; porque tambem n:lo gosto do en
novelamento~ do § 16 em discussão ; tanto mais 
por causa do nosso celebre systema de se de
clarar que nos artigos de despeza, quando faltat· 
em um, suppra-se com outro, donde se segue 
o consumir-se o dinheiro sempre decretado ; 
accrescendo a definiçao pratica que está em uso 
no thesouro, e que nos deH S. Ex. o Sr. mi
nistro da fazenda, de despezas eventuaes. Mas, . 
posto que eu esteja disposto a votar pelo desen
globamento da despeza inscripta no § 16, com
tudo, para podet· votar por 30 contos de réis 
com o córte do páo-hrazil, é mister que S. Ex. 
o Sr. ministro da fazenda não illuda a uma in
formaçao que lhe vou pedir sobre a minha pro
víncia, assim como o fez com um pedido que 
foi ao lhesouro pelo m~u nobre collega o Sr. 
Gomes Ribeiro, onde perguntava se a medida 
de 5$ a que foi eleva.do o quintal de pão-brazil 
era ou não efficaz pat·~ evitar o contrabando, 
e a resposta só dizi~. que essa elevação fôra 
aconselhaçfa pelo presidente da província. Eu, 
pois, t·ogo a S. Ex.. que não me dê respostª igual ; 
desejo que me diga francamente se julga a me
dida efficaz ou nao, porque conforme a res
posta que me der pretendo provar que o não 
é, pretendo levimtar o véo sobre esse trafico que 
talvez se ignora. 

Agora tambem desejo saber de S. Ex. qual a 
razão por que da thesouraria das Alagôas não têm 
sido remeltidos os balanceles, nem os balanços 
geraes de 1836 a 18$7, e de 1837 a 1838, quaes 
os em~araços q_ue eara _se evadir a . esta obri• 
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SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1839 

procedido de sua inhabilidade ou de alguma 
outra razão ; e qnaes as esperanças que S.- Ex. 
concebeu em reintegral-a na thesomaria das 
Alagôas. 

Por esta occasiào referirei um facto á camara, 
segundo se passou entre mim e S. Ex., a qnem 
não visito, porque não vou á casa de ministros 
senão com quem tenho amizade, como o Exm. 
ministro da justiça o Sr. Almeida e Albu
querque, que o tenho por meu amigo. Logo 
q~e eu soube da rei~tegração do Sr. Emygdjo, 
fm ao thesouro, .pedi uma audiencia a S. Ex., 
e não como requerente, mas como representante 
contra uu_ia infeliz lembrança do governo, ihe 
representei contra. essa reintegração, disse-lhe 
o que me fombrei naquella occasiao, mosfrei-lhe. 
on, hnllt'l-!JC n-n ll'lU-l"'fliC! l"'lc:! ;nnr>.nunn;n ...... f.n.r,, .n. nfA. 
""'I.J.a fJVUVU.o.;J f-'"41.Ul'-l-~1.i;:J U..:J .ll..lVUJ..lfÇlJl'l;;IJll,'(;.)' e; Q.t,\; 

apresentei um documento de que nt'!.o posso 
fazer uso nesta camara, por onde se via que o 
gabinete passado estava descontente com a 
administração do Sr. Emygdio nas Alagôas. 
Em resposta obtive, entre outras cousas, que 
elle fôra abonado pelo nobre deputado o S1. 
Silva Pontes, a quem desejo ouvir sobre este 
objecto, e me·darei por contente entrar eom 
elle em discus~ão sobre esta questão : me disse 
mais S. Ex. que o presidente da provincia tinha 
pedido um inspector, e que dizia lhe man
dasse mesmo o Sr. Emygdio, se não houvesse 
outro que quizesse ir; e como então eu não per· 
guntei se o pedido era official, ou particular por 
meio das cartas de affinidade em que o mesmo 
Emygdio fallava nesta cõrte, espero agora que 
o Sr. ministro me dê esta explicação e as 
outras que tenho exigido para poder melhor 
fallar, certo de que hei de pôr patente a sua 
inhabílidade para inspector de thesouraria, e 
as suas prevaricações. 
. O SR. CANDIDO BAPTISTA (minist-ro da f a
zenda) : - Eu muito desejaria satisfazer ao 
nobre deputado; mas elle acaba de dizer que 
todo esse negocio foi tratado commigo em con
versa particular : como é pois que hei de re
velar o que eni particular entre nós se passou ? 
Se o Sr. deputado exige algumas informações 
que sirva.o para esclarecer a materia, estou 
prompto para satisfazei-o. 

O SR. Po!.!.TES V1sGUEIRO :-Sr. presidente, 
- ainda por esta voz S. Ex. o Sr. ministro illudio 

minhas interpellações; nada disse sobre o páo
brazil elevado a 5$ o quintal ; e nada dizendo 
sobre o Sr. Emygdio, limitou-se a declarar que 
foi particular o que se, passou entre nós no lhe
souro. Como considerar S. Ex. que o negocio 
era particular, quando era todo publico e uma 

. representação verbal conll'a um emp1·egado? 
·Eu não fui fazer visitas ao thesouro; e como o 
Sr. ministro nada diz sobre o inspector. da the~ 
souraria das Ala_gôas, tenha a bondade de me 
ouvir : e posto que minhas accusações não 
sejãO. todas. fundadas em· documentos, todavia 

espero aue se me acredite: tanto mais. noraue 
ntlo julgândo (e purecendo~me a mi~-~1;~-~~ 
possivel) que elle voltasse reintegrado nào . ' trouxe comm1go os documentos. · 

A pl'itneira prova da inhabilidade do Sr. 
Emygdio ó nM tet· elle mandado nunca para 
o lhesouro os balanços que era obrigado a 
mandar, creando difficuidades sómente para se 
pouput· ao trabalho, que elle detesta por indo
lente e inhabil. Muito mais embaraçados achou 
o Sr. Luna os negocios da thcsournria, quando 
para lá foi; mas assim rnesmo nunca fültárão 
os balanços; tomou contas a empregados de 9 
10 annos e n1ais; e tomou contas ao thesoureir~ 
com saldo real em 1835, como se pócle provar 
com doeu mentos q'.le existem no thesouro; e 
como se desculoa o Sr. Emva:dio com as contas 
do tliesoureiro? Porque nã~ utoma elle ~o~t~s a 
um empl'egado de Maceió, que só as prestou no 
tempo de seu antecessor? E' porque, quando 
elle não tem dinheiro na cidaJe, vem a 
Maceió, lavra portarias com a sua propria 
penna, sem a competente numeração, e manda 
aos collectores darem dinheiros a esse em
pregado, de que elle se utilisa nas suas pre
cisões; sao factos desta natureza que eu chamo 
prevaricaçào, assim como o ficar em. si com 
uma letra de um devedor da thesouraria ; o 
facto é o seguinte : linha Jo:,;é Antonio Pereira 
da Silva arrematado antigamente dizimos · de 
gado na provincia das Alagôas ; perdeu-se com 
o negocio e ficou alcançado com a lhesouraria, 
entao recorreu ao governo, e não sei se 
lambem á esta casa ; o caso é que se permittio 
que elle pagasse a divida por prestações em 
letras, de que era aceitante o negociante João 
Luiz Vieira ; mas como a este o Sr. Emygdio 
devia, quando se venceu uma letra no principio 
deste anno, nem o aceitante a tinha pago, nem a 
letra apparecia, por que estava na mão do ins
pector, que o não mandava executar, por ser 
lambem seu devedor. E' preciso notar que eu 
faço muito bom conceito do procurador~fiscal ; 
mas o Sr. Dr. Freire podia ignorar estas 
cousas, e nem tinha recebido a letra, que 
talvez o Sr. Emygdio na sua retirada tenha 
rasgado. · 

Sr. presidente, lembro-me agora do que 
disse o nobre deputado, o Sr. Marinho, que o 
inspector de .Minas pedia aos fiscaes que não 
apertassem com as cobranças da fazenda ; e 
posto que faça a devida justiça ao fiscal da 
thesouraria da:;; Alagôas, comtudo ju)go que o 
Sr. Emygdio tem grande habilidade, porque não 
fazendo igual pedido, comtudo, em todo o 
tempo que· estive na mesma província, desde 
que fui desta casa até á minha volta, nunca~ me 
appareceu um só feito da fazenda para julgar ; 
é verdade que ha algumas cobranças de que 
tenho perfeito conhecimento .e lembrança, mas 
nunca me vier:ão ás mã0s1 e depois. que sahi 
dalli me constou ~ue alguma causa foi julgada 
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500 SESSÃO EM 5 OE AGOSTO DE lb39 

na minha ausenria, porém sempre contrn a fa
zenda nacional. 

Que o inspector das Alagôas só ia á repartição 
quando queria e sempre tarde ; disto sabem 
muitos dos Srs. deputados daquella provincia, 
assim como nno h~o de ignorat· que elle em
pregou nu thesouraria, talvez por affinidade, a 
um rapaz que npenns podia ter 18 annos de 
:idade, e que vivia em sua companhia ; e nem 
podia de1xar de ser assim, porque empregados 
erão demitlidos a seu contento; e para vrova 
disto citarei a demissão que foi d~da pÓr seu 
antecessor a J. P. Baracho, o qual, apezar de 
mostrar· cerlidões de molestía para obter licença 
afim de se tratar, comtudo o então presidente 
da província; o Sr. Silva Pontes, assentou que 
devia ser demittido, e para se conhecer como 
este acto fôra iojusto1 basta dizer que o ex
ministro da fazenda desapprovou a medida, e 
mandou que o empregado fosse responsabili
sado ; porém, o Sr. Emygdio, que é fertil em 
perseguições com seus subalternos, nao cumprfo 
o aviso, pôz duvidas, e afinal conseguio a de. 
missão. Suspendeu a um empregado, o Sr. 
Romeieo, que1 além de ser habi!, já tem 
bastantes annos de serviços1 e cal'regado 
de familia, parece que abandonou o lugat', 
assim como forçou u outro empregado da 
seqretaria da thesouraria a demittir-se por 
nao poder soffrêl-o. Não sei como uni 
homem com estes precedentes, inhabil, como 
o mostrou durante o tempo que esteve aqui no 
thesouro, onde se. empregava em fazer contas 
de sommat·, e que nem soube conferir uma 
folha do consulado, segundo estou infortnado 
por empregados de critel'io, merece« a cansi
dcraçM de S. Ex. Talvez se me pudesse dizer 
que) sendo elle chamado parn o thesouro, e 
não havendo aqui em que empregai-o, se fazia 
mister a sua reintegração: além da conse
quencia não ser exacta1 tenho raiões para 
suppôr que o governo pretendia demittil-o ; 
porque assim como nao se demitte a presidente 
nenhum sem se usar de certas palavras ta
belliôas, posto que tenha.o sido máos presi
dentc11, assim tambem devo entender que o 
chamado daquellc empregado para o theseuro 
não Unha outro fim senão deixai-o cuidar em 
outra vida. Lembro-me do Sr. F1·eirc, que foi 
inspector na minha província, e que, sendo 
chamado para o thesouro, afinal ficou sem em
prego ; muitos juizes de districtos vejo eu nestas 
drcumstancias, porque ás vezes o governo lança 
mão de taes medidRs ; mas o Sr. Em-ygdio nao, 
elle àevia voltar para se abaixar áqµelles que 
estão superiores a si, e espesinhar os que. lhe 
estão abaixo, porque é-este.o seu systema, com 
que se dá bem. 

Devo lembrar uma outra prev.aricaçlo que 
era costume fazer•se alli na thesouraria : 
mandav&o-.se pregar editaes para apparéeerem 
as pessoas que se devino encarregar de. fazer as 

madeiras de construcção naval, e emqnanlo 
não apparncião os amigos ào inspector nada se 
fazia, ainda que houvessem grandes relat·<la
mentos. Este facto, senhores1 foi denunciado 
aqLti na côt'te etn • un1a folha publica) é a ella 
que eu me refirn, e nilo me consta que o 
Sr. Emygdio se justificasse deste facto. 

Ninguem ignora qne com a guerra dos ca
banas muito dinheiro publico foi extraviado, 
e ell appello para os Srs. deputados por . Per- · 
nambuco. O ex-presiàenêe, o Sr·. Siiva Pontes, 
foi muito escropulososobre este objecto, e nisto 
eu lhe faço justiça; mas vamos aos extravios. 
Qualquei' capitão do matto àpresentava uma 
iista de homens que nunca existirão, e dizia 

·que tinha estado em tal ou lal .ponto com 
aquella gente, u que nrto se linha pagn 1 e tudo 
era satisfeito, soldo, fardarnento, etc. (apoiados); 
no tecnpo do Sr. Luna muitas destas reda
mações apparecerã.o, mas forão despreiadas 
afinal,: no tempo do Sr. Emygdio, n!\o ; apenas 
eI!e appareceu, surgirão de lodos os cantos ; e 
apezar de inegularidades e duvidas do procu
rador-fiscal, não houve quem não tives~e o des
pacho de - plgue-se quando se marcar quota, 
- de sorte quf! se houvesse quota marcada, 
estava tudo pago; e nem S. Ex. o Sr. ministro 
póde ser estranho a estas cousas, porque · do 
thesouro presentemente exigem-se contos e 
contos de réis, e talvez se nãO fosse o Sr. pro
curador da COL'ôa, em quem muito confio, tudo 
já estaria pago por obras do inspector das 
A!agôas, que neste negocio não ha duvida que . 
entra pela metade. 

Para fazer conhecel' á camara como o Sr. 
Emygdio, além de inhabil e prevaricador, é des
perdiçado com os dinheíros publicos, lembro a 
O$(entação em 1{L1e mandou pôr a casa da the
souraria, onde tinhão residida os seus anteces
sores sem inconvenien~e; mandou fazer paredes, 
novo corredor, e pintar a sala, sem parn isso 
haver necessidade, comtanto que elle osten

. tasse de grande com o que nrto era seu ; 
e para saber-se como é eUe odiado na pro
.vincia, citarei o facto de se lhe haver soltado 
fqguetes na sua porta, quando chegou a no
ticia da sua· mudança i e quando entregou a 
thesouraria a seu :-;uccessor, dobrárao os sinos, 
como se elle tivesse morrido para a provincia, 
onde tinha muitos desaffectos em virtude de 
ser lambem tenenle-coronel da guarda nacional, 
o que sem duvida lhe havia 'de roubar muito 
tempo ás suas obrigações, como conveio cornmigo 
S. Ex. o Sr. rninistro, quando lhe íallei, dizendo
me que manda.ria o presideote da provincia . 
demittil-01 porque, posto que isso não fosse 
contrario á lei . de 4 de Outubro · de 1831, · 
comtudo· não era bom distrahir o inspecto>:; 
e isto · tanto mais é assim, quanto a guarda 
nacional das Alagôas foi então órganisada com 
uova í6rma eni virtude d,a lei provincial~ o 
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SESSÃO EM 5 DE AGOdTO DE 1839 501 
que exigia trabalho; mas o Sr. Silva Pontes 
entendeu que o devia fazer. 

O Sn. S1LvA PONTES: - Elle já o era no 
Cea1·á .. 

O SR. V1sauE1an : -En nã.~ segnit-ia este ex
emplo, para no.o dar occasião ás distracções do 
inspector. Portanto, á vista do que -tenho dito, 
estou intimamente convencido que· o Sr. 
Emygdio não devia ser empregado de novo nas 
Afagôas : por ora n!lo me occuparei mais delle, 
e em outra occasião tratarei sobre o páo~brazil e 
da medida tomada por S. Ex., se elle julgar que 
me deve dar algumas explicações, 

O Sr. Candido Baptista. ( rninist1·0 - da fa
zenda) : - Eu já disse que por inf01·mação do 
presidente das AJagôas se tinha elevado a 5$ o 
preço do quintal de páo·brazil ; o nobre depu
tado pergunta se eu julgo que esle preço é suffi
ciente para acabar com ·o contrabando deste 
genero; respondo francamente que não sei, con
~idero que sufflciente seria o preço que, contando 
com a maior ou menor difficuldade e risco em 
se effectuar o contrabando e com a despeza 
indispensavel com o seu transporte para a 
Europa até o mercado, -prefizesse o preço cor
rente- na Europa. Ora, como o preço deve ne
ce&sariamente variar segundo o risco e d-iffi
culdade do contrabando, que, sendo em um 
ponto na razão de um, póde ser duplicado, 
ou triplicado em outro ponto, difficil é avaliar 
com exactidãa o preço para se ev ilar o con
trabando. 

Aproveitarei a occasião para fallar sobre a 
reintegração do inspector da thesouraria das 
Alagôas. Graves imputa.ções pesão sobre este 
empregado, feitas pelo Sr. deputado que acaba 
de sentar·s~, não só na sessão de hoje, como 
quando pela primeira vez tive a honra de o 
ver. O nobre deputado · prccurou~rne com o fim 
de · me pedir que não consentisse que fossa um 
máo funccionario para as Alagôas ; contei-lhe o 
acontecido, . :mostrando que este empregado no 
tempo em que pela primeira vez eu fui inspector 
do thesouro fô1·a proposto por mim para uma 
thesouraria do norle, nllo me lembra qual, .e 
que ahi servira por algum tempo : que passára 
depois, nv tempo em que eu estive ausente do 
Uiesouro, a ser inspector, · creio que do Ceará ; 
que dahi ,me_ constou que passâra para Sergipe e 
ultimamente para as Alagôas ; são cousas que 
passárao quando estive ausente e pelas quaes 
não posso responder. Eu disse .mais q_ue, sendo 
elle inspector da lhesouraria das Alagôas, fôra 
não demittido, mas chamado para o thesouro, 
em tempo em que occupava pela segunda vez o 
lugar de inspector geral, e qu~ elle foi conside
rado não só como em exercieio, mas com os 
vencimentos que percebia como inspector da 
thesouraria das Alagôas. Foi depois. nomeado 
para inspector da· thesouraria das Alagôas um 
individuo que se acha no Ceará, o_ Sr. Albu· 

querque, o qual não aceitando, achava-se vago o 
lugar de inspector. Havia uma reclamação do 
presidente das Alagôas, pedindo que se provesse 

· o lugar, porque se necessitava que houvesse um 
chel'e na lhesoUl'aria dus Alagôns em razão das 
desordens em que se achava aquella repartição. 
Discorrendo peJos l1omens que podiao ser em
p1·egados neste lugar, apresentavão·se dous que, 
tendo exercitado o mesmo emprego, a elle tinhi'lo 
direitos analogos; nm delles era o Sr. Luna 
e outro o Sr. Einygdio. O Sr. Luna não podia 
deixar de ser considerado corno impossibilitado 
de exercitar o_ cmpt·ego, porque elle mesmo e 
as pessoas que o conhecem o apresentavão 
como em estado de não poder continuar a servir 
pelas rnolestias que padece : outro pretendente 
era o Sr. Emygdio que se achava em exercicio 
no thesouro e se apresentava com os prece
.dentes que acabo de 1·eferir, sem que houvesse 
uin facto que depnzesse contra a sua idoneidade 
e caracter, como mostrei ao Sr. deputado, 
qnando a este respeito me fallou. Ora, neste 
estado de cousas, tendo já nomeado o Sr. 
Emygdio para ir servir nas Alagôas, o que 
cumpda fazer? Sl! altendesse ás representações 
do Sr. deputado, cumpria attender tambem a 
oult·as infomiações anterio1•es ; e assim adoplei 
o expediente que me pareceu mais acertado, e 
foi mandar este empregado para a thesouraria 
das Alagôas e espreitar, por assim dizer, a sua 
cond1Jcta ( como eu declarei ao mesmo Sr. de
pulado ) na disposição de, na primeira falta que 
comrúetter, 1·eprehendel-o ou demittil-o, segundo 
a sua gravidade. 

O Sr, Bezende :-Sr. presidente, o facto que 
referi e que foi confirmado pelo Sr. ministro da 
marinha a respeito da coinpra de madeiras na 
província das Alagôas, julgadas depois inservi
veis no arsenal da B:1hia, é hoje verificado pelo 
nobre deputado que acaba de fallar. Mas eu 
citei mais um_ facto ele um empregado que 
nas Alagôas tinha falsificado letras. O nobre de
putado disse que este individuo não era em
pregado, mas qne o tinha sido, e fôra demit
tido. Elle pOL·ém levava contra si o cunho _ 
pouco favoravel de ter sido comprehendido 
nessa falsificaçao de letras, posto fosse absolvido 
rio tL-ibunal cornpetenle, mas não na opinião do 
paiz ; e foi despnchado depois em um lugar 
de fazenda no Rio µri\nde do Sul. Direi a minha 
opinião a respeito deste facto. 

Tenho constantemente votado contra cre • 
ditos, contra augmenlo de despezas, contra 
pensões, etc., etc. Talvez eu seja notado por 
esta resistencia ; mas a razão porque· lenho 
assim obrado, é porque estou persuadido de. 
que a renda ~o imperio, quando· bem al'reca
dada, chega para fazer face ás despezas econo
micamente feitas : negando, portanto, o meu _ 
voto para c,·erlas despezas, não faço mais do 
<1ue querer forçar o governo a enll'ar em rigo-
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502 · SESSÃO EM· 5 DE AGOSTO DE 1839 
rosa economia nas d~spezas; e a fazer uma boa 
arrecadação da receita, para tornar .nullos os 
deficits. E' por isso que, Jogo que me consta que 
empregados prevaricad9res sao. conservados · 
nos seus lugares, eu os venho denunciar na 
caaiara. O caso acluul é deste numero. Se o 
homem de que fallo era falsificador de letras, 
se já tinha sido demittido da reparliç~o em 
que servia, o que apresenta contra elie graves 
motivos de suspeili:t, como é elle mandado como 
empregado para o Rio Grande do Sul, onde, 
como é sabido, ha grandissimos abusos que se 
trata de col'rigir? Eu entendia que este homem 
nM era proprio para ser empregado naquella 
provincia. Póde ser que o góverno quando o 
despachou ignorasse este facto, mas fique-o sa
bendo agora. 

A respeito da demissão do inspector da al
fandega de Pernambuco, o nob1·e ministrô res
pondeu muito parlamentarmenle, dizendo que 
ella se fundava nas informações do presidente. 
Eu reconheço que os empregados de fazenda 
são de commissão; mas nao sei se a infor
maçno de-rnbugento-que na verdade é um 
pouco o ex-inspector da alfandega de Pernam-

. buco, era motivo sufficiente para o demittir, 
tanto mais quanto o ínspector da alfandega não 
tem contacto com os negociantes, mas com os 
despachantes, que, como se sabe, sào os que 
que tudo baru lhão nas aifandegas. 

Quanto ao páo-brazil, eu estou persuadido de 
que a unica medida que convinha tomar era 
entregar o páo-bra2il aos seus donos, e esta
be1ecer um direito de exportação que parecesse 
razoaveJ; porque do contrari9 acontecerá, como 
está acontecendo, que os donos das terras que 
não querem vêr suas terras invadidas por pes
soas estranhas, longe de terem interesse em. 
con~ervar o páo-brazil, o destróem. Eu attribuo 
o contrabando · do páo-brazil ao illicito cotn
mercio de africanos ; porque, não tendo os 
fazendeiros com que fazer face aos seus ern· 
penhos resultantes da compra de africanos em 
grande numero, muitos dos quaes morrem, re
t:orrem ao expediente de cortar páo-brazil para 
o venderem clandestinamente, como meio de 
saldarem ~s suas contas com os importadores 
de africanos. Emquan to durar portanto a im
portação àe africanos, impossivei me parece 
evitar o contrabando do páo-brazil. Estou tanto 
mais inclinado a altribuir ao commercio :·e 
africanos o grande contrabãndo que se faz 
no páo-brazil, quanto em Pernambuco, de 
que especialmente posso fallar, ha tres 
annos estav:io os se.nhores de engenhos com 
as suas contas saldadas com os negociantes da 
pra~a de Pernambuco, e já empregavão os 
saldos do oroducto de suas· fazendas em fundos 
publicos ê em giro de letrns, commercio boje 
muito commum ; mas desde que na minha 
província se começou a fazer o commereio 
de africanos ás escancaras, e em maior es-

cala, os fazendeiros entrárM a faltar aos seus 
pag::imentoH, a contrahir dividas e a recorrer a 
outros meios, porque não têm o recurso do páo
brazil oara saldar as suas contas. 

Muito me lisongêa que esteja çle · accôrdo 
com a opinião do· nobre minis!ro uma emenda 
que mandei á mesa. Os nossos mínisterios têm 

. dado no costume de nos seus relatorios con
signar idéas soltas, dizendo que o governo 
mandou engajar, ou pretende mandar engajar 
na · Europa taes e taes individuos ; e ·como 
a carnara não faz reflexao a este respeito, o 
engajamento se effectua, e gastão-se muitos 
contos de réis sem vaniagem para o paiz, 
augmentando-se assim o deficit. E, o que acon· 
teceu a respeito do fundidor de typos, de 
que s~ fana no i·ehforio do anno passado. 

Votarei pela emenda do Sr. Amaral, que 
. desengloba as despezas. 

Não estou de accôrdo com uma emenda que 
se apresentou, patrocinada por muitas assigna• 
tHras, o_ que equivale a um vencimento. Nao 
terei duvida de votar por ella, mas com a con
dição de se annullar o artigo da lei do orçamento 
feita no anno passado, que mandou pagar as 
consignações ás províncias lJUe as IlilO tinhão 
reclamado dentro do respectivo anno financeiro; 
quota que já vem contemplada no deficit de 
4,000 e tantos contos apresentado pelo governo. 
No caso de na.o se <',ouvir nesta annuUaçllo, terei 
de votar contra- a emenda, porque não posso 
consentir que no estado em que nos acha mos 
vamos impôr ao thesouro a obrigação de 
pagar as consignações que : ·não forao despen-

. d idas, e augmeotar o eu1baraço com nova 
despeza. · · 

O Sr. Carneiro Leão : - S1·. presidente, ad· 
mitto que a camara tem direito de entrar no 
exame de todos os abusos que possão existir 
na administração, porque ella tem direito de 
exigir que a ordem se estabeleça em todos os 
ramos da administração publica ; mas todas as 
cousas têm seu tempo e seu lugar conveniente. 
Esta discussão pequena sobre a capacidade ou · 
incapacidade de certos empregados, ou malver
sações que possão ter praticado em cada um 
dos pequenos lugares que exercem· pela n\a
neira por que tem sido feita, nos apal'ta da ver
dadeira discussão (apoiados) que deveramos 
estabelecer neste lugar, e nos distrahe do alto e 
circumspeclo exame qúe a nação tem direito de 

. exigir de seus representantes para introduzir a 
necessaria ordem nas finanças, que os Srs. de
pulades confessã.o que não tem havido aié ao 
presente. Nada ha mais capaz de nos desviar 
de-uma discússãO tão importante e tão vital 
para o paiz como sejão estas questõesinhas sobre 
taes e taes' empregados, aliás ap1·esentadas com 
certa animosidade e acrimonia, que mais pa
recem ter em vista ª destiiuiç~o dos· empre
gados contra quem as accnsações sM dirigidas, 
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do que n perscrutação da verdade. Está ani
mosidade e acrimonia, fazendo nascer as sus
peitas de que os abusos de que taes em
pregados sno accmmdos nllo forAo por elles 
commellidos, é só propria a estabelecer uma ver
dadeira difamação desses empregados. E1 esta 
uma discussão inteiramente alheia do objecto 
que devem(ls tratar ; entretanto sou forçado a 
prestar-me á esta especie de digressão, que to-
davia reprovo. · . 

Começarei por fazei· o exame das emendas 
offerecidas ao orçamento em discussão. A pri
meira dellas tende a desenglobar algumas des
pezas, estabelecendo em diversos pa1·agraphos 
as d~spezas que estavllo est,1belecidas em um só 
paragrapho. Como cada uma das consignações 
pedidas está contemplada na emenda, não 
tenho que fazer opposiçã9 a este desenglo
bamento. 

Outra emenda· tem por objecto autorisur o 
governo para pagar certa quantia por cada um 
'}Uintal de páo-brazil que fôr cortado. Não sei 
se o autor da emenda já examinou qual é o 
producto do páo-brazil ua ~ Inglaterra, qual o 
tempo que se leva desde que é feito o córte até 
á realisação da venda ; e se o preço de 8 mil 
réis, que elle estabelece, dará pe1·da ou lucro~ 
Emquanto não fôr feito ·· este calculo, a emenda 
não póde de sorte alguma sei· admittida, por 
que, fa1.endo nós o ófficio de especulador nesta 
parte, faziamos talvez uma especulação ruinosa; 
porque se na Inglaterra o preço que se obtém 
por este genero não é sufficiente para pagar a 
despeza do primeiro éó1·te de transporte, com
missões, empale de valores, ele., então melhor 
seria abandonar inteiramente o córte do páo
brazil, do que ir augmenla\·. o preço na fórma 
proposta. Tanto mais me opponho á idéa do 
augmento · de p1·eço, quanto, sendo o fim do 
nobre deputado impedir o· contrabando, nunca o 
poderá conseguir'por este meio. O páo-brazil é 
abundante nas mattas das províncias onde elle 
se córta ; o governo, qualquer que seja o preço 
por que o pague, não póde exigir senão uma 
quantidade limitada de 10 ou 12 mil quintaes ; 
por exemplo, os cortadores de páo-brazil que 
podem cortar ·mais dentro d~ um anno, em
quanto o govemo não tiver preenchido os 12 
mil quintaes, viráõ vendêl-o ao go_verno; mas 
depois que e, governo já· na.o carecer comprar, 
procurarão outros compradores. A emenda, 
portanto, não póde. ·· impedir o contrabando, 
ainda quando todos os contrabandistas não 
possa.o chegar ao preço que paga o governo. 

_ O Sa. CARNEIRO DA CuNHA :- Peço a. palavra 
para responder. _ 

O Sa. CARNEIRO LEÃO :-. Por isso· tne parece 
inconveniente semelhante medida. Se lives
semos de encarar esta ·questão- em grande, 
talvez conviesse examinar se seria melhor 
ee~er _este ~onopolio aos particulares, em-

. . 

hora na sahida se lançassem direitos que 
apresentassem em :resultado um liquido pro· 
dueto equivalente ao q11e tiramos do páo-brazil 
vendido na Inglaterra. Não entro nesta questão, 
porque assento que a administração que tem os 
dados necessarios para j11lgar a este respeito. 
com conhecimento de causa deve ler a inicia-· 
tiva. • 

~ . . 

Passa rei a fa llar sobre outra emenda. Eu estou 
persuadido de que a fundição de lypos nao é 
especulação qúe devamos íazer, principalmente 
á custa do estado ; póde ser que alguns parti• 
culares devessem emprehendet· esta cspeculaçllo 
e introduzir no paiz esta industl'ia, mas á custa 
do estado julgo que ficaria rn uítu mais carn. 
Na.o duvidaria, portanto, nnnuir á suppressão 
da despeza com esta funtliçtlo, se nno tives
semas tomado a nosso cargo a introducça.o 

. desta industria no paiz; mas como ha engaja-
mento com um fundidor, se o estudo é obrigado 
a pagar-lhe, · ainda que não estabeleça a fun, 
dição, faremos mal em suppl'imir a despeza ; 
p0t·qne o resultado será pagar-se o fundidor, 
sem que a nação tire o menor lucro do dis
pendio que coiu elle se faz. Se a cousa estivesse 
no começo, se não estivesse feito o engajamenlQ . 
com o fundidor e não fossemos obrigàdos a 
pagar-lhe, poderiamos sem duvida. rejeitar o 
meio de introduzir esta industria á custa do 
estado, deixando que os particulares ó inten
tassem. Mas se ternos já um engajamento com 
o fundidor, de modo que, apesar de se não 
continuar o estabelecimento desta industria, 
tenhamos de· fazer · uma grande parle da des
peza, parece que em vez de fazer esta despeza. 
i"nteiramente inutil e sem re::;ultado, será mais 
e.onveniente fazei-a com espe1·ança de se natu
ralisar no paiz este ramo de industria. Desejo 
que o Sr. ministro da fazenda nos esclareça a 
este respeito. 

A'cerca de outra emenda que suppri me uma 
quantia> que se diz ter vindo por erro de 
somma, não fallarei nella, porque não veri
fiquei a somma para saber a- razão em que é 
fundada. 

Sem quertr offender os autores da emenda 
que propõe 12 contos de réis para a conclusão 
do cáes do Varmiouro na provincia da Parahyba, 
direi que ella não me parece muito· leal. Nas 
verbas do orçamento se pedem consignações para 
certas e determinadas despezas ; se os illustres 
deputados querem que se faça mais esta do 
cáes do Varadouro, devillo, ou indicar à esp_ecie 
de despeza contemplada no orçamento, que 
julgã.o que, por exagerada,· póde ser supprimida, 
ou propôr a despeza de · mais 12 · contos. de 
réis para este cáes ; porque, sendo a sua emenda 
concebida·como está, p6de ir p1ejudicar outro 
rarno de despeza que a camara não sabe quar é. 
Desejarei que 01:1 nobres deputados tratem de 
demonstrar quaes são as despezas · pedidas que 
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se não devem fazer, e em que parte o orça:.'" 
mento é exagerado .. 

Ha outra emenda que propde a gratificação 
de 2~0$ para o so1ic~tador da Bahia. Parece-me 
que este empregado vence 400$, que com os 
200 proposlo.s farãO 600. Realmente não faço 
opposição a esta emenda. O officio de solici~ 
tador é muito mal pagô no BraziJfnrnito mais 
hoje. Antigamente o soJicitador da fazenda na 
côrte só tinha de procul'ar dous cartol'ios para 
saber o estado em que ião ·os feitos d.a. fazenda 
e poder informar ao procuradot· da corôa ; mas 
depois que se pôz em t>xecuçào o codígo, é ne
cessal'io que o solicitador tenha diligencia 
pouco comtn um para. poder pcrcorrel' lodos os 
cartorios1 assistir ás audiencias e informat· con
venientemente ao procm·.,dor da corôa do 
estado dos processos da fazenda. Nas mesmas 
circumstancias existe a pt·ovincia da Bahia, e 
por. isso julgo que o emprego de solicitador da 
fazenda com 400$ ha de ser muito m~l p1·een
chido, e mesmo 600$ acho muito pouco. Eu 
entendo que este ramo de sel'viço publico n11· 
cessitn de mn melhoramento muito radical, qoe 
não se limibt ao augmento do salàrio dos ,soli
citadot·es de fazenda. Era nec<?ssario que a lei 
dispuzesse n1ais alg'\lma p1·ovidencia a esle re.:;
pei to, e que restahelecessemos o privilegio da 
fazenda publica, cujas causas do contrario 
correm muito grande risco. Se assim não 
fizermos os Srs. deputado:; se queíxar:~a depois 
eom razão, mas não irão p1·ocurar a origem 
<los feitos e das queixas, que perma.necerâõ 
perpetuamente emquanto o corpo legislativo 
não providenciar convenientecnenle, restabele-
cendp o privilegio da fazenda publica. _ 

O SR. V1ANNA : - Apoiado : é exactissim9. 
O Sa. CARNEIRO LEiio : - Restabelecendo-se 

.·se· a industria dessâs províncias está em 
?rdem tal· que elhs (Jodem · supportar alguns 
Hnpostos para acudir ás despezas provinciaes 
parece que é de conformidade com a bo~ 
orde~ _do serviço. e com a razão que estas 
pt·ovmcias se empenh_em em crear receila para 
fazerem face á sua despeza. Todavia ano des
conheço qüe a união. deve fazer algum sa
crificio para manter as provincias, que em 
consequencia de seu· estado de pobl'eza·, atrazo 
de sua industria e pequenhez, não podem com 
suas rendas faze·r face ás despezas ; mas na.o 
assini a respeito das provindas, cujo P,Stado 
de industria, civilisação e grandeza torna dis
pensavel este auxilio, que póde set· suppl'ido 
com impostos provi11ciaes, que estão em est~do 
de s.uppa,tar. 'roda.via não é minha intenção 
votar contt·a a emenda ofl'erecida, que já tem 
po.ssa<lo em ontras occasioes : na.o ignot·o que 

· impostos novos 1~ão podem produ~ir no mesq:,o 
momento a recetta que afinal hão de pt·oduzir 
e que assim não pode1·áõ as provincias, log~ 
q11e os estabeleça.o, occorrer ás despezas que 
têm em visbi com semelhantes · impostos : 
é p1·eciso estabelecér_ um espaço· dentro do 
qual · o povo se habitue a pagal•os, e que 
o. incremento natural que venhao a ter os 
ponl~a .ªº par ·das despezas q11e as respectivas 
provrnc1as têm . a $eu cargo : mas julguei con
veniente fazel' esta reflexão, porqüe, se tiver 
a honra de ser· membro ~o córpo legislativo 
quando chegar a .época ein qué este estado 
anormal não deva continuar, t}Uererei que elle 
cesse a respeito daquellas provfocias que podem 
estabelecer impostos para equilibrai· a receita 
com a despeza. Limito-rne por ora· a fazer 
votos para que o_s provincias procurem chegar 
a este ponto, que me. p.:irece de l'ÍlZâo e de 

o privilegio, a fazend;1 pel·de1·á muitas .causas · 
que talvez não deva perdei·; mas no esta.do 
em que estão as cousas só pagão impostos 
os que querem, e o que nos tem valido é 
que a maior parte ~o~ nossos impostos são 
anecadados nas alfandegas ; do contrario pouco 
se realisai:ia, porque dos oulros impostos que 
é preciso esperar que o confribuinte pague, 
ou que hiija processo no caso de não.-pagar, 
pouco se a1·recada, pois que as-· causf,ls da fa. 
.zenda publica correm inteiramente á revelia. 
Na· verdade ·cansa-me admiração que a fü. 

jus_tiça, e mesmo conFormf! aos principios da 
umao, e ao aeto addicional, que deu aos de· 
pulados provinciaes a faculdade de impôt· pa.ra 
equilíbrar a receita com a· despeza. 

Examinat·ei agora . a for.ça que têm ,as irnpu
taÇ(ies a um emprégado de minha prov.incia, 
despidas do appàm.to' qtié ihes·deu i:, nobre de
put~do que feR semelhantes imputações; NãO 
é minha intenção embaraçar as·inquirições e 
indagações que qµalquer ministro deva ou 
queira fazer sobre este ou qualquer outro 
empregado contra quem . possa. haver su~peita 
de prevaricador. Fação . os Srs. ministros as 
indagações· e pésqilizas as. mais rigorosas, por• 
que · na.o é rninha intenção embaraçal-os ; mas 
como as palãyras ~crimoniosas dó nobre de
putado lança.o . uiua especie de ·estigma sobre 
a reputação do empregado a quciu· tratou de 
prevaricador.::; · · 

zenda na.o soffra maiores · prejuizos do que 
tem soffrido. . 

Ha outra emenda que estabelece 664 contos 
de consignação para as provincias do imperio. 
Persuado-me de que este estado de o go
verno geral conceder subsidio ás provincias 
de certa ordem, que pelo incremento de sua 
industria e pela sua grandt:za estaria.o em 
estado . de . acudir a toda!:! as suas despezas 
provinciaes, é um estado anormal que não 
deve perm~necer por milito tempo ; porque 

o Sa .. MAniNHO : .:_ Apoiaµó. ·. 

. o SR. CARN_Eli\O LE1o : - •.•. julgo dever 
exarpinar os factos: apresentados: paio nobre· 
deputado, · parà • ver se sem o · ex.am\) que ao 
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SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1830 505 

nobre ministro cumpre fazer, póde o Sr. depu
tado e~tar autorisado para usar desta expressa.o 
de prevaricador a respeilo daquelle empregado. 

A expressão é um pouco anormal, mas des
graçadarntnle no nosso paiz a re~ponsabilidade 
não existe senilü na letra da lei, mas não de 
facto. A respeito dos empregados de fazenda, e 
mesmo de outros em oreQ:ados. a resuonsabi
lidade verdadeira se fa~ effectiv~ nas d~missões 
que lhes dá o ministerio, demissões que assim 
mesmo são muitas vezes contradictadas, como 
ha pouco acabamos de ouvir, quando se deve 
conhecer que é hoje esta a unica responsabi, 
}idade de facto, porque os processos na.o têm 
füio resultados salisfactorios, pois que todos os 
indiciados de crimes de responsabilidnde sem 
ex.cep\:tl.O . se têm justificado. (Apoictdo.s.) Tslo 
eu reconheço que de algum n1odo aulorisa o 
estado anormal com que se nos vem dizer que 
um empregado foz isto, é prevaricador, etc. · 
Mas isto que na verdade é nascido do estado da· 
nossa 1egislaçr101 que desgraçadamente tem dado 
semelhantes resultados, me parece que con
viria remover, entrando nós na materia conve
nientemente, e estabelecendo instituições que 
garantissem mais a puniç11o dos empregados, 
Enlllo certamente não tcriamos de nos occupar 
com esle objeclo. Sendo a responsabilidade uma 
cousa real e não nominal, todos deverino ser 
chamados a ella, e os prevaricadores seriao pu
nidos. Nao é isto porém o que se tem feito ; 
cada um de nós toma a peito um negocio, e o 
encara por cerla face, e segundo a animosidade 
que o anima, e invectiva o seu jnirnigo, tor
cendo os faclos. A permanencia de um tal 
estado de cousas na.o é de conveniencia pu
blica, e é mesmo um desanimo para os bons 
empt·egados ; pois quem se poderá ji_1lgar isento 
de ser difamado, principalmente quando po
demos ·aventurat· nesta casa muitas proposições, 
que fóra della não diriamos, porque. feliz ou in
felizmente somos irrésponsa veis pelos -nossos 
discursos? Se chamamos prevaricador e con
cussionario, e tudo· o que nos parece a um ou 
outro funcc:ionario,. elle nfio lem direito de re
vindicar a sua · honra ultrajada : e taes propo
sições proferidas nesta casa vã.o fazer uma es
pecie de desolação, que prejudica o empregado, 
que muitas vezes é P.robo, honrado e exaclo ob
.servador de seus deveres 1 Deni:1is, quem apre
senta um facto nesta casa tem um partido 
immenso, porque póde estabelecer a asserção 
como quizer, fazer as imputações as mais 
graves, e de crimes alrocissi1nos, sem que a 
casa possa enlrnt· no .rerdadeiro conhecimento 
do facto; poderemos nós por ventura estar todos 

. nas circumstancias de julgar se um facto .prati
cado no Pará, por. exemplo, · foi ou pão apre
sentado da. m:meir~ por que foi praticado, ou se 
deve ·ser encarado por diversa face ? E entre
tanto que mal nllo resulta daqui á l'eputação de 
taes empregádos ? · · · · · . · 

'fOl\10 11 

Feitas estas reflexões, correrei as vistas sobre 
as impulãções feitas ao 1nspec:tor da ibesouraria 
de Minas Geraes. A primeira imputação con
siste em que, tendo sido feita uma arre111atar.ão 
n~r~ c, .. lot" n-_,c:t1J ~Í \1i~t!l {\ lnc:-t'\~r,fru-. ,l, ... flio.C">l"'l,,.,_,..'"':~ ..... t-',._\,..,11, ~'-' .. p,._"'t,·u. u ,-,1..,;i"'u., '-' .1..1.1.;Jt1'--''-''-VL HU, 1...11ç.::,u1,,uaLJt:I. 

concedeu que se passassem letras a prazo d~ 4 
annos. E' um facto de alguma gravidade, mas 
duvido que o inspeclor actual seja por elle res
ponsavel, nem mesmo como contador da pro
vincia, porque como tal não linha voto decisivo 
sobre nenhum negocio, mas npenns consultivo. 
Mas o nobre dep11lado que foi esta accusaçào 
nem ao menos 111ostl'0U que o acl11al ínspeclOL', 
en!ào contador, !.ivesse dado ueste senlido o 
seu voto consuitivo. Âinda, porém, que o ti
vesse feito, seria o inspector o immediulümente 
responso.vel, e nri.o o contador, porque o voto 
consultivo não obriga á responsabilidade senão 
quando se prova que é maHit'eslamenle doloso, 
pot·que, na verdade, se a lei, elwmando a 
homens para serem ouvidos sobre urna ma
teria, os respons:3bilisasse por todos os con
selhos que pudessem dar ainda de boa fé, 
não haveria nenhum que os quizesse daL· ; 
e mesmo o cliefe da repartição, que está 
em estado de melhor conhecer os negocios, 
póde expôl-os de modo~ que o conselho 
dado possa ser reputado bom em rela<;1l.o 
á exposiçM feita, ;:nas não ao verdadeiro 
estado do negocio. E' por isso que a lei 
torna responsa veis os c·hefes das repartições. 
Podante, ainda dado que o inspector actual, 
sendo contador, désse o seu voto em confor
midade com o ínsp€ctOL' da thesourarí;:i, nem 
por isso seria responsavel, quanto mais não 
mostrando o nobre deputado que elle deu seu 
voto para se passarem est3s letras. Corno pois 
o lorna irnputavel por este facto? 

Recorrendo á minha memoria, e leml>randó
me mesmo do que li em alguns jornaes da 
época, parece-me que este prnso foi concedido 
pelo inspeclor Manoel Rodrigues Jardim, sendo 
enlãü presidente da provincia o Sr. Limpo 
de Abreu. Eu o refiro para notar a época, e não 
para fazer imputação alguma ao nobre ex-pre
sidente, pois o facto refoi ido é imputavel exclu
sivamente ao inspector fallecido. 

Já se vê pois que este facto nilo tem a gravi
dade cóm que o nobre deputado o apre:.entou, 
ao menos a respeito deste empregado, e que, 
quando possa ter gravidade, é. a respeito do 
inspeclor fallecido .. 

Outro facto arguido ao inspectot· é de ter 
deixado na mão de ·um parlicu la1· 30 contos de 
réis, que na.u fora.o x·eclamados p~la thesouraria. 
Este facto na.o foi referido de modo que se possa 
fazer uma idéa clara da imputação fei.ta . 

A thesouraria tinha cobr~ ed:I differenles 
pontos da. provincia ; esle, de qu~ se trata, 
crei9 que estava na villa do Príncipe, ou na 
Diamantina ; o nobr~ deputado o saberá melhor 
.do que eu. A thesouraria 111\o \~m t~opas suas 

04 
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(todas as cargas são transportadas ás costas de 
bestas), havia de arrematar por consequencia a 
alguem a. conducçllo do cobre. A thesouraria deu 
as suas ordens, e appareceu um negociante muito 
abonado, e muito capaz de responder por esta 
quantia, e por outras muito maiores, que arre
matou a conducção do cobre ; porém esse arre
matante demorou-se de facto por um anno 
debaixo de differentes pretextos. 

O SR. MARINHO :-E o inspector nenhum of
. ficio lhe dirigia. 

O SR. CARNEIRO LEÃo :-Mas teve o inspector 
culpa desta demora? Eu me persnado que o 
nobre deputado é advogado, e sendo-o, per
guntar-lhe-hei: podia o inspector, depois de 
feita a arrematação, dizer ao nrramatante :-Já 
não quero que conduia o cobre ?-Na.o devia 
cll~ propôr uma demanda ao homem ? E havia 
certe1.11 de que a fazenda venceria, principal· 
mente com a jurispmdencia ultimamente intro
duzida no imperio, pela qual as causas· sabem 
quasi sempre, senão sempre, contra a fazenda 
publica? (Àpqiado.;.) Não teria o negociante a 
sen favor pessoas influentes do lugar, e não se 
demonstraria provavelmente que a a1:rematação 
era legal, e que não se podia obrigar o homem 
senão a levar o co"bre.? Não sabe o Sr. depu
tado quantas desculpas, e desculpas mesmo 
razoaveis, havia de o negociante poder apre
sentar, como falta de tropas e mil outras P Tanto 
se mostra que o· inspector estava na melhor boa 
fé do mundo, que quando a est_e respeito se 
fallou na assembléa provincial, elle apresentou 
o negocio claramente, e disse que . o homem 
demorava a conducção ... 

O Sa.- MARINHO :-Nao o podia negar, porque 
havia documentos. 

O Sa. CARNEIRO LEÃO :-Não sei se elle sabia 
que o nobre deputado tinha estes documentos, 
mas o certo é que se exprimio com a franqueza 
de um homem que está convencido de ter cum
prido com o seu dever ; expôz o negocio, 
mostrou que o negociante tinha demorado a 
conducçao do cobre, . que parece. que tinha 
sobrado do troco,, e vinha para a thesouraria 
para ser reduzido n sizalha e não para ser a.p
plicado a despezas correntes~ como pareceu 
·inculcar o Sr. deputado, attribuindo a esta 
c~usa o não pagamento ·aos empregados. Da 
parte do inspector porta..11to, nao ha esta alta 
criminalidade p~ra ser qualificado de prevari-
cador, comó disse o Sr. deput~do. · . 

·o Sr. deputado fez lambem ao dito in.s
pector uma imputação _gruissima a respeito 
do troco do cobre. O Sr. deputado disi;e. que 
este ·era daqi:elles factos que não pódião ser pro
vados, mas o tratou _de diJapi4ação, e dilapid~ção 
escandalosa e mesmo de roubo estrondoso. Ora, 
·cómo póde o Sr. deputado deduzir (jas cousas a 
re~peito do troco do cobre - uma imputação, 
e imputação tão grave contra este empregado? 

O nobre deputado nota que forão conservados 
os empregados do primeiro troco ; logo, 
suppõe que no primeiro troco houve preva
ricações. . 

O SR:·MARINHO :-Algumas. 
O $R. CARNEIRO LEÃo :-Se as houve, note 

a carnara que foi tudo em -época em que o 
Sr. Bicalho não era inspector da thesouraria da 
provincia. 

O SR. MARINHO :-Servia interinamente . 
O SR. CARNEIRO iEÃO :-Note-se mais que 

os empregados para a operação do troco não 
erão de exclusiva nomeação do inspector: o 
inspector apenas tinha de propor esses em
pregados ao p1·esidente da província, que os 
appt·ovava. Ignm·o quem fosse então o pre
sidente, mas devia ser ou o Sr. Costa Pinto, 
ou o seu antecessot' o S1•. Manoel Dias de 
Toledo, ou o vice-presidente, que servia nos 
intervallos. Um destes tres dev.ia ser o que 
approvasse esta . primeira nomeação , e estou 
persuadido de que qualquer destes senhores, 
para fazerem estas approvações, ha.ião de 
entrar no exame da capacidade dos propostos, 
e nM haviao de approvar proposiÇão que nao 
fosse de pessoa capaz. Esta é minha per
suasM, que vai mesmo alguma cousa· á rea
lidade, porque, segundo informações que tenho 
(pois que não tenho· cabal conhecimento de 
todas as pessoas da provincia) de quem está em 
circumst:mcias de bem poder julgar, todo!:! os 
empreg~dos nessa operação de troco erlo repu
tados capazes. Sabe-se · que as reputações as 
mais inconlestaveis, e melhor· estabelecidas, 
soifrem depois contestaçaes, mas é uma ver
dade que as pessoas -approvadas merecião então 
conceito publico. Duvido que fosse o inspeclor 
actual que os propuzesse. 

b Sa. MARINHO :-Estava servindo interina
mente. 

O Sa. CARNEIRO LEÃO :-Não duvido que o 
inspec.tor actual, quando o proprietario tinha 
de se apresentar na assen;ibléa provincial ou 
geral, tivesse de fazer algumas destas . pro
postas ; mas não sei . se serião todas : e não 
sei mesmi> se o proprietario teria influencia 
sobre essas proposições, porque observo que 
os empregados nomeádos .para servirem intP.· 
rinamente por outros sempre ·consulta.o os 
propr~etarios desses luga,res, princip!llménte 
sobre nomeaç_ões, que se podem depois re· 
vogar ; mas tudo isto são meras conjecturas, 
e eu não sei ·se assim foi ou na.o. Mas o 
que concluo j que não ha imputaÇão a fazer 
aos empregados dessa operaçno de troco, por
que os · .deputados que então erAo de Minas, -
que occupavão uma posição honrosa na socie
dade, se tivessem havido abusos, elles os 
terião denunciado, e -não me consta que . o. 
fizessem. Nao me recordo · mesmo que nos 
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abusos commettidos no primeiro troco, oomo 
pois, póde o Sr. deputado censurar ao inspe
ctor da thesouraria nm ter nronoslo i'ls: mesmos - r-- --- , .. -r---- -~. -----------

empregados que tinhâo servido sem que contra 
elles apparecesse imputação alguma, e que 
tinhri.o merecido a approvação do presidente 
da província? o inspeclor -seria antes impu
ta1·el se, fazendo uma mudança, escD]henào 
novas pessoas, desprezasse os que se tinhão 
portado bem no primeiro troco. (Apoiados.) 
Em que se funda, pois, a imputação de pre-
varicaçn@? -

T"\ - • __ p_1, ___ - n " . , 
uep01s rn11ou o ~t·. aepmaao em cousas 

horrorosas fiobre a Pomba. Creio que ha al
guma cousa. nisto ... creio que lia uma cousa 
...... no-,.._l'lt.:n 1 n ~nr:,r,,,....:1- ,..1...._ o .... _..\.,._...._ ..... -"' ..... ...,.••""- ....... _rl." 
t:õ:>pta,l<U e H:;;,pcnu Utl l VIUIJl:l1 JJUl\JIIC1 L,;:;uuv 

npparecido impulaçoes sobre outros lugares, 
o Sr. deputado só se refer<! á Pomba! Na.o 
sei se isto tem feição politica ... verdade é que 
nas cousas que se disserno sobre prevaricações 
praticadas na Pomba se aponta como implicado 
um lwmem que, posto nâo fosse membro âo 
troco, tem feição política em opposiç!lo ao Sr. 
deputado : a isto attribuo à excepção que fez o 
nobre deputado. Na.o sei se sa.o ftindadas as 
imputações feitas a respeito de outros lugares, 
antes estou persuadido de qu~ o não são : creio 
que t~rã<> o mesrno fundamento que as da 
Pomba ; mas a respeito de outros lagares se 
asseverou lambem, po1 exemplo -Pouso Alegre 
- em que se não tinha cortado o cobre rece
bido, que depois foi arremata.do, e que os em
pregados com o resultado disto fizera.o negocia
ções de contrãbando e outras muitas imputações, 
das quaes não creio que uma só seja fundada, 
antes acho qut: todas são t/10 impc-oraveis como 
as outras : diz-se tambem que não se sabe de 
pessoa conhecida, a quem vendessem a sisalha, 
e que portanto a arremalaç\10 fôra feita para 
ir tapar buraco, etc. Ora, e1:1 não quero de sorte 
alguma fazer imputaçtto a estes emprega.dos, 
nem a pessoa alguma ; estou tratando das 
imputações que se fazem, desacompanhadas de 
toda a especie de prova, e mesmo daquella boa 
fé que se exige para serem acreditadas impu
tações desta ordem ... 

O SR. AúRINHo :- Tenho tanta como o Sr. 
depu~do. . 
· O SJL CA'flNElRO LEXo :-... envenenadas pelo 
espírito de partido, que nos leva de desastre em 
desastre, e que nos faz encarar os nossos 
homens como incapazes de prestar para cousa 
nenhuma. Nem quP.ro pois fazer imputações 
à esses empregados, mas . devo dizer que a 
respeito da Pomba, por exemplo, o presjdente 
da provincia entrou nos exames e averiguações 
necessarias, e não pôde achar cousa nenhuma. 

O Sa. MARINllo :-Oh I oh 1 . 
O Sa. CARNEIRO LE1o :-Se o nobre ministro 

da fazenda pudesse nomear um commissario 

... ntol"t~T onru'l't1111.0..nl'l.tln Aci.. n.-nhu:i.1'1 T'\OC'."fn~ nvnY'v'*l,n.~ n rll"lt. 
C)'-'Lltl..l Vl..l.\..lc;\l,.L\.;60.\..l'-,I '-4..W ~1.l\,Lql U~õ."H,\J.:J V,41.i;:Ji,L..LJ.-.;;;;:J Ç '--'~ 

fazer um reJatorio fiel, drcumstandado e con
cludente, eu desejaria que o nobre ministro 
encarregasse a um deputado desta commiss!lO ; 
mas queria que o deputado fosse responsavel, 
para que quando houvesse de produzir calumnias 

. e asserções vagas sobre qualquer empregado, 
pudesse ser char:nado a confas, para se e:iam~inar, 
disputar o negocio, e poder liquidar-se a ver-
dade. . 

O Sr. deputado desafiou o nobre :ministro 
para que avaliasse a capacidade do inspector 
da thesouraria da província de Minas Geraes. O 
inspeclor n1:1o tem altos conhecimentos econo· 
micos e de finanças ; mas desde a sua mocidade 
esteve empregado na thesouraria . 

O SR. i'.\fARINHo : -Na secretal'lil, 
O SR. CARNEIRO LEÃO : - Passou em boa 

idade da secretaria da provinda para a thesou
raria, onde é empregado ha mais de vinte annos ; 
exerceu allí desJe· os menores empL·egos até 
t1quene em que hoje se acha, sempre cum
prindo exacta.mente o seu dever, gozahdo sempre 
e constantemente da reputação de homem hon
rado e probo. Não será aguía, mas tem os co
nhecimentos que um homem ainda de habili
dade ordinaria. adquhe naturalmente por tao 
longa pratica. Eu n~o o incnlco como financeiro, 
mas tem a habilidade que têm talvez os 
im;pectores das 01.-.tras thesourarias : porque 
dessas gt·andés e extraordinarias capacidades 
financeiras não temos muitas para occupar os 
altos empregos, quanto mais para os lugares de 
inspectores, cujos otdenados, categoria e repre
sentaçãa na.o convíd!lo tanto que desafie a am· 
biç110 de homem; que tenbllO adquirjdo os 
conhecimentos que constituem um financeiro. 

Pedirei ao Sr. deputado que não lc:ve a 
sua censura tao longe, a ponto de jú esta
beleceL" uma especie de anima<l versão, até 
contra o succe:;sor do actual in.spector, como 
fez no fim do seu discurso, dizendo q1.1e, ainda 
que fosse nomeado outro inspector, deveria ser 
attribuido a nepotis~o. Eu não o espero : 
julgo que o Sr. ministro da fazenda tem grande 
interesse· em nao mandar para as thesourarias 
homens senâo capazes de o coadjuvar no des
ern,penho da alta missãO de que está encar
regado, e que não ha de cercar~se de homens 
incapazes, que nãO tenhão por si senão o ne
potismo. O Sr. ministro 'ha de obrar com jns
ti9a, oão julgando criminoso um emp1·egado, 
porque na tribuna irresponsavel se lançárão 
estas imputações criminosas, e que por si deci
dirá, dépois de mandar. proceder ás necessa
rias informações, com a justiça que deve pra-
ticar para com. todos os cidadãos. .. 

O Ss. MARINHO :-.Deus queira que assim 
seja : eu bem o desejo. 

A discussão fica adiada. 
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O SR. PRESIDENTE dá. para ordem do dia a 
mesma de hoje, e levantà a .essão depois das 
düas horas e meia da tarde. 

S<,ssão em 6 de A.gosto 

PRESIDENC:IA DO SR, ARi!.UJ'O VIANNA 

SmrnARIO. - Expediente. - Ordem do dia,---:
Carta de natnralisação. - Hi-seussão do orça
menta ela fazenda. 

A's 10 homs da manha. faz-se a chamada, e 
logo q<ie se reune numero iegal de Srs. depu
tados, abre·se n sessãO, lê·se e approva-se a 
acta da antece<lenlu. 

FaHüo corn causa participada os Srs. Ca
jueiro, Sebasli~o, Cahnon, Allreliano, Busta
rnante, Alcibiades, Pinto Coelho, Pedro de Al
cantara e D. José; e sem ella os Srs. Sorn~a 
Franco. e Francisco do Re~. 

EXPEDIENTE 

O Sn. 1'' SECRETARIO dá conta do e::.:pediente, 
lendo o;; segui n les officios : 

Do ministro do ünperio, participando que 
ôxigindo a c;:1mara dos Srs. senadores as se
guínles ínformações: primeira, em quanto está 
ou foi avaliado o vinculo de Jaguará; segunda, 
de quantas fazendas se compõe. o mesmo vin
e-ulo, o nome de cada uma, sua extensa.o, assim 
como o numeL'O de escravos e cabeças de gado : 
de ordem do regente em nome do imperador, 
o ministro se dirige a está camara para que se 
digne eommunicar-lhe se nos papeis que com 

· aviso da secretaria de estado dos negocios do 
imperio, de fr de Maio de 1832, l° de Abril e 6 
de Maio de 1833, fora.o 1·emettidos á camara 
relati vos ao referido vincll lo, se encontrão es
clarecimentos com os quaes possa ser satisfeita 
a indicada exigencia.- A' secretaria para se 
examinar e satisfazer ao pedido do ministro. 

D.o ministro da justiça, remettendo o officio 
do presidente da Bahiat datado de 15 de Junho 
proximo findo, e a representação do prélado 
daquella diocese1 pedindo que seja dado ao 
reitor do seminario ecélesiastico, ou a algum 
outro agente delle, a admiQ.istração da parte 
dos bens dos carmelitas descalços, que está 
confiada á mesa administrativa da casa pia dos 
orphãos.-A' terceira commissllo de fazenda. 

Do ministro do irnperio, remettendo a copia 
do decreto de 31 ele JuJho proximo findo, pelo 
qual se concedeu ao brigadeiro reformado Fran
cisco d,: Orne11as Tell~s Barreto de Menezes1 a 
. tern;a: annual de duzentos e quarenta mil réis, 
correspondente ao posto de coronel de caval· 
lada do exercito.-. A' commissão .de pensões e 
ordenados. 

Do mesmo ministro, envian·:\; -·l\ copia do 
decre~o de 24 de Julho prox,,;,c, :flndo, que 

' ) ' ' 

concedeu J.O major reformado de cav.aHaria. 
Manoel do Nascimento da Costa Monteil'o, ~ 
tença annual de cem mil réis.-A' rnesma com· 
missão. 

Lêm-se, e approvão·se os seguintes pare
ceres : 

l.º << A commis;;;~o de orçamento da fazenda, 
para poder interpôr seu parecer ácerca da pri
meira parte do officio do Sr. ministro da fa
zenda, de 14 de Junho do conente, que a re
querimento do Sr. deputado Tosta foi didgiâo 
á esta augusta cam,u·a, precisa que se exija 
com urgencia do S1'. ministro da fazenda, os 
officios do inspectcr da thescuraria da Bahia, 
de 4 de Maio, e 1° de Setembro de 1834, 
e bem assim os do presidente, de numeros 
110 e 205 qtte acompanhara.o aquelles ; e 
quaesquer outros papeis que llaja . no the
souro, relativos ao negocio de que traHio os 
mencionados officios; e finalmente tambern 
a copia da provisão do thesourn de 27 de 
Julho desse mesmo anno de 1834. 

« Paço da camara dos deputados, .S de 
Agosto de 1839.-1'1. N. Ca,stro e Silva.-
J. F. Vianna. ,1 · 

2.º << Manoel Francisco de Mello, expõe a esla 
camara, que depois de ter servido ao estado na 
trnpa de lª linha, obtivera sua baixa, e fôra 
empregado no lugar de guarda da alfandega 
desta côrle, onde servira pelo tempo de 16 
annos; mas que em attenç1lo á sua idade, 
e molestias, fôra aposentado em 6 de Abril 
de 1825 pelo governo, com o vencimento de 
320 réis diarios, que lhe forão pagos· até o 
ultimo de Junho do anno financeiro de 1882 
a 1833. Queixa·se que este pagamento desde 
então até o presente lhe fôra suspenso, e 
por isso pede providencias, para ser pago ; 
e para que cessem os males que por tal 
causa soffre ; a 3"' commissão de fazenda 
preciiiia saber : 1 º, como foi conferida essa 
apósentadoria ; e 2º, porque foi suspenso o 
pagamento do ordenado de que se trata, para 
que possa definitivamente opinar, e por isso 
requer que se requisitem informações ao go
verno. 

« Paço da camara dos deputados, 5 de 
Agosto de 1839.-J.. J. Pach~o.-S. Martins. 
-M. Amaral. » 

3.0 cc A commissão de marinha e guerra exa
minando com a devida attenção os documentos 
que cornprovão o requerimento do tenente 
reformado João. Ladisláo· Monteiro de Men
donça, em qlle pede o pagamento dos soldos 
vencidos de 14 de Setembro de 1822 a 19 

. de Fevereiro de 1823, como official d.a divi&ão 
dos voluntarias Jeaes de el-rei, em que veio 
de Montevidéo com licença do general em 
chefe do exercito o visconde da Laguna, a 
esta côrte tratar de seus negocios ; é de pa
recer que se indefira · ao supplicante, não só 
por nã.o estar comprehendido na portaria ~e 1$. 
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,J.,, M<1in ,J.,, 1 ~')~ Nno mon.-lnn ,..,.,...,fon,nlar 
~V .. , ........ ..., -'-' -----<:J, "-1 uv ... .A..llALAUV\..l '-'U-lJ.L~I.L-1 P-'oU.1. 

os vencimentos aos officiaes daquella divis~o 
que della se separassem, e apresentassem ao 
dito 1?eneral. como ooraue o mencionado Q'.e
neral "'visconde da L;gun'a não ~· podi~ Ú~enciar 
com vencimentos. 

cc Paço da cnmara dos deputados, 5 de 
Agosto de 1839.-Carvalho de Mendonça.
Rodrigues Torres.-Lima e Silva. >) 

4.º cc A commissão de marinha e guerra, 
tendo de interpôr seu parecer sobre o reque
rimento dos alumnos da escola militar da 
côrte, que pedem a esta augusta ramara a 
gratificação addidõnal concedida peia lei do 
1(1 de Outnbro de 1834, de que forno privados 
pelo facto de se m.itricularem, é de parecer 
n,10. t"'I.O. n.onr"II nn rtn'l.'tõttnn n.C!I' t:1C"l11lnHnn:mnnfn.ec,1 '-t \I~ ~w _pç"(q au 5v .ç, uv ViJI l;.;:l\,UU C.\..ilU,l.l.;,l,UV.;, 

necessarios a respeito. 
<e Paço da camara doR deputados, 5 de 

Agosto de 1839.-Carvallw de Jfendonça. -
Rodrigues Torres. -Lima e Silva, » 

Lê-se, e julga-se objecto de deliberação, e 
vai a imprimir, a seguinte resoluçri.o: 

<( Bernardo Xavier Pinto de Souza, subdito 
portuguez1 pede dispensa na lei de 23 de 
Outubro de 1832, para poder obter carta de 
naturalisação de cidadão hrazileiro, allegando 
ter assignado na camara municipal da cidade 
de Ouro-Prelo, em 30' de Abril do corrente 
anno, o termo de dec1araç:'\o exigido no § 3.., 
do art. l" da dita lei, como prova por cer
tidão competente, e achar-se l'esidindo no 
imperio ha mais de quatro annos, empregado 
em trabalho ulil, como mostra por uma jus
tificaç~o. A commissao de constituição, em 
attenção ao exposto, é de parecer que o sup
plieante se acha nas circumstancias de me
recer a dispensa que pede, e para este fim 
offerece o seguinte projecto : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. O governo é autorisado pa-ra 

conceder a Bernardo Xavier Pinto, subdito 
portuguez, carta de naturalisaçao de çidadão b:ra
zileiro, dispensada para esse fim a disposição 
do art. 1 º, § 3º da lei de 23 de Outubro 
de 1832. 

« Paço da camara dos deputados, 6 de 
Agosto de 1839.-.T. Clemente Pereira.-Oar
neiro Leão. » 

O Sr, Marinho (pela o~dem) requer a dis
pensa da impressão e a urgencia desse projecto, 
allegando o. exemplo · do que esta camara já 
tem praticado a respeito de outros individuas. 

Consulta-se a camara e esta dispensa da im-
pressão o projecto·. . 

A nrgencia é ~poiada, e não havendo quem 
se lhe opponha, é posta a votos e approvada. 

O projeclo entra em discussão. 
O Sr. Andra.da. Machade exige ver se esse 

cidadão que pede· ser naturalisado brazileiro é 
cfdaclão industriqso1 e se ha dqcm~entos que o 

nrn.,,on-, í\ ill nC!ftt-.o n. ..... "°' rlnl"' rl ann;ct rln .o.v., n;;n ,....., 
,t-""''-' WVU .• h '.J' l.&lUO\.~'-' VlU,UVL' U\..PVJ~ U\j ll;;õ"AQ-.1.J..IJ . .LLÇtL 

os documentos annex.os ao parecer, reconhece 
que este cidadno vive de seu honesto trabalho, 
e declara que nenhuma duvida tem em que 
elle seja naturalisado cidadão brazileiro. An
nuncia que talvez ainda proponha a revogação 
do espaço de quatro annos de residencia exi
gido pela lei, para que quando algum estran
gei1'0 ulil vier ao Brazil e declarar que quer 
ser cidadão brnzileiro, desde logo possa ser 
naturaiísado. (Âpoiados.) 

O Sr, Gomes Ribeiro declara que não se lhe 
dá de votal' pela excepçilo da lei que marca o 
prazo de 4 annos de residencia, toda vez que 
se mostrar que o estrnngeiro que impetra essa 
graça reune taes qualidades que mereça os 
fuvot'es do corpo iegisiativo, ou que seu saber, 
sua industria, seja digna de conle:mplaçào. Em
quanto porém se ntlo provar que o individuo de 
quem se trata está nessus circumstancias, vo
tará contra a resoluçM : porque não entende 
que seja conveniente estar continuarnenle dis
pensando na lei. 

O Sr. Ottoni observa que se o corpo legisla
tivo houvesse sido rnai,:; restricto na concessão 
de dispensas de lei para qualquer individuo 
ser considerado cidads.o brazileiro, de certo não 
se prouunciaria a favor da resolução; mas se 
a camara tem sido tao facil em concedel-as, 
julga que só quando se mostrasse que o indi
viduo de rp1em se trata não poderia sei· util 
dever-se-lhe-hia ~egar essa graça. Ora, pelos 
documentos que estão sobre a mesa, e por 
uma justificação de pessoas de probidade que o 
orador conhece e respeita, vê-se que o impe
trante vive de trabalho honesto, póde ser ci
dadao util, e até já concorreu para a orga
nisação da sociedade de colonisação, e dest'arte 
prestou serviços ao paiz. 

O Sr. Carneiro da Cunha. nota que a Ame
rica Ingleza, querendo promover o augmento 
de sua população, marcou o prazo de dous 
annos de residencia para serem considerados 
cidadãos americanos os estrangeiros que a esse 
titulo aspirassem. Lembra quanto são neces
sarios ao paiz braços livres, quanto é vanta
joso que venhão emigrações para o Brazil. 
Quereria pois o orador que fossem reduiidos a 
2 os ,J. annos marcados pela lei de naturali
sação. Concorda pois com o nobre deputado 
por S. _Paulo, que disse que ~ _todo aquel!e 
estrangeu·o que pudesse trazer utilidade ao pa1z 
foss·e licito conceder carta de naturalisaça.o. 

O Sr. Souza Ma.rtins julga· que a asscmbléa 
geral quando fa.z uma lei é para que seja ella 
observada, e não para que quotiiiiananiente es
teja-se dispensando sua execução. Verdade 6 
que pela lei reservou-se o poder legislativo o 
direito de dispensar nella quando por ~1-
gumas circumstancias se provar a necessidade 
e justiça des1a dispensa. Nota, porém, que do$ 
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510 SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1839 

du~~u1u~utu:s y_u~ ~~ at;hãu na casã não consta 
que esse homem tenha qualidades taes, t:10 no
tavel transcendencia, que deva obter essa dis
pensa ; o unico serviço que aqui se fez valer em 
seu favor foi o de ter sido secretario da socie
dade de colonisaçao. Accresce que, estando esse 
individuo no Brazil ha 4 annos; se elle logo que 
chegou quizesse _ ser cidadão brazileiro, teria 
preenchido as formalidades da lei, e legalmente 
o seria ; porém não o quiz, e só agora se apre
senta, depois de terem passado os 4 annos, sem 
dnvida porque quer occupar algum emprego. 
Nenhuma duvida ha que os estrangeiros goz!l.o 
entre nós de muitas vantagens, não estão su
jeitos ao serviço da guarda nacional, estão 
isentos do· recrutamento, e de certo a essas 
vantagens não renuncião elies, sujeitando-se 
aos onus de cidadão sen!l.o para obterem 
alguma cousa. O orador quizera que a ca
mara só pudesse dispensar em casos muito 
particulares e por serviços relevantes pres
tados ao paiz ; entre.tanto, vota contra a re
solução. 

O Sr, Clemente Pereira. nota que a lei fixou, 
é verdade, o praso de 4 . annos de residencia 
para obter-se carta de naturalisação ; mas essa 
mesma lei fix:a o direito de serem dispensadas 
algumas condições. E' verdade, e todos os que 
têm escrípto sobre legislação reconhecem que 
essas dispensas devem ser mui raramente con
cedidas ; mas se é geralmente reconhecido que 
o prazo da lei é excessivo e contrario aos inte
resses do paiz .... 

O SR. SouzA MARTINS : - EntAo, revogue-se 
1 • a .e1. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA :- Sim, revogue-se 

a lei, mas emquantu não se revoga, podemos ir 
concedendo essas dispensas. 
. Observa que quer-se que os braços escravos 
seja.o banidos do paiz ; mas para isso é neces
sario que se nllo embaracem as portas á entrada 
dos estrangeiros que nos trazem sua industria 
e seu trabalho ; na.o vê que seja de interesse 
para o paiz a conservação de uma legislação que 
se oppõe inteiramente á prosperidade publica. 
Sem duviàa, facilitando-se os meios de obter a 

· regalia .dE'! .cidadão bt·azileiro, chamar-se ao 
imperio muitos estrangeiros, o qúe será de 
summa conveniencia. Seria necessario que se 
mostrasse que nllo podia o impetrante preencher 
os deveres de cidadão brazileiro, para assim lhe 
ser negada uma graça que a outros tem -sido 
c_oncedida. Ora, sem entrar no exame das qua
lidades deste· estrangeiro, é certo que está elle 
em circumslancias de obter a dispensa, sem 
que sua concessão deshonre acamara. Se pre
ciso fôr, asseverará que no seu emprego na so
ciedade de colonisação preencheu elle as. obri
gações a seu - cargo com toda a exactidão e 
dignidade. 

Nas circumstancias em que s~ ~eh.a Q 

Brnzíl, muito can::lx e1le de cidadãos ; os 
estrangeiros n!'io estrw sujei tos á guarda· na -
cional ; é esta mais uma razão para que dê o 
orador seu voto afim de augmentar-se o nu ... 
mero desses guardas: a1íás vêm os estrangeiros 
a gozar a gflrautia de brazileiros, sem carregar 
com onus al!:rum. e o orador não deseia aue 
haja uma cl;eise tão privilegiada. · u r·-

Em conclus:10, concorda em que a lei seja 
revogada; porém, emquanto não é revogada, 
acha que deve!llos conceder essas dispensas 
sempre que fôr de interesse ao paiz. 

O SR. MARINHO cede da palavra, 

O Sr. Souza Martins estima muito que o 
nobre deputado reconheça que, tendo a assem
biéa gerai feito uma lei1 déve eiia ser executada, 
e não póde deixar de o ser, sem que ella seja 
revogada. Ora, é mais facil em uma urtica dis
cussão restringir o prazo de residencia fixado 
na lei do que estar intBrrompendo constante
mente os trabalhos da camara com trinta ou 
quarenta discussões especiaes. Declara que se 
o nobre deputado entende que essa lei não é 
boa, de seu dever é apresentar nesta casa um 
artigo que a revogue·, em quanto, porém, não se 
fizer essa nova lei, continuará a pensar como se 
exprimia na primeira occasião que fallou, que 
nllo convém estar continuamente dispensando 
na lei; e que o impetrante não é daquelles que 
merecem a dispensa, poi.'que nao mostra um 
merecimento especial. Mais peso daria a um 
attestado abonatorio assignado pelo nobre de -
putado ou por qt1alquer outro cidadão tão res
peita vel, que asseverasse ter o impetrante as 
qualidades necessarias para merecer essa graça, 
de que a todos os documentos graciosos com 
que instruio elle sua petiçãO. Todavia o nobre 
deputado não d~u esse attestado, não teve a 
bondade de declarar quaes as qualidades que 
tarnárão digno esse individuo de obter uma 
revogaçao de lei a seu respeito. 
· Roga ao nobre deputado que apresente uma 

emenda, sé entende que é demasiado o prazo 
de 4 annos; assegura que votará por elJa; mas 
para a boa ordem ha de oppôr-se a todas essas 
dispensas. 

Entende que havendo-se julgado necessario 
estabel~cer taes e taes condições para que os 
estrang~iros se naturalisassem, sa.o elles obri
gados a. satisfazer estas obrigações da lei, e por 
isso vota contra a resolµção. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
" Artigo substitutivo : · 
" O·prazo exigido de 4 annos de domicilio 

no imperio para ter lugar a naluralisação dos 
estrangeiros em conformidade da lei de 23 
de Outubro de 1832 fica reduzido a dous annos, 
que correráCI independentemente da declaração 
previa feita na camara municipal respectiva de 
que falla o § 3° da mesma· lei, .que fica lambem 
revogada nesta parte, 
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SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1839 ,511 

« Paço da camara dos deputados, 6 de Agosto 
de 1839. - JJ,fontezuma. » 

(< O prazo concedido para a naturalisação 
dos estrangeiros fica restringido a dous annos, 
ficamio assim revogado o artigo da lei de natu
ralisação. - Gomes Ribeiro. l> 

O Sr. Rezende nota que parece que a camara 
nM tem leis em vigor nem principio fixo. Ha 
poucos dias venceu-se a urgencia para se tratar 
das eleições de Sergipe, e no emtanto é posta 
de lado essa questílo. · 

Nao duvida que o individuo de que se trata 
mereça o que pede, porém que mereça mais 
do que uma província é o que não póde con
ceder. Declara que foi elle o primeirn que o 
anno passado levantou a voz contra essas reso
lnções concede11do dispensas, e lat11enta o modo 
por que a assembléa tem trntado esses negocios. 
Vota contra as emendas, e votará contra are
solução : con.tra as emendas por nllo ser pro
prio o lugar para tratar-se de sua materia , 
contra a resolução, por nno saber quaes as 
causas por qu~ deve o impetrante merecer essa 
graça1 nem vê que sua naturalisação traga van
tagens ao paiz ; não houve dizer-se que é elle 
industrioso. 

Isto lhe basta para votar contra a resolução, 
e abstém-se de maiores desenvolvimentos, por 
que deseja ver eoncluida a questão de Ser
gipe. 

O Sr. :Marinho não sabe pol'que se ha de 
negar esta dispensa a um cidadão util; não 
póde conceber o motivo por qne se lhe tem 
feito urna opposição tllü vigorosa1 tendo-se já 
nesta mesma sessno annuido a pretenções iden
ticas: sería por serem inglezes os impetrantes ? 
Nã.o sabe como beneficiaremos o nosso solo 
com braços industriosos · e livres de que tanto 
carecemos, tornando-se o corpo legislativo tão 
mesquinho á concessão de uma carta de natu
ralisaçãO ! Se é para não dispensar na lei1 para 
que se concedêrão iguaes dispensas ? 

Votará pela resoluçllo e pelo artigo que está 
.sobre a mesa, pois não quer que a camat·a tome 
uma deliberaçno que de certo modo pareça 
parcial ; este homem não desmerece aquillo 
que rnerecêrão outros, elle tem-se cornpol'lado 
bem, está no imperio ha quatro annos, -está 
nos termos de ser acolhido. Vota pois em seu 
favor. 

O Sr. Carneiro Leão não duvida que deve 
a camara facilitar a entrada dos estrangeiros, 
mas desejava que fossem as leis mais previ
dentes. As emendas offerecidas para revogação 
da lei parecem-lhe mesquinhas, e que não 
providencião todos os· inconvenientes que a 
lei offerece ; propõe por isso o adiamento para 
ir tudo á commissãO, afim de apresentar um 
trabalho que a tudo remedêe. O orador quizera l 
que a residencia pudesse indifferentemenle ser 

anterior ou posterior á declaraçao, e que não 
se exigisse tão grande prazo para os marinheiros, 
pilotos e outros individuas empregados na nave
gação ; que uma só viagem feita em navio de 
guerra ou mercante brazileiro os habilitasse para 
receber a carta de naturalisaçao. Mil outras 
hypotheses podem haver a que deve accom
mnrhr-!=:P. n lP.i dP. nntnrnli,:nç!\n 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda ; . 
cc O governo fica aútorisado a ,:onceder cal'la 

de naturalisnçílo a todo o homem do mar que 
quizer ser cidad/io brazileiro, independente das 
formalidades ex.igidas em a lei de 23 de O11tub10 
de 1832.-Nv.nes Machado. >> 

A ma.teria fica adiada pela hora. 
O Sr. ministro da fazenda entra com as 

formalidades do estylo. 

SEGUNDA PARTE DA ·oRDEM DO DIA 

Continua a discussão do orçamento da fa
zenda, com as emendas apoiadas, e mais as 
seguintes1 que lambem são apoiadas : 

« Ao § 17 accrescente-se a· quantia de 
12:000$000, e desde já1 para a continuaçtto do 
cáes do Varadouro da cidade da Parahyba.-J. 
J. de Oliveira.--Coellw Bastos.-Ferreíra dv 
Gosta. >} 

<< Ao art. 7"-A' provincia do Ceará 40:000$. 
- Gosta Miranda. >> 

O Sr. Vianna :-Sr. presidente! tendo pedido 
a palavra para justificar os trabalhos da com -
missão de que tenho a honra de fazer parle, e 
para responder a alguns argumentos e .arguições 
apresentadas -por diversos Srs. deputados que 
me têm precedido, peço . licença a V. Ex. e á 
camara para dizer alguma cousa antes sobre o 
que -nesta casa se disse ácerca da falta de ba-

. lanços na occasião em que se disculio o adia
mento pedido da presente discussão, não só 
para justificar por essa falta o thesouro, que em 
verdade me parece muito juslificavel, e dizer 
francamente quaes sejao as razões por que na.o 
tem vindo o balanço do anno de 1836 a 1837, 
mas tambem para mostrar que se podem mui 
bem fixar as despezas publicas sem o balanço 
do anno ultimo, e mesmo que commetteriamos 
erros, se para um semelhante trabalho nos 
guiassemos pelos muitos resultados que elle 

· apresenta. Quando nisso se fallou pedi a pa.
la vra para esse fim, mas vendo muito adiantada 
a hora, e .tendo percebido que a camara dese
java concluir sua discussão do arliamento, não 

. lhe quiz torn_ar• o tempo, muito principalmente 
tendo sido o adiamento impugnado e muito bem 
por alguns Srs. deputados, e não tocaria hoje 
mais em semelhante ruateria, se me nL\o visse a 
isso obrigado por se terem feito ainda diversas 

· censuras no decurso da presente discussão ; em 
uma palavra, se se não tivesse continuado a 
tratai· desta materia. Como os discursos são 
muitos, irei. com o jornal àcompanhando, e 
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512 SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1839 
respondendo ao que se disse a semelhante res
peito. ( O orador lê o Jornal do Commercio_) 

Sr. presidente, disse o meu uobre amigo, de
putado pela província da Bahia, que havia 
pedido o adiamento pelas seguintes razões que 
deu.: por ser demasiadamente simples o parecer· 
da commissao, prestar poucos esclarecimentos 
á camara, porque muitas despezas são depen
dentes; não da lei, mas da vontade da casa, e 
taes despezas são baseadas em contas passadas, 
etc., etc., e eu responderei que a .falta doba· 
lanço nM é falta essencial para a fixação da 
despeza, e que se em muitos casos a comrnissão 
se dirigisse pelos resuliados dos balanços faria 
orçamentos inteiramente inexaclos. E' possivel 
que em · alguns ramos de serviço, como, por 
exemplo, o das thesoururias, cuja despeza no 
estado completo orça por cerca de 250 contos, 
se não despenda tudo quanto deu a lei para o 
estado completo, e que apenas se gaste 200 
contos em um anno, já porque nessa occasiâo 
nl\o estivessem com o pessoal completo, já por 
que alguns em pregados tivessem obtido licença 
sem vencimento de ordenado, já porque se 
tenhão descontado nos ordenados de alguns por 
faltas que tenhão commetlido, etc., etc. E' pos
sível mesmo que em alguns ramos de serviço 
se tenha despendido mais do que o fixado sem 
qne lenha commeltido abuso, e que um. tal 
excesso nllo deva ter lugar em outro anno; é 
mais possivel que se tenha gasta:.lo menos do 
que o fixado, e que ainda assim te11ha havida · 
abuso. Ora, não sendo os nossos baianços orga
nisados .sobre contas tomadas, e nao podendo 
por conseguinte dizer-se que sejão exactos os 
resultados que elle apresenta, vindo demais a 
mais englobadas todas as despezas pertencentes 
a u1na mesma rubrica, e pagando-se em um 
anuo, segundo o nosso systema de escriptU= .. 
raçao e contabilidade, despezas do anledor, ou 
ante1·iores, não poderia o nobre deputado com
mellc1· graves erros para mais e para menos, 
guiando-se por semelhantes resultados? Certa
mente que sim, e o unico meio de $e evitarem 
es3es inconvenientes seria no caso que f.omei 
das thesourarias, fixar a dtspeza dellas no estado 
comp1e!o á vista da lei organica de sua creação, 
e mesmo nem pôde ser de outro modo, porque 
podem não dar-se no anno para que fixamos as 
despezas· . as mesmas circumslancius que 
apontei, e ser preciso gastar tudo quanto marca 
o lei 

Nas lhesourarias nllo ha de variavel senão a 
<lespeza do material, que é muito· límilada em 
comparação da do·pessoal ; mas ahi fe:;. a com
missão, mesmo sem balanço, um n!lo pequeno 
córtc : tendo em vista o que se deu o anno pas
sado, e com parando umas com outras estações, 
e discorrendo desta maneira a respeito de outras· 
rubrfoas do orçamento do ministerio da fu. 
zenda, eu poderia fazer os mesmos raciocinios ; 
e. despezas ha que nno é possível deixar de 

fixar no estado complelô : por exemp1o, as des
pezas em que importa o serviço do juro e 
amorlisaçno dâ divida exlerna e interna) como 
se póde deixar de assim fixar semelhante des
pcza, ainda mesmo quando todos os juros não 
fossem reclamados no anno ? Como se podem 
deixai· de fixar no estado completo as despezas 
com os pensionistas do eetado aposentados, 
empregados de reparlições extinctas, despezàs 
todas de pessoal ? Podem morrei· alguns desses 
empregados, eu convenho, mas a despeia n~o 
póde deixar de :.er dec1·etada no estado _ com
pleto, porque podem tambern não morrei·. Esta 
consideraçllO serve para quando se lornurem a:s. 
contas ; e posto que esta circumslancia se tenha . 
sempre verificado, comtudo, ne·m por isso deverá'
semelhante despeza deixar de ser fixada com 
allenção ao '1Umero exi1:tente no momento em 
que se decreta a lei, porque, se por um lado 
se póde dar essa diminuição, lambem por outro 
todos os annos se augmenta essa despeza com 
as novas pensões que se dão, e que no· anno 
para que se faz a lei semelhante despeza é feita · -

. com _as sobras que ficão dos que mos:-l'em, por~,.: ·. 
que a pratica é decretar-se a despeza sem .se· · 
darem os fundos. Parece-me poi::: ter demons~· .. 
tra<lo que para decretarem as despezas mais 
avultadas deste ministerío, na.o é a falta de 
balanço uma falta essencial, e mesmo que se 
podem e que se devem fixar taes despezas 

· sempre no estado completo, muito embora se 
não faça loda a despe;,.a, posto que eu nllo queira 
com isto dizer que o balauço não deve ,,ir. 
Nada dil'ei sobre a simplicidade do parecer da: 
commissa.o, posto que nlgumu eousa poderia 
dizer a semelhante respeito ; e penso mesmo 
que escusado seda fü:,:~J- o ex tenso ou. sitnples, 
uma vez que pouca ou nenhuma altenção se 
dá nn casa ao que tôm dito as com missões que 
mais de uma vez têm sido bem extensas e ex
plicitas. 

Permitla o nobre deputado que lhe conteste 
a sua proposiçno de que muitas das despezas 
do ministerio da fazenda na.o sa.o dependentes 
da lei, mas da vontade du casa, e que por con~ 
seguinte não podem deixar de ser baseadas em 
contas passadas, porque, e:rnminando uma por 
uma as rubricas das de;;pezas delle. eu veio 
que a maior parte dellas ê as mais ir~portant~s 
são todas dependentes de lei, e nào da vonlade 
da casa, posto que não· negue que algumas· ha 

. que estão neste caso. Permitta mais que con
teste outra proposição que me parnce ter vindo 
no seu discurso po1· engano, e é que este anno 
devia ser lambem apt·escnlado á casa o ba
lanço <,le 1838 a 1839, por·que scg1mdo a legis
laçno vigente só devem vir os de 1886 a 1887 
e· de 1837 a 1838 ; e por fim consinta ainda 
que eu não posso deixar de fazer-lhe um re
paro, e vem a ser que en tendn o meu nobre 
amigo que se nno póde discutir o orçamento 
do minisl<!l'Ío da fa~enda sem a apl'esentaçilo 
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dos dous balanços; e que pudesse como membro 
da commiss:to de marinha e g·Úerra ter orga
nisado sem elles os orçámentos dessas duas 
impOl'tantés repartições, por onde se despendem 
as maio1·es sommas dos dinheiros publicos e 
não menos que julgasse possivel discutir or
çamento do ministerio do imperio, quando se 
dão as mesmis_simas razões, quer para uma 
. quer para ·outra cousa ! 

Mas o nobre deputado o que quiz foi apro
veitar a oc:casia.o pam censurar o thesouro pela 
falta dê apresentação até hoje dos balanços dos 

. annos de 1836 n 1837 e de 1887 a 1838 ; e 
. '.tanto assim, que no fim de duas hol'as de dis-

cnssâo retirou o seu adiamento ; estava no seu 
· . dit·eilo, podia fnzêl-o, e conseguio o seu fim ; 
·. :mas ell vou dl•fender nesta parte o thesouro, e 
· <penso que de urna maneira satisfactoria, dizendo. 

com toda a íranqne:m as razões por que não tem. 
vindo o bnlrm\:o cio nrmo de 1886 a 1837, por
que, muito embora lenha sido revogado pela 
lei de orçamento de 1887 o art. 18 da lei de 31 
de Outubro de 1885, é impossivel que possa 
nesta sessQo apresenlar-se o balanço de 1837 

. .-a 1838, e em ge1·11l que possão em cada sessão 
.. apresentar-se os balanços do anno anterior, 
. · como quer a primeira das leis citadas, e nem 

. sei, dil-o-hei de passagem, que estejão hoje 
removidns 11s cousas para que, como disse o 
nobre deputado, seja hoje menos difticil a apre
sentação dos balanços do que o foi nas épocas 

· passadas; e mesmo qual seja a legislação que 
tem removido esses embaraços que d'antes 

. havia, porque, pelo contrario, n'ie parece que 
· ~om as disposições da lei de 1837 às cousas 
estão no mesmo pé em que· estiverão antes 
de 1885. · 

Sr. p1·esidente, ha talvez mais de mez e meio 
que está alé impresso quasi lodo o balanço de 
1886-1887, o qua: está hoje· apenas preso· 
pela falta de duas ou tres tabellas, que são: 1 .. , 
a tabella da divida passiva fluctuante de 1827 
para cá ; ora, examinando tal tabella apre
sentada no balanço . do anno financeiro de 
1835-1836, desconfiei de sua exactidão, pare
cendo-me excessiva a divida passiva fluctuante 
indicada como existente em semelhante tabella; 
e estando ainda no thesouro antes de ir tornar 

. as:;ento na osscmblóa provincial, disse ao official 
encarregado do trabalho da organisação dos 
balanços, que é o pl'imeiro escripturario, Izi
dorio Marli ris Soriano, que examinasse muito 
escropulosamenle este negocio, e para isso foi 
necess1uio examinat• papeis d~sde época muito 
remotá, porque, como já em !)t_.1tra occasião 
disse, a maioa· parle da divida · acliva do imperio 
está pot· liquidar, e esse exame levou algum 
tempo: a 2•, tabella de que fallei é um novo 
trabalho que julguei conveniente addicionar _ao 
balanço, pela q11al se mostrasse a despeza d·e
c1·etada para cada provinciá e a eft'ectivamente 
feita comparada com aquella, porque eu queria 

TO>IO 11 

fazer · sentir praticamente á camara a conve
niencia de revogat·-se o art. 48 da lei de 4 de 
Outubro de 1831, de que têm abusado quasi 
todos os presidentes de provincias, salvas talvez 
honrosas exc:epções, sendo esta, dil-o-heí já de 
passagem, uma das causas qiie concorrem pua 
que todos os annos seja a despeza Ii1aio1· do 
que deve, · 

ÜI"a, esses trabalhos, e poucos mais qne ainda 
faltavrto estavM muito adiantados poL' um 
official, mas succedeu que lhe C'oube.sse desta 
vez ir substituir o lug,u de contadot·-geral, e 
assim não puderão progredir com tanta rapidez, 
porque além de não estar a contadoria conve
nientemente organisada e dividida para qne 
possa.o marchar os trabalhos com a celeridade 
com que devião marchar, porque além de não 
estar o thesouro publico em estado de se pre· 
pararem ce1·tos trabalhos com a facilidade que 

. aqui se imagina, demais a mais ou trns causas 
têm concorrido para que mais de uma vez tenha 
um digno official interrompido semelhantes tra· 
balhos. Em primeiro lugar o contador-gel'al tern 
muitos trabalhos diarios de que cuidar, em 
segundo lugar não se fazem sem algum tra
balho essas immensas e importantes tabellas 
que acompanhárão o relatorio do Sr. minislro 
da fazenda, em terceiro lugar foi preciso que 
elle cuidasse tambem de fazer os precisos 
exames para preparar os trabalhos que devia.o 
servir de base á demonstraçl:'l.o do estado do 
thesouro, apresentada á cama1·a pelo mesmo 
Sr. ministro da fazenda ; e por fim quando 
trabalhao as camaras cresce considel'avelmcnte 
o trabalho no thesouro pelas muitas exigencías 
e informações que a camara precisa fazer ; e 
todos estes trabalhos são revistos pelo contador 
gei:al, por isso são por elle dados, e muitos são 
at6 feitos pelo proprio contador interino ; e 
citarei entre as exigencias da camara uma feita 
pelo Sr. deputado Montezuma sobre tonelagem, 
que tem dado muito trabalho, e, segundo sou 
informado, occupado dous otliciaes ha muitas 
semanas. • 

Estes trabalhos tomão muito tempo, e são 
elles que mais de uma v'ez têm desviado do . 
trabalho do balanço a um official, a quem não 
deixarei de nesta occasião tribular os louvores 
que merece pelo muito qn~ se esmera em 
cumprir seus deveres, podendo eu asseverar á 
camara que é ·~umanamente impossivel que se 
possa fazer mais do que elle faz : trabalha no 
thesouro e em i-ma casa, e não tem -descanso 
nem nos domingos e dias santos: pode1··se-lüa 
la.nçar mão _de outros dignos empregados que 
tem o thesouro ; mas · além de que quando 
certos trabalhos estão em um certo estado nãc> 
podem deixar de ser concluídos . por quem os 
principiou, e tem elementos apparelhados, ac
cresce que aquelles qu~ disso· podiilo encat·· 
regar-se esta.o tratando de trabalhos igualmente 
import&ntes; por exemplo,· um dos · empre-

65 
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514 SESSÃO EM H DE AGOSTO UE V~:!9 . 
gados, na minha opinião mais digno do the
sour9, está servindo o Jngar de inspector geral : 
um outro, em quem tenho inteira confiança por 
sua aptidão e hitelligencia, esteve atê mnilo 
pouco tempo incumbido do exame das contas 
de LondL·es, que, seja dito de passagem, tambem 
mrnc;1 forão examinadas desde 1832, em que 
começou a gerencia da casa rJos Srs. Samuel 
Philipps, e nem mesmo !'eguhrmente escriptu
i-adas até Outubro de 1837, época em que por 
ordem do Sr. ex-ministro Calmon se começou 
a fazer esse trabaiho no tl1esouro, onde até 
não ex.istião os papeis relativos aos· negocios de 
Londres, e apenas em ,Junho cfoste anno foi 
possivel com esforços lel'·Se concluido o exame 
arithmetico dellas, e não era possivel de fórma 
a)guma parar com semelhante exallle, porque 
o Sr. ministro da fazenda exigia a conclusão 
uc!1e parn o remetter á casa dos seus agentes. 
Terminnndo esse exarne, estava esse official de
signado para ir principiat o laborio&o e impor
tante trnbalho da liquidação, e exame da fatal 
operaçl\o do t1·oco do cobre, que, seja já dito, 
tanJbem nunca foi alé hoje reg'Ularmenh~ feil:!, 
não podendo merecer tal nome um trabalho que 
já se fez, porque foi apenas um exame das ta
bellas, que as provincias mandárão do pi·i
meiro troco, e na.o é isso o que convém fazer, 
e sim mais alguma cousa, para que talvez ainda 
não ha os elementos precisos no thesouro, se
gundo algun~ exames a que já mandei proceder, 
e da maneira porque _me foi possivel, quando 
estava no thesouro: outro official, que me me
rece lambem confiança, está servindo de official 
maior: outro nas m(,omas cire:umstancias está 
tornando, vai para mais de seis mezes, sem 
nunca ter sido distrahido para outro serviço, 
e sem dever sel-o, as contas do marechal Al
bino Gomes Guerra, que desta vez hllo de ír 
ao fim, e assin1 outros officiaes ; e dos que 
ha na casa nem todos podem indistinctamente 
ser encarregados de todos e quaesquer trabalhos, 
porque nem todos têrn as precisas habilitaçoes, 
havendo mesmo alguns principiantes, e que co
rrieção agora a aprender, e mesmo ha trabalhos 
diarios, que 11ão podem parar,conio a escriptu
ração do cliario, etc., etc. 

Aqui está pois a verdadefra razão porque não 
tem vindo o balanço de 18!36 a 37. A lei o or
dena, é preciso ·que se cumpra este preceito 
della, mas elle nao tem resultado nenhum, por 
que os balanços vêm para aqui, e não se faz 
caso nenhum delles : nunca se toma.o contas, 
porque a camara dos Srs. deputados nunca 
pôde tomar contas : a camara ha <le tomar 
contas, ou quando vierem tomadas do thesoaro, 
ou quando o forem em um trib'Jnal de contas, 
quando houver um relatorio feito como os da 
França, para a com missão desta casa. examinar 
então o trabalho já feito e dar sobre elle o seu 
parecer; o mais' é illusão, são bolls palavras 
para se gash1r. tempo. 

Seria justo que para cumprir u111 preceito 
da lei, qne até aqui eu não posso chamar 
senão uma pura formalidade, fossem pt·eteridos 
ontrns trabalhos não menos importantes? Seriu 
ele j11stiçu 1 por ·exemplo, que l1a vendo alguns 
thesoureirns que forão demiltidos, e outros que 
se demiltirao, e 11ão chegando a genle que ha 
de tazer tudo a um tempo, que partisse a to
mada de contas de homens que têm ainda em 
deposito no thesouro grossas somnrns, comtanto 
que o bn1ar.ço vies:;e em Maio, muito elllbora 

· paru pouco ou muito pouco tivesse de servil-? 
Poi8 nestas eircumst:111cias estilo alguns ex
lhesoureiros, cujns contas ~e estão loumndo, ·e 
de uma dellas ei-;tâ hunbern encarregado um 
official antigo da casu1 que tenho em muito bom 
conceito. 

Pelo que respeita ao balanço de 1837-38, 
· posso <liiel' que nilo ve111 á cumara nesta sessao, 
apc::-ar de que haja já algnm trabalho appare
llrndo, corno se_ja o qw~ é relativo ao municipio 
e outros: mas se de Janeiro em diante é que 
chegôrão a maior pat·tc dos balanços dus pro
víncias, faltando mesmo assim ainda o da 
Bahia, como é possível prepara1·-se esse ba
lanço? Senhorr.~s, fiquemos certos que devemos 
revogar a disposiçn.o do artigo da lei de 1837 ; 
o que a camara deve fazer é exigir que venha 
o balanço com iutei·vallo de dous annos, deter
minar que o governo no a1100 seguinte apre
sente um q11adt·o t·esumido do anno immediato, 
e o quadro pot· extenso da receita do imptrio ; 
que se revogue a lei que rnanda apresentar a 
tabella dos nove meze::i, que esta tabella nao 
seja apresentada sen::i.o em Julho, poL'que então 
jã se póde ter conhecimento da receita do anno 
anterior muito mais completameute; é. isto o 
que é passivei, é mesmo isto o qne é bastante, 
e está proposta pela commissão do orçamento 
nas disposiçéles geraes, que vão ser apL·esen-

. tadas á camara. 
Ora, agôra ainda é preciso. dizer á camara 

que, se· e8te trabalho é impossivel que venha 
no fim de nove mezes tal como costuma 
vir, como na.o será impossivel se tomarmos 
conta? 

Est~s balanços que aqui vêrn, apezar de · 
muito trabalhados, apesar de serem feitos com 
todo o esmero, não valem nada, não são sobre 
coutas tomadas ; por consequencia o saldo ou 
deficit que .mostrão póde ser uma cousa muito 
eslranha da verdade, se quando se tomar contas 
se glozarem, como é natural que se glozem, 
muitas v{lrbas de despeza, como se tem já 
feito em poucas contas examinadas. Ma'S o que 
diz a lei? 1'{anda que n9 anno em que es
tamos se ap1·esente· o balanço de 1836 e 18&8, 
e dii que ha de ser alé o principio de Maio, 
e manda mais que todas as contas seja.o to
madas nas thesourarias1 e revistas no thesouro: 
ora, ha de se convir com migo que rever contas 
é tomai-as~ e em 9 mezes póde-se nas lhe-
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SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1839 515 
sourarias tornar contas a todas as collectorias, 
as mais longinquas, e virem essas contas para 
o thesouro a tempo de serem revistas para se 
organisa1· os balanços sobre contas tomadas 
como devem ser? Entretanto é o balanço or
ganisado desta maneira que se reclama; póde
se reclamar e deve o thesouro mandal-o, por 
que a l!..!i assim o ordena, mas eu lenho mos
trado as difficuldades que ha nisto. Diz-se que 
é para tomar contas no governo ; mas assim 
mesmo como ha de a camara lomnr contas ao 
governo? Quaes são ~s contas que tem tomado? 
Este anno estllo nomeadas h'es co·mmissões ; 

1 ,.t. .P. .l , .. ~ t _ .. não poúeraõ 1azer naua, pm·que e Jª rnrae; 
mas para o anno se huo de nomear ns 
mesmas, e a casa verá qual é o resultado ..... 

O Sn. MARIA no ÂMARAL :- Se os balanços 
não tardarem ... 
. O SR. VuNNA :- Hão de vir mais~cedo; nrns 
eu quern vêr essa tomada de contas tal qnal 
deve ser feita só com os balanços. 

Passarei a fazer ala:urnas reflexões sobre o 
que disscrão outros S~s. deputados. Perguntou 
o Sr. deputado pela Pàrahyba, a quem por 
sua ordem vou responder, se se tinha man
dado dar algum dinheiro para as obras da
quella província, que erll.o uma alfandega e 
um cáes. Direi ao Sr. deputado que a lei 
do orçamento para o anno que corre, de
cretou trinta e oito contos de réis para essas 
obras : pela primeira distribuição que fez o tl1e
souro do seu credito mandárào-5e dar trinta 
contos; mas parecendo ao thesouro ser muito, 
fez-se uma nova distribuição pela qual se man
dárão dar ou se ha de mandar dar vinie contos; 
por consequencia tem a provincia da Parahyba 
vinte contos para a obra da alfandega e cáes, 
e no orçamento que discutimos pede-se treze 
conios mais. 

Responderei agora ao Sr. deputado por 
Pernambuco. Esse Sr. deputado disse que a 
falta da remessa de balanços provinha da im
possibilidade em que estilo os chefes das repar
tições fiscaes· em concorrer para que os balanços 
appareçfio. Direi ao Sr. deputado que os ba
lanços de 1837-1838 têm chegado todos, ex
cepto o da Bab ia. 

O Sa. deputado achou que a quantia con
signada para thesouearias era muito superior á 
que se devia dar, por isso que em, um balanço 
que e!Ie tinha entre mãos vio que a despeza 
feita era menor. Já respondi a esta ohservação, 
e disse que comquanto em um· anno se possa 
gastar rnenõs alguma cousa, iodavia na.o se 
póde deixar de orçar a quantia necessaria para 
o estado completo das thesou rarias, por isso 
que · no anno para que se orça podem estar 
preenchidos todos os lugares, não haver doentes, 
licenças sem vencimentos, e nem ... mortos. O 
Sr. deputado disse que essas faltas provém da 
impunidade. Cuido que o thesonro a esta_ parte 

tem feito aquilló que póde: realmente ha impuni
dade; mas quet' o Sr. deputado que o thesouro 
seja responsavel pelo que faz o jury, pelo que faz 
o nosso poder judiciaria? No Ceará, lembra
me agora, comnietterão-se grandes faltas, até 
crimes no troco do cobre ; o presidente mandou 
responsabilisur os empregados: mas o que disse 
o juiz de paz ? - Qlle er11o empregados tempo~ 
rarios, qne o codigo não impunha outra pena 
senão a de demissão, e que como já estava.o 
demitticlos, não podiao ser punidos, e os 
c1bsolve11. Ora, este é o estado em que estão as 
nossas cousas ; e cu direi ao Sr. deputado que 
aronseihou que se activnssem mais as demissões, 
q11e talvez o thesocro se visse bem emharnçado 
ncsln parte, porque as demissões s:'l.o más 
quando recahem sobre nossos amigos, boas 
quandG recahem sobre pessoas de que nl:'i.O 
gostamos ... (.Apoiados.) 

Censnrou o Sr. deputado o governo por não 
ter lançado mão ele empregados de repartições 
exlinctas : esta censura foi lambem feita pelo 
Sr. deputado pela Bahia e por outro por 
S. P;rnJo; mas não ha muita razáo para ella, 
responderei a todas. Permitulo-me os Srs. de
pufados que me eslenda alguma cousa sobre 
isto, e qne lhes prove que não examinárão 
bem o negocio. Achão os Srs. deputados ex
cessiva a verba de 80 contos despendidos com 
em pregados de repartições extinctàs ; entendem 
que esta verba é assim avultada, porque o patro
nato faz com que não se empreguem os em
pregados de rcparlições exlinctas. Devo dizer 
ao Sr. deputado que o governo pela repartição 
da fazenda tem empregado o maior nunwro 
que é pos:sivel desses empregados ; 20 estão 
actualmente empregados pela repartição da 
fazenda; e se mais não estão accommodados 
em lugares onde aliás são precisos, é porque a 
lei o não permilte3 apezar de que haja neces
sidade de empregados em alguns lugares : por 
exemplo,. a lei não deu para a thesouraria dos 
ordenados senão um thesoureirot e manda que 
nm 2° escripturario _da contadoria da provincia 
sirva de escrivão, não deu fiel, etc. 

O qlle restava ao thesouro? Chamar empre
gados de repartições extiuctas e dar~lhes uma 
gratificação: é o que fez. Não ha muito tempo 
que o thesouro empregou só na thesouraria da 
província e no consulado seis desses empre
gados. Demais, Sr. presidente, parece-me que 
esta censura não · devia caber ao ministerio da 
fazenda : por que razãO se alguns ha idoneos 
não são lambem empregados por outros minis
terios? Porque na.o lhes exige uso delles? Por 
que perguntão o motivo por que não ]ançl:lo 
tambem mllo . desses empregados se podem 
provar que ha ahi gente optima? Pois querem 
que só o thesouro empregue os empregados 
das repartições extinclas? Além disto, a verba 
de repartições extinctas, füado o :erro, é _àe 
oitenta e tantos contos ; mas os Srs. deputados 
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qne fizera.o a censut'a nãO se dignárão olhar 
para o orçamento, porque se o fizessem, diria.o 
que ahi figurão os conselheiros de estado na 
importancia àe qu::itorze contos e ianto. E em 
que querem os nobres deputados que se em
preguem os conselheiros de estado. 

Notem mais os nobres deputados que figurão 
nesta verba muitos homens velhos, muitos 
homens enfermos, e outt·os que por sua posiç~o 
:social ni!.O tem o thesouro em que os em= 
pregar: e11lre estes figura o Hlustre depnhuio 
o St. Martim Francisco, que fez a censura ao 
governo. Orn, uttendendo á posição social do 
iUush·e deputado, ao seu sabeL', ao papel emi· 
nente que tem 1·epresenlado no paiz, que luga1· 
tem o tl1esou1"0 para lhe dar ? Diga-me o 
ili ustrc deputado : quererá ser inspcctor de 
uma lhcsomaria ? O lhesouro estimaria muit9 
que o Sr. deputado quh:esse ser inspector da 
lhesouraria de S. Paulo, por exemplo, se esse 
lugar nllo estivesse dignamente preenchido. 
Figura nesta verba outro cidadao, o Sr. José 
,Joaquim da Rocha ; quai é o lugar digno que o 
thesouro tem para dar a este senhor, que na 
independencia fez importantes serviços ao paiz, 
e que já o representou, e muito dignamente1 

em duas nações estrangeiras, no elevado posto 
de ministl'o plenipotenciario? Já disse que 20 
desses empregados estão servindo em diversas 
reparlições, cujos vencimentos importão em 
6:270$; ha empregados de maioridade, cujas 
verbas irnportão ern cinco contos e tanto. Ora, 
deduzidas estas quantias, e a de 14:000$ com 
os conselheiros de estado, fica esta verba redu
zina a 54 contos e tanto. 

Eu tenho mais a notar que entre os em
pregados de repartições extinctas figurão 
meirinhos, figurão fieis (que segundo nossa le• 
gislaçao são nomeados pelos respectivos thesou
reíros), figurão boticarios, medico:i, cirurgiões, 
capellães, enfermeiros, ensaiadores; abridores, 
fundidores e serralheiros da casa da moeda da 
Bahia, importando tudo em 8~600$ pouco mais 
ou me!1os. Em ql}e ha de o thesomo empregar 
esses homens ? Querem os nobres deputados 
que o thesouro empregue na thesouraria geral 
de revisão algum serralheiro.? Dirão os nobres 
deputados-que poderião ser empregados na 
casa da moeda da côrte-; mas os illustres 
deputados bem vêm quanto custaria virem 
da .Bahia esses serralheiros para a casa àa 
moeria .... 

O SR. ANnRADA MACHADO :-Era um cas
tigo. 

O SR. VL4.NNA :-Parece-me que sim, que 
era um castigo. Abala-se esta quantia que 
acabei àe enunciar , e a verba fica redu
zi~a a 45 co~to~ e tanto. Nao sei o que 
vai pelas provmc1as, não achei no thesouro 
matricula düs empregados das repartições ex
tinct~s_ nas provindas ; mas assevçro ao n<;>bre 

deputado que se fôr contador-geral, · este b'a· 
halho ha de ficar prompl.o para o anno .... 

UM Sn.. DEPUTADO:- Está-se formando. 
O SR. VrANNA :-Não está ainda formado; 

quando muito seL·ia falta do thesouro, mas 
isto é uma cousa tão peqnena.... uma falta 
tão insignificante .. ;. 

Mas disse um Sr. deputado :-Aposentem
se na fórma da lei, e diminuirá a despe~m. 
A cousa é a mesma i snhem desta folha e 
vno purn outra clagse ; enlrctnnlo hei rle 
propôr ao Sr. ministro que reforme os em
pregados de repartições extinclas que esli'lo 
em circumstanr.:ias de o ser ; e para isso já 
se mandârllo busc:,r informações. Sr. presi• 
dente, não duviào que o pall'onafo, ou melhor, 
o espirito de partido, em outro tempo pn· 
zesse de lado alguns desses indi vid uos. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-E empregou a, 
muita gente. 

O SR. V1ANNA: - Mas se até certo ponto 
essa causa póde ter incorrido, queixemo- nos 
dos tempos em que temos vivido, e lamen~ 
temos os males que · causão as disse_nções e 
o espírito àe partido'; o que é porém vel'
dade é que a razão por que ficou muita 
gente desarrumada foi porque tudo se quiz 
reformar, e muitas vezes para peior : o que 
é verdade é qtie muita gente dessa não 
tem as habilitações precisas, principalmente 
para empregos de fazenda : e nãó têrn sido 
empregados muitos mesmo pelo thesouro, 
como acabei de mostrar? E note a camara que 
essa folha que em 1835 regnlava por 118 
contos, se me não engano, nll.o passa hoje em 
rigor de 50 contos, descontãdos os que eu 
enumerei, os que estão set'vindo em diversas 
estações, e mesmo na hypothese de que os 
das provincias são todos moços, vigorosos e 
intelligentes, o que, como disset n:io consta 
no thesouro, mas duvido muito diss<?. Emfim 
essa verha de despeza. é am bom assumpto 
para censuras. 

O que, porém, me admira é que o nobre de
putado da Bahia, que ta.o acremente censurou 
o thesourn, no tempo de sua administração nllo 
se lembrasse do artigo 19 àa lei de 24 de Ou·
tubro de 1832, e ainda de outras leis, não apro
veitasse esses empregados de repartições ex
tinctas para l ugar~s que vagal'ào na sua repar-

· tição, lugares pal'a que estava.o mais aptos 
alguns desses empregados do que para os de 
fazenda. Lembra-me. por exemplo, que vagou o 
lugar de consul de Hespanha, e qne existião 
empregados de repal'tições extinctas que podia.o 
melhor desempenhar esse lugar do que lugares 
de fazenda; lembra-me que vagou o lugar de 
consul dos Estados-Unidos, e entretanto o Sr. 
deputado nãQ. foi procurar em pregados de re
partições extinctas para esses lugares; vagou o 
luçar ele tabellião de notas, e eu Qonheço ern .. 
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pregados de repartições extinctas capazes de 
desempenharem este lugar, no emtanto o Sr. 
deputado nomeou um homem novo ; propria
mente fallando, creou um lugar novo, porque 
estando servido por um mesmo individuo, creio 
eu, chamado fulano San.ta Anna, o lugar de 
ajudante de porteiro da secretaria de estado dos 
negocios estrangeit·os, e o àe secretario da com
missno mixta portugueza, o nobre deputado 
na.o consentia em tal, e dando aquelle individuo 
a opçno, elle teve de preferir um dos lugares ; 
e ficando o outro vago, nem para esse mes
quinho lugar achou c8paz, e nem se lembrou 
rlA !lt>f'l\fflmnrh1r nPnh11n1 Amnrun-nrln rio ron,:,r. 
"-"V Lt."VVV• .. ••••---.- ªª""'"'••1.•1a,1.a .......... ~. "-t',LA'-4"# ,._,..., .L '--'t''IAI. 

tiça.o cxtincta : portanto, ou o Sr. deputado deu 
a esses individuos taes lugares por patronato 
para servir a seus afilhados, ou os de seus 
amigos, e na.o sei como tem o direito de cen
surar com lanla ernphase ; ou se o nobre depu
tado teve boas razões para assim ob1·ar, prete
rindo os empregados de repartições exlinctas, 
consinta que por iguaes razões tenhào tambem 
obrado oult·os ministros, porque n:lo são pro
priedade exdusi va sua o espirilo de rectidrw, 
de justiça, e o desejo de cumpt ir com a lei. 

Creio que o nobre deputado, o S1·. Martins, 
que obra de boa fé, ha de retirar a sua emen'da, 
porque tenho-lhe mostrado o que ha a este 
respeito: se o illustre depntado quer alg11ma 
cousa sobre este objecto, faça passar um artigo 
na lei, dizendo-que se não preencha lugar 
nenhum senão com empregados de repartição 
exlincla, que sejllo idoneos ;-mas querer que 
a repartiçao de fazenda vá empregar alguns 
homens sem habilitação, e depois cen~ura1·-se 
porque não apparece o balanço, porque os tra
balhos vêm mal feitos, etc., é certamente 
injusto l Só me compete propôr, como contador 
geral, empregados de fazenda para a contadoria 
geral : alguns das repartições exlinctas já estão 
Rervindo ; mas dos muitos que estão fóra n1i.o 
hei de propôr nenhum. Logo que entrei para 
o thesouro, tirei algumas informações de pessoas 
da casa sobre individuas dessa classe que 
desejava chamar para coadjuvar os trabalhos, 
algum para lá foi e está, mas não me animei 
a chamar muitos. Tenho dito quanto é bastante 
sobre a verba de repartições extinctas; e termi• 
narei lendo os nomes dos empregados de repar
tições exlinctas que têm sido empregados pela 
fazenda. (L~.) 

O Sr. deputado por Pernambuco . censurou 
o thesouro por ter nomeado para lagares que· 
exigem concurso a individuas que não passárão 
por elle. Como o illustre deputado ainda tem a 
palavra, desejo que me diga quaes são os em
pregados nomeados sem terem passaào por 
concurso quando a lei o. exige. Creio que o 
illustre deputado está inteiramente enganado, 
ou que o informárão mal ; ainda ha pouco tempo 
mandárão preencher lugares aqui na thesouraria 
do Rio de Janeiro por concurso! 

Fallou tamb~m em aposentadorias mal conce
didas. Desde que estou no thesouro não me 
consta que se tenha.o dado por lá senão duas 
aposentadorias; em virtude de lei foi aposen
tado o Sr. conselheiro Moutinho, porque, não 
estando empregado, não se devia deixar morrer 
de fome a um empregado distincto como. elle 
sempre foi : outra aposentadoria foi dada a um 
1" escripturario da thesouraria do Rio de Ja
neiro que estava quasi cego, e posso affirmar 
Nl"lln. nn'f'Y"I t'f11n. n1,.r1,.r,n....-..~nr1r\.1"1;,, nl1 ,1·~c:: J:'u1 t::hl np;i~U,-l~•u• yu~ \.,ULU .::tUU ClJJU"'CilJL~UVL&C\J a _.., """" .... , r... ..... 

o serviço publico um bom servidor. O que 
sei e que posso asseverar ao nobre deputado 
é que no thesouro existem de todas as pro
vincias muitos requerimentos para aposen· 
tad orias, e que o thesouro não tem deferido a. 
ninguem. 

Sr. presidente, existe na mesa uma emenda 
pela qual se quer que se desenglc,be a rubrica 
de 150 contos que abrange - restituição de 
direitos, pagamento de bens de defuntos e au
sentes, córte do páo-brazil, etc. : - o seu autor 
quer, além do desenglobamento, reduzir muito 
as diversas qu:mtias. Eu quero por condes
cendencia e por deferencia a seu illustre autor 
o desenglobamento, por ser isso perfeitamente 
indifferente, mas nãa posso convir nas re
duccões. O illm,tre deputado não vê 4ue é per
feitamente illusorio este desenglobamento? O 
illustre deputado tão versado na legislação não 
se lembra qne o art. 43 da lei de 24 de Outubro 
de 1832 aulorisa o ministro a passar as sobras 
de um al'tigo para outro? Nrro vê o illustrc 
deputado que es::;e artigo inutilisa o desenglo
bamento? Já disse ao nobre deputado que por 
condescender com a sua vontade hei de votar 
pelo desengiobamento; mas creia que a sua 
emerida nenhum resultado ha de trazer, se 
Olltra::, medidas não forem tomadas. E com 
effeito, ·de que serve este desenglobamento e 
medidas semelhantes ? A camara nunca dá 
atlenção aos trabalhos da commissão. A com
missão propõe reducções, mas a camara vai 
votando a esmo ; os ministros não têm certá 
regra por onde se dirijào .na distribuição de 
seus creditas, podem gastar quanto quizerem, 
e mesmo abusar, se disso forem capazes: as 
províncias n!lo gastão só as quantias fixadas:. 

- ora, se além de tudo isto tem havido nesta casa 
um pessimo systema na organisaça.o da lei do 
orçamento, se sem attender·ás rendas qecretão
se despezas á esmo, se o orçamento já sahe 
daqui com um deficit espantoso, se.vão cres
cendo outros embaraços na pratica,.que quer 
dizer esta emenda? . .. 

O Sa. MARIA no AMARAL :- Removão-se est~s 
embàraços. 

O SR. V1ANNA :- Mas era preciso que não 
levassemos na discussão da falla do throno 
dous mezes (muitos apoiados), era preciso deixar 
iempo para se tratar dos negocios d~ fa~enda ; 
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o pãiZ havia ganhar mais com isto dõ que com 
estas discussões ínuteis. (Muitos apoiados.) A 
commissão tem preparado e tem de apresentar 
este anno trabalhos ímportantissmos ; mas 
quando se hão de elles discutir ? Quando se ha 
de tratar das propostas do governo? Nenhum 
tempo nos resta i e porque? Porqu_e têm havido 
discursos de 3 horas, discursos adiados de uma 
sessão para outra! Senhores, emendemo-nos, 
é ·por onde devemos principiar, demos uma 
satisfação ao paiz, cumpramos . com o }1osso 
deve. Mas não, nada disto: gastamos aqm tt·es 
mezes para discutir duas leis e a resposta á 
falia do lhrono ... 

O SR. NuNES MACHADO:- E' bonito, é ver
dade ... 

O SR. REzENDE :- E o governo não apresenta 
balanços senão no fim da sessão. 

O Sa. V1ANNA :- O governo não os apre
s~nta pelo estado em que está o lhesouro, do 
qual o não quer tirar a camara, porque não 
discute as propostas para esse fim apresentadas; 
nesta parte tem o governo cumprido o seu 
dever. 

Os nossos males, Sr. presidente, não provêm 
· àas leis do. orçamento, provêm de outras 

causas_: trago aqui a lei do orçamento decretada 
pela camara, do anno que corre; sabe a ca
mara qual é o defimt deste anno? Na minha 
opiniao é de perto de 3,000 contos. Eu quero 
nrovar que . a cau8a de todos os nossos males 
~asce de não fazer a camara o que lhe curnpda 
fazer : quando se autorisa o governo a fazer 
urna despeza é preciso dar credito, é preciso esta
belecer regras . taes como a commissa.o propõ~ 
este anno, é necessado revogar o art. 48 da 1~1 
de. 24 de Outubro de 1832, para que os m1-
ni~tros não possa.o abusar, porque nestas ma
terias é melhor acautelar qt 1e punir ; é neces" 
sario, por exemplo, dividir as despezas ~m 
variaveis e invariaveis, e designar quafls seJ1lo · 
aquellas para as quaes o gove_rno po~sa abrir 
cre·ditos supplernentares; é necessarrn tomar 
contas, e para esse fim habiiitar o thesouro 
com os meios p1·ecisos para poder desempenhar 
esse tra.halho a seu cargo, ou crear par:a es~e fim 
um tribunal de contas1 se a camara assim o 
quizer e entender. 

Ternos neste anno, segundo a lei, 3,000 
contos de ,deffoit; e eu peç-0 a attenção da ca· 
mara. A lei orçou a receita em 15,000 e tantos 
contos · mas note a camara, que esta receita ' . . está elevada ao que podem dar as imposições 
com os meios; actuaes á disposição do governo: 
pelos trabalhos da commissno do anno passado 
póde-se vêr que é superior á receita orçada pelo 
governo .. Estou persuadido que se a~_recada 
mal e que a renda creada póde dar mais. . 

U111 SR. DEPUTADo~-Apoiado. 
o SR: VIANNA : - E' verdade, e quando se 

tratar de uma proposta do governo, respon
derei ao Sr. deputado ; a acção do governo 
pouco ch~ga além do R!o de Janeiro.... eu 
mostrarei que faltão meios ao governo para 
melhor -arrecadar. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- E' verdade. 
O SR. VIANNA : - Mas decr8tou-se 15,867 

. contos ; logo. só a despeza decretada nas cifras 
ou algarismos da lei, comparada com a r~: 
ceita que foi dada ao governo, apresenta Ja. um deficit de 721 contos e tanto. Ora, 
agora temos a accrescentar. outras despezas 
que estão simplesmente inciuidas. na mesma 
lei, a saber : diffet·ença de cambm nas des
pezas. com o corpo diplomatico, que anda por 
140 e tãntos contos, dita no pagamento da 
nossa divida externa qne regula ao cam hio 
de 31 1/2 po·r cento 763 contos . e . tanto. ; 
portanto aqui temos .nós que a Je1 Já sah10 
com um deficit de 1,628 contos e tanto. 
Mais no mínisterio do imperio differença 
entre a despeza com os paquete$ de \'apor 
qi.Ie é de 138 contos, e o credito votfdo 
no ministerio da marinha para os anhgo~ 
paquetes, 80 contos e tanto, o que importa_ 
êm 57 contos e tanto. A lei deu para 3,000 
homens na marinha 899 contos pouco mais ou 
menos e podendo o governo elevar essa força 
a mais' metade, falta dar-lhe mais 449 contos 
e tanto. Deu-se no ministerio da guerra di
nheiro para 9,828 praças 2,264 contos, pouco 
mais ou menos, apezar de se ?ecretarem 
13 000 homens, e tendo-se autor1sado o go
ve:no a eleval-a a 16,000, é preciso despender-se 
mais 887 contos. Paru as forças fóra ·cta linha 
derâo 71 contos e tanto; mas estando o governo 
autorisado a elevar e~sa força a 2.000 pra.ças, e segundo a nova organis ção dada, é preciso 
despender mais cerca de 259 contos, para qu_e 
a despeza total eleve-s.e a 330 contos pouco mais 
ou menos. O serviço dos juros e amorlisação 
dos ultimas creditos, que ainda não estão com
templados na lei, montão a 465 contos e tanto : . 
além disso, em leis especiaes decretárãu-se as 
seguintes despezas : Pensões 14 contos pol~co 
mais ou menos, tenças 710$; aposentadorias 
2:858$, gratificações 53:835$, augmento de orde
nados 1:480$, indem nisações 3:360$, entradas 
geraes 20:000$, snpprir1;len.to á Santa C~tha
rina 60:000$, o que da tudo um defimt de 
3,894:831$ pouco mais ou menos, que fica re
duzido a 3,000 contos, suppondo que dê neste 
anno 894:831$ a nova irnpasição sobre os 
vinhõs. 

Ora, eis-aqui, Sr. presidente, a maneira . por
que nós temos feito todos os annos as leis do 
orçamento : não se attende ao que àizem as 
commissões, votão-se despe;,;as a esmo, não se 

. fixa a receita em proporç~o, apenas se orça o 
rendimenfo das -imposições, e já. eu ouvi nesta 
càsa em uma sessão, que era indifferente mesmo 
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orçar a rer.eita. E qual ha de ser o t·esultado? 
O. governo não póde alterar esta lei, ha de exe
cu tal-a. Decretados certos serviços de neces
sidade, elles não poden1 deixar de fazer-se ; 
t_aes leil) dão direito ás quantias que decretão 
desde que são sanccionadas, muilo principal
mente se dec1·etao despezas a favor de parti
culares : o tesultado pois, será oberar-se cada 
vez mais o thesouro, e crenr-se taes. embaraços, 
emharaços de que se tem sabido por meio de 
recursos exlraordínarios, taes quaes os que 
fora.o dados em 1834, 1836, 1887 e 1838. To
davia não me assusto co1n este resultado, por·· 
que esse deficit póde ser di minuiclo, supp1·i
mindo-se alguurns despezas que o podem !Hll· 

sem perigo do serviço publico, creando renda, 
melhorando muita da creacla, e pl'oporc:ionando 
ao governo meio de melhm· arrecadar i .e por
que estes resullados podem ser tardios daudo 
ao governo um credito ternpor·ario, tal qual foi 
indicado pelo Sr. ministro da fazenda. Senhores, 

· demos alguma allençn,o aos negocios da fazenda, 
que 11110 são irremediaveis nesla parle os males 
do paiz : elles podem desapparecer á vista de 
seus immensos recursos, 

Convindo pois com o meu illustre collega na 
septração dos arligos compl'ehendidos no § 
16, na.o posso todavia convir na reducção da 
vel'ba de 30 contos para a compra do páo-brazil. 
A.com missão, vendo que o governo pedia 108 
contos para pagamento de bens de defuntos 
e ausentes, cortou 10 contos neste artigo ; mas 
como se pedirão só 30 contos para comp.ra do 
páo-brazil, não quiz a cornmissão deduzir um 
só real para que os 10. contos pudesse o go
verno empregar na compra do páo-brazil. E 
eu bem longe de querer só os 40 contos, hei de 
mandar urna emenda propondo que se dê 80 
contos. O páo-brazil é o melhor producto de 
que podemos fazer remessa para a Europa: é 
aquelle que nos tem custado menos despezas, 
porque eu já vi uma conta de venda de outro ge
nero com 25 por cento de despeza. O thesouro 
entendeu que a principal razão do contrabando 
era porc;ue os contrabandistas pagão a 6$, 8$ 
e 10$ o quintal, e o thesouro pagava só a 3$ o 
quintal : tamanha differença é que convida o 
contrabando á vista do que dá um· quintal na 
Europa, O thesouro mandou pagal-o a 5$ : mas 
ainda é pouco, e se:: o lhesouro quizer pagar o 
quintal do páo-brazil a 8$ ou 10$. com o que 
ainda lucra muito, é claro que com 30 contos 
nós na.o pod~mos tirar desle producto senão 
pouco mais de 60, porque o páo-brazil deixa n.a · 
Europa para mais de 100 por cento. Ora, como 
póde ser este um meio de renda, como o páo
hrazil hoje não dá nada, tendo já dado 800 e 

· tantos contos, podendo-se vender muito bem na 
Europa, assento que o the1:,ouro deve ficar habi
litado para fazer remessa para o Europa desse ge
nero, na importanciade mais de80 contos. O que 
é ne:cessario discutit-é se este augmenlo de preço 

sólllente evitará o contrabando. A commissão 
propõe outra medida, e quando se discutir a re
ceita, a camara tomal-a-ha em consideração. 
Por esta occa2ião pedfrei ao meu nobre collega 
o Sr. Carneiro da Cunha, que guarde para 
quando se tratar do orçamento da receita a 
parte do seu artigo additi vo que não é relativo 
a cifras. 

Nno sei por que razão o nobre deputado 
quiz supprim1r a verba de gratificações: eu 
acabei de dizer ha pouco que havia empre
gados de repartições extinctas, cujos serviços 
erão necessarios em outras reptutições, e que 
elles recehino além <le seu ordenado uma 
grutificac_:ão. Ora, se isto é umit dcspeza cons
tante, ,,ara que se ha de cot'lar estn verba ? 
Dit·-se-ha qlle pôde sahir das despezas even
luaes ; inas então o itlusll·e deputado augmente 
a quantia consignada parn despezas eventuaes. 
Note-se 111ais que outra de~peza devia vir aqui, 
que é com as ajudas de custo que sn.o de lei. 

Ha pouco nn.o dei a resposta que devic1 ao 
Sr. deputado pela Bahia que, tratando de 
empregados de repartições extinctas, disse que 
o thesouro havia entendido a lei de 4 de Ou
tubro de 1831 muito diversamente do que 
devêra entender ; pot·qne esta lei mandava 
preferir os empregados das repartições ex
tinclas no preenchimento dos lugares. A intel
ligencia que o thesouro s~mpre deu a esta 
lei foi que os empregados que podiM ser 
aproveitadQs sem passar por concurso erão 
unicamente aquelles que tinha.o pertencido á 
repartição da fazenda ; mas que todos os mais 
para serem empregados nas repartiçaes de 
fazenda devião passar por concurso. Eu lerei 
aqui a decisão que o tribunal do thesouro 
tomou a · este respeito (l~) ; agora, porém, é 
que eu vejo tet·-se dado úUtra intelligencia a 
essa lei ern virtude da qual forllo empregados 
sem concurso diversos emprega.dos das repar· 
tições extinctas. 

Di1·ei ainda duas palavras ao Sr. deputado 
pelo Pará. O Sr. deputado perguntou se o 
thesouro. sabia da existeneia de um empres· 
timo de 90 e tantos contos contrahidos no 
tempo da presidencia do Sr. Andréa, no Pará .. 
O thesouro soube deste emprestimo; porque 
o mesmo presidente o mandou participar, e 
ordenou que pelas consignações que sempt·e 
se mandárao ir da província do .Maranhão 
se fosse indemnisando a thesouraria provin
cial das quantias deste etnpreslimo. Mas disse 
o Sr. deputado, não consta que · tal dinheiro 
entrasse na thesouraria gei·al, parece que foi . 
desviado esse dinheiro por quem quer que · 
seja. Direi ao Sr. deputado que convenho no 
mise1·avel · estado em que se acha a thesouraria 
do Pará, onde realmente· se fizera.o muitas 
gentílezas, e que infeHzmente está fazendo o 
successor do Sr. Andréá., começando logo por 
commetter uma illegabdade ; .que ·.~ the&ouro 
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deu as pt'Ovi<lencias que estavào ao seu al-
l ' - - - - - -- .1 - . " . - . . . . .. ce nce, que na ue manuar razer os necessanos 

exames, e tornar effocti va a responsa hilidade 
de quem qnet· que seja, no caso de aclwr 
essas faltas, provenh~o eHas ou do presidente 
ou do inspector da Lliesouraria. Não pense o 
Sr. deputado que os negocios do Pará estão 
tanto em abondono : o thesouro tem dado 
as providencias qne estavão ao seu alcance, 
o thesouro não saccou nem violem sobre a 
thesouraria do MaranhãO. mandou aue r)Or 
elJa se fizessem os supp.rímentos ao Pará·; e 
porque o ex-presidente o Sr. Andréa repre· 
sentasse sobre as difficuHadc$ dos movimentos 
de fundos, ordenou que a lltesomaria do Ma
ranbão por todos 05 paquetes remeltesse fundos; 
e u1limamente ordenou · ao S1·. deputado, que 
ainda el'a pt·esidcnte, que mandasse pol' ha1·cos 
de guerra buscar ao Mnranhao esses fundos, 
Agora, como a provincia do Mnranhl'l.o e~dá no 
estado em que se sabe, mandou o· l ltesotn·o 
directamente daqui 100 contos de réis pnrn 
o Pará. Eu lerei o relatado feito pula cun
tadoria geral de revisllo ao Sr. Calmon quando 
ministro da fa:zenda 1 sobre a correspondencia 
com o Pará. (Lê.) 

Ora, bem vê o nobre deputado que todas es!:laS 
providencias deu o thesouro ; ugora o que 
l)oderá succeder é - que se tenhno furtfldo 
êsses 90 e tantos contos ; - mas é o que 
não creio, porque, existindo os vales na lhe
souraria provincial rubricados pelo Sr, ex-pre
sidente, é impossivel que se tenha desviado 
ess~ dinheiro; e mesmo ainda que n1lo appa
reção escl'ipturados na thesournria geral, não 
se segue que não se dê por qualquer falta. 
Passo a dizer e.o nobre deputado que o the
solll'o tomará em c,Jnsideraçào o que elle disse, 
ha de fazer o exame na thesomaria do Pará, e 
responsabilisar. quem quer que seja que preva
ricasse. 

Direi ainda algumas paiavras ao Sr. deputado 
por Minas. Assevero ao illustre deputado que 
tenho tomado em muita consideração tudo 
quanto elle disse ; se alguma cousa posso pro· 

. metter a respeito dos negocios da thesouraria da 
sua pro,•incia, pelo lugar que occupo no thei· 
souro, póde estar certo que o hei de fazer, ella 
ha de ser escrupulosamente examinada, assim 
•.mmo a das Alagôas, onde talvez na.o haja só 

-- faltas do Sr. Ernygdio, como disse um Sr. depu
tadr, onde ha outros empregados de que nllo ha 
as melhores informações, e que estilo altamente 
responsaveis ... 

O SR. NUNES MACHADO : - Será o Sr. 
Luna? 

O Sa. V1ANNA: - Nrtõ é ·o Sr. Luna ... 
UM SR. DEPUTADÓ: -Castigue-se a todos que 

são criminosos. · 

O SR, VIAMNA : -· O qm~ o thesot1ro póde 

fazer é demittil ,os; mas nessas occasiões atê 
pessoas que õ não devião são as primeiras 
que se ernpenhão por empregados que merecem 
a dcmissao : 11ão ba empregado pt'evaricador . 
rn1.a. n~.r,. fon\.i,., r,,,i,,nnrlo.C'I ,·v1f-l"ru,iniru:,, t"111: ~.,(. 
'-jl•J;;..- J~(.IV I.L .. J[J1.:a. t5l.,ç\1J;Uú.'I t'Cl.t.!,IJ\..,llllU.:),, 11 ~l..! Jtl. 

mostrei o resultado que se lem colhido nos 
processos ... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Infelizmeute !. .. 
Desgraçado paiz l 

O SR. V1ANNA : - Já houve um illustre 
membrn desta casa que censurou o governo 
pelo facto de nomear para insµector de uma 
alfandega um individuo que tinha todas as ha
bilitações, mas que era menos grndundo q11c o 
que servia de escrivll.0 1 pois que nllo tinha. a 
mesma representaç!W IHl sociedade eomo este. 

Quizera dizer aiguma cousa a l'espeito da 
tl1eso11rnl'ia do Ceará. e de outras, onde têm 
havido 11111itos abusos, mas nil.o quero tornar 
mais tempo, e mesmo estou um pouco fa
ligndo ; alguem tomal'à pu1-te nesta discussR.o 
e dirá alguma cousa. Mas, 1·epito, póde o Sr. 
deputado por Minas estar certo que eis negocios 
da thesouraria da sua provincia hno de sei· 
examinados, e digo ao Sr, deputado que estou 
persuadiclo que, se o Sr. ministro o puder 
fazer, ha de lá mandar até uma commissão. 
Observat·ei ainda ao Sr. deputado que o que 
se affirma ter-se passado no troco do cobre 
póde não sel' culpa do inspector. Sr. prP.sidente, 
queixemo·nos da má lei que fizemos contra 
a opinião de todas as pessoas que entendião da 
materia ; a ella devemos em maxirna parte os 
males que tem vindo de troco do cobre ; oxalá 
que tives:iemos antes aproveitado a idéa lumi· 
nosa de um i!Justre senador, µara que em lugar 
de se carimbar o cobre se furasse, porque isso 
era mais breve do que carimbal-o. Qu'll é o 
meio de se descobrir o roubo feito na villa 
da Pomba? Qual é o meio de descobrir o 
roubo feito no Rio Grande ? Quero que me 
digão qual é o contador do thesouro, qual 
é o inspeclor da thesouraria, qual é o mi· 
nistro, por mais habil, que possa provar esses 
roubos, se os houve . 

· Na Pomba fez-se, segundo me informárão, 
o roubo seguinte : figurou-se entrada na casa 
do troco a quantidade que quizerão de cobre, 
fez-se a escripturação com tanta regularidade 
como se o dinheiro tivesse entrado em certos 
dias ; e por conseguinte recebeu-se em papel 
o equivalente dessa somma pelo preço de 
1$280 a libra e com o desconto de 5 por 
cento. De tal cobre parte devia sahir por 
metade do valor e dev~a ficar uma porção, 
que é a que o thesouro mandou vender re
duzida- a sisallla. O valor dessa sisalha> á 
razão tal vez de pouco mais de 200 réis, era 
.a unica quantia· que era preciso despeuder 
em toda essa lucrativa operação, e para isso 
dizem-me, ou que se mandou ir sisalha da 
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c~rte, ou _que. se deu por vendida a supposla 
s1salha ah1 existente e se entrou com o di
nheiro para a thesouraria : ora, em seme
lhante distancia ela capital não podia isso 
fazer-se sem que o inspeclor tivesse culpa? 
Todavia eu nllo aventuro ainda juizo nenhum. 

No Rio Grande passárão-se as cousas pela 
01 ª!1eira por q~e vou relatar. A operação do 
carimbo era feita no arsenal, e foi clella en
,iarregudo Ulll almoxal'ife ; e este facto é 
vcr~a~leiro, por~t!e constou no thesouro por 
partw1pação off1cml do ex-presidente o Sr. 
Elzeario. ,E po1·q11e se calculou que o cob1·e 
neccssario para alimentar diariamente o troco 
erão 750$ carimbaclús, erao diar~amente remet
tidos para o arseual áquelle almoxa1·ife 1:500$ 
em moeda recolhida ele 80 réis, que carimbada 
devia ficar reduzida á 1netadP. Esse empre
gado com outros consocios man<lavno ao mer
cado comprar 750$ ele cob1·e carimbado, que 
punhào em lugar de 1:500$ por cal'imbar; 
aquelles é que i;e ramellião como carimbados 
no arsenal no dia antecedente, e 1:500$ ia 
novamente sP.r apresentado na casa do lroco e 
recebia-se o equivalente em cedulas e cobt·e 
carimbado, vindo a lucrar-se nesta operação perlo 
de cento p01· cento. Deu-se com este roubo, re
mediou-se e mandou-se pt·ocessar o tal almo
xarife: não sei do resultado ainda, mas espero 
que_ ha de sei· nenhum. Como e1·a possivel pre
vemr todos esses males ? 

Na.o duvido que na.o houvesse em toda a 
parte a melhor escolha de em pregados para essa 
operação, e que dahi possa lambem ter provindo 
algum ou muito mal; mas os males maiores 
provém de semelhante lei, a mais funesta 
talvez que Lemos feito : é della que principal
mente devemos nos queixar, porque de ante-ma.o 
forão indicados mui tos abusos que se podia.o 
fazer. Queixemo-nos da má lei que fizemos 
que com effeito onerou o Brazil talvez cor~ 
2,000 contos de réis; oxalá que tivessemos 
admillido a idéa do Sr. ministro da fazenda, do 
Sr. Hollanda Cavalvanti e do Sr. Souza 
Martins! Eu tambcm fui partidista do resgate, 
mas nunca da operação do carimbo, de que se 
podia ter prescindido. 

Sr. presidente, eu paro aqui; talvez ainda 
dig'd mais alguma cousa .•. 

O Sa. SouzA MARTINS: - E' de Sergipe não 
diz nada? 

O SR. yàNNA_:-Estou muito· fatigado, não 
posso mais continuar por hoje. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
Do Sr. Pacheco ~o art. 18 : · 
,e Gi;atificações em todo o imperio, 12:000$, 

sendo ~:000$ para todos os emprega<los da the
zourar1a ~e S. Paulo, inclusive o -thesoureiro, 
~e!1~s o rnspector; devendo a dita quantia ser 
div1d1da pelo governo com ~udiencia · do chefe 
da repartição. }) 

TOMO li 

Do S1·. Gonçalves Ma1·tins para ser colloca<la 
onde convier : 

cc O governo i ndem nisaní. os portadores da 
moeda de cobre que em consequencia cJa deli
beração do pt·esidente da província a rec')lherão 
da casa do tro,:o da Bahia nos dous ultimas 
dias do mez de Outuhl'o de 1837, e que depois 
foi extraviada pelos rebeldes de 7 de Novembro 
do mesmo anno.-Salva a rédacçilo. » 

O Sr. Limpo de Abreu :-Sr. 1)1'esidente, eu 
ouvi com a mais escrupulosa atlenção o dis
curso que acaba <le proferir o illusl.re tlepntudo 
pela pl'ovincin cio Rio de Janeiro que é contador
gemi do lhcsom·o, e pcrguutat·ui ú cumuru se n 
concluso.o ult.ima que su deve tled11zir dcssu 
d_iscmso nno é que o go vumo é ri LW ó o p1-iu. 
c1pal. res_Ponsnvcl de todos os males puhlicos, 
qne mfehzmenle avexno o uiilmfo, t! q1rn lodm1 
os dias se uggravD.o e modilicno. O noh, o dtipu· 
lado pela p1·oviucia do Hio de ,Ja11ci ro q11ii de 
alguma maneira dimi11uit· 1Jsl111·c~11u11i;11hilitladn 
do governo, dizc11tlo q11c 11ma das c:111,:1~ dos 
males publicos, pelo que 1·cspcila a 1Jlij1!clo du 
finanças, é e art. 48 da lei de 4 Oul11h1·0 de 
1881, artigo que o.utol'isa os prt.!~ddcult:s do prn
vincia para fazerem algumas dcspmms nilo de
cretadas na lei, c:omtanlo qnc scjiliJ 111'"(:utes ou 
i~dispensaveis. '?ra_, se isto é assim, ;e os pre
sidentes de provmc1a têm abusado tlesla facul
dade que a lei lhes concede, pergunto ao illustrn 
deputado qna_l _é o p1·eside11te de provincia de 
qualquer admm1straçao que lenha sido demil· 
tido por ter abusado desta disposiçllo àa lei ? 
(.Apoiados.) O nobre deputncJo pela província 
do Rio de Janeiro deu tanta importancia aos 
abusos commetlidos pelos presidentes de pro
víncia em virtude desta faculdade, que lhes 
attribue, talvez com razão, gravissimos males 
pub_licos; eu queria por consequencia que, para 
Justificar o governo, elle provasse que presi
dentes têm · sido demittidos em consequcncia 
de terem abusado <las - disposições da lei. E 
se o governo na.o tem demittido presidente 
algum que tenha abusado desta disposição 
da lei segue-se que o governo é o .pri
meiro responsavel pelos males que dahi têm 
procedido. Eu na.o estou ao facto de quaes sejão 
os presidentes que tal abuso tenhão commet
tido ; mas, dando toda a fé ás palavras do 
nobre deputado, estou per,suadido dt:: que factos 
e factos repetidos têm existido, e que outras 
tantas ve1.es tem o governo geral, quero dizer, o 
ministerio, quafquer que seja, concorrido para 
que esses abusos continuem, para que os presi
dentes de provinciJ3. zombem dessa disposiça.o 
da lei; e tambem para que todos os dias se 
augmentem os gravames, os males publicos. 

O SR._ V1ANNA :-0 que mais escandalosos 
abusos commetteu foi um p1·esidente de Sergipe 
d? tempo em que o nobre deputa.do era mi-
nistro. · 

06 
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O Sn. LIMPO DE ABREU :-Não sei quaes ,;ão 
os presidentes dl! provi11cia 1 não sei quaes os 
rniniste1·ios a quem a censura possa dirigir-se; 
eu fui presidente de provincia, já tive a honra 
de fazer parte do ministerio, e não duvido que 
eu, como presidente, e como membro do minis
terio, esteja cumprehendido na censura; mas 
isto não àeslróe o argumedo de que o governo 
geral, isto é, o ministerio, é o primeiro res
p~nsavel pelos _males que o no_bre ~eputaclo a~
trjbue cotno or1gern a es~a \.hsposjção da le1. 
Para que o governo pudesse jnstifiear-se e dar 
uma satisfação publicn na occasiao em q•Je pede 
n<: rnP Íni:: nPf'P,;<rn rin<: n,11·,·1 nf'f'Ol'l'PI' ,\_, dí•'-!110.'l:H: --~ .~ .......... ~ ...................... - ..... ~--. ... ..,,_ f ...... ~ ...................................... ,.,.,_, ............. "'('••"----, 

era preciso e indispernsavel que clle mostrasse 
que liulla empregado todos os meios á sua dis
uosicllo oara evitar uue lucs abusos conli
;rnas':::em.' Ora1 isto é (; que eu não vejo. Mui(as 
v~w;; eu pergunto porqne se nomeou lal presí
deule de pr1JViucia e n~o sei dai· a rm:ao: 
oulrns vezes pergunlo tumbem porque se de
rnittio tal presidente de província e não seí dar 
a razllo. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Tudo entre nos 
é feito sem causa. 

O SR. LrnPo DE ABREU :-E' justamente como 
acaba de dizer o nobre deputado pela província 
de S. Paulo: a maior parte das vezes appa
recem effeitos sem causa, on ao menos effei los 
cujas causas não é possivel desc(•brir por maior 
exame que se faça. O caso porém é que não 
se póde dizer que a demissão de urn pre
siJente de provincia qualquer tenha ao menos 
de certo tempo a esta pa,te, procedido de elle 
ter abusado dessa disposição da lei. 

Ora, eu ainda insistirei em outra origem a 
que o nobre deputado pela provincia do Rio 
de Janeiro pretende attribuir a má fiscalisação 
das rendas publicas, e vem a ser a deficiencia, 
ou inefficacia da lei que serve de regimento ao 
thesouro publico, de 4 de Outubro de 1831. 
Eu na.o pude ainda convencer-me de que os 
males que todos nós experimentamos proe:edão 
dessa lei: ainda não estou inteiramente con~ 
vencido disto, pela mesma razão porque me 
tenho exprimido na presença da camar.a ácerca 
dos presidentes de provincia. Não se póde 
Plegar que o thesouro publico tem alguma acção 
sobre os empregados das thesourarias .... 

O Sa. MARIA oo AMARAL :- Toda. 
o SR. LIMPO DE ABREU - ••• e se as thesou

rarfas nao têm curnpriào o seu dever, como 
tambem declarou o Sr. deputado pela provinda 
do Rio de Janeiro, ou seja ·não remettendo a· 
tempo os orçamentos da' despeza, ou seja em 
muitos outros objectos, como a substituição do 
cobre, notas, etc., pergunto - qual é a medida' 
que o ministerio tem tomado para responsa
bilisar os empregados das !besourarias? :E tor
narei a fazer a mesma pergunta que fiz ácerca 
dos presidentes de provinda - qual o inspector 

e contador de thesouraria que tenha sido de
mitlido em consequencía dessas faltas que se 
lhe preleuJe attribuir? A conclu~ão ? obvia, 
e é que os empregados de thesourarias pelo 
menos das principaes são todos oplimos, todos 
se esme.-ão no serviço publico e satisfazem a 
sua obrigação á risca, quanto é possivel satis
fazêr; ou enlão o rninisterio não tem cumprido 
o seu dever, não tem exercido sobre as tbesou
rarias a ac<;ão qlle lhe dá sem duvída nenhuma 
a lei de 4 de Outubro de 1831. (.rlpoictdos.) O 
noht·e deputado pela provincia do Rio de Ja
neirn póde tal vez sustentar que esta acçao nno 
t' farda mrnnl:1 r!nnv/>n1 fllll' n rnini-:ln1•in E>YP>'Pfl - -·~--··~· "}...,.·~··-,- -·~•• · -••• .,_1•-•r -.., ~.-. ......... ,._~••.._.. ....,.._._v,_~4,..,. 

sobre os emµi:cgados <las lhesout'êU'ias; mas se 
u guvel'no na.o exerce a acçflo qttc le111~ eo1110 
esnerur uoe a exe1·ca miando o corno le!!is
l::ilívo lhe' Ul:l' llli\iUI' ~ICÇUü eonlt'a Cille~ em1~'i·e· 
gados? Das raztWs apt·escnludas pelo nobre 
deputado não se pódf; concluir que o rninislerio 
exerça esta aei;ão conl1·[1 os e1npl'egados das 
thesourarias, no c,,so de o corpo legislativo a 
angrnenlar. Desejo saber se algum in::.pec:tor de 
lhesournria ou contador tem sido demitlido por 
crime d~ responsabtlidnde, qnaesquer que sejno. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :- Mui tos. 

O SR. Lrniro DE AnREU ; - Quando descubro 
a nomeação de um empregado de semelhante 
ordem, não ll1e sei estabelecer a causa, e quando 
tambem vejo uma demissão de qualquer em
pregado desta ordem, não lhe sei estabelecer 
a causa. Sr. presidente, não h;1 muito tempo 
no Rio de Janeiro foi demittido o thesoll
reiro de substituição de notas: ora, eu de
sejo que os nJbres deputados possão dat'
me a razão de uma semelhante demissão. 
Não pótle haver a mais pequena suspeita 
de que esse em pregado publico tivesse o pen
samento de prevaricar, porque immediala· 
mente que se lhe deu a demissão, o thesouro 
lhe deu plena quitação de suas contas e o reco
nheceu sern a menor responsabilidade. Entre· 
tanlo é um empregado, por cujas mãos passárão 
milhares de contos de réis. E porque o mínis
tedo dernittio este empregado? Não sei dar a 
razão, nem creio que algum de nós a possa dar; 
e se por ventura alguma ra~ão se puder dar, 
nao póde deixar de ser summamente dolorosa, 
extremamente injuriosa ao ministro que o de
mittio. Ora, fie o governo é o mesmo que, 
como já disse nesta casa, longe de premiar, 
persegue o merecimento e não . faz differença 
alguma entre o empregado prevaricador que 
conserva, e o empregado honrado e zeloso a 
quem demitte; que direito tem o governo de· 
censurar o jury? Porque absolve os empregados 
que o governo julga responsaveis em sua con• 
sciencia? Nada h,a mais certo; Sr. presidente, 
do que o pl'incipio que diz -re9is ad exempluni 
totus componitur. orbie. - Se o governo dá o 
exemplo de justiça, de ot·dinario os tribunaes 
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SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1839 523 
são justos: se o governo dá o exemplo de pro
bidade, os empregados são probos; e dahi por 
diante ; mas se o contrario disso acontece por 
que razão nos havemos de admirar de que as 
cousas vão de mal a peior? A primeira neces
sidade do estado na minha opinião, . é um go
verno Justo e energico, um governo que tenha 
um i,ensamento de justiça e de energia, que 
saiba estabelecel-o, executai-o e desenvolvei-o; 

Seja-me licito pot· esta occasia.o pedir ao 
aclual minislel'io que se complete, porqne só 
depois de complelatlo é que se póde considerar 
um mi11islcl'io com as forças precisas para levar 
no íl111 o seu pensame11lo, e para exec11lai· a po
lilir:11 que melhor conv6m ao estado, para o 
mlminii:1lra1· pclu melhor maneira possível. 

Sr. presidente, nno posso deixai· pa!?sm· dcs
apercchidm; algumas observações que honlem 
fez o nobrn deputado pela pt'Ovincia de Minas 
Geracs ... 

O Sa. CARNEIRO LEÃO:- Peço a palavra para 
responder. 

O Sa. LIMPO DE ABREU :- •••• estranhando 
que nesta casa se censnrassem empregados, 
porque dahi poclião reímltar graves inconve
nientes que o nobre deputado apontou. Sr. 
presidente, eu sempre me pronunciei contra 
taes censuras, ao menos contra aquellas qne 
se pudessem fazer sem produzir documentos 
que pudessem proval-as ; o nobre deputado 
pela provincia ·de Minas está portanto hoje de 
accôrdo commigo. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Sempre estive : 
não se me . póde apontar um exemplo de 
ter chamado de prevaricador a qualquer em
pregado. 

O SR. LIMPO DE ABREU : - Mas o lado a. que 
pertenceu o nobre deputado nem sempre segnio 
esta reg1·a, que eu desejava que seguisse ; e não 
vejo portanto, nesta proposição do nobre de
putado senão que elle, ou o lado a que pertence5 
se convenceu do que eu antes me tinha con
vencido. Eu não costuma a fazer censuras a em
pregados, senão quando por alguma maneil"a 
as posso provar ; mas as censuras que se têm 
feito do lado ·a que pertenço não esta.o no caso 
de serem tao stig1uatisadas como o forao pelo 
nobre deputado ; se não se offerecêt·ão docu
mentos, porque nem sempre póde ter lugar, 
todavia se pl'Oduzirao razões e raciocinios que 
alguma attenção merecem; tanto isto é verdade, · 
que hoje tivemos a satisfüção de ouvir o Sr. 
contador-geral do thesouro justificar um dos 
factos . que tinhão sido arguidos nas sessões 
anteriores. 

O SR. VIANNA : - Está enganado. 

O SR. LIMPO DE ABREU: - Um facto escan
daloso pl'aticado na· vil1a da Pomba por occa
sião do troco do cobre .... 

O SR. VIANNA : - O nobre deputado nãO me 
entendeu. 

O Sa. LIMPO DE ABREU :- •••• acaba de ser 
até certo ponto justificado pelo nobre de
putado do Rio de Janeiro, contador-ge1·al do 
thesouro .... 

O SR. V1ANNA :- Nao, senhor. 
· O SR. Lr111Po DE ABREU : - • • • que parece 

que disse que houverão denuncias repetidas 
dadas ao thesouro a respeito de semelhante 
facto. Ora, se houverão essas den11ncias1 parece 
qu11 serino dignas ao menos de alguma investi
gaçno maior, en1b0l'a o resultado fosse nenhum. 
O nobre deputado, que é o mesmo que disse 
(file o mi11isterio, ott o governo, não tem meio 
alg11111 ele verificar a responsabilidade das the
sournt'ias, senão advertindo, reprehendenclo e 
demiltindo, ha de confessar que ainda que se 
nno possa verificar a responsabilidade de em
pregados publicos em certos e.: delerminadoz 
casos, todavia, podem da parte do governo 
geral e pl'Ovinciaes haver aquellas demons
trações que devem haver todas _as vezes que a 
confiança de um em pregado publico desmerece; 
todas as vezes que sobre a sua conducta possa 
haver alguma suspeita, que algum fundamento 
tenha para se lhe poder impôr pena. Ora, 
tem havido alguma das demonstrações, que 
estão muito no caso de haver em casos 
taes ? Creio que não ; creio que nenhuma 
demonstração tem havido. Não desejo dizer tudo 
quanto sinto, porque a susceptibilidade de 
alguns St·s. deputados se póde offender extra
ordinariamente ; e eu respeito muito a todos 
os Srs. deputados, e nào desejo offendêl-os 
nen~ lt!vemen te. Portanto o que tenho dito 
parece mais que sufficiente para demonstrar 
a minha proposição, que não foi mais do que 
nma conclusão do discurso do nobre deputado 
pela província do Rio de Janeiro, e vem a ser 
que o primeiro responsavel em rigor por todos 
os abusos, e falta de fiscà]jsação, é o ministerio, 
que não tem dado às providencias, que póde 
dar em virtude da lei, pa."ra cohibir todos esses 
excessos : o ministerio, que nem sempre pro
cura nomear as pessoas mais aptas para os 
empregos, e que pelo contrario tem muitas 
vezes tirado empregos a pessoas que • os têm 
exercido pelo decurso de longo tempo, para 
·nomear a outros, que vão principiar a aprender, 
e cujo serviço por consequencia não póde ser 
tllo bom como o de empregados mais antigas. 
Não foi o thesouro publico privado do dign_o 
inspector que tinha, sem se saber a causa dessa 
demissão ? Um ·senador distincto pelos seus co
nhecimentos como magistrado, como homem de· 
estado· .e como financeiro, não foi demittido do 
emprego de inspector do thesouro, ainda que 
substituído por outro sem duvida muito habil 
.e muito digno? Se se perguntar a razão desta 
demissão, lambem se dirá que é um effeito sem 
causa. 
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O Sa. CARNEIRO LEÃO :-E' pela mesma razão 
porque foi demittido o primeit·o inspector, hoje 
ministro da fazenda. 

O SR. LIMPO DE ABREU :- Se se perguntar 
porque foi demitlido o inspector da alfandega 
do Rio de Janeit·o, que acabava de sel' elogiado 
pelo mesmo governo que o demiltio, e que . o 
substituio por outro empregado na verdade 
muito babil.. .. 

O SR. V1ANNA :,-M11ito mais habil. 
O SR. LIMPO DE ABREU :- .... nno se dirá 

tamhem que foi eff('ito sem causa, e tal, qne 
chegou a ponto de se ,mtrega1· á negligencia esse 
cmpregudo, que acribam de servil·, sacrificando
su, cm urna commissrw de altn importancia? 
Sti se 1wt·gm1lar 11. cxplicnçllo desta demissão, 
dir-se·l1n q11e é por etreito sem· causa que o 
ministerio o demiltio, e que durante tanto 
tmnpo, nunca achou um emp1·ego a que pudesse 
dc!slinal-o 1 

Sr. pl'csidenle1 eu ainda tenho a fazer uma 
ohse1·vaçno, qnc envolve uma censura á com
missno que apresentou redigido e emendado o 
orçamento que nos occupa: consiste esta ob· 
servaçào em que a commissão guardou pro
fundo silencio sobre o emprestimo que o mi-
11islerio passado mandou contrahir ern Londres 
na imporlancia de 400 e tantas mil libras ster· 
linas, segundo o relatorio apresentado pelo 
nohre ministro da fazenda, que se acha presente. 
O minísterio de 19 de Setembro, tendo lido 
um credito de 4,558 contos de réis para ·oc· 
corret· ás despezas extraordinarias, entendeu
que o resto deste credito, na importancia de 
2,500 contos, devia ser coutrahido, não dentró 
do paiz, mas na praça de Londres. Em conse
quencia disto expedia suas ordens, e alli se 
conlrahio esse emprestimo na importancia de 
t 411,184, que vem augmentar a nossa divida 
externa. A lei, em virtude da qual o governo 
desse tempo foi autorisado para contrahir este 
emprestimo é de 6 de Outubro de 1837. NelJa 
se diz .que o governo fica aulorisado para con· 
trahir um emprestimo de 4,558 contos, sem 
declal'ar, sem dar a entender de maneira al
guma a faculdade de verificar este emprestimo 
em praça estrangeira.... . 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Está enganado• 
O Sn. LrnPo DE ABREU :- ..... donde é 

evidente que o governo nll.o podia veri
ficar ó emprestimo :ienno na praça do Rio 
de Janeiro ; porque, para ser autorisado para 
o contrahir em praçu estrangeira, era de mister · 
que fosse expressamente autorisado para isto, 
como foi depois por uma lei posterior <le 1838, ' 
que deu ao governo a· faculdade de contrahir 
um emprestimo ou na praça do ·Rio de Ja· 
neiro, ou em uma praça estrangeira, com obri
gaçM porém de serem cs juros pagos no Rio 
çte /an<>iro. Por conseque11cia~ desq~ qu~ ~ãQ 

houve esta autorisação expressa, estot1 persua
dido que sem abuso na.o podia este em presti mo 
ser contrahido senão no Rio de Janeiro. E tanto 
é esta a opinia.o do proprio ex-ministro da fa
zenda, que pouco ·tempo depois elle mesmo 
veio apresentará camara uma proposta para 
que a nossa dívida externa fosse convel'tida em 
divida interna. Se estes erão os principios do 
nobre ex.ministro da fazenda, se queria con
verter a nossa divida externa em divida interna, 
porque fatalidade foi elle augmentar os gra
vames que dessa conversão devião resultar,· allg
mentando a divida externa? Parece portanto 
evidente que á vista da disposição da lei, e do 
facto do nobre ex-ministro da fazendu, o resto 
deste emprestimo não podia ser c~mtrahido 
em Londres como foi. Cl'eio ter demonstrado, 
sem receio de ser contestado com justiça, que 
o nobre ex-ministro da fazenda não usou da 
lei como ella autorisava, ou para o fim que 
ella autorisava. Quanto á convenicncia desse 
emprestimo, é uma questãO, para cuja discussão 
me faltão os conhecimentos necessarios ; no 
emtanto direi que me parece que a causa unica, 
porque o nobre ex-minisfro dti fazenda, nno 
usando da lei na fórma que ella autorisava, 
foi contrahir esse emprestimo na p1·aça de 
Londres, foi. em consequencia das operações 
1·uinosas que tiverào lugar em Outubro de 1888, 
e em Fevereiro de 1839, e em que se contra
hirão emprestimos ao preço de 70, operações 
sem duvida ruinosas, e cujas causas já tive 
occasiao de estabelecer, quando se djscutio o 
voto de graças. 

· Erã.o estas causas, na minha opinião, a ma
neira pouco previdente, e mesmo desacautelada 

. com que S. Ex. emittio na praça do Rio de 
Janeiro uma quantidade extraordinaria de bi
lhetes do thesouro, a ponto de que elle não 
podia deixar nessa occasião de fazer uma 
emissão igual de apoli~es da divida publica; 
e então os compradores destas apoiices infalJi. 
veltnente lhe havião de impôr a lei, como im
puzerao, com grande sacrificio da fortuna 
publica. Mas se a cau-sa destas operações rui
nosas foi creada pelo proprio ex-ministro da 
fazendat creio que elle poderia encontrar meio 
de remo~~r essa causa, ou pelo menos de 
attenuar a stia influencia, sem recorrer ao meio 
de contrahir um emprestimo em ·uma praça 
estrangeku, que, ainda que .por ora não tenha 
produzido grande inconveniente, todavia não 
se póde assegurar que para o futm·o não venha 
a ser muito oneroso. Isto acontecerá desde que 
o cambio baixar de 30, todas as vezes· que 
tivermos de fazer remessas para o pagamento 
dos juros e amortisação desse emprestimo nov.a
mente contrahido: então teremos de fazer 
sacrificios extraordinarios, e teremos de soffrer 
um prejuizo constante e gravíssimo; porque 
apezar de~ to~as as providencias e perspicacia 
qu~ eu conheci 110 mini§lt:riQ de 19 de Se-
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SESSÃO EM 6 OE AGOSTO DE 1839 525 

lembro, eu supponho que ntto poderia chegar · 
ao pohto de poder fixar, de poder deteeminar 
que o cambio nunca desceria de 30. Tanto 
mais o supponho, quanto estou persuadido de 
que nem um passo deu essa administração 
para conservar ou melhorar o cambio. Tambem 
a este respeito nn.o darei mais nenhuma expli
caçao, porque estou persuadido de que a ca
mara bem entende toda a extensão de meu 
pensamento. Ora, sendo assim, ntlo posso 

Parece que isto é um principio de orei em, 
e que, pelo contrario, todas as vezes que o corpo 
legislativo quizer ter o privilegio de dominar 
por tal maneira as consciencias do paiz, que 
imponha como verdade aquillo que é uma fal
sidade, as conser:iuencias Mo podem ser . favo
ra veis aos· princípios de ordem publica, e ne
cessariamente ha de vir tempo em que dahi 
re;,u lte desconceito ao corpo legislativo, e outras 
consequencius que podem em muitos casos 
ser nocivas aos interesses da ordem e esta
bilirlade das nossas instituições. Sendo esta con
clucta mais franca e t11Jis consf.itucional, não 
receio qne a possamos admittir sem fazer mal 
ao ministro que praticou o acto , e ao 
mesmo tempo sem offender o bom senso 
publico. 

_, . _, d. . . . ' aeixar ae mgir uma respeitosa censura a com-
missão do orçamento, e principalmente a um 
<los seus dignos membros, meu particular 
amigo, por guardar o silencio e nno ter infor· 
mado a camara se por ventura a opinillo da 
commissno é que esta opel'aç!i.o foi autorisada 
por lei. 

Estou muito longe, Sr. presidente, de querer 
iniciar uma denuncia contra o Sr. ex-ministro 
da fazenda. Conheço que as circumstancias em 
que enUto se achava o paiz, e que as causas 
que podiao influir para se abalançar a esta 
op<~raça.o erão taes, que alguma desculpa, ou 
,iuslificação póde merecer; mas desejo qne 
quando o ministerio apresente um acto evhlen
ternente illegal, seja embora justificado pela 
maioria da camara; mas que não se diga q11e 
é legal aquillo que é evidentemente illegal. Eu 
não adopto o principio procbmado por algumas 
pessoas, de que o governo conslituc.:ional não é 
mais do que o ministerio com a maioria das 
camaras ; daqui se concluiria que · tudo quanto 
é feito pelo ministerio, e depois app,·ovado pelas 
camaras, é legal e constitncional. Eu desejo 
ao contrario disto. Eu não desejo que a maioria 
das camaras quando o governo pratica um acto 
evidentemente illegal, diga que é legal; porque 
isto vai offcnder o bom senso publico ; porque 
entre o ministerio e as camaras ha um poder 
e poder mnito consideravel, que é o da opiniao 
do paiz; e eu não conheço nem no ministerio, 
nem na maioria da camara a attribuição de 
fazer conhecer a ~inguem qne é legal o que é 
evidentemente illegal. Por isso, todas as vezes 
que se der uma hypothese semelhante como 
esta, me parece (póde ~er que esteja enganado) 
que convém primeiro que a maioria da carnara 
declare que o acto é illegal, e em segundo lugar 
que o ministerio deve ser j11slificado, deve rece
ber a immunidade em attenção ãs circumstancias 
que o forçárão a praticar esse acto. Se por con
sequencía se me nllo puder demonstrar que o 
Sr. ex-ministro da fazenda estava autorisado 
para contrahir o resto do emprestirno facultado 
pela lei de 1837 fóra do ímperio, eu desejaria 
que a nobre commissão do orçamento désse 
francamente o seu parecer a este respeito, di
zendo que o ex-ministro da fazenda violou a 
lei, mâs que a violou forçado pelas circum~ 
stancias em que o paiz se achava, e que por 
~onsequencia está no caso de ser justi· 
ficado1 e ~e se lhe qar urqa im1n:uq.idade: 

Ha sobre a mesa uma emenda, sobre qlle 
fali ou o nobre deputado de Minas Geraes, 
acompanhando o seu voto de observações taes, 
que não posso deixnr de offerecer-lhe em re
plica algumas observações. Refiro-me á emenda 
que augmenta a gcatificaçao do solicitador dos 
feitos da fazenda na província da Bahia. Voto 
po1· esla emenda, porque reconheço que ella é 
justa. Os af'n7.eres destes empregados têm-se 
augmentado pela divisão dos juízos, onde têrn 
de prncmar as causas fücaes ; e por este motivo 
entendo qne a emenda deve ser approvada. 
Mas o nobre· deputado de Minas disse que era 
conveniente qne nós acompanhassemos esta 
medida d~ ontras, para que a fazenda publica 
pudesse lorn.ir effectivas as suas cobranças, e 
fallou no restabelecimento do juízo dos feitos 
da fazenda. Ora, eu tenho pensado sobre esta 
medida lembrada pelo nobre deputado, e ainda 
mais me dediquei a este estudo depois que vi 
o nobre ex-ministro da fazenda apre.sentar uma 
proposta neste sentido ; rnas em resultado de 
todas as minhas observações, e do estudo que 
tenho feito sobre a materia, não deve sor
prender a camara que eu ainda na.o esteja inti
mamente convencido de que convém o resta
belecirnento deste juízo dos feitos da fazenda. 
Para poder einitfü a minha opinillo com toda a 
segurança sobre e:;te objecto,- seria muito con
veniente que eL1 tivesse algumas informações do 
St·. ministro da fazenda, que me parecem muito 
faceis. Eu desejava saber, em primeiro lugar, 
em quanto montava a divida activa do im
perio até o tempo em que se extingui o o j uizo 
dos feitos da fazenda ; segundo, em quanto 
monta a divida publica activa nos annos que lê.m 
decorrido depois da extincção desse juízo privi
legiado; terceiro, quantas as causas intentadas 
contrn devedores da fazenda publica por se re
cusarem ao pagamento de imposto~, tanto. no 
municipio do Rio de Janeiro, come nas pro
vincias, a respeito das quaes S. Ex. nos poderá 
informar. 

Senhores, eu já não creio muito em theorias, 
e dese~o rqais dirigir-me pela pratica. Comq 
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pos~o asseverar que a falta de arrecadaç11o das 
rendas publicas procede de não haver um juízo 
privilegiado dos feitos da fazenda, se eu não sei 
quantas causas a fazenda publica tem intentado 
contra seus devedores depois da extincção deste 
juizo ? Alguns senhores entendem qtle a resur
reiça.o deste juizo privilegiado será uma panacéa 
que vai enriquecer os cofres da fazenr:la publica; 
infelizmente ainda não pude conceber tão Ii
songeiras esperançasi não só porque me falta 
grande parte dos dados que espero que o Sr. 
ministro da fazenda me forneça, como porque 
estou por ora intimamente convencido de que 
a faita de arrecadaçt\o d~s rendas publicas 
provém principalmente, se nao inteiramente, ela 
fo.lla de zelo e habilidade de muitos co!Iectot·es ; 
Não posso crer· que enlt·e nós a 1•esislenc1a tenha 
chega.elo ao ponto que o contribuidor não queira 
pagal' o qne deve pt1gar em virtude da lei ; nrto 
me consta mesmo que no pouco tempo qué 
tenho exercicio oa relaç1\o da côrte, tenha alli 
apparecido urna unica quesU10 em que o de
vedo•· <><> l'"'"'"'e an nact"rnonto .-ln 1'm"",.lO 1\Tos • .. ...,;li"" ""'""'""'.., v p 0 ,:;.,,.1.1v '-'V pva , ... , 

juizos de primeira inslancia nilo me consta que 
haja causas intentadas por semelhante motivo, 
porque os collectados se recusem a fozer o pa
gamento daque11es impostos a que são obrigados 
em virtude da lei : consla-nie sim que muitas 
vezes os collectados deixa.o .de pagar porque os 
collectores ni\o procurão arrecadar o imposto ; 
e se ísto acontece no municipio da côrte, · como 
esperar que não aconteça nas provincias, por 
causas mesmo estranhas nos collectores, como 
pe]a difficuldade da communicação, grandes 
distancias e outros motivos que não existem no 
Rio àe Janeiro, e que muito embaração o col-
1ector, ainda que não seja negligente e prevari
cador, para pod':lr correr os dislrictos que estão 
debaixo de sua inspecção, onde deve perceber 
os impostos? Portanto, se se offerecesse uma 
medida que pudesse facilitar a cobrança expon
tanea com que o governo deve cont11r da parle 
dos collectados, póde ser que eu francamente 
desse o meu voto, porque estou persuadido de 
que os regulamentos que têm sido expedidos 
pelo thesouro em virtude da lei de sua orga
nisaçlío, que têm por fim a cobrança, não são dos 
mais perfeitos i e de q1ie se podem conceber e 
executar regulamentos mui~o melhores do que 
esses. Mas querer-se iniciar por meio de uma 
proposta apresentada pelo nobre ex-ministro da 
fazen~a, para a resurreiçilo do juizo privilegiado 
dos feitos. da fazenda, sem · se demonstrarem os 
inconvenientes que têm provindo da abolição 
àesse juizo, me parece que é um passo um 
pouco impmdente. 

O Sn. CARNEIR.O LEÃO : - Ninguem tratou de 
mostrar a conveniencia, ou inconveniencia, 
fallou-se nisto de passagem, 

O Sa. Lrn,Po DE ABREU : - Estou portanto 
mul·tn >+eso1u•do·a nr.mb0•,,,. aq"~11a -~~pos'h • 'l.V .L .& t'.& \JV 't\l,,~J, LA.'C;J ptU li:1 ••• 

O SR. CARNEIRO LEÃO : -E' natural. .-

O SR. LIMPO DE ABREU:-... porque em 
minha consciencia entendo que ella irá aug
meutar os vexames e oppressão contra os co1le-
ct"'cl"s e" the"" 11 f0 fl"I" t1'rnt'& deJ 1<> 0 S V"'"fage"" ='-•,.,. , ._.. •· ~vu CA.V L4.J L4' .tu a o.1..1t.( ..i..1~ 

que o nobre ex-ministro da fazenda antolhon e 
que alguns S rs. deputados parecem com o· seu 
voto apoiar. 

Eis as observações que po1· ora tenho a fazer 
sobre o orçamento a cargo do ministerio da fa~ 
zenda em 1840 e 1841. 

O Sr. Carneiro Leão: -Tenho de responde1· 
ás ob:;crvuções feitns pelo nobre. deputndo que 
acaba de sentar•se, O nobre dopt1b1do pela pro
vincia do H.io de Janeiro ( o Sr. Vianna ) exa
minando as c11usas das nossas desordens fürnn-
. t,•ns aHt,~b ""n_t"\ nn1-.t , ln·~ , ... ,,., nC"" .,.,.1,. (,C,.rA ' "" Ulv-nS a '-,Çl ns l\cl:::i, ..:::11tre .,_, qua,;.,. 

ennrnero11 a disposiçllo do mt. 48 da lei rle ,1 de 
Outubro de 1831, que uutorisa os presirlentes 
de provincias para estabelecerem despezas rpie 
se nno aclrnvao providenciadas pela. Ieí, e o Sr. 
Limpo contestou que isto fosse urna das cansas. 
Sr. presidente, não apresentnrei, nem o Sr. 
deputado quiz apresentar como causa u nica da 
desordem das nossas finanças n disposiçno do 
citado at·t. 48. En conheço qne na verdade al
guma desordem ha de fazer nas finançc:1s a appa· 
rição de urna de$peza que ni.'lo tinha sido pro
videnciada ; toda via, não sel'Ci e11 qne hei de 
provoçar a revogação desta disposição, apezar 
de conhecer os inconvenientes que della re
sultão, pol'que estou convencido da indispen
sabilidade àe sua continuação : veja-se o estado 
do Maranhão .... Sr. presidente, creio que farei 
melhor continuar amanhã, se V. Ex. o perrnitte1 

prH•que as muitas conversas, e os estarem-se 
retirando muitos Srs. deputados mostra que a 
cainc,ra esli:1 cansada. 

O Sa. PRESIDENTE : - Attenção, attenção : o 
Sr. deputado póde continuar. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : ~ Continuarei, mas 
rogo aos Ses. deputados que me não querem 
prestar atlenção, que se retirem, e que deixem 
que outros me prestem attenção. 

O ·· Sa. PRESIDENTE : - Attenção. 
O SR. CARNEIRO LEÃO :-Dizia eu que apezar 

de conhecer os inconvenientes que pode1n re
sultar do art. 48,· todavia não seria daquelJes 
que provocassem a sua revogação, porque é 
indispensavel em attenção ás distancias em que 
se acha o paíz. Considere,se o estado do Ma
ranhão: decretou-se para o anno financeiro uma 
quota para despezas militares, que é provavel 
que não fosse tal) que pudesse sustentar o 
estado de guerra civil que naturalmente temos 
de sustentar na actualidade naquella provincia ; 
e o que seria do p1·esidente do Maranhão se o 
art. 48 da lei de 4 de Outubro o não autori
sasse para pagar os militares chamados para 
o serviço extraordinario, a que as desordens 
havidas na provincia dão lugar? Perder-se-ia 
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a provmcia sem remedio. Naturalmenlc o pre· 
sidenle sel'Vio-se deste artigo da lei para apre
sentar uma força que possa resistir aos desor
deiros que alli estão em armas. Entendo pois 
que o art. 48 deve subsistir, embora possa delle 
resultar alguma desordem, que de,;emos pro
curar altenuar do modo que fôr possível. 

O nobre deputado por Minas julgou q'ue o 
Sr. deputado pelo Rio de Janeiro havia attri
buido grande parte dos nossos males a não 
ter o presidente do thesouro faculdade mais 
ampla para demitlir os empregados de fazenda, 
e perguntou que acção tinha e1.ercido o governo 
em virtude da faculdade que lhe concede a lei, 
parecendo censurar o governo por ter si<lo assis 
escasso em concedei· demissücis a taes em pre
gados. Imputações contrarias têm aqui appat·e· 
cido, e n!lo ha muito tempo, ent~ndendo alguns 
Srs. deputados que o goveruo tem sido excessivo 
nas demissões ; e entretanto o nobre deputado, 
como se não fosse homem publico, como se fosse 
alheio ás nossas cousas, apparece dizendo que 
não ha exemplo de le1·ern sido demittidos em
pregados por malversações ! ! Esquece-se o 
nobre deputado do que foi praticado no anno 
passado?! 

O SR. LIMPO : - Eu fallei cm inspectores e 
contadores das lhesourarias. 

O SR. CARNEIRO LE_ÃO : - O nobre deputado 
não fallou só em cóntadores e inspectot·es de 
thesoul'arias, como diz no seu aparte (eu lá 
chegarei); fallou em empregados de fazenda, 
e por isso lhe n~tarei que no anno passado 
houvera.o demissões de muitos empregados 
do consulado : que na alfandega da côrte têm 
havido demissões em differentes épocas ; o 
que mostra por consequencia que tem sido 
exet·cida esta acção que a lei faculta ao governo. 
O mesmo digo a respeito elos inspectClres e con- . 
tadores de· thesourarias, posto não possa apre
sentar os nomes de todos em um discm·o de 
improviso; lembt·ard o inspector de Sergipe, 
que foi demittido por malversações; lemb,·arei 
que ainda ha pouco foi demittido o da lhesou
raria do Ceará 1 talvez po1· se lhe attdbuir cousa 
semelhante. · 

MUITOS SENHORES :-i;>e nenh.um modo; está 
enganado. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: -- Eu o suppunha; 
lembra-me que tambem.foi_ demitlido o ins
pector da thesouraria de S. Paulo por se lhe 
attribuir uma irregularidade de serviço. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Não ; foi demit
tido para deixar o lugar a outro; é homem 
muito capaz. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Não o contesto, nem 
· tenho em vista ::iccusar a empregado algum ; 
mas ao menos no juizo do governo elle tinha 
commettido uma irregularidade. Não sei se 
este juizp· é ou não ex.acto, porque não estou ao 

facto das circumslancias, assim como direi que 
c:ada um de nós nao póde formar um juizo 
exacto sobre os motivos que occasionarão 
muita~ demissões do tempo do Sr. deputado 
por Minas : não sei mesmo se o inspector que 
servia em S. Paulo anteriormente a este, que 
foi demittido pela administração de 1_9 de Se
tembro, não foi demittido para fazer lugar a 
esse ecclesiastico, porque era o tempo em que 
oa ecclesiasticos servião para inspectores, pre
sidentes e até para juizes de direito. (Apoiados.) 
Não é pois exacto que o governo não tem usado 
da faculdade que a lei lhe dá de demittir em· 
pregados de fazenda. 

Figurnn o nobt'c deputado que eu me tinha 
escandalisado por se haver censurado um em· 
pregado publico de minha provincia; e figurou· 
se-lhe lambem que o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro havia manifestado a cxistencia de 
abusos na minha província, pelos quaes deve 
ter responsabilidade ; mas figm·ou cousas que 
não l10uverão na realidade, Recordou-nos tarn· 
bem de que em outro tempo o nobre deputado 
censurára a facilidade com que na camara se 
s tigmatisavão alguns empregados publicas, at· 
tribuindo-lhes crimes, defeitos e vicios, desti
tuídos de provas baseadas em documentos ; e 
pareceu admirado de que eu adapte hoje a 
mesma opinião; e porque eu lhe lembrasse 
que nunca· chamára de prevaricador a empre
gado algum, fez-se forte em dizer que membrm; 
do meu lado usarão. algumas vezes dessa facul
dade! Sr. presidente, eu não reconheço solida
riedade cofll pessoa alguma a respeito de 
opiniões, porque sempre as tive minhas; não 
aceito pOl'tanto para mim as imputações que 
possllo se1· feitas ao lado a que pertenço, 
excepto a respeito de opiniões que eu tive1· pro
fessado. Não aceito pois aqnillo que o nobre 
deputado puder attribuir a membros da casa, 
que em um ou muitos casos votassem commigo. 
Mas, o nobre deputado juJgando fazer-me uma 
imputação, não me fez imputaçno alguma; 
quando não, rogo ao nobre. deputado que 
moske qual foi o empregado a quem tratasse 
de prevaricador, ao qual accusasse de ter feito 
roubos escandalosos, antes que informações 
officiaes a que se tivesse proçedido pudessem 
fazer recahir sobre o empregado a suspeita de ter 
comméttido tal crime ; mesmo depois destas 
informações eu seria tanto mais difficil e cau
teloso em aventurar taes asserções, quando sei 
que a minha qualidade de irresponsavel me 
punha em superioridade muito grande, e punha 
o empregado na impossibilidade de reyindicar 
a 51ua honra. 

O que eu notei hontem foi que o Sr. Marinho, 
fazendo censuras ao inspector da thesouraria 
de Minas Geraes, usou de termos muito acri
moniosos ; e tanto mais justo ·me parecen o 
meu reparo, quanto este empregado .. goza de 
boa reputação, e quanto os factos que apresen-
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tava o Sr. Marinho não podião fazer recahit· 
susp~ita sobl'e aquelle empt·egado. Mostrei que 
desses factos era.o anteriores á sua adrninís
traçn.o alguns delles, e que a respeito das no
meuções de alguns em pr·egados no troco do 
cobre, sendo tllas feitas no tempo em que a 
administraçãO a qae pertenceu o Sr. Limpo es
tava em exercicio, tinl1ão sido approvadas pelos 
presidentes que elle nomeára ou conservára. Eu 
julgo que taes nomeações forno bem feitas 
e bem approvadus 1 e acho que estas pessoas 
merecião até entno o conce_ito de probas, e 
que o governo de enlao, -posto eu não tivesse 
para com elles muitus sympathias, obl'Ou bem 
em as fazer. Na verdade, como ·eu disse 
hontem, depois de finalisado o ultimo troco 
em Minas, se começárão a espalhar impu
tações vagas sobre diversos empregados de dif
ferontes estações de lt·oco das estabclechlns em 
algm;1s dos ponlos das provincias, mas não 
passão de Ílllputações vagas que se não provn.o. 
A lei era defeituosa de sua natureza, e o nobre 
deputado (o Sr. Limpo) é um dos que conlribuio 
para sua factura. Muitas pessoas entendidas em 
finanças provárllo aos nobres deputados que vo· 
tárãO pela lei, que ella trazia ruina grande para o 
paiz1 e moslrárao a probahili<lade, a possibilidade 
~ ~e füzerem muitas prevaricações, que nn.o ha
veria meio de conhecer ; mostrou-se-lhes ludo 
com muita evidencia ; mas os nobres dep11tados 
apezar disto julgára.o que o bem da patria 
exigia que se trocasse ·o cobre, e estabelecêL·ão 
a lei, nao dando ao governo os verdadeiros 
meios de poder bem fücalisar esta operação ; 
cal'regue, pois, o nobre deputado com a culpa 
que lhe possa caber por ter concorrido pnfa 
uma lei que tanta ruina tem trazido ao paiz, 
e carregue com a responsabilidade de sua exe
cução, porque as instrucções para as operações 
do troco e essas nomeaçoes forão todas íeitas 
no tempo de sua administração, e appro
vadas pelos presideo tes nomeados, ou conser
vados pela administração de que fez -parte ; 
selldo até commeltidos 110 seu tempo tambein 
os ãhu.sos que se imputão. (Apoiados.) Eu disse 

· que não haviã.o sido dado ao governo os ver
dadeiros meios de fiscalisar a operação ;· e na 
v~rdade, Sr. presidente, não era possivcl que o 
governo pudesse fiscalisa.r as .. muitas estações de 
troco estabelecidas em Minas Geraes, em ex
traordinarias distancias da capital, sendo ne
cessario nomear ~m pregados dessee lugares, 
sobre os quaes nAo podia ter toda a vigilancia. 
Isto naturalmente podia dar lugar a abusos, 

· porque, dependendo a bondaae da operaç~,., 
quasi unicamente da r,robidade e 1isurâ desses 
empregados, se não tivessem estas qualidades, 
se o presidente, thef.Oureiro e escrivão qui~· 
zessem entender-se para se enriquecer, o podiã.o 
facilmente fazer de rµaneira que, ninguem 
lh'o pudesse lançar em rosto, e que não se 
pudesse provar. Entretanto, estou persuadido 

de que taes ab11sos se não commettérão em 
Minas. 

Mas, disse o nobre deputado que o Sr. de
putado pelo Rio de Janeiro confessára que se 
havião commeltido abusos em Minas. Se bem o 
entendi, o Sr. deputado na.o fez tal ·confissão ; o 
que disse foi que se tinhlló feito imputações a res
peito da Pomba, ma.; que não está persuadido 
de que se provassem ; antes os que fizera.o taes. 
imputações não quizerão dar denuncia. Se
nhores, é facil dizer : - fulano roubou - ; 
porém, a apresentação da prova, com ri8co de 
ficar o denunciante sujeito á pena de ca1um
niador, é um pouco mais diffü:il. Alguem que 
fai facilmente estas imputações não se quer 
encarregar ela prova. Note-se mais que a im
putaçM mais gt·ave que se faz a respt:ito da 
Pumba recahe sohl·e um homem que não foi 
empregado no troco, mas que se diz que teve 
a habilidade de seduzir os outros. Fazem
se eslas imputações como se fazem sobre 
oukas localidades de Minas, mas persuado
me de que são vagas, porque as vejo des-· 
tituidas das provas necessarias pura mere
cerem Cl'edito. Entretanto, admitto que pu
dessem te1· lugar abusos, porque a lei dava lugar 
a elles. 

Sr. president~, a hora está adianta.da. Se 
V. Ex. consente, eu continuarei ·amanha. 
Tenho muito a dizer, e não é possivel con
cluir hoje. 

O Sa. PRESIDENTE: - E' á camara que com
pete conceder faculdade ao Sr. deputado para 
continuar amanha. ! eu então a consultarei. 

A ordem do dia é a mesma de hoje. Levanta
se u sessão ás 2 horas e meia da tarde. .... 

Sessão em. 7 de Agosto 

PRESIDENClA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SmdMARIO.-Ex.pediente.- Varias 1·esoluções.
Ordem do día.-Oarta de naturalisação.
O,·çamento da fazenda. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo que se réune numero legal ·de Srs. 
deputados, abre-se a sessão, lê-se e approva· se 
a aeta da aatecedente. 

Falta.o com causa participada os Ses. Ca
jueiro, Sebastião do Rego, Urbano, Cintra, 
Calmon, Visgueiro, Paulino, Bustamante, Alci
bíades, Miranda, Ribeiro, Pedro <le Alcantara, 
Assis Mascarenhas ; e sem ella os Srs. Carneiro 
de Campos e Dias dê Toledo. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do· expediente 
lendo um o.ffi.cio do secretario do senado, par
ticipando que ó mesmo senado adoptou e vai di
rigir á sancção imperial a resoluça.o · a~~o-
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risa11do ó govel'no a mandai; passar carta de 
naluralisaçllo de cidadão hrazileil'o a João 
Hulchens e- ,lollo Diogo Stui·z,-li'ica a carnara 
inteirada. . 

Vai á mesa o requerimento de Francisco 
Joaquim da Silva Br·aga. 

Julgno-se objecto de deliberaçllo e vllo a 
imprimir oi; seguintes projectos de resolução 
das c.ommissOes, 3ª de fazenda, orçamento da 
fazenda e pensões e ordenados : 

cc Foi~ 'presente á 3ª com missao de fazenda 
um requel'imenlo de Miguel Tavares, cidadão 
brazileiro, da cidade do Maranhão, acompa
nhando um proc:esso civel, em que o suppli
canle obteve senlença contra a fazenda na
cional pela quantia de trinta e dous contos du
zentos e cincoenta e seis mil cento e cincoenta 
e tres réis, importancia do casco, e carrega
mento do navio-Imperador Alexandre-injus
tamente apresado por lord Cochrane, com
mandante em chefe das forças navaes do im
perio, no tempo da g4erra da independencia: 
; «~O snpplicante tendo em seu favor sentença 
no tribunal do almirantado, pela qual se de
clarou má presa o navio-1,nperador Alexnndre 
-intentou a sua acção contra a fazenda pu· 
blica para haver a indemnisação correspondente 
ao valor do casco, e carregamento do navio 
apresado, assim como os prejuízos e damnos, 
que disso lhe resultárãO. Havendo conseguido 
sentença em seu favor no juizo da 1" iristancia 
desta côrte, foi ella revogada por acordão da 
l'elação, do qual havendo recurso para o su
pl'emo lt'ihunal de justiça, foi-lhe concedida 
revista, e afinal ju !gado o processo pela re
lação de Pernambuco, onde se lhe tnandou 
pagar a quantia sobredita de 32:266$153, im
portancia sómente do casco, e carregamento, e 
dasallendidas as reclamações de juros, perdas 
e damn_os, que o supplicante pedia em seu li
bello .. 

« A commissão entende que bavendo es
gotado os meios juridicos nos tribunaes com
petentes do imperio, e havendo a final o sup
plicante sentença em seu favor do poder ju
diciario, que pela nossa constituição é inde
pendente, e cujas decisões nl:l.O podem ser sus
tentadas nem revogadas por outro poder po
litico do estado, cumpre ao governo _mandar 
pagar ao supplicante a importancia da sentença, 
que em seu· favor obteve. _ 

« Acc1·esce haver-se já mandado pagar recla-· 
mações em casos identicos, como foi a de 
Loure11ço Antonio do Rego, mandada satis
fazer por·uma resolução da assembléa geral de 
8 de Agosto de 1837. · 

· " Por isso é a commissão de parecer que se 
defira ao supplicanle com o s~uinte projecto 
de. resolm,10: 

cc A assembléa geral legislativa resolve: 
" Art. 111• O governo é autorisado a mandar 

salisfaier a Miguel Ta vares, na fórma da lei de 

.'fOJlO 11 
, .. 

lõ de Novembro de 1827, a importancia di\ 
sentença por elle obtida contra a fazenda na· 
cional, pelo injusto apresamento do navio Irn
pe1·ador Alexandre, feito pela esquadt•;i de 
lQrd Cochrane, oommandante em chefe das 
forças nava.es do imperio no tempo da guel'ra 
da independencia. 

1c Art. 2º. Fica.o revogadas as leis em con
trario. 

1c Paço da camara dos deputados, 8 de Julho 
de 1839.-8. Martin,'/.- J. J. Paclieeo. ,1 

<< A' cornrnissão do 01·çamento de fazenda 
forão presentes tres representações : 1", da mesa 
administrativa da casa de misericordia da cidade 
da B,1hia, rernettida pelo ministro da fazenda 
em officio de 2 de Setembro de 1837, pedindo 
ser isenta de pagar a taxa do sello das loterias 
extrahitlas a · favor _daquelle estabelecimento, 
como ora, e pela primeim vez se exige em 
virtude do alvará de 17 de Jnnho de 1809, e 
das leis de 8 de Outubro de 1833, e de 31 de 
Outubro de 1835, que diz ella parecem menos 
justamente appJica<làs á casa represent.mte, a 
exem pio do que a tal respeito se pratica com a 
casa da misericordia da·côrte do Rio de Janeiro, 
cujas loterias são isentas do imposto do sello, 
o que não é exacto. 

cc 24 • Do provedor d~ irmandade da miseri
cordia desta cidade, pedindo ignal isenção, em 
attênça.o nM só aos fins de um lM pio estabeleci
mento, como porqr1e ella é obrigada a ded nzir das 
lotet·ias 9:000$000, a sabel': 1:000$000 para o 
seminario de S. José, 2:000$ pa1·a o de S. 
Joaquim, 4:000$000 para os expostos, e 
2:000$000 pat·a o recolhimento das orphãs ; e 
á d~duzir-se mais a importancia do sello além 
das despezas de sua exlracçno, vem a ficar 
quasi ,nada em seu beneficio. 

" 8 ... Dos directol'es do monte-pio economico 
dos servidores do estado, . pedindo lambem a 
isenção dessa éontribuição, em altenção aos fins 
do mesmo estabelecimento. · 

cc A commissão do orçamento da fazenda com
quanto t'econheça justas, e de equidade as 
razoes .prodnzidas pelos ·1mpplicantes, todavia 
julga na.o poder defedr-lhes sem fazer injustiça 
a outros pios estabelecimentos, que se acha.o 
em igualdade de circumstancias, puecendo-lhe, 
preferivel antes conceder-se a estes pios esta· 
belecirnentos mais algumas loterias, coti.io já 
se acha proposto para a casa da misericordia · 
desta côrte, do que faz€'rem-se taes excepções. 

« Quanto porém aos atrasados desde 1809 
que o thesouro e as thesourarias dcixárão de 
procurai· em tempo, julga a com missão de toda 
a equidade, que se fües defira com a seguin_te 
resolução: 

· « A assell)bléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. As casas da misel'icordia que 

. deixárAo de pagar o sello dos bilhetes de lo
terias, em conformidade do alvará d~ 17 de 
Junho de 18091 ficão exonern,d~~ do s~u paga-

~ u-
- ' 
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mento até á data da lei de 31 de Outubro de 
1835. 

,, Paço da camara dos deputados. 21 de .T ulbo 
de 1839. - .JJf. N. Castro e Silva. - J. F. 
Vianna.-0. Carneiro de (}am,pos. » 

e, A commissão de pensões e ordenados tendo 
examinado o requerimento, e mais documentos 
de Francisco Martins de Carvalho, guarda na
cional da 1" brigada de cavallar-ia da provincia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, dos q11aes 
consta ter elle valerosamente combatido a re
hellião a favor da causa da legalidade, havendo 
sido prísioneirn, e depois coulinuado a servir, 
T'tl~n 1 t'!l n rlrt-1 ho rt Ac:!f !l e: nn ,1 OtffH\.ri r, ~ nrd t•t O: 
,ll. .... ~u,;11,.\..\,j,l ...... 'U-J..I..I.V '-4"-"..;11.U ~~~'"" Ll\,Jf'l...l'~(.11.\J U pu,1,.1.si... 

achar•se l'eduzido a inJ igencia, reciuerenclo por 
este justíssimo motívo uma pensfto ao i:;overno, 
a commissao julga que se devia approvm· a 
graça concedida em 1·ccompensa de seus ser
viços, offerecendo a resoluç!lo seguinte : 

{e A assembléa geral legislativa resolve : 
« Fica approvada a pensão aonqal de cem 

mil réis, concedida pelo governo a Francisco 
Martins de Carvalho, guarda nacional da l'· 
brigada de cavallaria da provincfo do Rio 
Grande do Sul, por decreto de 24 de Setembro 
de 1838. 

« Paço da camara dos deputados, 19 de .Julho 
de 1839.-J. M. Carneiro da Onnhu.-M. J. 
Cavalcantí de Lacerda. J1 

(< Serafim Caetano Alves Viéira, capitão do 
1" corpo de cavallaria da guarda nacional da 
provincia de S. Pedro do Rio "Grande do Sul, 
havendo denodadamente uffrontado a morte em 
varios combates que têm tido lugai- naquella 
infeliz provincia, pelo exaltamento de princípios 
politicos, por caprichos, vinganças e mallogradas 
ambições, tendo sido . por duas vezes grave
mente ferido, prisioneiro, e rnilagro::.amente fu. 
gido ás mãos da tyrannia dos inimigos da mo
narchia constitucional, no terri vel momento em 
que o ião assassinar com outros, e não obstante 
tudo isto, ter continuado a servir i vendosse 
reduzido á indigencia, e com numerosa. família, 
requereu uma pensão ao governo, que lhe foi 
concedida por decreto de ó de Setembro de 
1838, pren-lio que a commissão acha · muito 
pequeno á tanta coragem, e devoção patrio
tica ; mas que não póde augmentar, 110 apuro 

· em que se achao as rendas da naça.o, e por isso 
é de parecer, que se approve a graça concedida 
pelo governo, offerecendo a resolução seguinte : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« E' approvad~ a pensão annual de du

zentos mil 1·éis, concedida pelo governo por 
decreto de ó de Setembro de 1838 a Serafim 
Caetano Alves Vieira, capitão de cavallaria da 
guarda _nacional . da província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. 

· « Paço da camara dos deputados. 29 de folho 
· d~, 1839. - Joaquim Mcmoel Carneiro <ln, 
-<Junh.a.-M. L 0 Oavalcanti. » . 

Lê-se, a vai a impl'imir por votaçllo da ca
mara, o seguinte parecer : 

<( A comrnissrto do banco examinou a re • 
presentação dirígi~la. ao governo _pela com
missão daquelie exlincto estabelecimento, em 
que expõe encontrar a maior ímpossibílidade 
em entrar para os cofres do thesouro publico 
com as quantia~ provenientes àos àiviàenàos 
ainda não devidamente reclamados, como lhe 
fôra ordenado por portaria de 17 do proximo 
passado rnez, expedida pela repartiçào da fa ... 
zen da. 

« Funda-se a representaç!\o em que na 1ei 
de 23 de Setembro de 1829 nada se deter
mina à tal l'e8peito, e no art. 1-1 da mesma 
lei se impõe á commissão liquidadol'a a pena 
dos aue dissir.>ão os bens oub!icos. todas as 
vezes· qne os fundos do extí'ncto bc);lco forem 
distrahidos, ou pol' qualquer causa ou pre
texto forem applicados a outro fim, àinda 
que de despeza publica : e finalmente, a]. 
lega-se na representação que assim se tem 
entendido já. 

(e Sendo evidente que o citado art. 14 da 
lei de 23 de Setembro de 1829 só leve por 
fim acautelar que os fundos do extincto banco 
não fossem extraviados, nem mesmo despen
didos pelo governo em prejuízo dos accio· 
nistas; tal disposição não póde ser applicavel 
á mediâa proposta á camara em conformi
dade do art. 9º da lei de 24 de Outubro de 
1832, onde expressamente se determina que 
os dinhefros provenientes dos bens dos de
funtos . e ausente;:;, a proporção que · fot'em 
sendo arrecadados pela competente autoridade, 
sejão logo recolhidos nos cofres das lhesou
rarias, sendo pelas mesmas feito o pagamento 
ás partes interessadas em virtude de depre-

" cadus legaes ; sendo igualmente de. nota_r-se 
· que, ainda mesmo no caso de não existir 

disposição legislativa tão terminante, como a 
que acaba de citar a commissão1 devêra re
gular-se tal remoção das quantias mencio
nadas pelo mesmo principio que obrigou a 
com missão liqui<,ladora a entrar no thesouro 
em 1835 com a quantia de cento e cinco 
contos, provenientes de bilhetes não substi
tuídos. 

« Portanto, é a commissão de parecer que 
na lei do orçamento· se insira o artigo se~ 
guinte: 

« O governo fará. desde já recolher nos 
cofres publicas a importancia dos _dividendos 
do extincto banco não devidamente .recla· 
mados pelos seus respectivos proprietarios, 
na íórma do art. 91 da lei de 14 de Outubro 
de 1832. 

e< Paço da camal'a, 7 de Agosto de 1839.
Montezuma..-· J. F. Vianna. J1 

Lê-se o seguinte projecto da commissão de 
pensões e ordenados : . · 

« A commissão · de pen.sões e ordenados 
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SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1830 531 
tendo examinado o decreto de 24 de Julho desse requerimento ( que lt) não devia passar, 
proximo passado, pelo qual o governo con- porque nenhum resultado surtiria das jnfor-
cedeu a Antonio Joaquim Nunes a pensão mações ahi exigidas; porque igualmente se se 
annua1 de 240$, 'não só em remuneração divulgassem essas informações que os agentes 
dos serviços por e1le presta dos á causa da do governo da.o-lhe secretamente, set·ia isso 
ordem na proviucia de S. Pedro, mas contrario á boa ordem, e nenht1in chefe de 
tlm1hem em altençao o ter ficado aleijado de repartição havet·iu que se quizcsse compro-
ambas as mMs por occas.ião de uma e1tplosão melle1· dando informações sobre a conducta 
de polvora, que houvera no ]aboratorio do nr- de seus s11hordinados se pudessem ellas ser 
senal de guerra daquella provincia; e achando divulgadas. Patece-lhe que o nobee depu-
tudo sufficientemenle comprovado por doeu- tado n1\o reparou nas cil'cumstancias actnaes, 
mentos, e por informações officiaes do presi- pois nlo ~ elle nntor do requerimento quem 
dente da. provincia1 é de parecer que seja quet a div11lgaçll.o dessas infot·mações que de-
approvada a pens~o pe1a seguinte reso- verião ficar em SE'gredo. Se esses segredos nao 
lução : tivessem sido revelados a respeito de Manoel 

· cr A assembléa geral legislativa resolve: Zeferino dos Santos pelo nobre ministro da 
e( Artigo unico. Fica approvada a pensão de cot·ôa, de certo nM faria o orador este reque-

240$, conferida por decreto de 24 de Julho rimento, nem é elle que quer o. compromet-
de 1839 a Anto11io Joaquim N11nes em re- timento do presidente de Pernambuco. Quer sim 
muneração dos serviços por elle prestados á retirar o compromettirnento que pela maneira 
causa da ordem na província de S. Pedro, ambígua por que se pronunciou o St·. ministro 
onde ficára aleijado d~ ;unhas as mãos. da fazenda póde resultar-lhe. Lendo as palavras 

« Paço da camara dos deputados, 7 de do nobre ministro, o orador faz observar que 
Agosto de 1839.-.ftf. J. Cavctleanti da La- S. Ex. de~ bem a entender que foi sómente 
cerda.-J. M. Carneiro da Cunha. cc po1· instancias do presidente da província que 

O Sr. Nunes Machado requer que seja dis- houve a destituição do Sr. Manoel Zeferino dos 
pensada a impress~o; assirn se decide. Requer Santos: e como disto se pódem originar in-
a urgencia ; é ella approvada, e sem discussão tdgas, quer o orador evitai-as, pondo tudo 
approva-se e adapta-se ·a resoluç~o. patente. 

Nota que deve considerar-se o ministro im-0 Sr. Alvares Machado (pela ordem) re- mediatamente responsavel pelos seus actos, 
.mette á mesa um documento que vinha an- quaesquer que sejão as causas e meios que o 
nexo á denuncia dada pelo Dr. Miguel At'- induzirão á praticai-as, e levanta-se contra o 
chaugelo Ribeiro de Castro Camargo contra o systema adoptado pelo ministro de fazerrecahir 
ex-ministro da fazenda o Sr. Calmon> e peqe a responsabilidade de seus actos sobre os 
que seja elle remettido á commissão especial agentes de quem pede as informações.O.governo 
respectiva., póde pedir as informações; mas desde que obra 

Lê:se e approva-se o seguinte requerimento em conseqnencia dellas, é responsavel : pelos 
das commissões reuniàas do orçamento da fa. . seus actós, e não deve fazer recahir a intriga 
zenda, e 3n de fazenda : . . sobre .seus agentes. · 

cc As commíssões reunidas do orçamento da Qual será. 0 chefe de reparti,ção q11e queira 
fazenda, e 3ª de fazenda, para poderem in · informar,sobre seus subalternos, se õ governo 
terpôr seu juízo sobre o ·officio do ministro e na.o guardar O segredo a esse respeito, e .. sim 
secretaóo de. estado dos negocios da fazenda, fizer álltisões terriveis, capazes·de comprometter 
de 27 de Julho· do corrente anno, prf:!cisao seus agentes. , 
que se peça.o · com argencia ao governo: 1º, Observa. que as informações que pede são 
todos os dociúneritos que cbmprovão as des- tanto mais necessarias, quanto pela maneira 
pezas constantes das relaçõe·s números 2º e 3º: com que S. Ex. exprirniçi-se pela segµnàa .. vez 
2°, ~nfornie quanto foi o sal_do · que ficou do nesta casa deu a entender que fôra .esse em· 
emprestimo con trahido . em Londres, feitas · prega,do · demHtido por faltâ. clê ordên{na al-

. as despezas. alli no anno finánceiro ulfrmo; Janifog~; .o órad,or attdbúe éssas expressões do 
Bº, · o· saldo do thesouro no mesmo anno, mitjistr.9 ao ·qeséjo que sem dllviaa· teve.·d~ re-
e ·quanto se ha pagô 'por conta do mesn;io parar a ·rmpfiidericia qu~ ha\lia cômmeltido; 
saldo. ., · parece-lhe porém ·qué foi. pê.ioi·~- em'encJa 1q?e 
, :. (<_ Paço d~ caqiar.a · dos .deputados,'. 7 de-. 0 soneto; ·S; : Ex. nllo .. sómente se .c.ontrad1z, 

:AgoSt() .de. ,18.3~-~],f~ ···1v.·: Castr~ é\~ilv(!,,-:-. . mas: atéirrogou Üma grave censura ao ·Sr.,Ma
J. F. Yia,ana.~J. J. Pacheco. -8. Martins.- noel Zeferino. quando disse que na.o foielle ·des-_ :if. . .Àniwral. », :.;. ·,.,,; .: ·,_ '"· · ·• .. , .· •,.·. . füuidp por exigenciA,do preside.nte·, m~s.porque 

Continua.,.a ;disc,~~sã~: a~i~i;ia::sobr~·o r,egue- .. nas informações pelo~ presid~µte-~dadâs. :resum~ 
rimE!~to;çlo.- Sr. ,~!l.Q~,~, ,M11chado·., ,, · <•, ',.~ · • .. ··b.ra:vll~·pro.vas de má. gerencia .da alfa~dega de 

· ··: ;, , O< Sr~· Nunes Machado observa qu~ ó·illustre . ,Pernall:lhuco:. ·parcl.,,re~alv,ar .o caraçte.~,,·~~sse 
· · . depurado de Minas achou q~e :a primeira- pa~te .. : empregado;.: querendo. resalvar o presideu.te da 
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532 SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1-839 

província da intriga que se lhe possa suggerir; 
exigio o orador esses esclarecimentos, e tanto 
mais que não existindo relações de boa ami
zade entre esses dous cidadãos, póde · algum 
mal intencionado suppôr e propalar que n Sr. 
:Manoel Zeferino dos Santos fôra sacrificatlo ao 
capricho do presidente. 

Declara que admitte até certo ponto o prin
cipio emittido pelo nobre deputado por Minas 
(o Sr, Carneiro Leão) ; não, porém, em toda 
a snn amplidão: entende q11e no systema re
presenl.alivo esses segredos, esses rnystel'ios são 
incompatíveis com as gat·ontias dos cidadãos 
brazileiros, e toda a administração mysteriora 
é sempre opp1·esso1·a e tyrannica. 

Admi!tirá alê certo ponto o segredo nas 
communicações do governo e nos motivos que 
decidem sua acçao; mas qt1ando um cidada.o 
ou fnnccionario publico sem mancha fôr des
tituído, como foi o S1•. Manoel Zeferino dos 
Santos, concede-lhe o orador o direilo de exigir 
·do governo as cnusas de sua destituiçrto, pois 
q1le isso -importa a sua dignidade e decõro ; 
porqrre é innegavel que estas d~stituições trazem 
sempre algum desa1·. Por ora faz sómente essas 
reflexões, guardando o seu desenvolvimento 
para a discussão do orçamento. 'fermína de-
clarando que o cidadão que s11bstituio . ao 
Sr. Manoel Zeferino dos Santos é seu particular . 
amigo, e o conhece por h_omem honrado : mas 
nem por isso esquecerá qualquer injustiça que 
se teoha feito ao outro. 

Fica a questão adiada pela hora. 

.PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Conlinúa a discussão adiada sobre a reso-
lnç.ão que concede carta de naturalisação a 
Bernardo Xaviet· Pinto, natural de Portugal. 

O Sr. G~mes Bibeiro pede licença· para t·e
tirar a sua emendai· porque em parte foi ella 
substítuida pela do Sr. Montezuma, que contén1 
a· niesma idéa, mas bem desenvolvida; e até. 
porque tem de votar contra essa emenda por 
não ter sido ofierecida em occasião propria. 

A camara consente Q\le seja retirada a emenda 
do nobre deputado. 

O Sr. :Etezend.e · otrerece a seguinte emenda, 
que é apoiada, e depois· retirada a r,eclido seu. 

<e Fica derogada à lei de 23 dé Outubro ()e 
1832, que regula à concessão das cartas de 
naturalísação. - Jlesende. » .. _ . 

O Sr. llego Monteiro offerece ·como artigo 
addilivo, a resoluçao n. 178 do anno passado, 
e é apoiado. 
. O Sr. Galvio diz que a materia que neste 

monYento occupa a casa é tJo simples em sua 
es~encia, tao pequena em su~ · importancia, 
comparada com os grandes objectos que cumpre 
tratar no· breve espaço qne ainda resta, que 
muito sente que tomasse grande parte da sessão 

de hontem e <fne hoje tenha ainda de roubar 
algum. Não concebe, nem é possivel conceber 
como, havendo esta camara, desde que tem o 
orador a honra de tomar parte em suas dis
cussões, continuamente approv_ado resoluções 
semelhantes, queira boje rep1·ovar o que bem 
podia approvar sem o menor. escrupu ]o rle 
consciencia, até sem discussão, compromeUendo 
se na opinião dos honrados membros da com
missâo que offereceu esse parecer. Mas uma 
circu ~stancia lhe pareceu singular, e vem a 
ser que o nobre deputado que hontem fallou 
combatendo este parecer, e deplorou com muita 
razllo. o tempo que se gastava em discutir esta 
questão, fosse o mesmo que de algum modo 
pet·desse esse tempo, especialmente fundando, 
como fundou sua opposiçllo em um racíocinio 
menos verdadeiro, isto é, que para obter qual-· 
quet· estrangeiro carta de cidadao. brazileiro, é 
preciso que lenha prestado relevantes serviços. 
Em todos "s paizes que ao orador são conhe
cidos, qualquer estrangeil'O. sabendo ler, es
crever e contar, e tendo uma industria e pos
suindó meios de viver honradamente, não ne
cessita de maiores habilitações para ser natu
raJisado ; isto acontec-e em paizec; mais populosos 
rlo que o Brazil : como pois exigir-ae mais 
escrupul_osas justificações ? O Brazil possue 
uma extensão de terreno 60 vezes màior que 
a Inglatel'ra, entretanto que· niio conta a sexta 
parle de seus habitantes. Accresce que no meio 
da nossa populaça.o existe uma massa hetero-
genea que tanto nos ameaça, e cuja fermentação 

· devemos procurar por todos os meios neu
tralisar . 

..Quanto ao dizer o nobt·e deputado ql1e o 
pretendente desej~ obter a carta de naturalisação, 
sem duvida pa1·a occupar algum emprego que 
já Jhe foi p,·omettido, Qllo acha o orador que 
seja isso um embaraço para sua prelença.o. Se 
este estrangeiro é ho~em probo, se tem qua-

. lidades necessarias para desempenhar digna~ 
mente qualquer hJgar, não sobe a tão alto ponto 
o seu palt'iotismo, que . se opponha elle a iss_Q. 
Senhores, o amor de nossa patria, de seus cos
tumes, de suas institujções é uma virtude reque
rida, é o verdadeiro patriotismo. Se porém esse 
sentimento é tão exclusivo que suffoca incli
nações generosas do coruçã,, humano, 1onge de 
ser uma virtude, é mn verd~deiro preconceito 
bastante reprehensivel. Vota portanto pelo pa-
recer que está sobre a mesa. · 

O Sr. And.rad.a-Machad.o observa que ~ão é 
exacto que deva ser observada uma lei que se 
reconhece damnosa â causa p11blica, quando 
esta lei consagra ella mesma 9 direito de serem 
suas condições e Jilteraes disposiçOes dispen
sadas pelo poder legislativo. Votá pois pela 
resolução. NAó votará pelas f,Juas emendast 
porque não julga que l:>e p_ossa revogar nma lei 
por uma simples resolução, poi$ que as leis 
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SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1839 

devem desfazer~se pelo me~mo modo pórque 
são . f citas. 

Póde a camara por meio de reso1uções inter
pretar, explicar as leis, nunca porém revogal-ns. 
Se a materia dessa emenda fôr otrerecida como 
projecto de lei, assegura-se-lhe seu voto. Talvez 
só queh·a que se lhe accrescente que o prnso 
de dous annos de residencia corra indepen· 
àentementr. da declaração m~ camara municipal. 

O Sr. Montezuma. lembra que é pratica na 
casa revogarem-se artigos de lei por meio de 
resoluções. Não tem duvida alguma em acceàer 
á opinião do nobre deputado, retirando sua 
emenda; não o fará, porém, não porque só ella 
salva ao pretendente o dit·eito de ir naturalisar-se 
sem mais dispensas, pois que tem os annos de 
residencia nella determinados, mas porque poupa 

· á camara o estar constantemente ferindo a lei 
·com dispensas. 

Mu1TAs V ozEs :- Votos, votos, votos. 

O Sr. Rego Monteiro (pela ordem), como a 
cama1·a mo~tra desejo de votar, cederá (ia pa-

. lavra, e só offerecerá como artigo additivo a 
resolnça.o impressa e distrihuidà. desde o anno 
passado, que concede ig11al dispensa ao subdito 
portugnez Francisco Ferreira Borges, cujas cit·
cumstancias são ainda mais favorayeis, porque 
tem uma carta de pilotagem passada pelo .mi
nistro da marinha deste imperio, e anua em
preg;,.do ein um navio que navega nos nossos 
mares. 

Dando-se por discutida a materia, é àppro
vada a resolução, a emenda do. Sr. Rego 
Monteiro e "- do Sr. Montezuma, e vai tudo 
remettido á commissão de redacção. 

Vêm · á mesa as seguintes declarações de 
votos: 

ir Declaro que votei contra a resolução sobre 
a nat11ralisaçl10 de Be1:nardo- Xavier Pinto, 
a contra todas as emendas.-Rezende. » 

« Declaro. que votei contra o artigo substi
tufüo do Sr. Montezu{Da, que revoga a lei 
geral de naturalisação.-.Encarnação e Silva.» 
. O Sr. ministro da fazenda entra com as 
forma.lidades do estylo e toma ~ssento. 

-SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO.DIA 

Continua a discussão do orçamento: da fa
zenda. 
· Vêm á mesa as:seguintes emendas, que são 
apoiadas : . 

1. ª << Declare•se que ·os supprimentos são· 
no corrente anno · financeiro. · · 

2~11. «. A1provincia de Santa Catharina 
15:000$0000. 

.8.ª r.c Supprimão-se as· claüsi.Jlas-desde já
para a Parahyba e Maranhão.- Coe.lho.·» 

!( Almoxarifados existentes, · ficando desde já 
extincto o da cid~de das Alagôas,. 1:480$000.-
Damas. » · 

« Com a compra do páo·brazil, podendo des
pender até igual somma no anno financeiro de 
1839 a 1840, 80:000$000 .- Vianna. »· · 

O Sr. Carneiro Leio :-Sr. presidente, ias timo 
que o rneu collega, a quem respeito, n!io se 
tivesse occupado particularmente do orçamento 
que estamos tratando, e da discussno <las 
emendas a elle otfo1·cciJas. O seu discurso 
podia-se referir a qualquer outro objecto que 
estivesse em dilicussl\o. Para responder-lhe, 
necessariamente lel'ei lambem de estar fóra 
do objecto em discussão ; mas conto alguns 
princi·pios po1· ellu emittidos me parecêrllo digno~ 
de serem contestados, lenho .de forçosamente 
sujeilar-me a esse inconveniente. 

Já disse o meu pensamento a respeito dn 
arguição feita pelo nobre deputado ao governo 
sobre não ter elle usado da faculdade que a 
lei lhe permitlia de demittir alguns empre
gados nas thesourarias ; já contestei lambem 
a interpr.etaçito dada pelo nobre deputado á 
ultima parte do discurso de outi·o _Sr. depu
tado que o havia precedido; e para me não 
tornar mais long•), passarei a examinar a ul
~ima parte do discurso do nobre deputa.do que 
se referio a uma pt·oposta do governo sobre o 

~"reslubclecimenlo do privilegio d~ fôro para as 
causas da fazenda JJUblica. E' verdade, Sr. 
p1·esidente, que a discussão sobre este objecto 
parece inutil, por na.o dar resultado algum 
ácerca do al'tigo em -discussão ou das emendas, 
nem tambem dispensar a discussão que deve
remos ter, quando esta proposta tenha de 
entrar nos trabalhos da casa. Tildavia alguma 
cousa devo dizer relativamente a este ohjccto. 
O nobre deplltado pl'incipiou po1· pedir ao Sr. 
ministro da fazenda esclarecimentos sobre o 
numero de processos que existião antes da 
extincção do privilegio da fazenda publica, e 
o daquelles que poss!io ter existido depois. 
Parece que o nobre d~putado nllo teve em 
vistas obte1·· informações, pois que sabe que o 
Sr. ministro em tãó · pouco tempo não podia 
dar informações cabaes a respeito da materia, 
salvo se quizer que. o ·sr. ministro· se habilite 
para dar-lhe informações muito mais tarde. · 

Pensa sem duvida o nob1·e deputado que 
es~s informações sustentará0 sua opinião e. 
mostraráõ a inutilidade da restauração do juízo 
privativo : eu porém entendo o contrario, en
tendo que se independente dessas iriformações 
o nobre deputado- quizer examinar a cousa 
em si- e segundo a sua natureza, ·dev~rá conhecer . 

· q·ue existem actualmente grandes difficuldàdes 
para a fazenda publica arrecadar os seus im • 
postos, porque é necessario para poder a fazenda 
publica arrecadai· convenientemente não só esses 
impostos, como quaesquer outros direitos pro• 
venientes de contractos onerosos, que haja em 
cada ur~1 dos termos do irnperio, juizes rectos, 
e que lambem em cada um · desses termos 
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ó34 SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1839 

tenha ella um procurador capaz de promover 
os seus interesses. E' pois preciso, o que é 
impossivel a qt-talquer governo, achar no paiz 
tantos homens de confiança quantos são os 
:multiplicados termos. Se .. porém fõr reduzido 
o numero' dos juizes ante os quaes tenha a 
fazenda de levar suas causas, já se vê que mais 
facilmente não só lerá conhecimento dos 
processos da fazenda publica em andamento, 
como tambem nao haverá tantas demoras, e 
ainda mais não correrá tantos riscos como até 
agora. Note se que existindo o systema actual, 
e que o nobre deputado adopta, talvez como 
cousa excellente, sendo preciso ter um procu
rador em cada municipio, ha de necessa
riamente ser elle pago, e a fazenrla teria de 
carregar com despezas exorbitantes que de 
nenhuma sorte sel'ião compensadas : se a 
fazenda não pagasse convenientemente a estes 
seus agentes ficaria ella comp,romettida, pois 
que provavelmente, longe de promoverem os 
seus interesses, elles os· demorarião. 

Sr. presidente, parece qüe não sendo esta 
a mate1·ia em disc!lssão, bastão estas consi
derações para combater o que disse o nobre 
deputado. Mas, Sr. presidente, disse elle que 
estando na relação não tinha visto nenhuma 
causa de contribuinte que se recusasse a pagar 
os impostos. Ainda aqui parece que o nobre de
putado não admitte causas da fazenda senão 
provenientes de impostos não pagos. Lem
ht·arei, no emtanto, ao nobre deputado que 
está enganado, que diversas causas forno pre-

. sentes á relação nos annos de 1834 e 1836 
motivadas por não haverem os contribuintes 
querido pagar os impostos i v. g., o imposto 
chamada do-banco.- A lei que o creou exem
plificava diversas lojas que fi.cavão sujeitas a 
esse imposto, e depois em uma clausula geral 
comprehendia todas ~s lojas,· armazens, .. so
brados aonde vendessem generos para con
sumo. Fun~ados na exemplificação, muitos 
contribuintes recusarão pagar o imposto, e a 
relação teve de sentenciar seus pleitos. Além 
disto, em algumas provincias (particularisarei 
na minha e na do no~re deputado) houverão 
algumas duvidas sobre este mesmo imposto, 
porque alguns que o não quizerão pagar run
davão-se em que a lei o estabelecia ~ómente 
por 10 annos, os quaes já esta-vão decorridos, 
e allegàvao que não tendo ella sido prorogada, 
n~o havia obrigação de pagar. ·Já se vê que 
o nobre deputado não se teui · ocoupado muito 
_desse objecto, e parece· que nem ao menos 
tem noticia do que se passa na relação. E 
ainda da não existencia desses processos na.o 
poderi~·o nobre deputado concluir a favor de 
sua opinião : daria antes argumento a favor 
d~s juizos · privativos, porque provaria que 
esses prooessos não têm tido andamento por 
negligencia desses que devem promover as 
çausas · da fazenda. · · 

Attribuio o nobre deputado exclusivamente 
aos collectores a culpa da má arrecadação: 
é preciso notar que antes de existirem os 
collectores, a divida do imperio já era 
enorme; concordarei com o nobre depntado 
em que contribuem outras causas para o aug
mento da divida activa : não o attribuirei 
sómente á extincçao do privilegio ; porém na.o 
estarei inteiramente por sua opinião. 

Dando que os collectores na.o fação as ar· 
recadaçoes necessarias, é preciso instituir pro
cessos contra elles, e vem ainda ahi a ne
cessidade do juizo privativo. 

Tratarei ainda de OQlro objeclo qne não me 
parece proprio do orçamento, mas emfim 
talvez tenha mais parentesco com ·elle do 
que o <4ue agora acabei de discutir, A rgu io o 
nobre deputado ao Sr. ex-ministt·o da fazenda 
por ter contrahido parte do emprestimo do 
anno de 1837 na praça de Londt·er:; ;. pretendeu 
o nobre deputado que foi esse neto illegal, e 
que houve desvantagem para a naçno : rne i)a
rece extraordinaria e admiravel essa censura ; 
admira vel nãO no nosi;o paiz, aonde devemos 
estor acostumados a esse systema de opposiçãO 
que até contesta o que é incontestavel. 

Admira qne o nobre deputado conteste uma 
faculdade que o governo tem pela lei. A lei 
que facultou o emprestimo de 1837 foi ampJis. 
sirna1 não póz limites nenlmns ao govemo : os 
limites natm-aes qne o governo tinha erao pro
curar contrahir o emprestimil em maiores in
teresses para a nação: o governo podiã con
trahil-o até no Japão, se po1· vrmtm·a no Japl:\o 
se lhe conviesse emprestar, se julgasse que dahi 
maior~s vantagens t-esultassem á nação,. A lei 
que facultou o emprestimo em 1838 foi mais 
restricta ; então se quiz que o governo contra
hisse o einprestima em paiz estrangeiro, com
tanto que se estipuJasse o pagamento dos juros 
dentro do imperio ; mas esta restricção não 
altera a autorisação, antecedente ; e como o 
emprestimo contrahido na praça de Londres 
foi parte do ~utorisado pela l~i de 1837, é 
evidente que o governo estava no seu direito 
quando o con trahio ; o que podia soffrer 
discussão era se foi ou nllo em inte1·esse da . . 
nação. , 

Quanto a mim, estou persuadido que houve 
verdadeira vantagem para a nação em se con • 
trahir o emprestimo em Londres, tendo attenção 
ao preço por que fora.o vendidas as apolices 
anteriormente no pii,iZ : não receio que este 
emprestimo. venha· a· se tornar ruinoso pela 
hypothese que o nobre, deputado · figurou ; 
porque julgo' que esta ·hypothese é por ora 
inadmissivel, - que a baixa exlraordinaria . do 
cambio que o nobre deputado presuppõe é 
-inadmissivel, além de que se o governo ~iv.~r al
guma perda com esta baixa, t~t,nb.eru já teve 
vantagem em ~ontrahir o. etnpfestimo .. na oc- . 
casião. em que o contrabio; _e ~ra .pr~çis_c;rexa-
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SESSÃO E.M 7 DE AGOSTO DE 1839 

mmar se uma de~vantagem era compensada 
pela ontra vantagem : o que se póde por ora 
::iffirmar é qne o emprestimo foi co1n verda
deiras e reaes vanlugens para a nação: e nllO 
ha probabilidade que se torne ruinoso, porque 
nas circurnstaoéias actuaes não se póde pre
suppôr que o cambio tenha de descer ao ponto 
que o nobre deputado figurou. 

Sr. presidente, parece-me que os nossos ca
pib\listas, e os capitalistas estrangeiros, estilo 
acoslumados com os desvaneios que ha no nosso 
puiz.. O discurso do nobre deputado, em outro 
paiz, seria capuz de solapat• o credito publico ; 
sel'ia cnpaz de fazer cahir em descredito as 
11ossas apoliccs emiUidas na praça de Londres ; 
.mas na.o sei se o costmne em que se está de \let' 
taes desvuneios, e ele ~e ver· o corpo legislativo 
tornar sempre medidas acertadas, que não violão 
nenhum dos <lireitos, faz com que certas idéas 
emittidas na casa não tenhão o alcance que na
turalrnenh:f°devia.O·tei fazen·do baixar as nossas 
apoiices. Assim nós vemos que o governo não 
tem encontt-ado embaraços para continuar a 
descontar bilhetes na. praça, posto que seja con
testada na casa por pessoas intelligentes na 
male1·ia a fact1ldade que o governo devêra se 
suppôr aut.orisado a exercer em .Virtude das 
]eis ; · mas quer os estrangeiros quer os na
cioQ.aes, confi:l.o muito t)a rectidão do corpo 
legislativo, para suppôt· que o corpo legislativo 
jámais ha de prejudical-os nos seus direitos 
adquiridos. · 

Terminárei fazendo breves reflexões· sobre as 
arguições feitas ao governo por ·um illustre de
putado por não ler demittido presidentes todas 
as vezes que cm algumas provinciàs appareciao· 
ir-regularidades ; e fallava o illustre deputado 
das Ít'l'egu)aridades :t respeito de decretarem os 
presidentes algumas despezas. Já disse hontern, 
e ainda repito, que muitas dessas· despeias, 
posto que estabeleção alguma desordem não se 
póde deixar de conhecei· a necessidade e ur
gencia dellas; por consequencia' muitas dessas 
despezas na.o se podem deixar de fazei· ; não 
convém. cortar esta faculdade aos presidentes, 
porque seria isto entregar a provincia á desordem; 
mas_conviuha que esta faculdade fosse regulada 
por outt·a maneirn. · 

Na França, quando uma qespeza não tem sido 
prevista pela .lei, o. ministerio tem a faculdade 
de decretat· que se faça .1 despeza., sujeitando a 
lei esta faculd_ade a algmuas clam;ulas ; é o que 
talvez convenha estabelecer-se como direito 
nosso, par.t que melhor ot·dem possa resultar ás 
nossas finanças, para que os pL"esidentes, tendo 
de justificar melhor a necessidade da despeza, 
não se aventurem a fazer algumas· que na.o são 
de todo justifica veis; mas nas circumstancias 

_ em que se acha o imperio, tirar aos pt·esidenles 
esta faculdade seria 1.una cousr.1 inteiramente 
ruinosa e contra toda . a boa ordem do serviço 
publico. Eu isllpponho llma hyp~the$e a mais 

favot"avel ao illustre deputado, e é - que o go
verno conhece que a despeza, posto que neces
s:iria, podia ser dispensada, e entretanto o 
governo não concede a demissão ao presidente 
corno deseja o nobre deputado. Eu 1·ecordarei 
á casa o que o illustre deputado disse muitas 
vezes quando era ministro: - Nós não ·temos 
uma carreira de homens destinados pura as pre
sidencias de provincias. -Ha com efteito grande 
inconveniente em andar mudundo todos os dias 
presidentes, em fazer com q11e estes homens, 
lendo representado na sociedade appareçl'lo de 
uma hora para outra no numero de todos os ci
dadã.os, muitas vezes sem ter donde possa.o 
subsistit· ; o que faz mesmo que se não possa 
achar pessoas idoneas para esses empregos. 
Aqllelles que têm capacidade e mP.ios de ter 
outra carreira mais segura, e que promelle mais 
prospt::ridade não se entregão a e~ta vida , dahi 
segue-se que o governo lança mão dos menos 
aptos ; e então quando elles têm adquirido algum 
conhecimento dos negocios, seria na verdade 
inconveniente qne o governo os vá demittindo a 
torto e a direito, vendo-se na necessidade de 
pl'Ocurar outras pessoas menos capazes. Recordo 
ao nobre deputado estas observações, que por 
outras palavras eJle fez nesta casa, e com isto 
julgo ter-lhe respondido. 

O Sr. And.rada. Maohado: -Sr. presidente, 
privado de dados necessarios para decidir-m~ a 
volar a despeia da repartição da faz.enda, já. pela 
prepostera ordem da discussllo seguida nesta 
casa, já pelo despreso do preceito constitucional 
que manda apresentar os balanços, que me for
neceriâo dados para podet· guiar-me : todavia 
nno posso dispensar-me de fallar sabre a ma· 
teria. Eu chamei prepostera a ordem da discussão 
seguida na casa1 po1·que pospõe o que devia ser 
anteposto, pospõe a receita que, no meu ver, 
devia ser a primeira a discutir-se. Desejo que se 
siga as regras que segue um bom pai de fü.milia, 

· IJUe são :-Ce1-tificar-se primeiro dos meios com 
que tem de acudit- ás despezas, para. depois 
regular essas despezas.-Ora, eu cuido que as . 
regras que regem a grande casa não são oulras 
dó que aquellas que regem a pequena caia, 
ainda que conheça qne a gran_de casa tern obri
gações indispensaveis a que deve acudir, saião 
donde st,hire1n os meios~ Tambem lamento 
muito que não nos fossem presentes os balanços, 
seguado o preceito da lei ; apezar do que disse 
o nob1·e ministro da fazenda, e o nobre depu
tado ::iue é contador-get·al· do thesouro, ainda 
estou convencido de qge elles São, na.o só con· 
venienles, como necessarios para regular, se 
não o orçamento da despeza, ao menos o orça
mento da receita em que devemos entrar : mas 
a casa assentou o contt·ario, e por tima votação 
destruio este preceito constitucional. Eu sei qne 
nM é hoje que se faz isto, vejo qne serapre se 
tem seguido este máo costume, que nós não 
fazem.os senão o qqe füerllo os que antes de 
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nós existiiào, talvez oela ohrase conhe<~ida de 
Horacio : Qua: -:emel êst inibuta 1·ecen.s, serva.bit 
odorem testa diti, que coslu1namos trasladai· em 
vulgar :-Qiumt tomo-u o dem.o ~ona vez sem.p1'e 
lhe fica o geito i mas nem {)Oi' js.,;o hei de su· 
jeilar o meu voto a semelhante maneira de 
obrar. Na qualidade de deputado sou vi,·tutis 
vera: custos, rigidusque salellcs, hei de dizer 
sempre o que entendo. Peço á camat·a que 
seriamente reflicta que semelhante andamento 
vai produzir um effeito tenivel ; se nos acos
tumarmos a de»prPzar absolutamen!c as leis, 
fazemos com que o povo t;:imhem as de-aprese; 
e esse despt'ezo das leis na.o nl'rouxa só os laços 
sociaes, senãO t~1rnbem q11c os dissolve de todo; 
e essa dissolução dos }aços sociaes nn.o trará o 
maior dos males - a anarc\iia ? - M,ü tle 
lunla monta que na opinião de lord Camd~m, 
repetida por Btackslone, é de Lal m1torez<l que 
lhe é preferivel o mesmo governo tyrnnnico e 
des1,otíco? Declaro que não partilho esta 
opiniaoi não considero maior mat para o 
estado do que o governo lyrannjco e des· 
potico, e \he prefiro até a anarehia ; mus nem 
por isso deixa de horrorisar-me a anarchín., 
mal ainda maior para algumas pessoas, que, 
como eui na ultirµa quadra da vi<la, o que 
querem é repouso e descanso; ternem mnis que 
tudo o furor das commoções ; de maneira que 
o pobre velho seria desculpado em tepeiir até 
os sentimentos blasphemos de Giaour de Byron: 
I ·want no Paradíse, but rest. Eu não tenho pre
dsa.o do paraíso, o que só preciso é desc,rns-o. 
Mas lastimas na.o remedeião nada ; coto estas-
desvantagens, pois, fallarei sempre sobrn o or
çamento; · mas a11les disto desejo faz~r uma 
interpellação ao nobre ministro da fazenda. Eu 
li no Co·neio Qfficial uma cele\:)re portaria do 
ministro, creio que do imperio, mandando le
vantar um deposito de 100 contos a que era 
obr1gada a sociedade de mineração do Gongo
Socco, que o nobre ministro creio que executou. 
Eu pergunto· ao nobre ministro se por ventma 
julgou j11sto execulat· semelhante porcaria ; 
ignorava o nobre mjnislro que já tinha sido de
cidido pelos nossos tribunaes que nti.o se podia 
Icvanlat· semelhante deposito ? O nobre -mi
nistro não podia ignorar que, tendo esta so
ciedade requerido á' esta êasa, mandou-se• que 
recorresse aos meiós ordina1·im; ; em -virtude 
disto citou e demandou o procurador da corôa) 
e na pri1neira instaocia leve a sociedade sen
tença contra si, declarando-se que o decreto a 
que ella se referia na.~ podia apl'Oveitar-lhe ; 
desta sentença appellou para a relação, e a 
relaçllo julgou do mesmo modo - que nno se 
podia levantar o deposito ; desta decisão re
correu a sociedade ao -tribunal supremo, e o 
tribunal supremo não lhe .deferio, nn.o lhe 

· concedeu revista, porque julgou que tinha sido 
optimament~ julgado pela refação. - Ora, á vista . 

, distoi corno é possível que a _portaria- de um mi-

nistro destrua um julgamento dos tdbunaes? 
Como é po~si vcl que o nolm~ minislL·o da fazenda 
n!7lo fizesse sentir no seu collega que não exe
cutava semelhante portaria, crue nao deixa le
vaultu· semelhante <leposíto? ·nepoi.o; desta in
terpellação, a que o nobre ministro l'esponderá, 
peço a V. Ex. que me mande todo esse acafate 
cheio <le emendas. · 

Sr, presidente, acho no § 6° do art. 7" a ru
brica dos empregados das repartições exlinclas ; 
ha uma emendi1 do meu nobre irma.o que sup
príme a quantia de l 0:000$000. Por esta 
emenda voto eu pelas razões que vou expôr. 
Eu cuido que querendo o Sr. ministro exe~ 
cutar a lei de 4 de Outubro de 1831 poderá 
alliviar o estado de uma parte desta rubrica ; 
porque nao penso, nem mesmo creio, perdôe
me o nobre ministro, e o nobre conlador
geral, que q11anto ha de ineapacidade fosse al
bergar-se nessas repat'li,;ões exlinctas; cuido .que 
enll'e esses empregados alguns hl'l aprovei
faveis; e corno vagão a cada moruentoi não só na 
c;.1pital como n,1s provindas, lugares onde 
podem ser empregados, e assim alliviar-se ao 
~stado do pagamento de ordenados q.ue hoje 
percebem, -c1·eio que teUl Jugar essa emenda ; 
mót-mente esperando que quando houver- vagas, 
como apparecerão ha pot11;0 tempo na alfan
dega, melta-se essa gente, e não venha.o pessoa~ 
de lóra que não são filhos da folha. 

Sinto não eslar presente o nobre ex-ministro 
da fazenda. Pélas respostas que dr u o nobre 
mini:;trü vejo a ligeire.;a com que se avança.o 
falsidades nesta. casa. Eu na di:;cussão do voto 
de gl'aças urn -dos disperdicios qn_e hncei en1 
ro:;;to á administraça.o 1Je 19 de Seteiilhro foi 
as aposentadoria~ de 4 conselheiros da fazenda 
ultimamente nomeados. Auvirta·l'!ie que não foi 
por serem aposenlados1 foi porque no diploma 
que o,; aposentava dava-se-lhes ordenados do 
tempo em que a lei nao lh 1os dava. Então disse 
o nobre ex-minislro :-Apenas um conselheiro, 
o Sr. João .fosé. Lopes Mende::, Ribeiro, foi apo
seutado ;-e agora o nobre ministro diz, que 
todos os conselheiros da fazenda forão aposen
tados:. Eu já. sabia que um delles, mctr amigo, 
e pessoa muifo digna, o conselheiro Luiz Mou
tinho, estava apo?entado, e não só o Sr. Mendes 
Ribeiro, mas lambem o Sr. Souza França, creio 
que está aposeµtado... . 

-o SR. VrANNA :--Na.o São todos quºatro ; está 
enganado ; dos .quatro ultimamente nomeados 
só dous é que estão aposentados ; o Sr. Jon.o 
Antonio Pereira_ da Cunha está empregado na 
dípiom,lcia, e o Sr. Werna na alfandega~ ha 
dous conselheiros por aposentur. · -

-O Sa. ANDRADA MACHADO :-Sigo· ns palavras 
do nobre ministro, os conselheiros da fazenda 
estão aposentados. 

Igualmente rne declilro pela emenda que 
manda supprí11.>ir a fundíçao <le typos, salvo $C 
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SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1~39 53'7 
lemos contractos a cumprir ; então vou com o 
que disse o nobre deputado pot· Minas. Mas se 
os contractos estno findos, flcabemos com se
n;elliante l'Speculaçno; nunca apoiarei especu
}açao da parte do gover~o. 

Alrnoxarifes. O nobt·c ministro conheceu que 
era.o estações exoticas; eu conheço melhor 
que o rlobl'e ministro, porque na minha pro
vincia ha dous almoxarifes que são sine-curas ; 
eu seria almoxat ife porque é pequeno orde
nado, mas é uma sine-cura perfeita. O almo
xarife de Santos tem 400$ e nrto faz cou~a 
nenhuma, porque a guat·da de todos os petrer.hos 
bellicos e navaes que lá existem foi commettida 
a officiaes avulsos, que estão hoje em serviço; 
apenas o almoxarife tem um só trabalho, que é 
ir receber os soldos qnando os guardas na
cionaes estão em serviço effectivo na cidade de 
Santos, e entregar ao com mandante; ora, por 
esse trabalho pagar a nação 400$ é muito; e 
quando ·o commandan te podia receber esses 
soldos. A lhesouraria de minha provincia quiz 
acabar com isto, ainda que passou um pouco 
de suas attr.ibuições; suslentou tanto o almo
xat·ife de Santos como o de S. Paulo. O almo
xarife de S. Paulo lenho delle pena, porque é 
um desgraçado ; mas o almoxarife de Santos é 
pessoa que tem seu patronato, é cunhado de 
um homem poderoso que está á testa de uma 
e-asa rica. O thesouro mandou outra vez resta
belecer os almoxarifes ; é verdade que não é 
muito legal o que tinha feito a thesouraria, por 
que havia uma lei que tinha c1·eado esses em
pregos, e parece que s6 ao thesouro competia 
sustal-os ; mas cuido _que o thesouro, embot·a 
quizesse Jeva·r o seu capricho, deveria mandar 
restabelecei-os ; mas logo no outro mez mandar 
sustal-os, Julgo qlle nt\o deveremos votar por 
semelhante rubrica, porque assim _o nobre mi
nistro da fazenda lavava as ma.os, mandava 
sustar l'udo. 

Voto pela emenda do Sr. Amaral que_ des
engloba o § 16. Não gosto muito de cousas 
englobadas; ainda este anno me queixei desse 

. englobamento que fez com que se não appli
cassem ao seu fim quantias que aqui votámos. 
E' certo que não deixou de me fazer peso o 
que hontem acabou de dizer o nobre depu
tado pelo Rio, contador geral do lhesouro; a 
quota pa1·a conducção e córte do páo-brazil lhe 
par~ceu bem pequena, por isso que era um 
artigo, cuja remessa para a Europa mais devia 
aproveitar para o pagamento da nossa divida. 
Não tenho pois duvida nenhuma em votar 
pela emenda·• do nobre deputado no sentido 
em que elle fallou, porque suas razões pal'a 
mim forão muito ponderosas, decidirão a minha 
adhesllo. . 

Um arl. 16 como additivo é do nobre depu
tado pela Parahyba. Eu tenho minha duvida 
em votar po1· este accresc_imo de dinheil'o 
como p1•eço do páo·brazil por quintal i tenho 

l'Ollf\l J J 

duvida porque não sei se acas!} conseguiremos 
o fim que desejamos. O que o nobre ministro 
disse foi para mim de peso, a questao é avaliai· 
o risco do contrabando : se este fôr tão pe
queno que ainda assim se reduza n nenhutn, 
como de faclo existe, então ainda 8$ não bastão. 
Esta idéa de conh·abando nllo é um deliclo 
natural, é ·mn <lelicto faclicio creado pela so
ciedade civil, delicto que não reconhece quasi 
ninguem : quem póde violai· as leis que vedão 
o h·afico de uma mercadoria, viola : . o ponto 
é que não corra risco, viola em Lranqllillidade 
de consciencia : estou nii:,to com o dito de 
um negociante hôllandez: tendo-se-lhe fallado 
sobre a prohibiçao de Cêrlo trafico, respondea 
tranquillamente - Se no inferno me pagarem 
hem os meus generos, prohibão quanto qt1i
zerem, ao iuferno vou, ainda com o risco 
de se queimarem as vélas com o fogo do 
inferno.-A questão é saber se o mal da pena 
é muito superior ao bem do acto que se quer 
fazer ; por isso não dou o meu voto a este 
respeito. Cuido que uma das causas que ali
menlão o contrabando na.o é tanto o diminuto 
preço do quintal do páo-brazil, como é o des· 
cuido -e connivencia das autoridades que devem 
velar sobre a prohibiçAo deste trafico 7 não se 
faz caso delle, segundo ouço, e mesmo alé dizem 
que as autoridades vivem nas cast1s dos conll'jl· 
bandistas, comem e sucião com elles: m·a, 
quem vive coi11 criminosos decididaq1e11te não 
póde evitar o cdme. Sinto que não esteja pre
sente o Sr. deputado que prometteu hontem 
levantar o véo : eu o iulerpello, e digo-lhe que 
é de sua rigor9sa obrigação levantar o véo que 
cobre essas prevaricações, que nno é para outro 
fim que elle foi aqui mandado, é para zelar os 
inleresses nacionaes, para dizer toda a verdade, 
a verdade, a · verdade inleit·a. · Se el le sabe 
desse véo vergonhoso que cobre esse tra 4 

fico descubra-o para que possamos pôr-lhe 
remedio: se o não fizer não· lhe louvo a con
sciencia. 

Não tenho duvida em votar por este pequeno 
augmento ao solicitador da fazenda; conheço 
que o trabalho é grande, e que o salario é 
o q1enor possiv(•I: eu gosto quti os empregados 
tenhão algum interesse em servir o paiz; e 
quando o ordenado é rídicu lo ninguem . se in
teressa em servfr. 

Aqui encontro uma emenda do nobre depu
tado pela Bahia. Peço licença ao nobl'e depu
tado para votar contra ella, apezar de conhecer 
que ha equidade, porém tenho medo das. con~ 
sequencias, e além· de. te1·- medo das conse
quencias, creio que ern dit·eito ella não é in
teiramente fundada. Se visse a casa inclinada 
a isto não teria dHliculdade; mas não a vejo 
muito inclinad.a, mórmenle no estado em que 
nos achamos. 

A emenda que mandou o meu nobre collega 
pela minha provincia, sobre ~mpregados da 

68 
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thesouraria de S. Paulo, não póde deixar de 
ter a minha adhesll.o ; conheço que elles são 
muito mal pagos, conheço c1ue em verdade 
precisão de algum augmento; e se para f1S 

mais ptoviacias se rem feito isto, porque a 
pobre provincia de S. Paulo ha de ser privada 
deste beneficio ? 

Uma emenda pede a quantia de 12:000$ 
desde já para continuaçl1o do cáes da cidade na 
Parahyba. Eu tenho já tanto susto das cousas 
da Parahyba que talvez me incline a votar por 
islo; tenho medo que ainda outra vez volte á 
casa o Cabedello (risadas), e por isso talvez vote 
por essa emenda ..... 

O Sa. VEIGA PEssoA :-E ainda volta o Ca
bedello. 

O Sã. ANDRADA MACHADO : - Então voto 
contra a emenda-:· não ,iulgo o lugar mais pro
vrio, convém esperar mais algum tempo. 

Abi toco n 1uma grande emenda, que é esta 
immensidade de dinheiro que as pL·ovincias 
todas do imperio querem. Perdôe-me os nobres 
deputados, parece-me que q11erem fazer com o 
irnperio nquillo que se fez co·m os vestidos de 
Nosso Senhor Jesus Christo : divÚ;erunt vesti
menta ejus ; não fica nada ao pobre imperio se 
continuai·ew a vir tantas exigencias. Não tenho 
ouvido até agora nada que a justifique, porque. 
1tlgum dos senhores diz :-A minha província 
contribue muito-; mas eu lhe respondo :
Nenhuma' província contribue mais do que a 
outra, porque o ramo de impostos que pesa 
sobre uma pesa sobre todas ; e se a.caso o pro· 
ductú de uma imposição é maior em uma pro
vincia que na outra, isto vem da felicidade de. 
ser uma mais rica que a outra, e entao parece 
que por equidade a pobresinha é qne d~via ser 
alliviada e nã9 a rica. Outra r~zãO que se deu 
é-as rendas da p1·0\'incia. não chegão-; mas 
eu direi-porque não as fazem chegar? Se
nhores, eu sou de uma provincia que estava 
empenhada ; mas pedia esta provincia soccorro 
ao governo geral? Não; o que fez? Usou do 
que lhe era permittido: impôz1 e impôz com 
desvantagem sua ; nós o conheciamos, mas de
cretámos impostos nocivos, impostos que de 
certo são contrarias· mesmo ás theorias eco- · 
nomicas:. mas onde ha necessidade não ha 
lei: nós sentimos que deviamos impôr, que 
devíamos proporcio~ar os rneios para se fa
Z<!rem as nossas despezas. Eu <ligo, pois, porque 
as outras provincias não fazem o mesmo? Em 
províncias rfoas muitos e muitos artigos estão 
por impôr: porq~ se não impoem? Dar-lbes
Jiei outro conselho-porque não fazem como 
nós? N6s não nos atrevemos á grandes espe
culações, á grandes melhoramentos, porque 
somos pobres e. vivemos como pobres ; os que 
querem viver colno 1·icos trabalhem por ser 
ricos, augmenlem os seus meios. A' vista disto, 
sinto muito, uinguem respeita mais do q.ue , eu 

as pt·ovincias, uinguem mais conhece a 11eces
sid,,de que temos de as ter por nossa parte, de 
as allicíat·, de attl'ahil-as ; porque o espírito de 
ordem, embora se diga o contrario, não é muito 
favoravel na mÓl' parte dellas (apoiados); mas 
convérn intl'oduzir a d~signaldade a respeito das 
provh1cias que nada. têm ? Se intt·oduzimos 
este teri·ivel precedente, é preciso impôr ao 
Brazil inteiro para se dar a cet·tas pro
vincias ; nílO pagão ellas sós, paga.o aquellas 
que não têm lucro nenhum nisto i e isto na.o é 
justo. 

A provincia do CeaL·á era a unica que acom
panhava S. Paulo ; não pedia ; mas o nobre 
deputado pot· aquella provincia arrependeu-se ; 
lembra-me a resposta de um celebre romano, 
cuido. que Elio T11berão. Quando C. Graccho 
propoz a lei para repartir os ce1·eaes por todo o 
povo romano, foi esse senador um dos que se 
oppuzerão ; mas vendo que a lei passava, t'oi o 
primeiro que mandou buscar a medida de grãos 
que lhe cabia ; reparando Gráccho nisto, disse 
elle :-Quando todos katão de despoja_r a patria, 
tambem quero a minha porça.o do despojo. __.:, 
Fez bem o nobre deputado ; talvez que a 
minha proviucia. se resolva tambem ao ·venha a. 
nós ; porém não, ao menos não será por inter
medio meu. 

Tendo · <laào a minha opinião sobre cada 
emenda, resta-me, Sr. presidente, dizer alguma 
cousa sobre o § 19 do artigo que está em dis- · 
cusssão - dcspezas eventuaes. - Eu hei de 
votar contra este paragrapho; não posso votar 
por elle á vista da explicaç!lo que o nobre mi
nistro deu do que sa.o despezas eventuaes. Não 
conheço ew nenhum governo direito de fazer 
despe:zas sem que s autorisação parla de nós ; 
despeza~ eventuae:. pois, não podem ser senão 
despezas · s,>bre artigos autol'isados por lei, mas 
cuja e.xistencia nà.o se sabe se se verificará no 
anno do orçamento ; e então votamos bem ; 
mas como se disse que são quaesquer desp_ezas 
que sobrevenhão em qualquer l'eparliçào, na.o 
posso dar o ineu voto par.i,t fr derribar o edificio 
do governo repr~s~ntativo ; porque este se der
ruba ; se acaso fica á disposição dos nobres mi
nistros fazerem as despezas que lhes vier á 
cabeça por esta rubrica de - eventuaes, -
então não sei para qué vimos aqui discutir o 
orçamento ; era melhor dizer-façao os Srs. mi
nistros o que bem entenderem. 

Tendo fallado, a meu ver, em materias 
ptopl'ias da discu~são,' não posso agora deixar 
ele considerar um pouco algumas proposições 
que ouvi einittidas na casa pelo nobre mi
nistro. Rogo-lhe que me desculpe se na.o 
concordar colll suas opiniões pol' luminosas que 
seja.o. 

Eu não entrarei outra Ve,!; na questão de de~ 
missões, e nomeaç<Jes dt empregados e agentes 
do poder, feitas pelo mini$lerio, ainda que 
conheça o direito ·que tem a casa para isso. 
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O nobre ministro pareceu-me que emittio uma 
opinião que acho perigosa. O nobre ministro 
pareceu avançar que não tinha outro meio de 
conhecer a verdade senão as informações dos 
presidentes, e pareceu df'r a entender que ficava 
livre da responsabilidade ; não sei se é esta a 
opinião do nobre ministro ; se é, é anti-constÍ· 
tucional : os nobres ministros ·s~o responsaveís 
por quanto obrarem; Demais, o nobre ministro 
sabe que o presidente póde peccar, paixões par· 
lic11lares podem fazer com que informe mal 
e injuslamente ; o nobre ministro, pois, antes 
de obrari deve certificar-se de que as infor
mações são verdadeiras e puras, que são a ex
pressão daquil1o que a necessidade do serviço 
publico exige ; o nobre ministro sabe que o 
prirneiro estado do ho111en1 é a duvida; a este 
respeito ha uma obra de metaphysica do ce· 
lebre FicMc ; nella se prova que a primeira 
cousa é duvidar, depois crer, e por fim saber. · 
Como o nobre ministro é homem intelligente, 
deve sempre applicar esta regra ás inforn1ações 
dos prEsidentes, deve duvidar dellas, e de
pois, se verificar que são justas; obrai· então ; 
só a ignorancia é cónfiad.l; a sabedoria é sempre 
ncom panhAda da duvida, é esta a sua gunrda 
avançada. N:1.0 fallo na destituição deste ins
pector da alfandega de Pernambuco, apenas 
o conheço porque servio cornmigo no con
gresso constituinte ; não lhe sou ol,rigado, 
antes commigo tem sido um pouco incivil; 
mas as informações do presidente não continhão 
nada que 1he fosse des11iroso ou cfesagradavel. 
Cuido que em qualidades pessoaes se inclue tn<lo 
que é preciso para ser bom empregado, porque 
pessoal é a probidade, pessoal é a aptidão, a 
capacidade, pessoal e a maneira, a amenidade 
de costumes, a faciliJade do trato. Se pois, a 
informação na.o ataca. de modo algum as quali
dades -pe$soaes do individuo, se não ataca nem 
a sua probidade nem a sua aptidão, nem a faci
lidade do trato; como. foi elle demittido? Aqui, 
permitta-me o nobre ministro dizer, não confio 
tanto nessa amenidade de trato, quasi sempre 
os bons empregado!::> fiscaes sr..o censurados por 
falta delJa ; porque nã.o se póáe ser tão íacil de 
trato, tão llmeno nas maneiras como aquelle 
que de má vontade paga ; porque é preciso 
fallar claro-os impostos não são daqos de bar
rete tirado, sllO arrancados, os. povos não querem 
pagar impostos : logo, esim amenidade de trato 
quasi sempre é synonimo de conivencia, de 
prevaricação. Eu digo isto ·porque tambem me 
foi por casa alguma cousa ; conheço um im;· 
peclor- da alfandega de Santos, meu parente por 
affinidade, homem honrado, civil, bem edu
cado, filho de um tenente-general ; finalmente, 
vivendo na grande roda, esse homem foi dei
tado fóra; e o que mais é, contra a lei : é ver
dade que foi aposentado, mas sem o pedir? e a 
lei exige que os officiaes da alfandega sejão apo· 
sentados quando pedirem, e estejão impossibi-

1itados pm· molestias; é verdade que el1e teve 
um ataque, mas nem ao menos tomou-se o 
trabalho de se mandar por uma in::,pecç1:i.o saber 
se elle eslava capaz de servil'; mas na.o foi por 
isso, havia urna pessoa que quería o lugar : não 
digo nada conlra dle, porque tambem sou seu 
amigo e é moço capaz; porém, o que quero é 
iminuar ao nobre ministro, que nllo se fie tanto 
nessa facilidade de trato; nenhum empregado 
probo, honrado e severo, é amado, e como não 
é amado, n~o havendo que se ihe imputar, 
diz-se que tem rnáo .trato. 

Perdôe- me o nobre ministro que eu continue 
por diante. Cuido que elle se contradisse, 
quando, tendo estabelecido como seu principio 
recorrer em tudo ás informações dos presi· 
dentes, 110 caso du Bal1ia não recorren a essas 
informações, não attendeu ao empregado que 
pretendia a lugar de contador apresentando as 
informações as mais honrosas do presidente da 
provi 11cia ; foi erq pregar o contador de S. Pau lo. 
Pela minha parte digo que fez urna optirna 
nomeação : sinto que a minha província o per
desse; mas trago-lhe isto para mostrar que me 
parece haver uma especie de contradicção da 
parte do nobre ministro. 

Agora irei á definição que o nobre rnini:Stro 
deu de solidariedade: O que della tirei foi que 
a administração nao é solidaria. Confesso que 
na.o pude conceber esta fina distincção entre 
solidariedade de principios, ou mor::11, e solida
riedade administrativa. Quando se falia no 
systema representativo na solidariedade, falla
se na obrigação que eada ministro tem de 
responder por todos os actos administrativos 
de toda a administração. Concordo com o 
nobre ministro nós limites que se devem pôr a 
esta solidariedade, concordo que esta solida· 
riedade nao se estende ás minucias do detalhe = 
mas sobre medidas geraes, embora pertenção i 
este ou áquelle ministerio, deve haver solida
riedade: sem isto nao ha governo representa
tivo, n:10 ha rninisterio parlamentar. Mas disse 
o nobre ministro:- E' impossivel na pratica, 
porque não ha um chefe do gabinete.- Póde 
ser que seja um pouco mais diffi.cil, mas não 
é irnpraticavel: ~ verdade .que quando a lei 
marca um · chefe. de gabinete, mais facil, mais 
effectiva se torna a solidariedade: mas como a 
lei não estorva que entrem em convenções 
particulares, e que respondãO uns pelos outros, 
não vejo tal impraticabilidade. . 

Permitta-me o nobre ministro que lhe diga, 
que -me não satisfez a resposta que deu. ao 
nobre deputado pela· Bahia. O nobre deputa<;:lo 
fez vêr a necessidade de se · completar o mi~ 
nisterio, porque· dous novos membros podião 
transtornar a politica. Disse o nobre · ministro : · 
- Dous não podem ser mais poderosos qoe 
quatro. Mas quem c!isse ao nobre ministro que 
entre os . quatro não haja um qu~ diffira; se 
entrarem dous que sej110· da opinião do dissi-
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dente, . temos a administração embaraçada ; 
nuda se faz: logt), é sempre de alguma impor
tancia a entrada dos dous novos membros. 

Ago1·a consinta-me o nobre ministt·o uma. 
ob:,;ervaçi'í.O. Eu, todo o Brazil o sabe, sou ini
ll1 igo declarado do trafico de carne humana; 
mas que garantia nos dá o nobrE: ministrn se é 

)}_ , ') __ f_ ~ ·-·- -C".,'I""\,__ 1 _J_ • eae so uesm opmmo ( .t'Or ventura ü noore mi-
nistro póde expedit' cruzeiros, póde mandat· 
fazer visitas a.os mwios que se destinão para 
A i\,;nr't. r,. ,,,--,._. r,,,,_,.... .r,,Y:1¼-r,.:Xr. 9 T ,-,..,..,.ri, ~ • .n.. Á r-,\. .n. ro.•1n 

.C':,\jl,.J\.,~ 'l;;:i .;.\V;:j l,.p,1c; VIH,L.ctU r uvn,v, ;,e: V i:'.)U Q. ~UCI 

opiníao, pouco nos satisfaz; se é opínião da 
,,dministração, en a abraço. 

'rnmhPrn i1hrnço /l npÍnÍ~f'I 11() T)Qhre minÍdrn, 

quando nos affirmou que n~.o recorrería a em
prestimos ; mas pergunto eu: as operações de 
credito, ainda aue lemoorarias. na.o sabem 
algum.{ co.Jsa a ·empresti'rnos? · 

Agora terei de dirigir-me a alguns nobt·es de
putados, mas em geral. Um nobre deputado 
disse :-11:10 basta que o governo tenha sus
peitas de algum empregado para logo o demittir. 
-De certo, quando o empregado se toma sus
peíto1 nem por isso se pune, mas indaga-se a 
rná conducta; esta é a obrigação do governo. 
Aqui fallou-se na demissão de um cidadão que 
.servia de inspeclor da alfandega desta cidade, 
e que s~hio para ser presidente do Rio Grande. 
Na.o conhe~o este c:idadão, seique é bom pai de 
familia, sei que é honrado ; porque é homern 
que depois de representar, voltou ao sen antigo 
estado de mestre de meninos ; tem um collegío, 
onde trabalha dia e noite para dar 'pão· a seus 
filhos ; e a nação cerra os olhos a isto ! E' para 
senfü l Como se acha presente o nobl'e mi-' 
nistro da fazenda, rogo-lhe que, havendo · em 
que, empregue um cidadno lão honrado. 

Tambem sou obrigado a fatiar n'outro facto 
particular.-E' a demissão dada ao honrado 
inspector de S. Paulo. Disse o nobre deputado 
por Minas que fôra empregado esse cidadao 
porque tudo se dan aos padres. O nobre de· 
pulado sabe que este ínspeclol' é doutor em 
direito1 e tinha as habilifações que se exigem 
no Brazíl para oc·cupar o cargo. Em outro 
tempo, em Portugal, nãO havia nada que se 
nno desse aos desembargadores ; queria-se uma 
fabrjca de ferro, desembargad<'l' ; queria-se abrir 
uma estrada, desembargador ; o desembargador 
era inspector da estruda i emfim, o desem
bargador. era para tudo: e aqui no Brazil os 
bachareis em leis sM para tudo. O nobre ins· 
pector que succedeu ao Sr. Miguel _Archangelo 
é tambern bacharel formado em· leis ; logo, o 
governo que empregou o Sr. M~iguel At'changelo 
eçtpregou um homem com as habilitações 
exigidas no nosso paíz. Advirta mais o nobre 
~eputado que o Sr. Miguel Arehangelo na.o foi 
<.l 1>rirneíro nomeado ; o governo nomeou p·ri
meiro o Sr~ Corumbá, que não quiz, nomeou 
um outro que lambem recusou, e por fim lem
brou-se do Sr. Miguel A.rcbangelo~ Preciso é 

confessar que o Sr. Dr. Míguel Archangelo 
tambem se podia dizer que tmha patrocinio ; 
elle tinha sido educado nos mesmos principios 
religiosos do Sr. senador Feijó, era seu amigo, 
e ainda qne não foi empregado por eHe, com tudo 
o Sr. Feijó na.o, foi só no tempo de regente que 
teve preponderancia nos negocios ; mas foi bem 
norneaào, porque é homem honradissimo : 
foi deitado fóra, nào por ser padre, IJlas porque 
elle err. amigo do Sr. Feijó. Sinto fallar nisto, 
-.,....».ru-,,.. ,... Q:., n .... i\l;.,....nnl J\ •u'l-hi,r1.-w;":lln A n."'\r..u 
JJVL\..j\J~ V .,.,;a, LJL. 1.u.15,uic:::1 ..C11VJlO.Ut,"c;JV ç Ul-VU 

parente ; entretanto, o motivo de o deitar fóra, 
dado pela administração de 19 de Setembro, 
n?lo Pl'.'l lõlnfflf'ÍPnf,:,,. 

Tenho findo tudo quanto devia dizer, e só 
me resta accrescentar uma cousa, é manifestará 
camara o susto aue me causou o nobre deoutado 
pelo Rio de Ja~ieiro, contador-g·eral dÓ the
sou ro ; suas palavras gelárão-rne o sangne : 
ellas me dizem qne-na.o escapamos da banca
rota,-3,000 contos de defici\1 e já devemos 
800 mill1õe:; ; onde vamos parar com isso ? E 
aímla vamos votar por mais 50 contos, mais 
200 para cou~as que podemos dispcn1>ar ? Pa
rece-me que a nossa sorte é como i\ desses 
passarinhos que nas mattas da America septen
trionitl diz-se que fascinados pelo olhar da 
serpente1 embora lulem por escapar ao. perigo, 
vllo forçi:dos c11hir nns g11das que os <levorão ; 
parece-1na q11e t\ nossa posição é como a que 
desc1·eve o posta Rogers no seu poema On 
hmnan lifiJ : 
Our pnth way leads but a precipke, 
And all must follow-fearfu! as it is, 
Frorn lhe íll'sl step ; 1lís known : but, no delay; 
On 'lis decreed i we tt·em qle and obey. 

. . .. ~ . . . 
. . . . . . . , . . the inexorable law ! 
Nearer and nearer to the brink we dra-vy. 

A vereda que trilhamos leva-nos ao precipicio, 
e todos devemos seguil-a, tetTivel como é1 desde 
o primeiro pa,.so ; sabemol-o, mas n&o ha de
mora; adiante l Está decretado, trememos e obe
decemos. Lei inex:hornvel l Cada vez mais e mais 
nos approximamos á borda do abysmo que nos . . . 
espera. 

O Sr. Carneiro da Cunha :-Sr. presidente, 
antes de principiar dir~i que respeito· muito as 
luzes e talentos do Sr. ministro da fazenda, e 
concebi muito grandes espel'anças quando elle 
foi nomeado, até porque nos promelteu que de 
fórma alguma havia de lançar mão, nem vir 
pedir emprestirnos. Posto que eu seja pouco 
versado em economia politica, entendo que 
bom economista ê aquelle que bem administra. 
as rendas, e q11e limita a sua despeza á receita, 
sem recorrer a emprestimos, de que sou decla
rado inimigo, porque os considero 1·uinosos 
quando applicados ás despezas do estado, po1· 
isso que são improduclivo~ e obri~ão ao paga-
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mento do juro e amortisação. O nobre ex-mi
nistro da füzenda, apresentou aqui em ·outra 
occasião o exemplo de Inglaterra : mas quem 
não vê a. disparidade ela comparação? A Ingla
terra, quando elevou a sua divida publica a 
uma somrna extraordinaria, achou no paiz 
rnuito dinheiro, não só dos nacionaes, como 
de outros paizes, · e contrahio empresfünos a 
1! pOl' cento que depois ainda forão rebaixados. 
Demais esses emprestimos nno se podem consi
derar improductivos; pois que a Inglaterra aug· 
mentou consideravelmente a sua marinha,_ e 
estendeu as suas possessões, tomando colonias 
f1·ancezas, hol1andezas, portnguezas, etc. E 
comtudo, quem ignora o effeito que estes ern
preslimos têm produzido na Inglaterra, redu
iindo-a ao P.bnto de não poder dii:ninuir os 
tributos ainda nos generos mais necessarios 
para a sustentaçrio do povo ? Desejo, ·portanto, 
c111e o Sr. ministro, quando tratar da receita, 
J~mbrc imposições cujo producto possa nivelar 
a receita com a despeza, para que seja absoluta
mente desnecessario recorrer a empreslil'f!.OS, 
Nesta occasião nãQ poderei deixar de repetir a 
observação que m:.iis de uma vez tenho feito, e 
é que, como bons economistas, cumnriria. que 
primeiro discutíssemos a receita: p~rque stt· · 
hendo nós da somma de que podemos dispôr, 
votariamos despeza proporcionada á rce:eila, e 
assim conseguiriamos o fim que t,mho em vista, 
isto é, evitar os emprestimos. Nno sei, porém, 
JlOt' que fatalidade não se tem qnel'irlo ab1·açar 
este methodo. Entretanto me persuado GUe em
bora não tivessemos votado pelos creditos con
cedidos, o gov_erno teria marchado : porque 
apesar delles, os antecessores do Sr. ministro 

. fieárão devendo 3,000 e tant&s contos : verdade 
é que indo estã divida em g1-aude augmento, 
cc,nduzirá. o paiz á banca-rota, como bem disse 
o Sr. ·deputado:- mas para o evitar é que quero 
que se estabe1eção jmpostos sufffoientE:S para 
occorrer ás despezas : faça a geração presente 
alguma econon1ia para occorrer ás circumstan· 
ciao em que está o paiz, mas não leguemps aos 
vindouros uma divida cxtraordinaria. 

Eu entendo que o ministerio (não incluo o 
Sr. ministro que entrou pouco antes da aber· 
lura das camar~s) não tem procurado meios 
par,, remediar os males publicos, e não tem 
levado a economia, actividade e zelo a todas as 
repnrtiç<Jes. Não quero dizer que seja culpado 
pelas malversações que têm havido: é um mal 
que o governo talvez não possa 1·emover, por· 
que desgraçadamente vemos que quando um 
empregado malversor é )evado ao jury, o jury o 
absolve, e disto o governo não é culpado; mas 
eu entendo que o governo unido com as ca- · 
maras devia trabalhar quanto er~ possivel para 
emendar a legislação . que, como está, não sa
tisfaz as necessidades do paiz e não está de 
aetmrdo com os nossos habifos e costumes. 

Eu -poderia di~er mais al,uma. cqusa a r~-

peito do credito e dos negocios de finanças: 
mas julgo desnecessario á vista dos oradores 
que .têm fallado e devem íaUar ainda, a cujas 
reflexões pouco poderia acerescentar. 

Entrarei ago1·a no exame de algumas emendas 
off erecidas. 

Alguns senhores combal'•rão a minha emenda 
l'elativa ao cõrte do pâo-brazil. Não sei se elles 
bebera.o as aguas uo Lethes, de rnodo que se 
esquecessem do que a este respeito tem havido 
nesta casa. A não ser assim, elles deverião ter .. 
se lembrado de que em annos anteriores en 
apresentei uma emenda, sçbre a qual a com. 
· missa(\ de commercio, industria e artes, ela
boro11 um projecto que passou na casa, mas que 
cahio no senado. 

Na discus!:lãO que houve por esta· occasino, eu 
mostrei a necessidade de se adoptar uma me
dida para a· conservação do páo-hraiil, na qual 
os proprietarios nAo interessa.vão, promovendo 
antes a sua destrniça.o pa!'a poderem aproveitar 
os terrenos que occupavão, e evitar que as sua:! 
terras fossem invadidas por estranhos. E' com
este fim que elles recommendavão aos corta
dores de páo-braiil, que todos os pobres, que 
derru basscm as arvores maiores. Eis como· se 
tem d·estruit.lo qu~si o páo-bl'azil ·nas provin,eias 
que o ptoduzem, . sem que esta destruição 
possa ser impedida pela medida ha pouco to
mada pela fazenda, de pagar a homens que 
vigiassem sobrt a sua conservação. Ao mal da 
destrt1içã0 deste valioso genero accresce o con
trabando que· delle se faz, e que póde ser evitado 
augmeotan9_0-se a quota que o governo' paga 
por cada um quintal, elevando-se na Parahyba 
e em Pernambuco a 8$0001 e a 6$000 no Rio 
Grande do Norte onde o córte é mais fa.cil, 
sendo o governo obrigado ainda a pagar frete 
para Pernambuco, Oll para outro lugar donde 
mais facilmente se possa transportar para 
Inglaterra .. E::;te augmento nã.o é gravoso á 
fazenda, antes é muito conveniente ; porque 
por um lado evita o confrabando, e· por outro 
lado produz 150 º/0 de lucro sobre o valor em
pregado neste genero, e promove a sua conser
vação, principalmente se fôr adaptada a minha 
emenda que manda .dar preferencia!aos proprie
ta1·ios, e assim os interessa na consenaçao do 
páo-~razil. Não offereci projecto a este respeito, 
porque a camara não .tem tempo de o discutir, 
·e pot·qae julgo que esta medida deve sel' ado
ptada interinamente como ensaio. Espero que 
os Srs. deputados á.doptem a minha emenda . 
para se fazer experiencia, embora depois se 
melhore a medida. O pâo-brazil é genero mui 
precioso; cumpre que interessemos os proprie
tarios no seu cultivo. · 

Tornando· ao assumpto interrom}'.lido, repe
ti rei que os negocios de · fazenda no Brazil têm 
sido muito mal administrados. Na.o sei porque 
fatalidade a camara se esquece do que tem 
havido a respeito de certos ·J?agamento~. ~em~ 
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brarei a somma de 760 contos de réis, que não 
sei se a nação já pagou a Guilherme Young 
peJo armamento que mandou buscar o Sr, · 
José Clemeute Pereira. O contr;1.cto foi celebrado 
com a ccmdição de ser valido sómente se a 
carnara o approvasse : a camat·a o não approvoui 
Guilherme Young ficou com seu armamento, 
transportou-o espontaneamente para fóra do 
imperio e o vendeu como melhor conta lhe 
fez; e agora apparece como credor de 750 
contos! Note-se que quando o Sr. José Cle
menie Pereira foi accusado, elle teve absolvição 
em virtude de um attestado de Guilherme Young 
que declarava que ·o contracto seria valioso 
sómente se a as::;embléa o approvasse: ruas 
esta attestação não appareceu na relação, e 
a naçllo foi condemnada a pagar a enorme 
somma de 750 contos de armamento que foi 
e:x.potlado, e de qne não se aproveitou absolu
tamente. Ouvi que hav-ia passado uma resoluça.o 
mandando liquidar esta conta! Eu entendo que 
se se queria fazer beneficio a Guilhem1e Young, 
devia dar-se· lbe alguma cousa, mas nlo sn· 
jeitar a nação a um injusto pc1gamento de 7õ0 
contos. 

Lembrarei mais a celebre questão do com
missario Albino Gomes Guerra. Eu peço á 
camara attençllo para Jêr dous pareceres, que 

. eu, eomo membro da commisS!ão especial, e o 
fallecido Sr. Lino Coutinho demos a esie res
peito. Mas nós nos esquecemos muito dept'essa 
do que se passa, e por isso provavelmente 
tenhamos de pag~r um grande numero de contos 
de réis a um homem, que talvez seja devedor â 
faz'!>1ida. (L8 08 seguintes parecereB :) 

1c A com missão especial enoarrcgadit do exame 
das contas do commissariado ger~l do exercito1 

â vista do requerimento do Sr. deputado José 
Cuslodio Dias, pedindo que esta commissa.o exa- . 
minasse se o commissario geral Albino Gomes 
Guerra tem dado as contas relativas ás som mas 
que tem recebido desde 1817 até 1826 par:a 
fornecimento da divisão auxiliadora pcrtugueza, 
bem corno dos subsidios que recebeu para os 
c<.ilonos !illissos da' Nova-Friburgo, com!}t"ehen~ 
dendo igualmente as contas do qne recebeu para 
os colonos irlandezes, sobre o que já esta camara 
pedio informações ao governo a requerimento 
do mesmo Sr. deputado em 1829 ; a com
missão é de parecer que ~se.recommende,ao go
verno o prompto e legal exame das. referidas 
contas> e que no caso de não existirem ainda no 
thesouro onde, em conformidade do decreto de 
22 de Janeiro de 1820, as contas do commissa
riado devem ser entregues inensaJmente para 
serem examinadas, o governo proceda como · 
determina a lei contra o commissario, fazem,1o 
inventariar os livros e doeumentos existentes · 
no ~obredito commissariado, afim de evitar 
que de novo se fabriquem outros documentos, 
como já tem succedido em prejuizo da faienda 
publica, quando q.e!iló ter entrado nQ thesouro . 

ha 10 annQs para abi se lerem processado na 
confo1;midade da lei ; do que dará o governo in
formações a esta augusta cama1·a, e de qualquer 
p1·ocedimento que tomar ácerca deste importante 
ohjecto. 

e( Paço da camat·a · dos deputados, 10 de No
vembro de 1830. - Joaqitini lYlanoel OarneÍ'ro 
da Ounlu,,. -José Lino Goutinlio, » 

« A commissao especial encarregada do exame 
dos contas do commissario geral do exercito Al
bino Gomes Guerra as examinon, tres contas 
de Jancil·o, Fevereiro e Março de 1826, que 
forão npresentadas pelo Sr. deputado Clemente 
Pereirn. em sessão de 80 de ,Julho deste anno1 

e que se díz serem aquellas que fotão cri
minosamente tiradas do lhesouro para serem 
substitui das por outras, quando, ·9,ccusados os 
roubos que nellns se· conlinhao, aquelle· com· 
missado pretendeu defünder-se fazendo recahir 
sobre seu advel'sado Balthazar Pinto dos Reis o 
crime de falsario, e achou que de facto as ditas 
conbs apresentadas pelo illustre depÚtado erão 
as mesmas que o commissario havia dado ao 
thesout·o no supl'acitado anno de 26, por
quanto erão fi::chadas com as assignaturas do 
oflicial conferente e do mesmo commissario, re
conhecidas pelos officiaes da quarta contadoria e 
por tabeJJíao; e as mesmas que, na conformidade 
da portaria do ministl'o da guerra de 6 de Julho 
do referido anno, que as mandava remetter ao 
thesouro para serem exari1inadas, deverião nelle 
ter entrado : e como appareção no tbesouro e 
{enhão sido pl'eseates á com missão contas iguaes 

. dos mezes · de Janeiro, Fevereiro e Março do 
anno de 26, posto que com dítnin.uição no preço 
do capim, e conforme a ac·cusação feita, só isto 
era hastan te para §{:! presumir dos ardís e ma
nobras que houvêrão, lirando-se umàs e sub
stituindo-se outras: mas a commjssão, que na.o 
parou aqui, chegou ao conhecimento d3 ver-

. dade por p1·ovas irrefragaveis que asseverão o 
crime, pois que basta só ver-se que estas ultimas 
c•·ntas com o titulo igualmente ~e 1826 rectí-

. ficadas ~obre à accusa~ão feita, além de lerem a 
nota do contador de recebidas a 8 .de Junho 
proximo passado, se acha.o escriptas bnl um 
papel que pela s·ua mai·ca d'agua fôra fabricado 
no anuo de 1828, o qLte bem prova. que estas 
contas n&.o sri.o a.e; primitivas de que reza a por· 
taria do ministro da guerra de Julho de 26~ 
e sobre as quaes versa a accusação do dito 
Balthazar, mas outras novas arteiramente redi
gidas e cl'iniinosamente substituidas para esca
pula do famigerado cornmissario. Além disto, 
confrontaoào:s~ estas duas· cartas, se nota que 
as primeiras roubadas ~lã.o todas emendadas, 
riscando-se as parceUas accrescidaz:11 pelo roubo, 
e escr.evendo-se ao lado destas as oult·as ver
dadeiras sem os referidos· accreseimos ; _e isto 
para sobre este. borrão se levanturem · as outras 
~uppostas que elle .metteu no·thesouro no pre· 

· sente anno ;- cnas nem ainda assim o· com-
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SESSÃO EM 7 DE AGOSto D~ 1~39 

missario quiz perder todo o roubo que já h<1via 
feito, porque, supposto a nova. conta de Março 
esteja conforme com a parcella rectificada se
gnndo a p1·imeira accu;;aç11o, corntudo as de Ja-
11eiro e Fevereiro não são r.onforn1es, pois que 
elle nestas augmenta o pt:eço de onlt·os generos 
pouc.:o mais ou menos, e mesmo diminuía no 

• __ : _, _____ •_ J_ n_l,L __ 

capnn pa1·a se escapar a aenuncrn oe ou111rnzur 
Pinto dos Reis, o que tudo se deprehende con
frontando-se urnas cotn outras contas, e á vista 
dos recibos asslgnados con1 Cl'ilZ por Antonio 
Joaquim Gonçalves ~ Manoel da Costa Porto, 
os qnacs, com os de José Benlo Alves, por 
serern os unicos Uifferentes ecn tinta e papel 
de todos os outros tlocnmentos que as instruem, 
dw bem a entender que el1es forão ullima
mfrnle . feitos~ e de nrooosito, o.:ira assim eCIUÍ· 
Jlbt·~~~n;-o n~gocio, :ta~lo ;n;is' quanto as d;ste 
u !timo são manifestamente falsos, pois qne 
nM foi José Bento Alves o qne forneceu o 
capim, porém sim Ballhazar Pinto dos Reis. 

e< Ontrosim, a com missão teve presente o novo 
requerimento elo mesmo Balthazar, em qne 
pedia: primeit-o, que se examinasse o protesJo 
po!' elle feito contra _o parcial exame a que se 
procedeu en:i u,.aa carta que o cornm issario 
escreveu a elie supplicante em 31 de Jirneirn 
tlo anno de 231 e que disse ser em 25 ; 
seaundo o attestado do comrnandante de arti-

º 1haria montada, em que mostra ter o suppli-
cante principiado a dar capirn para aquelle 
corpo desde o 1 º de Fevereiro de 23 a 20 de 
de Junho de 27, o qual. attestado diz igual
rnenle o commandan_te que fôra emendado pelo 
secreta\'io daquelle corpo á sua vista, e por sua 
or<iem por se haveL" escripto a palavra Janeiro 
em lugar de Fevereiro; terceiro, o attestado 
do commandanle da cavaliaria, em qm: mostra 
que o supplic;rnte forneceu capim para aquelle 
corpo desde o 1° de Agosto de 22 ao ultimo de 

· Janeiro de 23; quarto, finalmente, a ce1·tidão 
ce1m a qual se mostra que na conta conente 
junta ao i-equerirnento que o supplicante fez 
ao governo ha um saldo de 35$ de conta ante
rior, e que principia do l"' de J aneirn de 24 
a 20 de Julho de 27; e· do ·ex.ame de tudo 
isto se deprehende que a car-ta a fl. 50 da repre
sen taçil.o foi escripta em o anno de 231 com 
euja dala coincidem atjueHas dos attestados, 
havendo o supplicante fornecido eapim em 
22 e 23, que,. á vista do rec!bo n. 5 a 
fl. 13 verso, e da cedidão do thesoureiro a 
fl. 54 da repres~ntação, o cornmiss.ario roubou 
no fornecimento do supplicante em 1822 de 4 
a 10 réis em cada feixe, e em 1823 10 réis .. 

11 Nestas circun1s~ancias a commissa.o julga: 
primefro, que o cidadão. Balthazar Pinto dos 
Reis tem provado exuberantemente os roubos 
de que accusou o commissario; segundo, que é 
indt1bitavel que as contas apresentadas pelo 
Sr. Clemente Pereira forão roubadas da conta
doria respecliYa ; e lerceiro1 finalmente, que _as 

contas do commissario são ardilosas e falsas, 
tanto no modo por q11e são dadas fóra do tein pÓ 
legal, quanto por nao se acharem conformes uo 
que ordena o regimento do comrnissariado, 
cheg,rndo o abuso deste commissado a na.o 
ter I i vros, como se vê da certidn.o a fl. 58 da 
'.epresentaçl\o ; e por é de parecer que seja.o 
·- - -- _ 1 1 ~ __I _ ~ 1 1 1 ._ 

remcllluos ao govemo roa os os (10Ctl mentas 
com este seu juizo, pat·a immedi:itamen te se 
proceder na conformidade d,\S leis contra · o 
cornrnissario geral pelos roubos que prõvados 
fica.o, e pot· todos que ainda se µossão descobrir 
nas contas que hoi.IVer de apt'esentar ; bem 
como contra a pessoa ou pessoas qL!e se provar 
havet'em concorrido para o roubo das primitivas 
contas, substituindo-se outras no thesouro; 
dando-se de tudo exactas contas a esta camara 
para seu pleno conhecimento. - Rio de. Ja. 
neiro, 22 de Novembro de 1830. - J. Lino 
Coutinho. - Joaquim, Manoel Carneiro da 
Cunha. » 

( O orador sendo inter,rompido por mn 
gtande susarro, exclama): Os Srs. deputados 
nem isto querem ouvir!!! Ora, senhores, então 
é mell1or ... eu farei uma emenda para aue os 
Sr;;. ministros fiquem habilitados- parâ arre
cc1dar a receita e fazerem a despeza conforme 
melbor entenderem: eu entendo que isto é 
melhor. Para que gastarmos ten-ipo que 
pódc sei· melhot· appJicado? Antes das duas 
horas rnuitos S('nhores s..1hem da casa, e muitos 
dos que ficào não prestao attenção aos negocios 
qu~ se tr.ltão. Muitos se retirão antes da hora, e 
nós só criminamos ao governo, só criminamos 
aos ministrns e aos outros empregados, quando 
nós mesmos nM damos conta da commissão 
importante de qt1e nos encarregámos ! ! Nin
guem quer ou vir isto ! Não achão os senhores 
que eu não deva lêr mais ? ( O orador cont·inua 
a lêr.) ' 

Eu li estes pareceres para recom mendar ao 
Sr. ministro a tomllda destas contas, que ha 
tantos annos estl\o entre màos. 

O SR. V IANNA : - Ha sete mezes que se estlío 
tomando. 

O Sa.. CARNEIRO DA CUNHA: -- Eu não accuso 
o Sr. ministl'O, nem o Sr. contador-geral°, que. 
não ha muito tempo que occupno seus lugares ; 
a minha censura recahe sobre os seus ante
cessores que nã.O têm levado a fiscalisação a 
todos estes negocios corno cumpria; Não sei' 
que difficuldade se encontra na tomada de 
contas, nem em conservar nas repàrtições 'a 
necessaria escripturação : mas o que sei é que 
os S1·s. · ministros se. queixao de que tudo é 
nén:a confusão, edeque nada se póde examinar, 
nada se póde ver, e que até, segundo me pa .. 
rece, no arsehal de guerra e de marinha nao · 
ha contabilidade, sendo aliás estas duas repar• · 
tições aquellas por onde se despeli'dem grossas 
sommas, a ponto de, serem chamadas no tempo 
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r,44 SESSÃO EM 7 DE A GOSTO DE 1839 

do imperador Pedro I sorvedouros das rendas 
publicas. 

O SR. ToRRES : - Na repartição da marinha 
ha cõnlabílidade muito perfeita : o Sr. depntado 
está engado. 

O SR, CARNl'.mo DA CuNHA :- Já em outra O<':~ 
casião eu fallei na tornprn feiia àe embarcações 
podres : continuando isto assim, a noçno vai 
para um abysrno1 e é muito de 1·ecefo.r que apµa· 
reça a banca-rnla. 

Recon1 rnendo lo.mbem ao Sr. minislt·o o 
maíoi· cuidado na nomeaçrw de chefes para as 

._. - T", • • \ . - ... _j_ reparnçoes. l'OJ aqui censm·aaa a nomcaçao uo 
inspeclor para a lhesouraria das Alagôas : n!l.o 
ten!io maior conhecimento da capacidade 
deste individuo, que sei que foi norneado poi pa= 
tronato, não do SI'. minbtro; mas estou persua
dídu de que nfio tem a necessarin. hahifídadc 
fl.lt'a. didgír ama repartição tão importante na 
qualidade de inspector. Felizmente a Pal'ahyba 
está muitc bem servida tanto de inspeclor da 
thesouraria, corno lia alfandeg.1, que são lào 
honrados e intelligentes (apoiados), qn(:j eu de
sejára que todos os inspectores fossem como 
elles; pol'que é tht primeira necessidade que 
t.110 importantes empregos sejão exercidos por 
pessoas de reconhecida capacidade mo1·al e 
intelleclual. O inspector da thesouraria de Per
nambuco, o Sr. Jo~o Gonçaives da Silva, é 
homem m11ilo de bem, mas por occasiilo do 
troco do cobre fiou-se em outros empregados 
que não tiverào o cuidado de examinar se ·· 
o cobre tinha o vel'dadeiro peso ; de modo que 
a nação foi alli muito lesada., recolhendo chan
chan em lugar do cobre que a lei mandava re
colher. 

Sr. presi<lente, já que toquei nesta materia, 
direi que quando vi a lei que delerminon o 
ti.·oco do cobre, e o regn lamento que autorísou 
o estabelecimento de estaçôes de troco em todo 
o ímperio, previ desde logo qne haveria grandes 
abusos. Não seria melhor que, como na minba 
província, se tivesse estabelecido urna estação de 
troco na capital de cada uma provincia ? Assim 
mesmo não seria tão pequeno o sacrificio que 
faria a nação resgatando cobre l'also, que, na 

.. opinião de muitos Srs. deputadosJ erniltida por 
occasião da discussilo dessa medida, a naça.o 
não tinha obrigação de pagar. 

Recommendo lambem ao Sr. ministro a 
maior vigilancia e fisca1isaçn.o, principalmente 
sobre as repartições por onde se -arrecadão 
as rendafl~ Por uma carta escripln pelo digno 
presidente do Rio Grande do Sul, o Sr. Sa
fürnino, consta que em Santa c~tharina ha 
· um extravio de direitos de polvora, que nã:o 
anua por menos de 800 a 1,000 contos de l'éis 
por anno, fazendo-se alli despachada polvora, 
que não pagou os direitos, e que ·· depois vem 
com guia pagar só um e meio por cento. Não 
~ei, mas é provavel. qt1e o Sr. ministro já 

i;:Jiih::i nido, J\ l!,m rli<:;to parl'C'.~ qcrn P.mprPg:1.do...: 
lia que não cumprem com os seus deveL·es, pois 
que o Sr. ministro ainda ha pouco mandou uma 
))Orlm·ia à alfande~a da côr'le, p.u·a que os 
respectivos officiaes prfocipiassetÍJ á trabalhai' ás 
9 h0rns. PMece que alguns iM para n r.eparlir;:'lo 
ás 10 horas e ás 10 e meia como nós, entendendo 
que como alguns deputados vêm mais tarde 
para a camarn, clles lambem pod2m ir mais 
tarde para a repartíçrto. Quando se ,tratou da 
lei do tiiesouro, eu disse que se devia esta· 
belece1· mas uma horn de ll'~\balho di:.11-h\mcnle ; 
assirn podel'ia ler-se reduzido o numero dos 
empregados, abonando-se-lhes maiores venci
mentos. 

Fullou-s11 aqui nos empregados de reparli~ões 
extinctas. Sei que na côrte tên1 sido inuitos 
del!es em pt·egàdos, mas não assim nas pro
viucia.s, em Peru;1mhuco1 pm· exemplo, onde 
hn muitos desses offichws desempregados. Mas 
não é só o goveroo que met·Bce esta cen
sura ; vagou um lug:.ir nesta casa, pen5o que já 
}rnnrá um sem numero de requerirnentos de 
pt'etendentes a cs:,e lugar ; mas não podia ser 
elle exercido por u1n empregado do tribunal 
exlincto? Senhores, . se o goverqo não tem 
l~igares para dar a muitos destes empregados, 
é 111elhor que os· aposente1 p,,ra que na.o vão 
vencendo tempo na sua casa, e seji\o depois 
reformados com seus ordenados por inteiro. E' 
até um beneficio para estes ho111ens, pot"que 
já sabenJo o seu destino, vão pl·ocurnr oqtro 
arranjo, que. muitas vezes lhes é m.'lis v,mta • 
joso. E' o mesino que succedeu com officiaes 

.. militares,, que nt\o estavão e111 circumstancias 
tie continuar a servir, e forllo reformadoR. Ntto 
posso neste lugar deixar de notar que se 
tenhão reformado officiaes militat·es de capa· 
cidade por patronato, como um offieial em 
Pernambuco, moço, e muito bom militar, que . 
foi reformado porque· o pedio, e- entrou para 
o corpo de l}el'manentes. Um tal abuso é pouco 
consentaneo com a economia, que desejo ver 
estabelecida. 

St'. presidenle, eu sempre fui contrario á 
prestação de quotas para. as provincias ; e 
posto assignasse a emenda com outros Srs. 
deputados, se estes senhores quizerem faier o 
sacrificio de. retirar a sua emenda, eu não 
insistirei em que se dê a prestaçã.o de 20 
contos á minha província. A proV'incia. da Pa· 
rahyba posto seja da segunda ordeJn, deve 
ser comparada a algumas de prirneir"' ordem, 
quanto á~ rendas com que contribúe: e forças 
qu,e tem p1·estado nas · occ:asiões em que sào 
exigidas ; tem pois direito a que se lhe dê 
o neeessario para concluir a sua alfandega e 
cáes, como rue consta estar·se construindo tam· 
hem um em Pernambuco, mas muito· magni-. 
fico, em que se está gastando muito di11beiro. 
Entendo, porém, que devendo e~tas quotas 
augmentar o deficit que augmentará lambem 
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a desneza annual com ·iuros e amortisacão. se 
ni'ío fôr devidamente cob~rto por irnp~stos: c~'mo 
desejo, _seria melhor que parassem todas as 
obras, até· que melhoradas as circumstancías 
do imperio, e concluída a guerl'a que nos está 
devorando, se lhes possa consignar prestações 
convenientes sem sacrific10. Portanto, se os Srs. 
deputados cederem, eu cederei lambem, dizendo 
aos meus comprovincianos que assim fiz porque 
os outros Srs. deputados tambern o fizerrt.o em 
attenção ás cit·cnmstancias do pai:r.. 

Depois de se pronunciar contra o onus de mais 
2 1/2 por cento de armazenagem es;tabelecidos 
nas mercadoriaa, que, 'despachadas em uma pro
vincia, são consumidas em outr·a, como as des
pachadas em Pernambnco consumidas na Para-
1-",.h., nn "R:n Í-!.r1,-in.rl,0, rln.. ~,,l .o. nr-, rln~n.,,.nhn.rlrac, 
11JUQ' uv LL.IV Ull,Ç\.UU\.:,, \IV -....iui, \;;; a.:, ~ç.:,,,t'tH..-JJQi,VO.,j 

no Rio de Janeiro consumidas em Minas-Geraes; 
o que torna estas, em lugar de mais favore~idas 
que parecião dever ser, menos bem aqt.;inhoadas, 
o orador continua : 

Recommendo tambem ao Sr. ministro o 
maior cuidado, pára que tenha informações 
sobre os propri.os UiJCionaes. No Piauhy ha 
fazendas que podem produzir uma renda ex
trao1·dinaria, como já pt'oduzirão no tempo dos 
jesuitas. . ~ 

Talvez eu faça uma emend~ para se mandar 
tirar a planta das províncias, para se saber 
qual a extensão de te1·reno devoluto que per
tence á nação. Estou que deve cessar a pratica 
até ago_rn seguida de se concederem grandes 
sesmarrn.s. 

Quando faI!ei sobre a nenhuma disposição 
em que estou de votar por creditas, mas sim 
por impostos, a\guns· dos quaes proporei, apesar 
da impopularidade que envolvem, porque não 
me importa que me não reeleja.o, e nem estava 
rt3solvido a apparecer ::igora outra vez na scena 
política ; quando fallei, digo, contra a. concessão 
de creditos, esqueceu-me tocar na emissão de 
bilhetes do thesouro, ou antes credito por ante
cipaçtlo de renda que quer o Sr. ministro que 
se estenda ao prazo de 6 mezes a 2 annos. E' 
grande a confiança que merece o Sr. ministro 
da fazenda ; mas póde S. Ex. affirmar que será 
ministro sempre? E não poderá ser substituido 
por outro que sacrifique m~a grande parte da 
renda futura, e ponha a nação em graves ·em
baraços ? Eu tenho esperança · de que, sendo 
nós mais economicos, e edabelecendo impostos 
qüe fação face á despeza, possamos prescindir 
de creditos, e libertar o paiit da divida enorme 
que sobre elle pesa1 e que o póde levar ao 
abysmo, se não auxiliarmos o governo com os 
meios necessarios, e o governo nllO desenvolver 
a activídade, zelo, economia e fisca1isação a 
m~is rigorosa. · · 

A discussll.o fica adiada. 
O SR. PRESIDENTE · dá para ordem do dia 

a mesma de hoje e levanta a sessão depois das 
2 horas. 

TO~IO U 

Sessão ~•n 8 de Aa-oliõif-n - ~. - --- --~---~----
PRESIDENCIA DO SR. AlUUJO VJANNA 

C'f __________ , n__ l· ' ..... , 

;:)L'll!ll1ARro.-.c.xpeaieme. - vispensa para o 
Sr. marechal Andréa, nomeado presidente 
de Santa Cathai·ina. Discwrso~ dos Srs. Ot~ 
-,.,..,.._,rJ. n V.n-n.VlÀr, _ n,.,•.,/J,\tA•n:r.. .,.]~ ºÀ~ í"" 11 
f.iUf(.,t,, O .I.t.,V..;.v1<,t,(.,I..:; .. --- ..f.....'(,,:)\_;,({.J õU U,U iur. t_.,Oeuio 1 

promeno1·es 8ob1·e os aco.ntecúnentos ele Santa 
Catharina.-Discurno do Sr. Carnefro Leão · 
orige1n dos 1'nales do Brazil.- Dfsc1t1·sos do; 
Srs. .Nunes J.lfachado, Limpo de Abren. 
- D·i8ciwso do 81'. Camefro da Ganha · o 
nobre deputado resigna o 8eu mandato.-' O 
Sr. Peixoto de Alencar. O fü·. min,istro da 
fazenda é convidado a as8i.stfr éi d-iscu.~.sã,o .
E' concedida a dispensa para o 8r. Andréa. 

A's 10 horas da manhít faz-se a chamada, 
e logo q4e se reune numero legal de Srs. de
putados, abre-se a sesslo, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com cansa participada os Srs. Ca
jueiro, Bustamante, Alcibíades, Pinto Coelho, 
Pedro de Alcanta1·a, Assis l\fascarenha;; e Dias 
de Toledo i e sem ella os Srs. Souza F1·anco e 
Francisco do Rego. 

E:I.PEDIENTE 

O SR. 1° SECBETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes omcios : . 

Do ministro do jmperío, participando que o 
regente etü nome do imperador ficára inteirado 
das pessoas que forão eleitas para formarern a 
mesa da camara dos Srs. ueputados.-Fica a 
camara inteirada. 

Do mesmo ministrai remetlendo a infor
mação do otficial-maior da secretaria de es
tado a sen cargo, ácerca dos esclarecitnentos 
pedidos por · ordem desta camara a res
peito dos emolumentos que se rec~berão na 
referida secretaria nos annos financeiros de 
1835 a 1839.-A quem foz o requísíção. 

Do ministro da guerra, participando, em . res
posta ao officio desta. camara, dl:ltado de 5 do 
corrente, que pela repartiça.o a seu cargo ne
nhuma quantia se destinou no corrente anno 
financeiro para reparo da fortaleza da provincia 

· d_á Parahyha do Norte.-A quem- fez a requi
s1ção. 

Vai ~ commissão do orçamento da: fazenda o 
mappa demonstrativo da substiluição e assigna• .. 
tnra do papel-moeda. . 

Lê-se o sesuinte oftlcio do ministro do im· 
perio : . 

e< lllm. e Exm. Sr. - Sendo necessario em
pregar desde já na província de Santa Calha· 
rina, na · qualid,ade de · presidente della, o 

·marechal Francisco José de Souza Soares de 
Andréa,. membro da camara ·dos Sl·s. depu· 
tados; de· ordem do regente em nome do 
imperador o Sr. D. Pedro·II, solicito da rnen· 
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cionaàa camara, por inter:medio de V. Ex., a 
compelente determinação. 

<< Deus gu::i.rde a V. Ex. Paço, em 7 de-Agosto 
. de 1839. ~ Fraric·isco de Paula Abneida e 
Albuquerque. - Sr. Joaquim Marcellino de 
Brito. J> 

O SR. PRESIDENTE declara que o officio vai 
dirigido á commissão de constituição e po
deres. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : :-- Desejaria fazer 
um requerimento, pedindo que seja este officio 
dispensado de irá _com missão. 

O SR. RonRlGUES ToRRES : - Se o nobre de
putado tem alguma duvida eu o faço. 

Vem á mesa o seguinle: 
« Requeiro que independentemente de re· 

mctter•se o aviso do governo á commissão seja 
dispensado o Sr. deputado Andd:a, na fórrna 
pedida pelo mesmo governo. - Rodrigiies 
'.f'orres. J) 

E' .ipoiado. 
Approva-se a primeira parte que dispensa 

de ir o aviso á commissno, e fica em dis
cussao a outra parte que autorisa o em
prego do Sr. Andréa na provincia de Santa 
Catharina. 

Depois de algum silencio, pede a palavra Ó Sr. 
Ottoni. 

O Sr. Ottoni : ~ Rogo a V. Ex. queira ter a 
bondade de me envial· o officio do governo, 
e ao nwsmo tempo a constituição. Da letra do 
art. 34 da constituição se collige que quando o 
governo solicita do corpo legislativo licença pa1·a 
empregar um seu membro em differente com
missão que não seja a de legi::;lar, deve expôr 
as razões em que se basêa, em que se 
funda; deve at-é expôr os motivos por que julga 
que a segurança publica assim o exige ; e não 
dizer simplesmente, como disse, que é neccs
sario empregar na provincia de Santa Catharina 
o Sr. deputado Soares de Andréa. Quizera 
saber quaes s~o as causas, as razões que mo
tivão o pedido do Ex.m. ministro. Vejo o que 
hoje publicárão as folhas a respeito dos desas
trosos successos da província de Santa Catha
rina, mas pelo que ellas dizem ua.o quero 
ajuizar, nem ol'ientar o meu voto. Sr. pre
sidente, desgraçadamente as previsões do nobre 
deputado de Santa Catharina (o· Sr. Coelho) 
se vão realisando ; o nobre deputado an
nunciou ao governo que o presidente de 
Santa Catharina nao era conveniente ãquella 
provincia. O governo imperlinente, emperra
damente, continuou a conserval·o ·; desgraçada
mente esse nobre deputado vê realisada uma 

_ boa parte de suas .previsões ! ! Emfim o go
verno acotdou, quer remover da presidencia 

. o Sr. Pardal, e nella substitui.r o Sr. Andréa. 
O Sa. MARINHO:- Qual acordo~ ... 
O Sa. ÜTTONI : - Sr. presidente, para in-

foq.1ur U !Ut:!U vutu Ut:Llt:~::situ SJbCi' das CÍ rCU n1 • 
stancias, que obrigárão ao governo a fazer 
semelhante pedido. O que observo é que as 
accusações que pezavão sohr·e o ex-.pre~idente o 

. Sr. Pardal erão que elle se dit·igía pelo prin. 
cipio do terror, antes que pela constituição ; 
entre outras accusações que fez o nobre 
deputado foi uma a de haverem officiaes da 
legalidade mandado matar inimigos depois de 
presos. 
· Nestas circumstancías muda 0 se o presidente 
para se m,tndar outro que ·pacificou, dizem, a 
provi ncia do Pará com actos mais estrondosos, 
mais aterradores. Creio que as considerações 
que teve o governo para nomeai· o Sr. Andréa 
com as accusaçõcs e precedentes que tem contra 
si serão de grande entidade. Quem set· infor
mado de todas_ essas eonsiderações, e para re
sal var acamara de um acto desta natureza, nllo · 
sendo o officio do Sr. ministro claro e explicito, 
como cumpria, v0u mandar um requerimento 
para que seja convidado o Sr. ministro do im
perio a vir a esta cama1:a dar esses esdareci
mentos. 

O Sr. Rezende :-Certa.mente é grande a im· 
pressão que fez na camara o officio que aca· 
ban10s de nu vir: mas eu peço á camara que at
tendamos ao estado daquella província, não 
ínutilisemos um homem. (Apoiados.) 

O SR. ÜTTONI (niuito ·ind-ignado e coin força) : 
-Inutilisado já elle está. 

O S1-t. REZENDE: - Nao inuti1isemos um 
homem. (Apoiados geraes e prolongados.) Ainda 
ha poucos dias a camara concedeu licença a 
uni Sr. deputado para ir presidit· a província 
de Goyaz, não fallei sobre essa licença, e peço 
ainda agora que não gastemos tempo em dis
cussões infruetiferas. 

Vaiá mesa o seguiule requerimento: 
e< Requeiro que seja convidado o Ex'm. mi

nistro do irnperio para nqui vir dar pessoal
rnento á camara infol'mações sobre o estado 
da provincia de Santa Catharina, e sobre os 
motivos que justifiquem a necessidade de se 
enviar a essa provincia, como presidente della, 

· o Sr. deputado Andréa.-Ottoni. » 
E' apoiado como adiamento da materia. 

O Sr. Coelho :- Sr. presidente, o requeri
niento importa um adiamento, e o nobre de
putado funclou·o em que a constituiçilo or· 
dena que toda a vez que o governo precisa 
empregar membros das camaras, é necessario 

. que dê as causas da urgencia, e que são aquellas 
em que ~ exige o bem ou a segurança do es· 
tado. . 

O nobre deputado, fündado nesta disposiçflo 
da lei, mostrou-se um tanto· duvidoso em con
ceder a dispensa que se pede, e exige esclare
cimentos officiaes para com conhecimento as· 
segurar seu voto. Eu, como dependo daquella 
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. . l _, . . p prov1nc1a, a.gun1a cousa pouere1 1n1nrn1!H' qnP. 

o esclareça, e estou que poderá arriscar seu voto 
afim de evítar dernoras, que sem duvida são 
muito preiudiciaes. Na verdade, Sr. presidente, 
é bem desg_raçado o estado da provincia de 
Santa Catharma, · preciso é que se dê provi
dencias muito energicas e promptas ; porque 

. toda a demora 1rns circnrnstancias actuaes póde 
muito aggravar o mal. 

Sabe a camara que alguns movimentos se
diciosos já existião nas immediações da villa 
da Laguna desde 12 de Junho ; movimentos que 
apparecerão occasiunados por bandos de amo
tinadores e desordeiros, que se armárão em 
Araranguá, sorprendendo as guardas deste 
ponto, do Camacho, e da Carniça, tudo de
vido á:s uiú:s di:;pv:;i1/le:; destes povos avançadm,, 
que forão ntar.auos tumulluariamenle e desar· 
mados por p·aizunos. • 

As rnús disposições militares fizerao tnmhem 
com que esles grupos sediciosos se nilo dis· 
sol_ves:,em logo, . e dera.o lugar a que se re
unissem e orgarnsassern em esquadrõe::i de 200 
a 300 homens. E' neste inlerim que os re
beldes do Rio Grande, aproveitando a occasião 
desta desordem, invadirll.o a provincia pelas 
Ton·es, com força de mais de 400 homens, 
comrnandados não se sabe por 4uem se pelo 
cabecilha Canavarro, se pelo Onofr;, porque 
tal foi a confusão e a desordem, que as forças· 
da Laguna desampararão a villa, sem mesmo 
saberem de quem fugião. Foi no dia 22 de 
,Julho que os rebeldes se apresentárão no campo 
d~ Barra, e no lugar do Passo e da Carniça. Os 
cida,?ão:;; estavão armados desde os prímeiros 
movimentos, e havia na villa tropa de linha em 
numer:o de mais de 300 homens, algumas ca
nh~n?1ras e lanchões armados com peças e 
rod1z10s, e duas escunas de Ú'uerl'a, tudo 
bem municiado e tripolado ; est~ passo, por
tanto, podia e devia necessariamente defender
se ; en~reta?to, apezar de tudo isso, apezar das 
boas disposições e enthusiasmo do povo, que se 
achava em armas no lugar do Passo, aconteceu 
que esse commandante Villas-Boas, de quem já 
tenho fallado nesta casa, conservou a tropa em 
seus quarteis, e de noite fez a sua retirada se~n 
dar um tiro. Logo que constou a retirada da 
força de linha, a força cívica · desanimou e 
trat<;>u de retirar-se tambem, . e começá~ão 
os cidadãos aban~o!'-arem a villa precipitada
mente ; as canhoneiras, não obstante, fizerão 
~uito fogo ; uma depois de ter gasto toda a mu
nição, atacou fogo no casco e abandonou-o ; 
º!lt_ra, aos primeiros tiros,· desmonto·u-se o ro-
d1z10 e ficou intitilisada. · 

A escuna de ·guerra Itapariea ficou enca· 
lhada, e o brigue Corneta pôde fazer-se do véla 
e sahir a barra, e assim escapou-se; Todas as 
mais forllo intimadas e rendêrão-se. Neste es· 
tado os rebeldes atravessárão o passo da barra 
f;l apoder~rão-se da villa, nomeárJo um juiz de 

paz e uma cumara provisorín; e proc!amárno a 
republica. 

O Sn. ANDRADA MACHADO : - Elles têm juizo 
t'.'I. YIÂet ..,~,n_ • 
V U\J;:, lJV..V. 

O SR. COELHO : - O commaTJdante superiot· 
como já disse1 fugia com a força ; mas not~ 
que quem fugio foi unicamente o commanàante 
e que era tal a indignação daquelles que acom~ 
pan~avão esse commandan.te fugitivo, que. foi 
preciso qne 1n11 outro offic1a1, usando de sua 
influencia, evitasse que não o massacrassem 
na marcba, e até consta que 1:1m cadete despira 
a farda, e rasgando-a lhe <>h:dr.ci f'>nm oll-:. E. 
cara. Foi deste modo que a·;--·~-~~sa;~·forç;; .. s; 
recoll1êrao __ á Santa Catharina, e chegárM á ci
dade do Desterro. Os rebeldes. senhores da 
Laguna, ahi encontrár.!lo muitas' muniçõe_s_ a-~-~ 
mamento, t1tn:1 peça colubrina, e muitos ndvios 
rnercantes, e alguns com carga. 

Uma sumaf;a que Unha pal'lido com antece
dencia da villa, importando seu carregamento 
talvez em 100 contos de fazendas que manda vão 
varios negociantes para a ilha1 tocando em 
Embituba, para tomar a familia do dono, cahio 
em poder dos rebeldes, e foi por elles recondu~ 
zida pa~a a villa. Uina canhoneira que antes de 
se saber do desastre da Laguna, havia partido 
com algumas lanchas a levar tropa de soccorro 
á €$la ':ilia, e tendo a noticia ern viagem, 
tentou desembarcar no mesmo ponto de Em
bituba. Porem, já este ponto estava tambem em 
pod~r dos :ebeldes ; a c~t1boneira fez fogo; 
porem, depois de alguns ttros, àbrio-se e foi a 
pique. D_uas lanchas que_ i~o comboiadas pela 
canhoneira, algnmas depois de terem ido parnt' á 
altura das Torres, vollárão a muito custo para a 
ilha ; de outra) porém, que levava umas 50 
praças, nl\o se sabe ainda hoje o destino que 
levou, e até já se julga perdida. 

Na cidade do Desterro o terror e a confusão 
foi extraordinaria ; o povo existe em armas. 
O presidente, com a tropa que chegou de 
Santa Cathárina trata de defender-se no passo 
do Morro dos Cavallos, e se desgraçada
mente houver demora, e que os rebeldes tentem 
um golpe d1::cisivo sobre a ·cidade, não sei 
qual será o resultado. Nestes termos juJgo que 
quaesqner que sejão as deliberações que esta 
camara tem de tomar, ellas devem ser promptas, 
e que devemos olhar unicamente para os males 
que lemos de remediar ; com estas vistas pre
tende votar contra o adinmento ; porquanto, 
q11al.quer que tenha de ser a decisão da camara, 
ella deve ser prompta. Não allegllemos, pois a 
ignorancia_ das cousas, e na ?ccaõião em qu~ a 
camara va1 dar o seu voto, não convém tirar o 
prestigio ao nomeado; tudo teria lug~r antes 
da nomeação. E' o que tenho a dizer a respeito 
do adiam~nto, contra o qual voto. 

O Sr. Penna: - Sr. presidente, ainda ha 
!?oucos clias que a camara concedeu igual li-
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cença ; ella consente que estejão fól'a de seu 
seio doos de seus dignos memb1·0s, um presi· 
dindo n provincia •do Pará, outro a de Per· 
nambuco. Para que pois ha de haver op· 
posição á dispensa que agora é pedida ? 

Sr. presidente, não descubro nas circum
stancias, em que se aclia a província de Santa 
Catharina razões pa1·a que se objecte com esse· 
rigor o não haver o oflicio do nobre ministro 
expendido as causas por que necessita de oc
cupar um de nossos collegas. Não duvido que 
esse officio pudesse ser mais· explicito·; mas 
tambem observo que é datado de hontem, e 
taJvez do momento em que fora.o recebidas taes 
noticias ; portanto, as circumstancias em que 
se acha o governo são apertadas, e talvez não 
querendo pt!rder tempo, uao arriscar expli• 
caçoes lalvez menos exactas, 

Além disto, · repetirei o qnc .disse um nobre 
deputado de 'Minas, quando fnllon nn dispensa. 
do presidente de Goyaz; talvez o governo -1·0· 
conheça que· não com•ém espnlhm• noticias 
aterra~01·as, que possAo pl'Oduzir no publico o 
desanimo, e fazer-lhe crêr que n provincin está 
perdida. De certo qlle o go\'et·no não deixou 
de obrar com pmdencia pedindo a· dispensa 
sem comtudo pintar com neg1·as côres o estnd~ 
daquella provincin. Creio que se o governo 
merece a confiança da camara, nno deve esta 
hesitar, deve annnir á nomeação, não perder 
tempo, e fazer votos para que o p1·esidente 
nomeado possa desernpenhar felizmente a sua 
missão importante. · · 

O Sr. Carneiro Leio: ..:._ Sr. presidente, ex
pondo o nobre ·deputado de Santa Catharina o 
estado de1:,sa provincia e algumas medidas 
tomadas pelos rebeldes que se achavão nas 
immediaçõ~s, exclamou __ o n?bre deputado por 
S. Paulo, que os rebeldes tmhão jnizo e nós 
n~o. Considero esta exclamação como expondo 
exaclamente a causa dos nossos .males. Sim, 
senhores, estou persuadido que nossa falta de 
Jmzo faz que o paiz se ache nesse estado de 
conflagração quasi geral. Na.o sei se o nobre 
deputado se refere ~ómente ao poder e.:rncutivo, 
se tambem ao corpo legislativo; mas creio que 
é bem adequado ao poder legislativo. E na 
verdade, nós estamos continuamente a dissertar 
a disputar sobre administrações i quero des~ 
culpar que se censurem quaesquer erros ; mas 
quem souber que estamos ha tres mezes a 
fazer um voto de gr~ças, as leis de ·fixação de 
forças e a t~atar de m~ia, duzia de pareceres, 
não _póde deixar d~ attr1bmr a maior parte dos 
males que o Braztl sente ao corpo legislativo. 

A desordem em toda a parte tem apparecido 
em . toda a p~rte se acha ameaçada· a pa~ 
publica ; receia.se que esses elementos de 
conflag~ação que no imperio.existem rebentem. 
em terr1vel explosão. Não revelará tudo isso 
algum deíeito em nossas instituições, em nossos 

costumes P Reformámos a constituição, entre
tanto ainda se não tem approvado a verdadeira 
interpretação que essas reformas exigião para 
que dellas na.o sahisse a ~uerrn civil. Nós temos 
posto o poder executivo em estado de não ter 
acção nenhuma fóra da capital; o espirito de 
anarchia vai-se propagando ; va.o apparecendo 
tantas.rebelliões em tantos pontos diversos, em 
tão pequeno intervallo ; e no emtanto, para 
cohibil~as o poder executivo apenas tem a força 
material de algumas tropas, d'nlguns navios de 

. guerra, e esses mesmos insufficientes para 
acudir a todos os pontos que os 1·eclamn.o. 

O que têm feito o poder legislativo afim de 
manter a 01·dcm nos differentes pontos do im
pel'io P A discordancia entre nossus instituições, 
nossos costumes, eclncaçao e get;iio inquieto é 

· patente em todas essas revoluçlJes : e o que 
tem feito n cumara pal'L\ ludo hnrmonisar P Quem 
duvidará que tem o corpo legislativo obrigação, 
já pulo 1lcver proveniente do mandato que re• 
Cl·bcmos, já pelo nosso titulo- de cidadn.os inle • 
a·cssado::; na 01·dem, de remover lamu11hos 
males ? Ellcs se vi-lo aggra\•ando ; e enta·clrmto 
que fazemos nós ? Parolamos ! Temos atacado 
tjllasi todos os homens ; poucos são os que nos 
set·vem ; e quanto mais ardua é a mis:::no que 
lhes incumbe clesempenhal', tanto mais graves 
são as aceusações, tanto maiores as invectivas 
que lhes lançamos. Qmmdo um desses homens 
começa a carecer de- força moral, é que se 
torna incapaz. de servir. Os males do Brazil 
estno patentes, eu os nilo attribno senão ao 
corpo legislativo: nós estamos ha 3 mezes aqui 
reunidos, entretanto que nada temos feito. Estou 
persuadido que a maioria da camara quer a 
ordem.... . 

Mmus VozEs :-Tolla acamara. 
O SR, CARNEIRO L.E!ci :- Eu peço aos Srs. 

deputados que esperem que eu acabe meu pen
samento. Estou persuadido que a . camara toda 
quer a ordem, quer a· paz ; mas a camara. toda 

· não póde pensar do-mesmo modo ; meios d"r
versos podem ser empregados para que se ob
tenha o mesmo fim. Se porém· confundem-se · 
e~ses meios, se se não. discri rninão os systemas 
diversos, todos são 1mpt·oficuos. E' dever· da 
maioria desenvolver, e executar completamente 
.o seu syst'ü!ma. Mas entre nós a minoria não 
se quer sujeitar ás condições da maioria, não 
quer tolerar que a maioria preencha sua 
missão. A min01ja não se contenta de expôr 
seu pensamento,_ de fotmuhd·o clara.mente, ella 
quer embaraçar a acção. da maioria: dahi, 
só. dahi provêm· nossas discussões intermi
naveis ...•• 

o SR. PRE~IDENTE :-Advirto ao. Sr. deputado 
que se 1iinite á questão. · 

ALGUMAS VozEs (e entre eUas o.. do Sr. lJ!Ja. 
tinho) :--::"."Quer dissertar, dissertaremos tambem. 
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SEStiÂO EM 8 DE AGOSTO DE 1~;3n 

o SR, CARNEIRO LEÃO ('vfrandr)•Se vm·a o Sr. 
1lfarinho) :-Como àeputaào póde fazei-o, e se 
suas dissertações tivessem por fim remediar os 
males do paiz, não deixarião de merecer os 
meus elogios. · Se porém fôr sen ffrn saciar uma 
esteril vingança contra um individuo, não de
verá fazei-o. 

Sr. presidente, eu tratQ do adiamento se
gundo o meu pensamento. Se V. Ex. me dei
xasse d esenvolvel-o, veria que suas conclu
sões logicas são contra o adiamento. V. Ex. 
porém entende que devo limitar-me a re
proval-o succinlamente ~ não lerei pois remedio 
sena.o deixar a questão. Eu queria de1tionstrar 
qual é o principio ,1ue levou ·o nobre deputatlo 
a offerecer o adiamento. Por ventura ignora elle 
as cam,:as que requerem o emprego do Sr. 
Andréa? Não appal'ecero.o ellas nas folhas pu
blicas, nãO cxpôz clarnmente o nohre d~putado 

· de San la Cathari na todos os successos q li e li
ver1lo lugar em s11a província? Enlao pnrn 
que o adiamento? E' porque a pessoa nomeada 
na.o lhe parece sufticiente ? Cumpre ao gove1•110 
avaliar seu merito, a nós n11.o, em bom por alg11111 
modo o possamos fazer. :Mas q11al n razão po1· 
que não approvarernos a noinea<;l\o de...,se 
agente? Se_rno as accnsações que têm appn
recido contra elle ácerca da administração do 
Pará? A essas arguições respond<~ll r.lle victo
riosamente. 

VARIAS VozEs :-Trata-se dô acliamenlo. 

O SR. CARNE!RO LEÃO ( rliriainclo sa aos 01w o 
inte1·1·ornpem) :-Mas como h;i de eu combater 
o adiamento senão mostrando que é elle inutil, 
que não· carecemos de informações, que a ma
teria é clara ? 

Sr. presidente, o Sr. Andréa durante a sua 
admi:iistrnção só fez o que todos em as outras 
circumstancias menos. criticas têm feito; nelle 
só ha de mais uma circn mstancia, é slla lin
guagem franca, e ás vezes mais forte do que as 
suas acções : elle nrío as procura dourar, nau 
as encapota, diz claramente o que fez ; é este o 
seu grande mal. E o que fizera.o tantos outros em 
circumstancias menos criticas ? Esses rebeldes 
que elle- teve de domar, longe de pugnarem 
por um principio politico, mais parecia.o um 
bando de cannibaes unidos para darem cabo 
das vidas e das propriedades daquelles que se 
oppunha.o a suas depredações. Os actos do 
Sr. Andréa forno muito approximados .ó. consti
tuição e ás leis ; e o que acho, é que elle nunca 
procurou adular a ninguem. Os homens dessa 
tempera são raros, mas são os· mais conve
nientes nas circurnstancias apertadas em que se 
acha o paiz.. ·. . 

Voto contra o adiamento. 
' ' 

0 Sr. Nunes Macha.do, depois de breves 
reflexões_ sobre as noticias do Maranhao, con
tinúa assim: 

Sr, presidente, cu desejaria ~ue o nopr~ 

deputado por Santa Catharina tivesse sido um 
pouco mais expiicito ; que fizesse sentir á casa 
a necessidade mais urgente de sua prov'iticia. 
Sr. presidente, eu creio que a minha voz não 
será suspeita ; se por ventura eu soubesse que 
o governo tratava de fazer essa nomeação, 
talvez eu admitisse todas as considerações e 
todas as discussões a seu respeito : rnas, 
Sr. presidente, urna vez feita a nomeação, 
tudo cumpre calar. A camara deverá ter co
nhecimento que nessa provirícia urge actuul
mente a presença de um general habil que 
saiba animar as tropas da legalidade aban
donadas por um official cobarde! Eu entendo 
que ness,i qualidade o individuo nomeado bas
tantes serviços púde fazer ao paiz. 

Esloll pois rcsol vida a votar pelo adi11mento. 
Eu quizern realmente ver presente lltn mi
nistro da corôa pam lho dirigi1· neslt\ casa as 
mi II has ce11s111·11s pol' let· l'eilo lno pouco caso de 
reílexões do nolH·u dep11l11do pot· Santa Calhn
rina, em ueensinn ql10 dias lerino remediatlo u 
muitos males. Trnlu111os1 purbm, senhores, de 
faiet· qne cssel'l rnal,~s nno pl'Ogl'idn.o: pot· ora 
soccoL·rn111os 11 11os-;n pniz, e depois tempo so · 
bt·arii paI·,1 c11t.rarlllos em nossas longas dis
c11sstJes. N llo posso, S t'. presidente, deixar 
pnssa1· o que disse o nobre deputado pot· 
Minas, alll'Íbnindo sómente ao c.:orpo legis
lativo os males da nossa patria ; abstenho-me 
de respondr•r largamente, direi sómente que 
o~ males do Brazil provém dos de:svios de 
f n,lo<- (J"' "r·a•,i 1,,; "'"' tnrl{)c, C:0[11 os resoonsaveis 1.vu o,> ..,J ,J ,i,..,~ ª"'.''"..., .... J .. .., ...... __ ....,.., -- - 1 

por esses males ... . 
ALGUNS SENHORES :-Eu nã.o. 

O Sa. NuNES MACHADO :-Eu digo que todos 
nós. 

O SR. ALENCAR :-Eu não. 
O SR. NUNES MACHADO : - Cada um tem 

tido o seu bocado de máo caminho, como se 
costuma a dizer. 

Lamento sómente que o nobre deputado por 
Minas, tão veesado na historia do paiz, e 
conhecedor de seus acontecimentos e de -nossas 
instituições ; vendo a . fraqueza a que o go
verno tem sido levado, o quasi descredito em 
que as nossas instituições têm cabido, queira 
ainda arguir o corpo legislativo como a causa 
d~s males da nossa patria ! 

Sr. presidente, eu não espero mais esclare
cimentos do governo sobre Santa Catharina, 
eslon convencido da .urgencia, ~ de que a 
pessoa nomeada é um habil general ( entenda
se-me bem ) ; estou dispost,1 a votar contra 
o adiamento, e a favor da dispensa que se 
pede. 

O Sr, Limpo de Abreu : - Quando aqui se 
tratou da dispensa de um nobre deputado para 

· poder p1·esidil' a provinda de Goyaz, votei a 
favor della, porque estava conv~.Qcido da rieces~ 
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550 SESSÃO EM 8 UE AGOSTO DE 1830 

sidade que h:wia de se mudar o ex-presidente 
de Goyaz, necessidade comprovada por doeu· 
mentos, e á vista dos quaes eu nao podia deixar 
de formar um juizo desfavoravel sob!·e a sua 
adrn in islração. Perguntarei aos nobres deputa dos 
que estãO dispostos a votar pela dispensa que 
hoje se pede, se, por ventura, fazem do actual 
presidente dessa provincía o rnesmo juízo que 
eu formei ácerca do ex-presidente de Goyaz ? 
Esse voto de dispensa não é tão simples como 
parece ; impor.ta rnuiias vezes o juizo favorave] 
ou desfavoravel de tal ou tal presidente. Se 
os nobres deputados concordã.o commigo que 
não . é parlamentar dirigir accusaçúes contra 
as autorida-des e empregados publicos sem 
apresentar documentos que as comprovem, 
n~ó 1ne parece razoavel, adrnittindo este prin· 
cípio, que se dê a. dispensa de que se trata, sem 
que primeirn examinemos e verifiquemos com a 
circumspecça.o que cumpre, se o aclual presi
dente da pmvincia de Santa Catharina, o general 
Jono Carlos Parda] 1 não é capaz de ad1lJ in istrar 
essa provincia, e se a clle se devem altribuir os 
males della, e essa invasno da Laguna, que teve 
lugar no mez passado. 

Se por ventura o ministerio tivesse concedido 
a demissão do Sr. Pardal em outra occasiao, e 
quando a noticia da toma.da dessa villa nl:lo 
tivesse chegado á côrte, eu diria que a dis· 
cussão não era injuriosa, porque podia suc
ceder por muitas causas, sem que aliás trouxesse 
o menor desar a esse empregado publico ; mas 
nas circumstancias actuaes, quando a dernissllo 
é dada na occasil'.lo em que acaba de chegar a 
noticia de um revez, sem duvida ninguem 
deixará de crer que a verdadeira causa porque 
o governo demitte ao general Pardal, e por que 
pede uma dispensa ao corpo legislativo para que 
um de seus membros vá repentinamente substi
tuil-o, é porque conhece que e1le não é capaz de 
administrar a provinda, e que em parte se lhe 
"deve attribuir o desastre da Laguna. 

Eu devo po1s salvar, como ::,empre o lenho 
feito, a reputação de todo o empregado publico, e 
muito mais devo nestas circumstancias não dar. 
o meu voto ao governo, sem ·que elle possa eon
\"encer-me que o Sr. Pardal é incapaz. de .admi
nistrar essa provincianas circumstancias cm que' 
ella se acha. 

Sr. presid1mte, a camara póde votar como 
quizer ; mas eu não podia deixar de faJlar nesta 
occasião, porque digo constantemente quaes · sno · 
os meus sentimentos sobre objectos que eu con-
sidero tão melindrosos como este. . 

E11 Ji no Jornal do· Commeréio de hoje uma 
proclamação desse presidente,. ém que e1le relata 
os acontecimentos da Laguna, e por ella vejo 
que o presidente da provincia entre as causas á 
gue- attribue o revez, aJlega que com os meios 
que tinha á sua disposição - não podia evitar a 
invai:,ao t·c o orador lêa proclamação no Jornal 

-do C9mmercio. ) 

Ora. seria necessario aue o Sr. ministro do 
impei:Ío o~ qnalq~er dos ~utros membros do ga
binete nos vi;;;sse deelarar se essa asserção do 
presidente era ou não exacta, se com os meios 
que tinha á. sua disposição podia elle ou não 
oppôr·se á invasão, se podia oD nM obstar esse 
revez. 

O nobre deputado por Santa Co.tharina mostrou 
ou disse á camara que esse revez deve-se em 
grande parte á cobardia do commandante 
da colurnna e más disposições. militares ; 
eu acredito muito em tudo que diz o nobre 
deputado, todavia desejava ten1m conhecimento 
e certeza official de ta.es objectos. 

A asserção do presidente de Santa Catharina 
deve ser officialmente desmentida. NM lhe 
era dado ~vitar n invasno de Lngnna, por isso 
que o governo nilo lhe tinha dado os meios 
indispensaveis ! E havemos nós conccdl'I' a 
dispensa que se pede l Havemos de clar a eu
tender ao paiz que o presidente ó n. cuusn destes 
males da provincia ! 

O orador passa a moslrar que os males pu
blicos provêm principalmente da má escolha 
dos agente;; do poder, dos mitos presidentes 
(apoiado.s) e dos 111áos empl'cgados ! Nole 
V. Ex., exclamn o orador, e advirta a camura : 
-Agita-se Goyaz : que provideocjas uá o go
vemo? A nomeaça.o de um novo presidente : 
os rebeldes ameaç5.o em Santa Calh::irina - o 
que faz o governo ? Manda um novo presi
dente, e mais cousa nenhuma ? E' parn las
timar que o governo deixe chegar o mal ao 
seu maior auge, que deixe, por assim JizAr, que 
a rnolestia se torne incmavel para enlão provi, 
denciar de maneira que a ordem publica se 
restabeleça. Todavia, a.peza.r de regozijar-me 
sempre que posso dar apoio· á opiniào do go
verno, não serei facil, como alguns Srs. depu
tados me parecem ser, em conceder semelhantes 
díspensas, porqué eu aprecio muito a reputação 
de ~odas os cidadãüs, e principalmente dos altos 
funccionarios publicos ; e emquanto os nobres 
deputados nao rne provarem que não resulta 
desar ao presidente de Santa Catharina de sua 
substituição: estou resolvido a não conceder P.ssa 

· dispensa. _ 
O nobre deputado por Minas hoje declarou

nos que os males que affligem o Brazil não 
provém das más escolhas do poder, mas sim do 
corpo legislafü.o, e talvez dessa minoria que não 
quer reconhecer o direito da maioria, e por isso 
alonga, eternisa a discussão do voto de graças, 
etc. Sr. presidente, eu por mim estou de ha 
muito acostumado·a ouvir estas censuras; desde 
i9 de Setembro de 1837 são ellas dirigidas ao 
lado da cama~a a que eu tenho a honra de per
tencer. Se, por exemplo, o Rio Vermelho inun-
dou a cidade de Goyaz e· arruinou muitos edi
ficios, a causa · é a opposiçno. A opposição é a 
culpada ! E' facil .de fazer taes arguiçõesl ~at, 
é muito difficil prova1-as. 
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SÉSSÃ.O EM 8 DE AGOSTO DE 1839 551 
kntrelanto ninguem tem menos direito de 

altl'ib1Jir os males publicas á opposição da ca· 
mara temporaria do qnc aquelles senhores que 
lhe impuzerão o silencio, aqnelies que fizerfio 
passar uma medida que julgárão salutar, o pre
ceito regimental que dà o dirnito á maioria de 
fazer parar a~ discllssões quando quizer ! 
/ A1Y1r.n°r1rJn.:, \ ~ rr111"l1'lrlA ..,, f"'lrl.Y'\r'\.c:'O;n.Xri. c:-o. ,-,,.nYl1..--.4r,17n1-. 
\,L:J..J.IVfJUJUJVi~.j 1.;.J \.lU.0-UUV a. U.f-'(JV;:lll'(G.V ~ç; VV!•V~L l'VIA 

por tanto tempo silenciosa, porque nilo fez passat· 
a maioria as medidas salvadoras que reclamava 

O SR. PRESIDENTE: - O Sr. deputado nada 
tem dito na ordem, pois que nem ainda foi 
apoiada a urgencía. 

O SR. A1.VARES MACHADO : - Sim ? Entao 
nesse caso foliarei deµois que l'ôr apoiada. 

O SR. PRESIDENTE ;-Não o poderá fazer senão 
para oppôr-se á urgencia. (Risadas.) 

O SR. ALVARES MACHADO : -- Está bom, já 
disse o que queria, que foi fallar do Baixo 
TmpPrio. o paiz ? (Apoiados.) 

Se por ventura o nobre deputado por Minas . 
não se refere a minoria da camara temporaria, 
mas á do senado. eu a1Jrecio ter esta occasião de 
render os maior~,, elogíos ao senado do Brazil, 
que co9sídero hoje corno um dos mai:s fortes 
esteios das liberdades publicas,-Creio que o 
senado esta igualmente no seu direito, quando 

A urgencia é apoiada. 
MmTAs VozEs :-Votos, votos. 

O Sr. Ramiro (pela ordem) :-Se pudessemas · 
aproveitar a lembrança do nobre deputado o Sr. 
Andr~:ida Machado, se pudessemos addicionar á 
urgencia pedida, que seja con'lidado o Sr. mi
nistro Ja fazenda, que está presente, para assistir se oppõe a um acto que suppõe nttentatorio e 

rcvo I ucionurio. (.Apoiados,) 
Perm;ua V, Ex. que eu ainda faça uma ob~er· 

va<;ll.o sobl'e a prodamaçll.o do presidente de 
Santa Cntharína, redigida na occasião do perigo. 
Esse presidente, quando 11ào se considerava em 
o<.:t.:a:iinü de pel'igo, disse á assembléa pt'Ovincial: 
-Se me não deres as medidas que julgo neces
sul'Ías, a lei que seguiL·ei será a da salvaçao pu
blíc.:a, hei de fazer tudo que me pa"recer conve
niente pum a salvação du provincia.-Quando 
porém chega a ltora do perigo, quando faz a_ 
proclamaç:10 aos habitantes da provincia, dá elle 
vivas á constituiçrto, elogia as instituições do 
paiz l (Apoiados.) E ainda mais, dú vivas ao· 
acto addicional !.. .. (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE adverte que é chegado o 
Sr. mínistro. · 

O Sr. Rodrigues Torres (pela ordem,) :- Eu 
peço a urgencia (nwneros11s apoiados) ; parece
me que isto não é negocio que possamos d~ferir 
parn outro dia. Não imiten.1os1 senhores1 os in
sensatos imperadores do Baixo Imperio, que, 

. quaudo os turcos cercavào os muros de Cons
tantinopla, tratava.o de discutir questões theolo· 
gicas. (Apoiados geraes.) 

O Ss. ANDRADA lVIAcHAPO: - Requeria que 
se convidasse o Sr. ministro que está pre
sente. 

O Sr. Alvares Maohado :-Não ha intenção; 
do lado em que me assentot de paraly::;a1· a 
queslao ; o que queremos é sermos informados 
officialmente das circumstancias do paiz. Con
venho no requerimento do Sr. Torres; e quanto 
ao que disse do Baixo fo1 perio, responder· 
llie.~hia que desde antes de 19 de Setembro me 
parecia· que se tinlJa adoptado o systema do 
Baixo lmperio ; quando um ministro da corôa 

. nos dizia que a Bahia ameaçava perturbar-se, e 
reclamava forças para manter a ·ordem, ·estes 
mesmos senhores que nos lembrão hoje o Baix.o 
Imperirr negavao ao governo o pão.e agua, e tra· 
tava.o d~ outras cousas. 

á discus::;ào, mandi;trÍu á me:la um additamento 
neste sentido. 

Lê·se e é apoiado o seguinte 
cc Ao requet·irnento de urgencia do St'. Ro

drigues Torres addjcione·se o requerimento·de 
sel' adrnillido á preseule discuss/10 o Sr. mi· 
ni~tro da fazenda, que presente está. - Ra
miro. >) 

MuITos SRs. DEPUTADOS :-Votos, votos. 

O Sr. :Montezuma : - E' só para addidonar 
alguma cousa ao requerimento do meu digno e 
honra.do collega pela Bahia. ElJe disse que se 
aproveitasse a vinda do nobre ministro da fa. 
zenda, afim de convidal·o a assistir a essa dis
cussão ; ora: eu desejava addicionar a este 
requerimento que se convidasse ao Sr. ministro 
da guerra ou do imperio para hoje mesmo vir 
trutar disto. 

.Mur1'AS V ozEs :-Votos, votos. 

O Sr. Souza Martins : - Nao quero tomar 
tempo á çamara ; mas perdôe o nobre de
putado que eu lhe diga, nós não subemos 
onde está o Sr. ministro da guerra i se está 
visitando os arsenaes, se está tomando me· 
<lidas importantes. ( São tantos os gritos 
de votos, votos, que não pudemos ouvi1· o 
orador.) · 

. O Sr. Ma.ria. do Amaral : - O Sr. ministro 
da fazenda é admittído na casa para discutir o 
negocio de Santa Cataarina : mas estal'á ao 
facto deHe ? Que poderá elle dizer ? A dis· 
cussao tem sido acrirniniosa ; votemos sobre 
ella e mandemos dizer ao Sr. ministro que 
hoje não se póde · discutir o orçamento da fa
zenda. 

Voto contra o requerimento . 

O Sr. Ramiro :-Ct·eio que a carnara selem
brará da occasião em que fiz. o meu addita
mento ; discutia-se um requerimento de adia
mento, pelo qual se pedia a presença do ministro 
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que · ni\o existe entre nós, que nM é dos nossos 
estylos, e nem é auto1·isado pela constituição. 
Eu desejára que fosse regular a admiss/10 do 
Sr. ministro, para que elle désse os esclareci
mentos. àe que se carece;' mas segundo as 
razões· que dei voto conh·a os meus desejos, mas 

para que viesse informar á camara do estado 
dos negocios em Santa Calharina. Nós de bom 
grado convidariamos o ministro, se nrto fôramos 
distrahil-o de importantes medidas que talvez 
esteja tornando ; nós de bom · graào con viàa
riamos o ministro, se isto se pudesse compa
decer com a urgencia em que estamos de 
ddibt:nn á::; pn:::S!fü!::ii rua::; ::ít,;llJ pn:i;;pilai,:ãu. 

Nesta occasião appnrece um membro do ga
binete que vem discutir a lei do orçamento. Ora, 
que cousa n1ai~ razoavel do que ad111ittir ao seio 
da camara um ministro, que está na ante
camara, para ou vir as nossas discussões, e dar 
uma ou outra informação que se possa exigir? 
Mas, diz o nobre depulado, é o ministro da 
fazenda. Por ventura, senhores, ha gabinete em 
que os minisiros trabalhem em casa separada? 
Na.o ha conselho de governo ? N:10 ·11a um 
regente que preside aos ministros? Não ha nm 
lugar aonde os ministros se reunem e expoem 
os negocios mais importantes do estado, aonde 
se delibera sobre a salvaç!lo publica? Mas, diz 
o nobre deputado, n. <liscuss/10 ha de sct· acri
rnoniosa, E' da indole, da cssencia das dis
cussões que se fazem diante do governo, que 
ellas tenhão o caracler de aerimoniosas? Nilo 
se póde discutir perante o governo 'sen:10 com 
bílis, senão com fél, sen!lo com odios ? Eu 
entendo o contrario, eu entendo que a presença 
do governo deve .ser corno que o íris de paz 
entre os lados da carnara ; deve fazer sentir 
a necessidade de uma concíliação. (Apoiados.) 
Eu não tenho mais nada a dizer: chamemos o 
ministro qne está presente, se é que queremos 
informações ; e se as não queremos, então para 
que requerimentos de adiamento? Para que a 
discussll.o que tem havido alé aqui? Queremos 
informações ? Temos um ministro ·que nol-as 
pó<le dar. Voto pelo reqnerimento do Sr. Torres 
com o meu c.dditarnen tô. · 

. para respeitar a constituição e as disposições re-
1:,;uit"u!ae::;, V u1u purbut1J vuu tnt n. ::;ei,uud<i · µade 
do requerimento. 

MurTos SENHORES :-Votos, votos. 

O SR. CARNEIRO pA CuNHA: - Cedo da pa
lavra se se quizer votar: mas se os senhores que 
a têm não a cedem, eu tambem não cederei. 

O Sr. Coelho: - Entro em duvida se pode
remos approvar o additarnento do nobre de
putado pela Bahia. Os caso~ em que os ministros 
da corôa podem ser constitucionalmente admit
tidos na casa estão previstos na lei fundamental ; 
- é para fazerem prop~stas em nome do poder 
executivo, é para assistirem á discussão dessas 
propostas sem corntudo votar nellas. Ora, o 
que fazemos nós approvando este add1tamento? 
Estabelecemos um pr·eceito de que nem a 
constituição, nem o regimento da casa fazem 
menção ; e nós portaoto nllo o podemos fazer 
legalmente. · Pr,ssando este precedente, elle fica · 
estabelecido como 1·ogra, e ,sempre que a ca
mara quizer póde chamar um mini'stro á barra ; 
nós vamos estabelecer um methodo novo que 
póde ser_ usado em outros parlamentos, ma~ 

O Sr. Alvares :Ma.chado :-Eu desejo muito 
que um ministro quaiquer se ache presente 
quando discutimos destes objectos. Nós não nos 

· achamos em ci1·cu mstancias mui to ord inarias, 
t: wi:>b.::1· y,ue pt:u::;t:mu::; ;:;ul,n: e::;b:t cualeria, uau 

com calor, não com paixão.... Eu pediria aos 
meus illustres collegas quo nos deixassemos de 
rnnritn;n".l.Pt1oi:-. ni"\t1rt11.0 h".l..ra.nrln. ro.nt•;\"\"\.:nnnl'i..n.ci 
L\..,V&&IJJ.Jll(..llrl''IJV..;J' IJ'VJ.'1.U'-', .L.1C41'\,,,LJ.l,IV 1.ÇVI 1Itlll,II-Q,\,Uç.~ 

hão de haver por força represalias .... 

O Srt MouRA MAGALHÃes : - E a ordem pu
blica? ... 

O Sn. Ar,VARBS l\lActÚno :-A ordem publica 
não pede que lal\cernos sobre a cabeça dos 
outros os cl'imes que nós temos praticado ; 
continúo, pois, a pedir aos meus illustres col!egas, 
a todos os lados da casa, que nl'\o nos re~ 
cl'iminemos e111 um momento em .qne é 
pL'eciso toda a calma, toda a paz, para to
marmos aquellas medidas consentaneas, pro
prias para promover a uniao e a paz do 
ímperio. Sr. presiderite, convenho em que o 
ministro d.a fazenda assista á discussn.o deste 
objecto, isto é, da concessão ou não concessão 
do nos;;o collega nomeado presidente para 
Sant::i. Calharina ; podemos dizer ao Sr. mi
nistro, que agora não se trata àa àiscussa.o do 
orçamenlo, e perguntar-se-lhe se por ven
tura quer tomar parte na discussão para 
que não estava prevenido. Nós tamhern ni'lo 
esta vam·os prevenidos para esta discussão, 
entretanto somos obrigados a ella) e a ad
ministração . deve acompanhar-nos nesta obri
gação. 

_. Eu tinha pedido a palavra para apresentai· 
urna questão de ordem que me parece mais 
conse11tanea com o que tem havido na casa, e 
com o decóro e dignidade que devemos ter com 
os ministt·os da corôa ; era - ficar suspensa 
esta discussão, e depois que entrasse o Sl'. mi
nistro algum de nós pedir a urg,~ncia <lo Sr. 
Torres ; o Sr. ministro não está prohibido 
de · assistir a uma tal discusbilo ; e nella 
nos ·dará. os esclarecimentos que puder ; parece· 
me isto mais urbar~o, mais decente. · . 

MmTos ~ENHOR.Es :- Votos, votos. 

O Sr. Carneiro da. Cunha: - Não posso 
deixar de dizer quatro. palavras. Infelizmente 
tenho de censnrar esta camara, censurar os dous 
lados ·que se recriminão ... 

O Sa. ·CLEMSNl'E PER.li!IRA: -· Esta na.o é a 
questão. (RisadaB.) 
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O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Não é a questão, 
mas os senhores têm tratado della. A materia 
é muito simples: - O governo pede a dis
pensa de um nosso co!Jega para- ir para 
Santa Catharina ; nó:; todos sabemos da.s cit
cumstancias daquella provincia ; mas o que 
quer um lado da camara? ParaJysar o. ne
gocio, procrastinar a discussão, sob pretexto de 

-informações ; que informações; querem ? 
( Ha muito susurro na sala, m.tsta-se a oú1vi1· 

a voz do omdor ; alguns senho'res · gritão -
votos, votos.) 

Ora, esse lado da casa dizia ainda ha 
pouco tempo - que o Sr. Pardal não era 
capaz de administrar a província; - mas como 
agora o governo quer mudar o Sr. Pardal, 
diz - nllo, o Sr. Pal'dal é capaz, nllo merece 
este caslígo. - A fallar a verdade, eu não os 
entendo (1··i8adM, apoiados}, e tilo desgos
toso estou que pretendo n~o vir mais á. esta 
camal'a. 

O Sa. SouzA MARTINS :- Então resigna ? 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Sjm, resigno ; 
este deputado não se sentará mais nestes 
bancos ; e se me obrigassem, eu viria aqui 
declarar que nunca mais pertenceria nem a 
minorias, nem a maiorias ; porque em nenhum 
dos bancos vejo sentado o desejo de salvar o 
Brazil. O que vejo ? ( Exclama o O'rado1· com, ve
heniencia.) Que os Srs. deputados são muito 
liberaes, mas quando passão para o go
verno pedem exeepções de leis, pt!dem arbítrio. 
(Apoiados.) 

Quando se fallou no senado da interpre~ 
taçào ·do acto addicional, um illustre se
nador disse que. ella foi approvada nesta 
ca~ara por 44 juizes · de dit-eito, Não irrogou 
elle uma impericia áquelles que votárão 
como sempre têm de costume votar, como 
eu? ... 

O SR. Souu MARTINS :- Isto perdôa-se. 

O SR. CARNEIRO DA CUN11A : - Perdôa-se ? 
Mas este illustre senador que assim disse, 
quando esteve nQ governo não apresentou 
a necessidade da inte1·pretaçrl0? Como póde 
dizer esse illustre senador que as províncias 
hão de se ·rebellar, que tudo se ha de anar
chisar ? ... 

o SR. PEIXOTO DE ALENCAR; _, Quem quer 
anaI"chisar o Brazil são aquelles que querem 
leis excepcionaes1 e governar com vara de fe1-ro. 

O Sa. PRESIDENTE : - Atteução. 
O SR. NUNES MACHADO : - E o Ceará já nlo 

foi governado com vara de ferro ? 

O SR. PEIXOTO DE ALENCAR (com veMmencia): 
- O Ceará foi governado com vara de ferro de· 
pois de 19 de Setembro. · 

( Grande BU~urro ; algum Srs. deputados 
gritão :- Ordem, ordem.) 

O Sa, PRESIDENTE: -A' ot·dem, á. 01·dam. 

ü SR. PEIXOTO DE ALEI.IIC:AR (batendo com, o 
_pé ) : - Ninguem tem o <limito de me fazer 
calat·. 

( Grande movimento na sala; vozes em. ;itm

t.idos diverso~. ) 

O Sa. PRESIDENTE (ctnnfo'l'Ça) ;- Ordem, Sr 
deputado Alencar, ou então vejo-me obrigado a 
levantar a sessn.o. · 

O Sit. PEIXOTO DE ALENCAR: - Peço a pa
lavra. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: -Como dizia, Sr. 
p1·esidente, vemos hoje alguns cidadãos que no 
governo fizerllo o confraria do que dizem hoje ; 
nós vemo.; um illush-1: senador dize!' hoje uma 
cousa e quando esteve na pt'esidencia do Cea1·á 
fazer outra. . 

O Sn. PErxo1·0 DE ALENCAR: -Isto mesmo .... 
( O 8U81.(,rro que conti1u.1.a a 1·eina1· não dei.t:a 

ouvir o que diz o nobre dep·utado. ) 
O SR. CARNEIR.o DA CUNHA :-Corno deputado 

tenho o mesmo direito de e1n.i ttfr aqui li \•remente 
as minhas opiniões como teve esse illustt·e se
nador no senado ..•. (.Apoiado~.) 

O SR. PRESIDENTE :-Nós tratarnos do reque
rimento de urgencia do Sr: Torrns, e do addi
tamento para que se chame o Sr. ministro da 
fazenda que está na casa. Peço aos_ Srs. àepu
iaàos se c:ínjão a isto. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Não voto 
para que o Sr. ministro venha assistir a 
esta discussão; não o julgo habilitado. O Sr. 
deputado pela Bahia ouvio o Sr. ministro 
da fazenda dízer aqui que elle só respondia 
pelas repartições de-· que estava encarregado; 
que não ha11ia solidariedade ministerial; e 
então para que queremos ouvir nesta questão 
o Sr. ministro da fazenda? Voto contra esta 
urgencia. 

O Sr. Carneiro de Oa.mpos : -Eu fanarei só 
sobre a urgencia. Parece-rne que ha razão no 
que disse o nobre deputado por Santa Catharina. 
NM ha na constitúiçlto meios de chamar-se um 
minish·o para assistir a uma discussão senão 
aquelles marcados nel\a : este meio é anti-con
slilucional, e parece-me bem exlraordínario que 
nestas circumstancias · o primeir,o passo que 
demos seja saltar por cima da constituição. 
Ainda ha outra razão para que eu vote pela 
urgencia, mas não chamando-se o Sr. ulioistro 
da fazenda. Pal'ece-me que nàO são necessarias 
informações algumas ; tratamos de dar ao go
verno meios de apresentar um presidente em 
Santa Catharina, e queremo-nos encarregar de 
governar o paiz? Parece-me que não: deixemos 
ao governo que administre o paii, se na.o que
remos chamar a responsabilidade sobre nós. O 
que havemos de dizer ao governo? Que não que
remos que vá este presidente ? Se pois não é 

70 
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isto, para que ex1g1r que venha o Sr. ministro 
dar aqui informações? Suppondo mesmo que a 
Laguna nll.o estivesse tomada pelos rebeldes, 
suppondo que só fosse Lages qlle o tivesse sido, 
era circumstnncia para qlle a camara não hesi· 
tasse um momento em annuir ao que o governo 
pede. 

Uma observaçã.o ainda me resta fazer, e é -
que tenho notado que nas circumstancias as 
mais tristes, e que mais devem apertar o coração 
àe quaiquer brazileiro, ha a maior hilaridade 
na casa ( a,poiadoil ) ; não sei corno o publico 
póde receber isto: lamento que o espirita publico 
brazileiro tenha descido· a ponto tal que a 
população não se interesse pelo que se passa na 
camara. 

O SR. 1 º SECRETARIO participa achar-se sobre 
a mesa o diploma do Sr. Joaquim Vieira da Silva 
e Souza. - Vai remettido com urgencia á com
missão de poderes. 

O Sr. Alvares Macha.do : - Eu peço a at
tençã.o dos meus illuslres collcgas para lhes pedir 
um favor, e principio pelos do meu lado, e é -
que passemos a votar sobre o requerimento, 
e additamento sem mais discussão. ( Mititos 
apoiados.) 

Pedindo-se votos de todos os lados da casa, 
cedem a palavra varios Srs. deputados. O Sr. 
presidente submelte a materia á votação, 
e silo approvados o requel'imento de urgencia 
do Sr. Torres, e o additamento do Sr. Ra· 
miro. 

O SR. PRESIDENTE :--- Tenho de lembrar á 
camara que o Sr, ministrn vem para se dis
cutir orçamento, e entra nesta persuasi\o : hei 
de dizer-lhe então que não é o orçameuto 
de que se kata, que é outra materia ? ..... 

O SR. MoNTEZUMA :-Deve-se-lhe communicar 
antes de elle entrar. 

O SR. NuNES MACHADO :-Verbalmente ou 
por escripto ? 

O SR. PRESID&NTE :-A camara en tllO decida 
se se deve convidar o Sr. ministro officiando· 
se-lhe que se acha em discussão materia diffe-
rente. · 

O SR. SoozA MARTINS (levanfando-se no acto 
da votação) :-Peço ao Sr. presidente que falle 
mais alto. · 

O SR. PRESIDENTE :-Consulto a camara se se 
deve officiar ao Sr. ministro. 

O SR. SouzA MARTINS : ~ Então, voto contra. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Se vota contra, 
assente-se e na.o estejamos a perder mais tempo. 
(Hilaridade.) · 

A camara decide que se officie ao Sr. 
ministro na ·fórrna proposta pelo Sr. presi· 
dente. 

O Sa. 1 º SECRETARIO passa a fazer o officio. 

Lê-se e approva-se o parecer dR commis~ão 
de poderes que acha legal o diploma do Sr. 
Joaquim Vieira da Silva e Souza, deputado 
pelo Manrnhilo. 

Achando-se na ante-sala o Sr. deputado, é 
introduzido com as fonnalidades do e!ilylo, 
p1·esta juramento e toma assento. 

Recebida a resposta do Sr. rnini3tro, o Sr. 
presidente convida os Srs. 3º e 4º secretarias 
para receber S. Ex. 

Intrnduzido o Sr. ministro, o Sr. presidente 
declara que continúa a discussão do requeri· 
mento do Sr. Ottoni. 

O SR. ÜTTONI pede retirar o seu requeri· 
mento.-Concede-se-lhe. 

Continúa a discussão do requerimento do 
Sr. Torres, para que se dispense ao Sr. depu-
taçio Andréa. · 

O Sr. Torres : - o governo julgou dever 
demittir o actual presidente de ·s. Catharina 
e nomear outr(!, que, sendo membro desta 
camara,· foi preciso recort'er á ella para ser 
dispensado. Se a camara negasse o que pede o 
governo, tomava sobre si uma demasiada res
ponsabilidad(;', Se, recusando a carnara, o go
verno nomeasse outro cidadão para este fim. 
quaesquer males que viessem, p·odia o govern~ 
desculpar-se com a camarn dos deputados, dizer 
que esses males nã.o se evitarão porque a ca
marn não quiz concordar na nomeação de um 
homem que elle entendia o mais apto para 
desempenhar as funcções de presidente de 
Santa Catharina. Como entendo que a camara 
não deve tomat· sobre si tal responsabilidade, 
julgo que devemos sem discussão acceder 
áquillo que o governo pede ; além de que outras 
considernções havia para consentir no que o 
governo pede - as qualidades do cidada.o 
nomeado : mas não quero entrar neste exame, 
porque creio que a razilO mais forte para acce· 
dermos ao pedido do governo já expuz. 
Tambem julgo não dever fazer outras obser
vações sobre differú:ttes proposições que têm 
apparecido na casa porque o lugar não é 
proprin. O que a camara deve fazer é tomar as 
medidas que estiverem de s·ua parle para re· 
mediar esses· males ; entendo que devemos 
acabar com essas recriminações; e por isso não 
responderei a nenhuma dessas proposições que 
me parecêrão muito deslocadas, mesmo muito 
proprias para azedar os animos, e que não 
concorrem para fazer cousa alguma util ao paiz 
que reclama tanto da camara dos deputados. 

O Sr. Marinh~ : - Estava para ceder da 
palavra, mas não posso deixar de dizer alguma 
cousa a respeito do procedimento do governo 
nesta questã.o. Quando se apresentou aqui um 
officio <lo governo pedido a dispensa de um 
nosso collega para administrar a província de 
Goyaz, eu disse, e estou neste principio, que a 
nós não cumpre entrar na apreciaça.o das quali-
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dades do individuo que o governo julgou apto 
para exercer este ou aquelle emprego ; mas a 
nós cumpre examinar se a dispensa pedida pelo 
governo está no caso de ser concedida; e então 
eu entendi, porque outras noticias não tinhão 
chegado ao meu conhecimento a respeito de 
Goyaz, que a dispensa pedida nno devêra ser con
cedida ; nno me persuadi que a província esti
vesse em tal estado que levasse a camara dos 
deputados a dispensar um de seus membros 
para administral-a, tanto mais quanto o go
verno não se havia dignado apresentar na 
camara os motivos por qt1e solicitava esta dis
pensa. O governo ho,ie pede á camara a dispensa 
de outro membro seu, e entretanto apresenta 
um officio ainda mais laconico : o que devo eu 
entender, Sr. presidente? Que o governo muito 
de proposito desallende ás reflexões emitlidas 
nesta tribuna ; que o governo quer até certo 
ponto pôr-se em luta, ao menos com aJguns dos 
membros desla casa. Ora, será isto conveniente 
no estado em que se acha o paiz? Eu e·ntendo · 
que não. Eu sou, Sr. presidente, e serei o mais 
cego sectal'io da concordia; se por ventura pn
desse ver raiar um dia em que a camura dos 
Srs. deputados tivesse uma só voz, um só pen
samento, e em que essa voz e esse pensamento 
se dirigissem a salvar o paiz, que considero tso 
ameaçado (apoiados), seria para mim o dia de 
maior jubilo. Mas, senhores, não é o governo 
quem deve dar esse primeiro exemplo? Nno é 
o governo quem deve apuisentar-se ao corpo 
legislativo com franqueza e lealdade ? Tem feito 
isto o governo? Pelo contrario, o ministerio não 
se organisa (apoiados), e até se diz que não 
temos ministe1·io ; e os Srs. ministros são apenas 
officiaes de gabinete ... 

O SR. ÜTTONJ :- Aooiado. 
' 

O SR. MARINHO :-E então onde está o fun
damento para confiança ? Onde está a base 
indispensavel para que nós confiemos no go
verno, para que demos ao governo tudo quanto 
eJ1e disser que necessita para salvai· o paiz? 
Porque se não ha de organisar o ministerio 
nessas circumstancias difficeis? Porque não se 
l1a de apresentar com franqueza ao corpo dos 
representantes da nação, e dizer :-0 governo 
pre(~isa det:;la ou daquella medida, dai-m'a; o 
governo tem este pensamento, pretende seguir 
esta politica, coadjuval-o? - Mas não, não se 
faz isto, o rninisterio continúa sceptico, o minis
terio continúa inconcebível, inconhecivel. En
tretanto, Sr. presidente, eu votarei pela dispensa, 
bem que votasse contra a outra ; e a razão é 
porque das informações do nobre deputado por 
Santa Catharina eu concluo que um presidente 
deve ser mandado já e já para aquelJa provinda: 
qual deve· ser este presidente, não me cumpre 
indicai-o, é ao governo ; e como elle julgou que 
um membt·o desta casa é o homem sufficiente 
~ara restabelecer a orde[ll en1 Santa Catharina, 

qualquer que seja a minha convicção particular 
eu a sacrifico, porque em fim carregue o governo 
com a responsabilidade. Deus permitta que o 
governo acerte: é tudo quanto desejo. Eu não 
direi mais nada; eu tenho sido um daquelles 
sobre quem tem recabido algumas das invectivas 
do nobre deputado por Minas, esqueço-as desde 
já, e até sobre outra questão em que tinha pedido 
a palavra para me explicar não fallo, porque o 
S1·. deputado quer hoje fazer responsavel de 
todos os males a pobre camara dos deputados, 
o corpo legislativo e eu que venho aqui pela· 
primeira vez ... 

O SR. PRESTDKNTE :- Eu rogo ao Sr. depu
tado qtie não traga esta questão , tratemos só
menle se deve ou não ser dispensado o Sr. de
putado .Andréa. 

O SR. MARINHO :- Agradeço a V. Ex. esta 
advei-tencia, mas julgo que o que se disse póde 
concorrer para destruir este resto de força 
moral, de que a camara tanto necessita para 
coadjuva1· o goveL·no na salvação do paiz ; eu 
deixo esta questno ; mas não posso deixar de 
dizer que eu aborreço de todo o meu coraçno 
a todo o homem que perturba a ordem, a esses 
malvados rebeldes : se nD.o fossem os rebeldes 
da Bahia, o ministerio de 19 de Setembro não 
teria durado tanto tempo; os rebeldes hão de 
ser causa talvez de que os homens mais bem 
intencionados vão odiar1cio a liberdade, vão 
fazendo cessões que por fim nos levem ao pre
cipício. Eu vejo que a estrella da liberdade e 
salvamento ainda scintilla no horisonte, bem 
que um pouco ennuviada : em bem pouco ella se 
apaga e morre, em bem pouco ella póde brilhar 
e viver. (Apoiados.) Reanilo-se os represen
tantes da nação; seja fiel o governo, que o paiz 
será salvo. (Apoiados.) 

, O Sr. Limpo de Abre'l : - Quando -fallei 
sobre o adiamento declarei que precisava de 
algllmas informações para poder determinar o 
meu voto ; e como agora tenho a honra de fallar 
na presença de um ministro da corôa, ha de 
S. Ex. permittir que lhe dirija algumas inter
pellações antes de declarar se voto a favor ou 
contra a dispensa que se nos pede. 

Em uma proclamação feita pelo actual pre
sidente de Santa Catharina na occasião em qlle 
os rebeldes invadirão a villa da Laguna que eu 
vejo esse presidente dizer, com os meios postos 
á sua disposição, ·era impossivel evitar aquelle 
triste acontecimento: portanto, se esta asserção 
é verdadeira, não posso julgar-me autorisado 
a conceder a dispensa que se nos pede nas 
cil'cumstancias actuaes. 

Tem-se dito que a camara dos deputados não 
deve escassear ao governo meio algum que elle 
entenda indispensavel para bem administrar o 
paiz. Eu concordo no principio em these, mas 
applicando á hypothese que nos occupa ; como 
o ministe:i:io qá demissão ao presidente de 
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Santa Catharina na occasião de um revez, como 
por consequencia não se póde attribuir esta 
demissão s~não á persuasão em que está o 
governo de que este presidente é incapaz de 
bem dirigir os negocios dessa província, dando 
eu o meu voto a favor da dispensa, vou offender 
a reputação de um fur.ccionario publico. E1 

verdade que um ou outro Sr. deputado exprime 
sua opinião em muitas occasiões sobre diversos 
funccionarios ·µublicos, censurando-os quando 
julgão que elles devem ser censurados ; mas 
isto differe muito de um voto da camara dos 
deputados. Eu desejaria que se me demons
trasse que o voto que hoje se possa dar a favor 
da. dispensa qne se nos pede não envolve nem 
descredito, nem mesmo especie a]guma de desar 
contra o preside11te de Santa Catharina, o 
Sr. Pardal: se por ventura isto se puder de
monstrar ; se o Sr. ministro puder nesta. patle 
tranquillisar a minha consciencia, nãcí terei du
vida em nnnuir á dispensa que se nos pede: mas 
et·eio que seria isto muito dil'ficil ao S1·. ministrn. 
Colloque-se cada um Sr. deputado nas circum
stancias c!o Sr. Pardal; escolhido pela adminis
traçno de 19 de Setembro, quando se dizia.o me
lindrosas as circumstancias da pt·ovincio. de Santa 
Cathari na, apoiado e sustentado em todas as suas 
medidas pela admínistrução de 13 de Abril, diga
me se por venturn na.o julgaria ser muito 
desairosa a demissiio dada em taes circum
stancias. O governo deu a sua demissão ; bem, 
carregue com a responsabilidade ; diga elle ao 
paiz que o S1·. Pardal é 1.ncapa1. de 'j>Tesid1r 
a província de Santa Catharina ; diga embora 
ao paiz que o Sr. Pardal, tendo recebido a 
província de Santa Catharina em estado de 
perfeita tranquillidàde, hoje tem de entregal-a 
a seu successor não só agitada por grandes 
desordens:· como mutilada na sua maior parte; 
mas nA.o me parece que deve a camara dos 
deputados tomar sobre si responsabilidade de 
tanta importancia, como é dar o seu assenso, 
dar o. sua approvação á opinião da administração 
de 18 de Abril ácerca do Sr. Pardal. 

Ora, injustiça até a cam!lra póde fazer appa
. recer tanto mais aggravante, tanto mais iodes
. culpavel) qualllo podem ser sverdaàeiras as 
asserções emittidas pelo Sr. Pardal na pro
clamação a que me tenho referido. Se a 
administração não deu ao Sr. Pardal os meios 
precisos para evitar a invasão da Laguna, deve 
elle ser dernittido, porque não pôde fazer im
possiveis ? Seguramente que não ; antes a 
admin·istração vai cada vez aug1n.entando a 
difficuldade de poder achar funccionarios aptos, 
capazes para desempenhar suas funcções. Como 
é possivel que qualquer homem que seja real
mente habil para desemp~nhar empregos de 
alta importancia, como são as presidencias 
de província, queira aceitar uma presidencia 
de uma administração que é a primeira a 
entregar ao desprezo aquelles · que melhor 

servem ? Ainda que eu faça o melhor .. conceito 
que é passivei da capacidade militar do nobre 
deputado que foi escolhido para presidente de 
Santa Catharina, comtudo a justiça pede que 
eu declare que tambem faço igual conceito 
a. respeito do Sr. Pardal quanto á sua capaci
dade militar. 

Por esta occasião não posso deixar de fazer 
algumas observações sob1·e proposições ernittidas 
por um nobre deputado. Çonheço que a posição 
em qt1e se acha o Brazil póde demandar me
didas mais ou menos promptas, mais ou menos . 
fortes ; conheço que o estado do Brazil não é 
em nada Jisongeiro ; e porque estou persuadido 
que nós todos estamos concordes quando nos 
consideramos neste estado, na.o me parece que 
e11tre nós haja quem se alegre quando noticias 
taes, como as de Santa Catharina e· do Ma
ranhão, chegllo ao nosso conhecim~nto. Parece
me ter-se acabado o tempo em que um ex
ministro da corôa, fe1·til em invectivas, disse 
.que o ministe1·io desse tempo se havia entride
cido com a nolicia da retornada da cidade de 
Porlo-Alegre pelas armas da leg,1lida<le. Eu 
fostimo que expressões laes, cens1m~s tão fortes 
,enhao ser hoje repelidas na casa por um 
nobl'e deputado, qne me parece não ter contacto 
algum com esse ex-111inisti·o em principias, e · 
muito menos em sentimentos. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : _,..... Peço a pa
lavra para me explicar. 

O Sa. LrnPo DE ABREU : - E' verdade que 
devemo-nos com estas noticias aterrar mais 
ou menos, segundo o nosso temperamento, 
segundo ellas são mais ou menos previstas ; 
quanto a mim,· eu nao sou dos que mais se 
aterrão, não só porq11e os males publícos hno de 

· dllrar emquanto as medidas que julgo neces
sarias não se tomarem, como lambem po1·que 
por ora não tendo visto providencia alguma 
que possa contribuir para dar outra direcção 

· aos negocios ; até certo ponto eu receiava que 
isto que tem acontecido se verificasse r mas 
porque me não aterrasse tanto, não se segue 
de maneira alguma que eu não sinta dentro 
de · meu coração tanta desordem, o estado de
plora.vel em que se achão quasi todas as pro
vincias do imperio ; mas nem por isso me 
julgo obrigado a dar ao governo todas as me
didas que elle. nos _pedir : hei de dar aquellas 
que entendo em minha consciencia que possa.o 
fazer beneficias ao paiz. Se o governo não 
quizer pedir essas medidas, se vier p:fopõr meios 
que a minha consciencia reprova, não me póde 
ser estranhado qlle eu recuse taes meios: pol'
que entendo, bem ou mal, q11e em vez de 
produzir beneficios hão de aggt·avar os males· 
publicos. Ora, atá certo ponto a disposição que 
o. governo nos pede, se o Sr. ministro não 
provar o contrario, em vez de ser util, é pes
sima ·em seus resultados moraes. Q noP.re pre-
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sidenle nomeado é muito capaz de desempenhar 
a missão que se lhe encarrega, todavia o go
verno vai diminuir a sua força, vai estabelecer 
alé certo ponto a irnpossibi\idade de bem servir, 
desde qt1e entregar por q1.1aiquer motivo q11e 
não seja bem jnstificado, ao desprr;zo publico 
um dos servidores do estado) que na opinião do 
mesmo governo que acaba de demittil-o km 
dado provas taes que lhe merecêrllo a appro
vação de sua conducta, que lhe merecêrno mais 
de urn officio en1 que se lhe dizia que con
tinuasse a administrar a provincia como até 
ahi tinha feito. Ora, sem esclarecimento, posso 
concorrer com o meu voto além de tudo isto para 
uma contra.dicção dE>sta ordem? Não estou dis
posto a isto. Se o Sr. ministro da fazenda me 
provat· que o que diz o Sr. Pardal não é ver
d~de, conte eon, o meu voto. 

O Sr. Ca.nd.ido Ba.:ptista (ministro da fazenda) 
(profundo silencio) : - Melhor poderia satis
fazer á camarn alguns dos meus collegas a 
quem esta questão respeitasse directamente ; 
para clla não me acho preparado, não digo de 
memoria, mas com documentos, com tudo o 
qu(; pudesse Jernonstrat· o qne ha úcerca desle 
objecto. Tenho pois de pedir á camara toda a 
benevolencia para desculp:u-me (fllalr1uer la
cuna que possa haver nas explicações qne 
devo dar, por isso que sabe que vim pap dis: 
cutir um objccto.todo diITerente ; e sómente o 

,desejo de remover os incon venienf.es que possão 
haver para que passe uma medida que o go
verno julga urgente é que me fez aL:eitar o con-
vite da camara. · 

Apresenta-se na casa um pedido do governo 
para ser empregado em Santa Catharina um 
dos membros della, o Sr. geúeral Andréa. 

Disse um Sr. deputado (o Sr. Limpo) que 
esta medida envolvia inculpação ao ex-presi
dente (et1 o considero ao menos nomeada
mente ex-presidente) de Santa Catharina, o Sr. 
Pardal, e que elle receia irrogar qualquer cen
sura a um presidente que havia merecido até 
aqui o bom conceito de dua5 administrações. 
Explicarei em breves palaVl'as o comportamento 
do governo desde que faço parte do mi11islerio. 
O governo tem ministrado ao presidente da 
provincia de Santa Catharina tudo quanto e11e 
tem pedido para manter a segurança da pro
vincia interna e externa até a chegada dos ul
timos ofiicios, em qne annuncia que a villa da 
Laguna cabia· em poder dos rebeldes. Não tra
tarei dos detalhes rninuciosos deste facto : 
apenas direi que sendo esta ·vma occupada por 
uma força legal, que confiava o presidente ser 
sufficiente para manter a segurança publica 
naquelle ponto, esta força legal abandonou a 
villa, e concentrou-se na capital i e que~ offi.
ciando o presidente que as cousas se achavão 
neste pé, o governo entendeu ser indispensavel 
a. s_ua mudança, porque ~s medid&s tomadas 

pelo presidente não linhrto sido taes que pu
dessem manter a segurança deste lugar. E re
solvendo o governo a necessidade de remover 
um funccionario que parecia não ser mais util 
na occasião, lembro.u-se àe outro (que acontece 
ser membro desta casa), porque deposita nelle a 
ncce-;sarill confiança, e veio pedirá camant que 
o dispense. Isto é um facto que se parece com 
outro lia pouco acontecido na casa, quando o 
governo pedia igual · dispensa a respeito do 
Sr. peesidente nomeado para a pr-ovincia de 
Goy.:iz, Posta a questão neste pé, vê-se que 
se reduz neste momento a uma questão de 
confiança. So a cama ra deposita confiança no 
governo, e crê na sua palavra, deve dar a 
concessão, do contrario a nega ; mas entrar 
no exame da condncta do ex-presidente não 
compete á camara; assim cornÕ da concessão 
da dispensa não lhe resulta respons::ibilidade 
alguma, que toda recahe sobre o governo. 
Pó.le, portanto, o Sr. deputado sem temor 
votar pela dispensa. 

O Sr. Andrada Machado :-Eu estava re
solvi do a votar pela perrn issão do Sr. Andréa, 
e o governo, na sua sabedoria, fez bem em 
ma111hr pe;:;soa que dirigisse melhor os negocios 
de Santa C,llharina, porque, como já disse em 
011tra occasião, o. Sr. Pardal será muito bom 
militar, mns é infeliz, e militar infeliz não 
serve. O Sr. Pardal já perdeu a villa de 
L~1ges, e a~aba de perder a Laguna, E devo 
eu concorrer para a perda do estado? Não 
de cerlo; o Sr. Pa1·dal ha mais tempo que 
devia ter sido mudado. A quei;;tão é caso 
imprevisto; não sei, porém, se se lhe póde dar 
esse nome, porque eu creio que o ministerio 
o devia prever, porque o Sr. Pardal tinha 
alienado de si as boas graças da provincia, 
e era de prever este desfecho : mas o mí
nisterio não previa nada, e o que não pre
via succedeu. Outro requisito que a con
stituivão exige para concedermos a permissrto, 
é que disso dependa a segurança publica ; ora, 
quem negará que a segurança publica dependa· 
de uma boa nomeação, que salve a provincia da 
ruína imminente? O que resta pois é simples-
-mente votar pela dispensa. 

Declaro ao meu nobre collega que não sigo 
o principio que elle sustentou: eu entendo que 
os deputados qne presta.o o seu voto para a 
dispensa do nosso nobre collega não dão um 
voto de censura contra o presidente que se 
mnda : se nisto ha censura, é o governo que a 
faz. Eu, coino particular, n!lO faço o melhor 
conceito do Sr. Pardal, mas como deputado, 
não carrego com semelhante cargq.: caia ella 
sobre quem deve cahir. 

Devo dfaer tambem que não me assusto fa
cilmente. Afflijo-me, e não posso deixar de, 
atnigir-me quando vejo o desmoronamento do 
Brazil ; porérn1 qual é o effeito qessa afflição ? 
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E' estar prompto para. dar os meios para que o 
Brazil se salve. Na.o temo, porém, e a minha 
esperança ainda é immensa : temos ainda llion 
em pé, e e!Jlará emquanto se nos não arrancar 
o Palladio a que está ligada à salvação do 
Brazil, emquanto o principe augusto que reina 
no coração dos brazileiros existir· entre nós, 
emquanto tivermos confiança nos principios da 
monarchia constitucional, nada temo: ro
dêemos ao príncipe brazileiro com o nosso amor, 
e o amor produzirá prodígios em defeza do im
perio. Permitta a camara tjue eu refira as ex
pressões de um poeta, pois que son inclinado 
aos poetas : fallô de Campbell, no seu poema
Os pmseres da e,qperança. 
Yet, though destruction sweep lovely plains, 
Rise, fellowmen, our country yet remains : 
By that dread name we wave the sword on high, 
And swear for her to live ; wilh her to die. 

Embora a destruição assole esta!3 ama veis 
regiões, levantemo-nos, compatriotas, a patria 
ainda nos resta ; por esse venerando nome, er
gamos as espadas e juremos viver para ella e 
morrer com ella. (Numerosos apoiados.) 

Mu1TAs VozEs :-Votos,· votos, votos. 

Cedem para votar os Srs. Carneiro de Campos, 
Carneiro Leão e outros senhores. 

O Sr. Montezuma: - Sr. presidente, eu 
quero emittir o meu voto sem ser symboli
camente. Aqui tem-se agitado duas qnestões, 
cada uma das quaes, V. Ex. me permittirá que 
eu examine, pois que têm inteira ligação cõm 
a materia. 

A primeira é saber se acaso temos alguma 
responsabilidade votando pela dispensa pedida 
pelo gGverno, a qual envolve a questão impor
tântissima, e vem a ser . se, votando por esta 
dispensa, eomplicavamos os negocios do estado, 
e não satisfazíamos as necessidades publicas : a 
segunda questão é se acaso podem ser impu
tados á camara os males que apparecem no 
Brazil.. Eu emitlirei a. minha opinião a res
peito de uma e outra questao, que tem toda a 
ligação com o objecto qne se discute, e depois 
pedirei ainda algumas explicações ao nobre 
ministro. 

Se acaso o meu nobre amigo pela pr~vincia 
de Minas-Geraes não tivesse fallado já sobre a 
materia, e11 teria de expender mais observações . 
e demorar-me-hia mais : mas elle tanto illu
cidou a questão que pouco t.enho que observar. 
Julga o g'lverno em sua sabedoria que deve 
demittir o presidente actual, e que a pessoa 
adaptada para Íl' presidir a provincia de Santa 
Catharina é· um Sr. deputado desta casa, e 
pede portante que acamara convenha em qut• o 
Sr. deputado deixe os trabalhos legislativos e vá 
presidir a provincia. A primeira questa.o _que 
cada um Sr. deputado deve fazer a si é. esta 7 
p Sr. de~utado desempenhará ~e1If- o~ iµal 

a sua commissão? Porque é indispensavel que 
a cama1·a para dar o seu voto se persuada pelo 
menos que esse Sr. deputado não desempe
nhará mal ú sua commissão i porque se acaso 
a camara entender que o Sr. deputado desem
penhará mal a commissllo, elle na.o deve con
correr com o seu voto para isso; e se estiver de 
acc6rdo difl'erente deve dar francamente a dis
pensa pedida. Creio que expuz a queslllo com 
clareza. Não devo considerar a camara mero 
automato para dar o seu voto segundo o go
verno lhe diz que o dê, ou porque o governo 
entende que só póde salvar o irnperio, pelo que 
respeita á provincia de Santa Catharina, man
dando o Sr. deputado para presidente da mesma 
província. O governo entend~u-o assim, mas se 
eu concorrer com o meu voto, estando persua
dido que o Sr. deputado não desempenha1·á a 
sua commissão, concorro até certo ponto para 
qne o fim se n:to consiga. A estas minhas ob
servações, Sr. presidente, só se póde oppôr uma : 
se ell considerasse que dentro do imperio do 
Brazil nào existisse um só brazileiro que se 
achasse em circumslancias de podeL· salvu a 
provincia senão aquelle nomeado pelo governo, 
eu seria obrigado a dar o meu voto ao governo 
pondo de parte as minhas convicções ; mas eu 
q1e não convenço desta proposição, antes 
me convenço de que no circulo dos brazi
leiros profü;sionaes ou nAo profissionaes póde 
o gov~rno achar quem desempenhe esta com- , 
missa.o. 

Convencido de que esse Sr. deputado nilo 
póde de maneira alguma desempenhar bem a 
commissão de que se acha encarregado, eu me 
vejo na tristíssima necessidade de lhe negar o 
meu voto. 

Este caso, Sr. presidente, é absolutamente 
discricionario. Â camara não nomêa pre
sidentes, não examina os factos praticados 
pelos presidentes como jui:t · proprio _ delles ; 
mas esta proposição, considerada em geral, 
não póde ter applicaça.o ao caso de que 
se trata ; a camara é juiz neste caso ; tem 
de dar o seu voto, e tem por consequencia 
de saber se concorre para o bem ou para 
o mal. 

O Sr. ministro da fazenda nos disse que isto 
era uma questilo de confiança. Perdôe-me o 
nobre ministro, eu não considero a questão 
assim de maneira nenhuma. Eu considero esta 
questão absolutamente contraría, e avessa a 
tudo quanto é questão de confiança. O qué 
lenho eu com a-confiança que presto aos Srs. 
ministros da corôa para votar nesta casa afim de 
conceder que um membro della vá ser presi
dente de uma província ? Por ventura pelo voto 
que dou autoriso o governo para · praticar tudo 
aquillo que elle entender em sua sabedoria ? 
Não, Sr. presidente, eu· nllo examino, não 
tenho conhecimento de nenhuma das instruc
ções que ·o governo posf?a dar ao presi~ent~ 
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nómeado ; e, por consequencia, Sr. presidente, 
o que tenho eu com a confiança ? Sr. presi
dente eu entendo por objecto de confiança 
aquelÍe que se funda em principio discricio
nario, sem o qual é impossivel que os go
vernos subsistão. Ora, eu quizera que o Sr. 
ministro da corôa me dissesse o que tem a 
questão de que se trata com esse pod~r 
discdcionario. Porlanlo, eu voto na mater1a 
sem tomai-a como questão de confiança mas 
tão sómente com uma autorisaçAo que pede 
o governo para que o Sr. deputado vá ser pre
sidente de uma provincia; e como me persuado 
que elle não será capaz de preencher nessa pre
sidencia o fim a que o governo se propõe, não 
quero, portanto, concorrer com o meu voto 
para que o governo se ache ainda mais uma 
vez illudido. 

Sr. presidente, se eu quizesse fazer com
paraçilo da qualidade do novo presidente com 
as do ex-presidente, eu acharia uma tal ana
logia, que por essa fórma ainda convenceria 
a camara de que de .maneira nenhuma deve 
consentir em semelhante nomeaçno. Nesta 
casa disse-se, e disse-se com emphase -
na.o se inutilise o homem. - ··o nobre depu
tado pela provin~ia de Pernambuco ( o Sr. 
Rezende) quando assim se exprimia, como 
que pretendeu coarctar o direito qu~ tem 
cada um de nós de exprimir com liber
dade e franqueza os sentimentos de sua con
vicção. Não me posso convencer de que 
tal fosse o fim que o nobre deputado teve 
em vista quando assim se exprimio, nem que 
pretendesse nessa occasião produzir uma tal 
impressão no espirito de seus collegas. 

Sr. presidente, eu direi na tribuna nacional 
-inutilisemos o homem, inutilisemol-o para 
sempre. 

Os SRs. ÜTTONI e ALENCAR :-Apoiado. 

O SR. MoNTEZUMA :-0 Brazil todo me ouça. 
Não me importa .que destas palavras resulte 
perda de força moral para elle, que em minha 
consciencia nenhuma força moral deve merecer 
nem obter no meu paiz. Ainda, Sr. presi
dente, ainda não estão liquidadas todas as 
contas ..... 

Os Sas. ÜTTONI E ALENCAR :-Apoiado. 

O SR. MoNTEZUMA :-E como se vai já lançar 
mão do mesmo individuo, para que talvez em, 
breve tempo tei1hamos nesta casa de fazer as 
mesmas censuras, de chorar pela mesma fórma 
o sangue derramado na provincia do Pará P 

Os SRs. Or:roNI E ALENCAR :-Apoiado. 

O SR. MoNTEZUMA: - Sr. presidente, per~ 
mitta-me V. Ex. que eu diga ao nobre deputado 
pela provincia de Pernambuco, que se elle 
pensa que estas ou outras expressões produ
zidas na casa em favor da pessoa a, quem nos 
dirigimos possão por alguma maneira destruir a 

irnpres;;ão já produzida no paiz, a.convicção em 
que está, de que é pessimo administrador, en
gana-se: não: elle leva já comsigo a perda da 
força moral ; elle já leva comsigo todo o rela
taria de seus feitos na provincia do Pará ; elle
leva já comsigo a nodoa do sangue derramado 
de cidadãos brazileiros. 

Os SRs. 01.·roN1 E A1.ENCAR :-Apoiado. 

O SR. MoNTE:ZUl\lA :-Eu peço á Providencia 
que me ouça : eu desejo que elle me expliqu_e 
os seus principios, e que eu me ache na obn
gação de fazer-lhe justiça nesta casa e de dizer
lhe : - Mudou, modificou, alterou completa
mente a sua política na província de Santa 
Calha1·ina: tornon-se outt·o homem. Eu o de
sejo, e o desejo porque em fim já ? g?verno o. 
nomeou presidente daquella provmcia, e eu 
não quero a infelicidade de uma só parle do 
imperio, quanto mais de uma provincia intei_ra. 
Mas estes desejos, bem que baseados em sm
cero patdotismo, todavia, esln.o muito longe 
talvez de serem realisados. Como representante 
da naçn.o, como aquelle que já nesta casa fallou 
·sobre a adrninistraçAo do Pará, eu nn.o podia, 
Sr. presidente, deixar de pedir a palavra 
para exprimir o meu pensamento a este res
peito. 

Sr. presidente, nesta casa já se fallou uma 
vez (e quem se exprimia assim é pessoa de 
minha intima amizade, a quem consagro grande 
respeito pelo seu saber e principios); aqui fallou
se no general Clausel, que, sendo. censurado, 
levou os princípios de sua justificução a ponto 
de demonstrar por documentos authenticos qual 
era a sua propriedade antes de it· governar 
Argel e qual era esta propriedade depois que 
acabo'u aquelle governo. Tal foi o melindre 
com que esse general illustre procurotJ. co~
vencer a seus concidadãos de que a sua admi
nistração tinha sido, como devia se~, baseada 
na probidade, na moderação e nas leis. 

Tenho portanto, Sr. presidente, satisfeito o 
dever da minha consciencia a respeito da pri
mei1·a questão; e creio que tenho provado á 
camara a necessidade em que me acho de 
votar absolutamente contra semelhante dis
pensa. 

Passando á segunda questão, se acaso á ca
mat·a podem ser imputado os males que actual
mente apparecem no Brazil ... 

O Sa. PRESIDENTE :-_ -Eu rogo ao nobre de
putado que se cinja á materia em discussn.o. 

O Sa. MoNTEZUMA : - Como eu disse, esta 
proposição tem ligação com o objecto em dis
cussão, por issó que dabi podia resul~ar en
tender-se que a camara,· negando a d1sp.ensa 
qt1e se pede, ha de concorrei· para os males do 
.Brazil em Santa Ca.tharina. Eis porque eu pre
tendia ainda tocar nesta questão; e se V. Ex. 
o permitte, entrarei neUa, senão terei de re
signar o meu disc11rso. 
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O SR. PRESlDENTE faz signal de que póde 
continuar. 

O Sa.. MoNTE'l.UMA :-Eu não me escandes
~erei, mas lambem uão pedirei rnisericordia, 
não me humilharei àe fórma que pareça que 
as noticias vindas de Santa Calharina me rou
barão as forças e a vida, e tirárão absoluta
niente do meu entendimento aquillo que é in
dispensavel para que no fabyrintho das me
didas· que possão salvar o paiz nãO encontre 
nenhuma. Nào, Sr. presidente; cu não me 
acho aterrado : eu sou inteiramente da opjnião 
hoje emiltida pelo meu nobre amigo deputado 
pela provincia de S. Paulo, e pelo men amigo 
deputado pela provincin de Minas-Geraes: eu 
não me aterro com as noticias vindas do Rio 
Grande e Santa Catharina; eu ua.o me aterro 
com as noticias vinda do Maranhão. Eu estou 
plenamente convencido, porque u histol'ia 
assim o ensina, que os rebeldes hrto de sct· 
batidos (apoiado8), e o paiz ha de ser pacifi
cado. Ainda não existe na historia um só 
exemplo que desminta o que acabo de dizer á 
excepçllo das rebelliões que têm por base o' as
sentimento nacional ; então, bem longe de as 
chamar rebelliões, são reconhecid~s como voto 
llacíonal. Tudo depende, Sr. presidente, da 
politica que o governo houver de adoptar 
nessa época. 

Sr. presidente, est12mos completamente jllsti
fica.dos a respeito de tudo quanto ne_sta casa 
nis~emos, tanto na discussão do voto de graças 
de 1888, como na de 1889. Apezar de tanto 
dizermos, Sr. presidente, veja V. Ex. como ª~ 
politica pareceu continuar a conservar-se 

. !:lempre a mesma. Isto prova, Sr. pt·esidente, o 
contrario daquillo que um illustre deputado 
pela província de Minas aqui disse, que ii
nhamos perdido· tres mezes com a discussão do 
voto de graças ! Não, não, senhores, não per
demos tres mezes : esses tres mezes fotão bem 
aproveitados ; o paiz os aproveitou sem duvida: 
quem não aproveitou fortí.o as administrações, 
que, desconhecendo os pl'incipios evidentes em 
que fundámos as nossàs observações, absoluta
mente se quizerão roubar á sua pratica, quizerão 
negar a verdade conhecida por tal. A conse
quencia é apparecerem hoje as desgraças de 
Santa CatharincJ, os horrores do Maranhão e 
quem sabe os que mais appareceráõ em outl'°as 
províncias que estilo ameaçadas ? 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Longe de nós tal 
agouro. 

O Sa. MoNTEZUMA : - Longe estamos, - por· 
tanto, de ter perdido o tempo ; perdôe-se que o 
diga ; farão as administrações que nllo apro
veitárão, porque não queria.o vêr censurados os 
seus actos na tribuna nacional, · e porque não -
estava ainda bem decidida a actual adminis
traçllo a entregar-se a uma politica diversa da
quella que havia seguido,· e posto em pratica a 

ndminislr11çl\o tll!s11sl.t•u1.41, e li1111c11t1wd t.lc lU ele 
Setembro. O lacto quo lwju 1lís1i11ti111m1 ó mais 
un~a prova da vcrdmfo, <lo pn1tfol.h11110 cf 111: 
guiava o lado a que le11l10 u huu1•u de ptii-hmcor, 
Quando diziamos que Santa Unlliut·inu C!-lluva 
quasí a perde1·-se, respondill·nos o Sr. cx-t11i-
11istro da guerra-nãO : eu por lá passei , ludo 
está lranquillo ; tudo quanto aqui disse o 
nobre deputado por aquella província não é 
exacto-; mas hoje se vê o estado em que está 
aquella provincia. Mas perguntar-se-me-lia se 
a camara é ou não responsavel: · não, Sr. pre
sidente : sabe a camara que a assembléa geral 
não gov~rna, a constituição lh'o impede. Nós 
fazemos leis: leis são regras geraes que devem 
sez· executadas pelo poder executivo; como, 
portanto, pôde resnltar responsabilidade á as
semb16a geral dos actos da publica adminis
traçll.o? Nós se·temos alguma responsabilidade 
se temos cabido em alguns erros, é porque al~ 
gumas vezes nos temos iutrornettido ern objectos 
meramente administrativos. Se acaso o não ti· 
vessernos. feito, os negocios do paiz teria.o tomado 
outra direcção i mas em indispensavel lambem 
que nós fiz:essemos responsavel a administração 
pelos abusos de suas attribuições e violação de 
lei; e porque não quizernos nem uma nem 
outra cousa, é que se tem sustentado nesta-casa 
o princi~io . de con~a~ça, e se tem dito que é 
necessario ter ma1ona, sem se dizer como se 
ha de obter, Quando se disse em uma occa· 
sião que era necessaria uma maioria de con.
vicçll.o, metteu-se -a ridiculo esta proposiçà07 

porque era tal vez na maioria das trans
acções que acreditavllo os então membros da 
opposição, que depois se encartárão no mi-
nisterio. . 

O SR. PRESIDENTE: - Dev~ lembrar· ao Sr. 
deputado que é diversa a materia que está em 
·discussão. 

O SR. MoNTEZUJIA :- Concluirei dizendo que 
á camara não resulta responsabilidade alguma 
do que é positivamente administi·ati•,o. Escuso 
dizer ª?S nobres deputados que proferirão essas 
proposições, que ellas são peJ'igosissimas em 
lodai as época~, e principalmente naqu1:Jlla em 
que até o p1·es1dente de Santa Catharina dá vivas 
ao acto addicionaL Eu pedirei aos nobres de
put~dos mais ~~medimento a este respeito, tanto 
piais, quanto Ja nas folhas puplicas apparecem 
censuras desla natureza redigidas, ordenadas 
por mão occulta, por urn espirita encoberto, 
qu~ não deseja ou não ama as instituições do 
pa1z. 

MOITAS VozEs :- Votos, 1rotos. 
. O Sr. Rezende, tendo ouvido eID outra oc

casiAo _levantar-se na casa um·a voz para arguir 
o presidente do Pará (o Sr. A.ndréa) no tempo 
em que com~çava a prestar serviços, pedio a 
pala!ra, e opmou que, além de poderem· essas 
arguições na.o· serem exactas ou taes como se 
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apresentavno, pois qlle longe do theatro dos 
acontecimentos muito fücil é ser ~nganado por 
informações menos exactas, estando aquelle 
general no começo dos serviços, nno Pia justo, 
nem prudente, que se lhe tirasse a força moral. 
O facto provou qüe o orador nao se enganára, 
pois que Sfi1·viços muito impo_rlanles forã.o 
prestados no Pará, sem que as accusações 
vagas pela. maior parte, e uma ou outra 
docllmentada, a que se deve responder, pos~ão 
destruir a irnpol'lancia dos serviços alli pres
tados. 

Emquanto não havia senão informações vagas, 
communic~das pelas folhas publicas,~ respeito 
do estado de Santa Catharina, e não havia na 
casa membro algum da adminisll'ação que as 
pudesse communicar of1iciaes, nno se· julgou 
sufticientemenle nutorisado para conceder a 
tlispenS'a pedida ; mas depois da chegad,, do 
Sr. mi.nistro, e ;i. vista das informações que 
deu, não tem a . menor duvida cm prestar o 
seu voto. 

Não entrará na quesU\o apresentada se o Sr. 
Andréa póde ou não prestar bons serviços ; mas 
pelos que fez nó Pará póde concluir que póde 
ser muito util na nova commissão para que 
acaba de ser escolhido pelo governo ; e estando 
nesta convicção, repete o que disse em outra 
occasião, que cumpre não inutilisal-o tirando
lhe a força moral. 

Ainda quando· pudesse receiar que elle não 
fosse o mais proprio para a importante com
missão para que foi nomeado, não deixaria de 
prestar o se_u voto, á vista dos serviços que elle 
tem feito, da confiança que nelle deposita o 
governo, e da responsabilidade que recahiria 
sobre a-camara se negasse a dispensa, caso em 
que o governo poderia dizer que lhe tinha sido 
negado este meio unico, que julgou terá sua 
disposição na actuaiidade. A isto· accresce que, , 
posto o Sr. Andréa seja um membro da casa 
muito· importante, e vote com muito discerni
mento, corntudo a camara nAo fica impedida de 
-continuar nos seus trabalhos. Se fosse pedida 
a dispensa do Sr. Montezuma; orador eloquente, 
e que póde dirigir as discussões, talvez votasse 
contra ella. 

Persuadido dt: ·que as circumstancias ue 
Goyaz não e1·Ao taes, que exigissem a pre
sença immedi:ita do novo presidente nomeado, 
negou a dispensa para o Sr. D. José de Assis 
Mascarenhas: mas não lhe tirou a força moral ; 
deixou ao tempo o confirmar o acerto da escolha 
do governo. . 

Está persuadido com o Sr. Andrada Machado 
de que a monarchia constitucional se sustentará 
emquanto existir o precioso Palla_dio da 
.qnião dos brazileiros; comtudo, vendo que a 
lavra vai-se estendendo, e que cump1·e · oppôr
Ihe barrêira, sendo a concessão desta dispensa 
um dos meios, posto que não o mais forte, en-

. tende que a ca1~ara se não deve op_pôr a ella. 

TOMO 11 

MurfAS VozEs :-Votos, votos. 
Varias senhores cedem da palavra pa1•a se 

votar. 
Julgada a rnateria discutida, é approvada por 

grande maioria a emenda do Sr. Torres, que 
concede a dispensa do Sr. general Andréa na 
fórma pedida pelo governo. 

O Sr. ministro retira-se com as formalida~s .· 
do costume. · · 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
mesma de hoje, e levanta a sessAo ás duas horas 
e um quarto da tarde. 

Sessão em 9 de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJ0 VIANNA 

SUllmAnro. -Expediente. - Jiequer-im,t·ntos. -
Ordem do dia.-Ele.içõeti d~ Se1·g·ipe.-Orça
mento da .fazenda. 

A's dez horas da m~nhã faz-se a chamada, e. 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
neta da antecedenl~. 

Faltão co~ causa participada os Srs. Ca~ 
jneiro, Lima e Silva, Carneiro da Cunha, Ur
bano, Bustaruante, Alcibia-des, Pinto Coelho, 
Pedro tle Alcantara, D. José, Carneiro Leão e 
Andréa ; e sem ·ella os Srs. Souza Franco e 
Frnncisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, . 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da guerra, rernettendo as infor
mgções que Jhe forão requisitadas ácerca do re
querimento dos officiaes de pl'ime.ira linha do 
exercito, matriculados na escalo miJilar, os 

· quaes pedein ser contemplados com a gt·atlfi
cação addicional. O ministro declara que o go
verno entende que os supplicantes, como dis
cípulos da escola militar, nllo estilo incluidos nas 
disposições da lei do 1" de Outubro de 1834, 
pois que nllo reconhece corno empregados na
quelle estabelecimento militar, para o fim que 
dispõe a mesma lei, ::;enllo os que vêm desi- · 
gnadamente marcaêlos no decreto da organi
sação da escola.-A' commissão de madnha o 
guerra. 

Do ministro do imperio, participando qa~ na 
data de 6 do corrente officiá:ra ao pt·esidente da 
provincia de Pernambuco, afim de- remetter á 
secretaria de estado dos negocios do imperio os 
esclarecimentos que a camara dos Srs. d~pu
tados exige em officio datado de 5 do co1-rente, 
a respeito dos guardas da inspecção de saude 
do porto da capital da provincia de Pernarn
buco.-A' commissão d.Q orçamento do iin
per10. 

71 
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Do ministro dfl justiça, participando quo na.o 
tendo havido ainda deliberação alguma sobre o 
officio do presidente da provincia do Espit'ilo
Santo, que foi dirigido á camara dos Srs. de· 
pulados, com aviso desta secretaria de e~tado 
dos negocios da justiça, datado de 4 de Maio de 
1836, relativamente aos emolumentos que 

. devem ·,perceber os promotores p,1blicos, re
melle o Ófficio do promotor publico do muni
cípio de Niclheroy e mais papeis juntos, . ver
sando sobre identico obiecto.- A' comnnssão 
de justiça criminal. -

Do ministro do imperio, remettendo o officio 
do marquez de Barbacen~, datado de 30 de 
Junho de 1836, com os papeis que lhe andão 
annexos, e bem assim a consulta do tribunal 
da junta do commercio, datado de 7 de Julho 
rlo anno passado, e reformado em 6 do conente 
mez, versando tudo sotJl'e a construcçllü de uma 
eslr.uh tle ferrn entr~ o porto da Estl'ella e a 
capit~I dtt provincia de l\Iinas-Geraes.-A' com· 
rniss~o do commercio. 

Do secretario Jo senado, remellendo o pro
jecto de resoluçw approvado pelo senado, tlc
claraudo que o radre José Antonio Caldas deve 
estar no goso dos dil'~itos de cidadão brazileirn. 
-Vai a imprimir. • •. 

Vaiá commissa.o do commercio o requeri
mento de Gaspar José dos Reis. 

O Sr. Põntes Visgueiro (pela ordem) pede 
que seja dispensada a impressão da resolução 
do senado ácerca do padre Caldas, pois es:;;e 
projecto já foi impresso e publicado nas folhas 
desta cidade e todos têm conhecimento delle; 
Pe9e tambern sua urgencia, pois trata-se de 
reconhecer em urn individuo o riue ha de mais 
sagrado, os direitos de cidadão. 

Consulta-se a camara sobre a dispensa da 
l·m~"eS"',i," e don:de nala affirn-.ati "" 

JPL ,.;Jav, '-''--'• t''-"' ..LL.u. ,.& ,. .. u.. 

A u·rgencia é · apoiada, e entra em dis
cussao. 

O Sr. Clemente Pereira. declara que não 
se oppõe a esta materia, mas quer que ella 
seja tratada em tempo competente: no senado, 
quando se tratou deste negocio, não · foi elie 
declarado urgente ; para qlle pois ha de esta 
camara declarnl-o ? Vota pois contrn a ur
gencia. 

O Sr. Nunes Machado mostra 'lue em uma 
das sessões passadas foi vencida uma urgencia, 
não para se tratar de . reconhece_r em um in
dividuo os direitos de cidadilo brazileiro, mas 

. sim para dál-os· a um estrangeiro que . se 
preiendja naturalisar. Pol'i:anto não .é muito 
que agora se app_rove esta urgencia, e tanto 
mais que o individuo de que falla o projecto 
é um cidadão brazileiro que se acha esbulhado 
dos seus direitos. 

O Sr. Gomes Bibeiro declara que, havendo 
este cidadão sahido eleito deputado prnvinc!al 

• 
das Alagôas, é urgente que se decida nesta 
sessa.o se é elle cidadão brazileiro. 

Discutida a matería, a urgencia é posta a votos 
e aµprovada. 

O SR. Pr.ESIDENTE declara que depois do ex
pediente . terá lugar a discussão do projecto. 

Lê-se e remelle-se á commissão de podéres 
um officio do Sr. deput~do supplente pela 
provincia do Pal'á, Marcellino José Cardoso, em 
participa que, em 'razão de sua molestia, não 
póde cumprir a honrosa missão de vir tomar 
assento na camara. 

Lê-se, e vai a imprúnir, o parecer s~guinte · 
sobre a proposta do governo : 

« Foi presente ás commissões de constituição 
e justiça criminal a proposta do governo pe\o 
ministerio da justiça, pedindo a prorogação; por 
mais um anno, <.los decretos de 9 de 011lubro de 
1837, e de 12 de Outubro elo mesmo ann_o : 
o l", que autorisa o governo a dcslaca1· quatrn 
rn i l homens das.guardas nacionacs de todo o 
imperio por tempo <lc um anno ; e o 2º, que 
prorogárn po1· mais um anno, nas provincias do 
Pará, e Hio Grande de S. Pedro do Sul, a 
sllspensão de g,n·;rntias decretada pelas leis de 
22 de Setemln·o de 1835, e de 11 de Outubro 

. de 1836; bem como concedia ao governo a 
autorisaçao, durante o rnesmo espaço, de con
cedei' a amnistia geral ou particnlar á:? pessoas 
envolvidas em crimes de sedição e de rebellião 
naquellas duas provincias7 e de sedição nas 
outras do imperio. ' 

« As commis:;;ões reconhecendo, que graves 
circumstancias ainda exigem o emprego de taes 
medidas exlraordinarias; assim como que o 
actual estado da província do ·Pará nilo reclama 
suspensão de algumas das garantias da consti
tuição, não duviàão offerecer como emeada 
additiva á proposta, a mesma clausula que 
passou na resoiução d0~ 24 de Outnbro ào anno 
passado, e é a seguinte - com declaração de 
que a suspensa.o de garantias só poderá ter 
lugar na provincia do Rio Grande do SuL 

<e Sao portanto as commissões de parecer, 
que a proposta entre em discussãO com a dita 
emenda. 

cc Paço da camara dos deputados, 8 de Agosto 
de 1839.-H. H Carneiro Leão.-,- Gonçalves 
hlartins.-J. Gleinente Peteira.- F. Gomes ele 
Campos.--:-Barreto Pedroso.,> 

PROPOSTA 

cr Art. 1. ° Ficão em vigor por mais um anno 
o decreto de 9 de Outubro de 1837, u. 79, e de 
12 de Outubro de do mesmo anno, n.' 129. 

« Palacio do Rio de Janetro, ern 31 de Julho 
de 1839. - Franci;sco de Paiila d'.Almeida e 
À /1,uqunM..:.ue " &>V VI lj • .,, 

Lê-se o seguinte requerimento: 
« A comtnissa.o de redacção requer que 

seja remettida ao senado a seguinte emenda, · ·. 
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que só votará pelo requerimento da com missão, que por engano deixou de ir incluida entre 
as que se füel'ãO nesta casa á proposta do 
governo sobre a fixação das forças de terra 
para o armo finun 1!eiro de 1840 a 1841 : 

· se fôr informado que o senado o anno passado 

Emenda: 
cc No art. 4º da proposta supprimã0-se as 

palavras - ou que forem encarregados de com
missõt:s importantes. 

cc Paço da camara dos deputados, 8 de 
Agosto de 1839.-José Gesario de Miranda Ri
beiro.-Pa:ulino José Soares de Souza.-J. JJL 
de Brito. ,, 

O Sr. ·Nunes Macha.do vota pelo requeri
mento da commi~são, observando que o anno 
passado, quando nesta casa se discutia a lei 
do orçamento, pas~ára uma emenda sobre a 
provincia da Parahyba, qne versava sobre um 
favor concebido .áquella provincia ; mas que 
qllando se remetlê1·ão as emendas para o so
nado nrto foi incluidn na lei do orçament.o 
essa emenda. Nota que este anno a emenda 
de que falla a commissno de redae~·no rôra 
approvada, mas por descuido, sem duvida, 
deixou ele h· para o senado. 

O Sr1 Alvares Macha.do lembra que o senado 
não quiz admittir a emenda de que falia 
o nobre deputado por Pernambuco. Parece-lhe 
que lambem então não foi incluida no orça
mento urna emenda do Sr. Martim· Francisco 
ácerca do arsenal de marinha de Santos. Nào 
são louvaveis esses descuidost e rnanifestn.o elles 
que as cousas nesta camarn sa tratno com 
muita rapidez. Quizera, pois, que os Srs. 
membros da commissão de redarçno consa
g1·assem mais algum espaço de tempo aos seus 
trab9:lhos, tivessem mais algum cúidado. 

O Sr, Miranda. Ribeiro, como relator da com· 
missão de redacçao, declara que nas emendas 
que se enviárllo para o senado, por engano 
se emittio esta 'de que se trata, e o remedia para 
emendar este defeito da commissão é mandar 

já esta emenda para o senado. Mostra que o 
qne aconteceu, não foi por falta de cuidado da 
commissão, foi por engano, e que não era pas
sive] evitar . esses enganos involunlarios. Des
culpa emfim os seus collcgas da commissão, 
pois nno tiverão elles parte neste engano, ha-

. vendo-lhe feito a honra de confiarem-se nelle 
orador. 

0 Sr. Ottoni declara que não teria duvida em· 
votar pelo requerimento da illustre commissào 
de redacçao, se ti_vesse a. certeza dos prece
dentes que ha a semelhante respeito. Mostra 
que o anno passado, havendo um esquecimento . 
igual a este, subira para o senado a emenda, 
porém o senado a não quiz admiltir. Ora,, se 
o senado o anno passado não quiz admittir a 
emenda que esta camara lhe mandou, á natural 
que este anno queira seguir esse precedente. 
Depois de outras observações, conclue dizendo, 

admitlio a emenda. . 
O Sr. Miranda Ribeiro dá ainda algumas 

explicações sobre o objccto em questãO. 
Julga-se discutido o requerimento, e posto a 

votos, é approvado. 
O Sr. Ferreira. Penna,. obtendo a palavra 

pela ordem, pede licença p_a ra mandar á mesa 
um requerimento, cujo óbjecto lhe parece digno 
da attenção da camara. E'· do cidadão José 
Bastos Pinto, morador na provincia de Mir,i.as 
Geraes, proprietario abastado, e chefe de ·nume
rosa familia, que, tendo comprado grande ex· 
tensão de terreno no sertão do Muriahé, no 
municipio da Pomba, pede ·uma providencia 
legislativa, para que possa ser confirmado o seu 
dominio e posse pot· cartas de sesmarias, ou 
po1· medição judicial. O orador informa que, 
achando-se suspnnsa cie:ide 1835 a concessão de 
tacs cartas em vi1'lltde de 01·dens do governo, até 
que se clnssifiquem os bens geracs e provinciaes, 
muitos outros proprietarios e cultivadores se 
ach!'..l.o nas cii·cun1stancias do supplicante; e 
corno não convenha que as consas continuem 
neste estado, cone;lue pedindo á illuslre com• 
miss1\o qµe houver- de ser incumbida desle ne
gocio, que o tome em consideração para que 
o corpo legislativo possa tomar com toda a 
bre\;idade qualquer deliberaç/101 que firme os 
direitos arlquiridos, e evite as contestações que 
no futuro se possa.o suscitar. 

O SR. PRESIDENTE dP-clara qne o requerimento 
é remeltido á commissno de justiça civil. 

Continua a discussão sobre o reqnel'imento 
do Sr. Nunes Machado. 

O Sr. Souza. Martins observa que o illustre 
deputado e:itigim.lo as informações àaàas peio 
presidente da província de Pernambuco ao go
verno a respeito dn destituição de um empre
gado, talvez queira que acamara fique inteirada 
da procedencia ou improcedencia dos motivos 
dessa destitui~ão : ora, a constituição confere 
ao poder executivo a nomeação -e demissno dos 
empregados; competindo pois,1isso aos ministros, 
a· elles tambem deve pertencer julgar em sua 
consciencia da justiça dos motivos darlos por 
seus agentes: Isto, posto, á camara só compete 
responsabilisnr os ministro:s, caso· entenda qGe 
estes não procedêrão com justiça nem con
formes com a lei ; e nesse caso apresenta-lhes 
a accusação ; porém, obrigar os ministros da 
corôa a explicar as razões por que destituem um 
empregado, é adiantar um juizo, é usurpar 
mesmo as attribuições do poder executivo. 

Entende que a camar~ não d~ expediente a 
muitos e interessantissimos .negocios que são 

• de sua competencia, e que reclamri.o. promplas 
decisões, como sejAo a lei da 01·ganisação da 
guarda nacional, -os artigos do. codigo do pro
cesso ácerca das pronuncias, a lei das eleiçoes, 
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as propostas dos ministros, porque em vez de 
occÜpar-se destes negocios importantes, só trata 
daquelles que não são da· sua competencia; nílo 
se quer legislar, ·quer-se administrar. Fazem-se 
requerimentos sobre negocios que não com
petem á camara, e com elles gasta-se muito 
ternp·o. Eis-aqui porque tem-se gasto tres quartas 
partes do f.empo em fazer censuras a adminis
trações, e reciprocas arguições a uns e a outros 
deputados. Os negocios particulat·es ~a.o os que 
occupão mais tempo á casa (apoiados); umas 
vezes quer-se a conservaça.o de empregados e 
augmento de seus ordenados, outras a su::i des-
1 itnit>!Sn ( n,nr-.ini/fl_<J\ • NllPr.,", rlic:r,t:>n<:!'.lo;: flp f'On-
"' .. i.:uJy1.A.v \'V,Jyvv'I.Nvvvv/, '-1'-'...,,. ~-.... ............ t'"""''"'-'"""...., ......... ~ ......... 

dições para obterem cartas de naturalisações 
estes ou aquelles indivíduos, dispensa para 
exame do curso jurídico. Consulte-se a- collecção 
de leis que cadD anno se public1\o : ver-se-ha 
quanto avullão as pensões, tenças, aposentado
rias e dispensas concedidas a favor de particu
lares. Entra nesla classe o requerimento do 
nobre deputado. Se pois a carnara quizer tomar 
conhecimento da conta dada ao governo pelo 
pl'esidente da província de Pernambuco a res
peito de tal ou tal empregfldo, irá ella admi
nistrar o paiz e nao legislar. Oppõe-se, pol'tanto, 
a esse requerimento. _ 

O Sr. Henriq·.ies de Rezende está espant~do 
do que acaba de ouvir; querer negar a qual
quer deputado o d irei to de pedir esclarecimentos 
sobre isto ou aquillo, é o que não entende; pa
rece que estamos caminhando para o ·Egypto. 
(Apoiados.) Bom é que faça a camara essas 
leis que se lhe recómrnenda, mas nilo que não 
examine a conducta do governo, e que não cen
sure seus actos ; estamos no tempo das mo- -
nitas secretas ? Quer-se que não entremos 
nesses segredos d'abelha ? Quando se:- censura 
o governo se diz :-Daias provas ; accusai os 
ministros.-Mas que provas, que accusações de 
ministros? Não vemos clizer que não nos é pos
sível tomar contas por causa do máo estado do 
lhesouro. Como pois negar-se o direito de pedir 
esclarecimentos sobre os actos da adminis-
tração? _ 

Todavia, votará contra -o requerimento, mas 
por outra raza.o, e julga· -preciso não deixar 
passar esse principio que vai-se proclamando ha 
te~pos a esta parte ; clama-se_ qtie se gasta 
rnmto tempo, e que nada faz a camara. Mas 
que vantagens viera.o á nação do muito que se 
fez o anno passado á sombra do systema da 
rôlha, e do silencio da opposiçãO, desse silencio 
que foi silencio dos hmiulos? O que ganhou -
com isto o paiz? O que se fez? · 

O Si. ÜTTONI :-'-Respondão. 

_ O Sa. HENRIQUES DE REZENDE votará conlra 
o _requerim~nto, porque não julga bom qµe se· 
de ao _ pubhco as informações secretas que os 
chefes das repartições transmittem ao governo 
~c~rca dos empregados: com isto ficarião elles 

'' . . .. ' . 

expostos a muitos inconvenientes, a_ accusações 
judíciaes até, como succedeu a um inspector da -
thesouraria de S. Paulo. 

E posto que o caso, já não seja de rnuit,) segredo, 
á vista do que disse o nobre ministrn, todavia 
inconvenientes ha em não observar o estylo de 

. ter em reserva taes informações, Nã.o foi o pre
sidente dô Riõ Griinde do Norte viclima, se
gundo se diz, de s_ua severidade com empregados 
publicas? Tem ouvido a muitos que esse em-
rn•.nnon. rl r1o fn; rl or.., ;+ f.i rl t\ r\.f'\l" ~at'I 1·u:::i hnn-nn fn {) f,;-i nf.l"'l t-'L-c:5nu.v l.V-1. \..lÇ ... J..lU,l,,ll,.tV pva. .;:1'-.1. l.UIJUõ,VI.J.LV. '--' LUUl,,V 

é que o ministro, - com um aceno de cabeça, 
apoiou esta asserção ; e os que querem des
fal~ar oc;: rliri>itoc;: n!in gnc;:f:'lo dP. Ínc;:ppdorpc;: 

rabugentos. Elle, por honra sua, e por um 
dever, resiste áquelles que têm interesses nesses 
contrabandos, os auaes por isso nno lhe são 
fa vora veis. , • · 

E' porém notavel que ao passo que o chamão 
rabujento accusão~o de relaxado, e tanto que 
até deixava despachar mobilias por fóra, sendo 
gracioso que a m·dcm do thesouro para o 
inspector da thesournria informar sobl·e esse 
facto chegasse no mesmo dia em que elle era 
nccusado poL' muito restricto e al6 concussio
nario, no caso dos burros-panellas. Foi em sua 
ausencia que se facultou esse des pac'l10 por fóra 
dessa mobilia, que se diz pertencei' a nm em
pregado da alfandega; no dia seguinte apre
sentou-se na repartiçlio o inspeclor, e vendo o 
despacho estranhou; e perguntando se ainda 
se achava ahi a alvarenga, soube que já linha 
passado a ponte, todos sabem que é uma poro
reca na vasante, ou encbenle da maré. Em tal 
caso dissimulou, pois já nao havia reme'dio, e 
deu ordem para que houvesse mais cautela para 
outra vez. Não obstante isso, um calculista se 
fui entender com o inspector da !besouraria, 
vislo que a lei impõe a todos os empregados o 
-dever de communicaL' á autoridade superior os 
abusos que notar na sna repartiçao; o inspector 
da thesourària declarou-·lhe que esses des
cuidos são faceis de acontecer, que houvesse 
mais cuidado para outra vez. Esta foi a de
nuncia dada ao thesouro da relaxaça.o do Sr. 
Manoel Zeferino, aliás demittido como rabu
gento. Deus queira que seu successor não se 
faça tanto de mel que as abelha~ o comão ! 

Conclue votando contra o requerimento por 
inconveniente, e mesmo desnecessario, visto 
saber-se q11e foi como rabugento que foi demit

. tido o Sr. Manoel Zeferino. 

Fica a questão adiada pel,a hora. 

Entra em discussão a i:esolução vinda do 
senado, para que se conceda carta de natura
lisação ao padre Ca'Jdas. 

O Sr. Peixoto de Alencar, aproveitando o 
exemplo que anteriormente lhe foi dado pelo 
nobre deputado que offereceu uma resoluçllo 
como artigo additivo á outra que se discutia, 
offorece_a~ora i~ualmente como artigo addilivo 
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o parecer da commissão concedendo dispensa 
a nm individuo residente no Ceará, para obter 
carta de naturalisação. Espera que a camara 
na.o achará inconveniente em decidir agora este 
negocio. 

O SR. PRESIDENTE ativel'te que não póde ter 
lugar o que quer o nobre deputado, porque 

· trata.se agora de urna resolução vinda -do 
senado. 

O SR. PEIXOTO DE ALENCAR não se lembrava 
desta circum~tancia, e desiste de sua pre
tenção. 

Nao havendo quem peça a palavra, é ap-
prnvada a resolução. - · · · -

Continúa a discussão do parecet' sobre as 
eleições de Sergipe, com as enwndas apoiadas. 

O Sr. Marcellino de Brito bastante pezaroso 
entra na discussão dessa materia, tendo ella sido 
encetada de uma manefra tão odiosa; e de cet·to 
teria desistido da palavra se nno estivesse per
suadido que fallal'ia ao mais sagrndo dever depois 
de ter sido f.ão insolita e violentamente aggl'edido 
por um nobre deputado, depois de ter sido com
batido pelo nobre ex-presidente de Sergipe, se 
lhes deixusse de responder. Pede pois á cn m ::frn 
que lhe perdôe o tomar-lhe o lumpo e 'desculpe 
qualquer- expressão que possa proferir menos 
rnoderada e menos parfomentar. Protesta to
davia guardar todo o decoro devido á camara, 
e a cada um dos seus illnslres membros a quem 
nem levemente d(>seja offender. Declara que 
não é orgão de partido algum, e 4ue seu fim 
não é nem deprimir um, nem exaltar outro; é 
l:)Slranho aos partidos de Sergipe, e tanto, que 
havendo esses partidos na província, não foi 
elle contemplado em nenhuma de suas eleições; 
por consequencia nenhum oulro interesse que 
nl:'i.o seja aque!!e que deve guiar aos represen
tantes da nação, qual a verdade, justiça e bem 
do paiz, ctirigio seu voto. 

Isto se comprova pelo seu comportamento no 
anno passado sobre este objecto, pois a camara 
vio quando se discutia o parecer sobt·e tal 
eleição que conservou•se silencioso e o fez muito 
de propo:sito : porque, tendo amigos inti.mos 
em um e outro partido, não quiz aventurar 
proposição algum!!, que pudesse causar-lhe in
dispos'i\ião em qua.lquer dos partidos. 

Foi a camara que o envolveu neste negocio, 
-foi a camara que o nomeou para membro de 
uma commissão especial; e então lhe foi for
çoso dar um voto a este respeito ; · mas o ·que 
resultou? Immediatainente o parlido a que 
foi desfavoravel este voto lhe dedicou o mais 
encarniçado odio ;' immediatamente dirigirão-se 
á camara representações desse partido, con- • 
tendo expressões em que se não guardava o 
decoro devido aos membros da camara, cujas 
opinicles podem sim ser combatidas, ma~ nunca 
atacados os individuas com injurias e sar
casmos, 

Entràndo na matcria., divide-a em varias 
parlP.s ; tratará do seu voto que foi offerecido 
corno emenda ao parecer da commissao es
pecial, e dará as razões em que o fundou : 
lambem dará as razões porque não póde votar 
pela conclusão do parecer da commissão, não 
obstante concordar com muitos dos principias 
___ .11 _ ·,J·_1 __ ,..n __ l ___ !. ...J __ 1_!_~ __ J ___ 1 por eua emnuuos . .1rarnra ua e1e1çao ue scnaaor 
e da impol'tante questão, objecto da emenda 
do Sr. deputado ex-presidente de Sergipe, se os 
n.l.o.:~.n.n.11,.c, ,-.,,,n. V\/'\mnÁ.r>~n. n C".0.n'].rlnrt n.nrlo.n'II r-on.ro 
Çl'Çll,VlÇ~ 4uc; UUU.l'ÇCl,IQ.V v .:::n: .. uauvL pvL4VlU ~c;;L 

competentes para nomear os d eputarlos. T ra
tará finalmente de responder ao discurso do 
rnP<::mn. P1<-prP<::irh,nh:.. 

Reconhece com toda a camara que nas 
eleições de Sergipe houve algumas irregulari
dades. sendo notavel o escandalo corn aüe 
quasi 'todas as freguezias augmen tát·1lo exce;si- · 
vamente o nu.uero dos seus eleitores, e se 
acaso como juiz tivesse o orador de considérat· 
estas eleições no r~stricto dever de combinar o 
facto com a lei, e de vet' se a lei linha sido 
rigorosamente · observada, e por conseguinte a 
decisão seria pela n 11llidade das eleições. 

l~nlende porém que a carnara, quando ve
rifit.:a os podere:s de seus membros, e que exa
mina para esse fim as eleições que lhes conferem 
esses poderes, não está circumscripta á simples 
funcçào de um tribunal de justiça; mas tumbem 
pesando os males que podem prnvir fA- causa 
publica por se annullar uma cleiçlto, e os in
convenientes de se p1·oceder á nova, conforme 
as circnmstancias peculiares da prnvincia onde 
tenha de se fazer, póde.muitns vezes approvar 
eleições menos regulares. Assim tem ella pra
ticado em quasi todas as legislaturas, e lembra 
o omdor que na segunda a camarn approvou a 
eleição da..A-lagôas, na.o obstante que uma 
fre!?uezia houvesse arnrmentado o numero de 
set;; eleitores a ponto~ de por si só decidir de 
toda a eleição, e houvessem outras irregula-

. ridades accusadas em representações dtrigidas 
á camara, sendo uma dellas feita por um dos 
deputados eleitos, que chegou a declarar que 
elle se envergonhava de ter assento nu camara. 
como deputado, sendo eleito em uma eleição 
feita por semelhante modo. 

Recorda que na presente legislatura outras 
eleições tambem menos regulares forão appro
vadas, corn:o a das Alagôas, em que lambem 
houve .o abuso de augmento de eleitores em 
varias freguezias, e da mesma fórma se approvou 
a da Parahyba, que estava quasi nas mesmas 
dt·cumstancias daquellas de que se trata. 

Ora, se a camara assim tem praticado a 
respeito de outras eleições, muito mais fortes 
e mais ponderosas L~azões existeni para que 
proceda do mesmo rriodo ácerca das eleições 
de Sergipe; porquanto, sendo esta a pro
vincia que mais agitada foi · pelos partidos e 
maiores males soffreu por oc~sião das eleiçõçs, 
e aioda coqtiqua a soffret·, n~o estam\q 
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acalmados os mesmos partidos, justos e bem 
fundados . receios ha de que novas desgraças 
e novos males possM occorrer, procedendo-se 
a urna ouka eleição ; e demais nas circum
stancias em .:i:ue se acha a provincia se não 
póde esperar que uma nova eleição se consiga 
fazer com mais regnlaridade, sendo talvez peior 
aquelJa que de novo se houvesse de füzer. 
Para o demonstrar forçoso é que remonte 
á historia destas eleições, que tanlós sacri
licios de sangue e de dinheiro custará á nação, 
e faça uma resenha dos males que soffreu 
então a provincia, e ainda está soffrendo, apre
sentando um quadro fiel das circumstancias 
dessa desgraçada província, conforme as in
formações que tenho podido obter de pessoas 
rle um e outro partido, com quem me cor-
respondia e ainda me correspondo. · 

Declara o orador qne eslava essa provincia 
em perfeita tranquillidade antes das eleições ; 
mas apenas divulgou-se · a t,l'dern para pro
ceder•se a eJlas, levanlárao-se dous pa1·tidos, 
apresentando cada um delles os seus candi
datos. Tratara.o elles ele empregar todos os 
meios afim de ficarem victoriosos. Um dos meios 
de que lançarão mão foj o angmento de elei
tores, augmento de que já havia exemplo quando 
se tratou de eleger os membros da terceira legis
latura. FizerAo-se no emtanto as eleições pri
mari:.1s sem desordem e perturbação do socego 
publico.... · · 

Procedeu-se ao depois ás eleições secundarias 
e lambem nllo houve perturbação do socego 
publico. Appro:ximando-se porém o dia da apu
ração geral, espalhãO-se vozes entre ambos os 
partidos de qlle pretendia o seu contrario fal
sificar as actas, e com cffeito apresentou-se 
uma do collegio de Santo Amaro éom 400 e 
tantos votos. O que faz entoo o outro . par
tido? Vai á casa da camara, exige a _acta da 
vilia do Lagarto, e depois, de commum accordo 
com o presidente então da provincia (de cuja 
boa fé abusárão de certo), fizerão que ficasse 
adiada a apuração para haver tempo de fal
sificar-se essa acla. Foi ella falsificada, e tão 
escandalosamente que apresento11 mais de 
.3,600 eleitores ! Presente ao acto da apuração 
final na casa da camara, o outro partido co
meçou a dirigir ao governo· representações 
menos moder.tdas a que o govPrno não annuio. 
Entao esse partido commetteu o crime de 
empunhar as armas e coni ellas fazer nova 
representação ; o outro partido, que· era 
npoiado pelo governo da provincia, tambem 
pegou em armas, como era natura], para de
fender o governo. Su<'cedêrão-se scenas hor
rorosas, terriveis assassinatos forão co~
mellidos : a villa de Santo An1aro foi saqueada, 
quando o governo da provincia tinha promet
tido áquelJes que tinhão as armas na .mão, 
que no caso de as depõrem, ficarião esqu~cidos 
seus crimes. Outro partido, nllo querendo 

annuir ás determinações e ordens do presidente, 
entrou com força armada na villa de Santo 
Amaro, e como ahi ·nf:\a achassem quem a 
defende3se, forão ás casas1 àrrombárão as 
portas, saqueárão tudo, e para nem a mobilia 
perdoarem reduzirãv-a á lenha para o fogo ... 

O SR. PRESIDENTE adverte quE:l acha-se na 
casa o Sr. minislro da fazenda. 
· O Sa. MARCELLINO DE Ba1ro1 como m ·uito 
tem que dizer, continuará na sessão seguinte. 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro com as formali
dades do estylo, continua a discussão do orça
mento da fazenda. 

O Sr. Pontes Visgueiro: - Sr. presidente, 
corno o meu amigo o nobre dep_utado por PeL·· 
naqbuco, o Sr. Rezende, tendo a bonilade de me 
responder s11b1·e o . facto das lell'as roubadas á 
lhesow:ada das Alagôa,.;, de que lhe dei explita
ções, . mostrou-se satisfeito com ellas, e assim 
vejo afnsl11da a responsabilidade dos empregados 
daquella thesoul'aria, nada mais direi.sobre este 
ponto .. E como o nobre dep1Kado pareceu sómente 
insistir ná nomeação que o governo fizera de um 
desses moços, implirados naqnella falsificação, 
para a alfandega <lo Rio Grande, e confessando 
que.o governo podia ignorar factos que pudessem 
depôr contra a sua conductn, limitou-se a pedir 

· a vigilancia do Sr. ministro dl-l fazenda sobre tal 
empregado, fa.r~i tambern o mesmo pedido. 
Assirn ·como o cidadão suspeito deve andar 
debaixo da inspecção da policia, assim tamhern 
o empregado s~speito merece maior vigilancia 
sobre os se'us aclos ; neste caso considero eu o 

· inspector das. AJagôas, e como sobre elle S. Ex. 
concordou que pesava.o graves imputações, e que 
espreitaria todos os sens actos para lhe dar de
mi:;sao ou reprehensões, aceito a solemne pro
messa de S. Ex. o SJ'. ministro da fazenda, por-. 
que estou bem certo que o Sr. Einygdio não se 
governa sobre prevaricações. Eu nao me occu
parei mais com elle, nem com. o mysterio da sua 
reintegraçn.o. 

Agora permilta a c~,mara que alguma cousa 
diga sobre um trecho do discurso de um nobre 
deputado ·pelo ~io de Janeiro, o Sr. Vianna: elle, 
tratando de- passagem das accusações feitas 
por mim contra' o Sr. Ernygdio, ·'disse que 
muitos empregados havião prevaricadores, e 
qne estes sempre linhão padrinhos ; ora, se 
.esta proposição fosse p1·onunciada destacada
mente,' nem uma ob~ervação eu faria; mas sendo 
proferida logo. depois que- tratou do inspector da 
tbesouraria das Alagôas, sou obrigado a . tirar 
duas illações do seu dito ; uma é que o Sr. 
Emygdi~ teve padrinho para ser reintegrado, e 
da outra logo tratarei. ·O Sr. ministro concordou 
que as minhas accusações erão graves, e o 
nQbre deputado o Sr. Carneiro da Cunha no 
seu discurso da sessão de ante-hontem ~isse, 
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que apesar de não conhecer da capacidade 
do reintegrado, todavia sabia que elle fôrn 
nomeado por patronato : o conceito do nobre 
deputado vale muito para mim, porque o con
sidero muito patriota e muito justiceiro ; sendo 
assim, considero que a reinlegraçào foi apa
drinhada , e como nesta casa não posso cen
surat' as affillidades, o nobre deputado o Sr. 
Vianna me força a tira,.· a primeira íllação, de que 
o Sr. ministro da fazenda apadrinhou a reinte
gração ; porén1, corno nUo é passivei que o. 
nobre deputado, defendendo o governo, qui
zesse incalac1·a1- o, rejeito esta i1 laç1lo, e vamos á 
2", que importa o mesmo que se ter dito que 
nas Alagôas existem empregados prevaricadores 
por mim apadrinhados. Sinto que o nobre 
deputado nflo esteia pr1::rente para ex1Jlicar-rne : 
màs elle lerá. o V 1~eu discu;·so, e desejo que 
me explique o seu pensamento ; diga fran
camente qual é o empregado mâo a quem apa
drinl10 ; e se elle sabe de algum empregndo 
prenwica<lor na 11iinlia. província, que é· con
servado no lugar, lhe direi que não cumpre 
o seu dever ; accuse-o, porque não é só de
putado do Rio '.Jafleil'o, é de todo o Braiil. · 

Di:;se mais, qne muito tEmpo se·· consumia 
na camurn sem nada se apl'Oveilar ; eu re.-;
pcn<lo ao nobre· deputado, que só fa!lo ne:;la 
casa forçado, e que sou quem menos lhe gasta o 
tempo ; agora mesmo se é preciso votar eu 
páro no meu discurso e sento-me ; porém, vejo 
que os mais não procedem assim, e sobre este 
ponto eu farei uma differença .õntre os deputados 
modernos e antigos ; estes são os ambiciosos, 
são os que consomem o tempo sem fructo; nósi 
os nO\'atos, não ; e fique a camara sabendo 
que entre os modernos lrn muitos que podião 
gastar ternpo estudando su~s sern1ôas ein casa 
para recital-as aqui (apoiados) ; mas não fazem 
isto ; e eu, pela minha parte, declaro com o 
nobre deµutado, o Sr. Gomes de Campos, que 
não concorro para os males do paiz com 
atrapalhações nem requerimentos. Cuncorrem 
aquelles que atrnpallião os negocios, como a 
eleição de Sergipe, sobre qne ha dous annos 
nada se tem decidido, porque os pal'lidos da
quel!a provincia se reproduz:em nesta casa ; mas 
eu que lambem podia usar de chicanas, não 
uso dellas, e não sei se os nobres deputados 

· ainda achão poucos os males do paiz. Quando 
nós recebemos tristes noticias de Santa Catha
rina e do Maranhão, é quand.o sabemos lambem 
que em Sergipe houve mortandade, na.o em 
unidade, porém dezenas · de mortes por causa 
ainda destas eleições que nós não decidimos. 

O SR. NuNES MACHA.Do:- Não· apoiado. 
O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-,- Apoiado. 

O SR. PONTES V1sauEmo (continuanAo) : 
Retiro- me ao que ainda ha · pouco ou vi na 
ante-sala ; por isso, senhores, o nobre deputado, 
o Sr. Vianna7 tem alguma razão quando la-

menta o tempo mal gasto ; mas eu não sou 
o culpado. Sr. preeiden te quando éu prometti 
tratar da·reintegração do inspector das Alagôas, 
disse que h,n'Íil me occupar lambem da demissão 
do 81'. Luna; agora tocarei neiia. Para isso 
não increparei o governo, porque assento que 
nestes casos elle se leva por informações dos 
presidentes ; é pois sobre o Sr. Síl va Pon í:es 
que pesa essa demissão. Consta-me que muitas 
e repetidas conta~ _deu contra aqu;l~e ex-ins
pector, e que ate 1ncnlcou ao ministro· uma 
pessoa a quem elle protegia, para o substituir 
na thesoun1ria. Tl'iste. gforia foi a daquelle 
ex-presidente ! Que gloria seria esta, ver o 
Sr. Luna desempregado e a ponto de ir para a · 
misericordia ! Reduzio á miseria a um bacharel 
muito habil, h3.bilissimo. (Avoiado.?.) E auando 
elle vinha ·de licença para ·e,,la cô;te, ~a sua 
iHJsencia lhe mandou formar um processo, que 
foi pl'Onunciado po1· accessor de encommenda, 
segundo ouvi dizer, por esse mesmo bacharel 
que tinha sido lembrado para o substituir. 

O S11. S11v.A PoNn:s :-0 pt·ocesso foi fo1·
mado estando elle prt::sente, e respondeu á de
nuncia. 

O SR. PONTES V1sGUE1Ro (cont·inuando) :
Refil'O-me á pt'onuncia que foi dada na sua 
au,;;encia: e para provar-se como sobrn este 
negocio havia interesse, hasta dizer que a cnrta 
régia de 12 de Julho de 1799 1 permittindo que 
se dessem supprimentos aos empreiteiros de 
madeiras, o que nas Alagôas se observava por 
costume muito antigo, por este facto é que o 
Sr. Luna foi pronunciado ; e o que mais é, 
prisão, quando o caso nM admittia ; porém o 
jury por unanimidade não·achou materia para 
accusaç:ao. 

Passarei agora ao contrabando do páo-brazil. 
Tinha assentado não fallar já nesta rnateria, · 
porque, não podendo fallar nesta discussão 
mais de duàs vezes conforme a reforma do 
regirnenlo da casa, esperava que alguns 
Srs. deputados da minha provincia que têm 
a palavra me contentassem sobt·e as opiniões 
que emitti nas sessões passadas , e e1itão 
em resposta pretendia fallar sobre esta ma
teria; mas . como p·resumo que a discussão 
ha de ser encerrada, porque já se tem alongado, 
e além disto, um nobre deputado por S. Paulo, 
a quern muito respeito em todo o sentido, me 
inlerpellou sobre esle .objecto, vou fallar sobre 
elle: e nem pense a camara que eu me havia 
de calar; prometti, não faltarei. · 

Estou persuadido que o homem publico deve 
fazer abnegação de certas cousas que em outras 
occasioes não ~ra obrigado. Foi por isso que 
aqui já se censurou um presidente, porque fu. 
mava charuto publicamente, e andava de ja~ 
queta. Eu declaro q!,le sou um fumador de 
conta (risadas), e que, posto que nisso não sinta 
quasi prazer nenhum, comtudo quando o não 
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SESSÃO EM 9 DE AGOSTO DE 1839 

faço, sinto uma falta que só satisfaço fumando, 
porém na minha casa, e assento que fumar não 
é crime ; n'las se fosse presidente, havi~ de 
fumar sómente no interior de minha casa; e 
assim julgo que o homem publico deve abnegar 
certas ,::ousas. Portanto, se um prei:idente de 
provincia houvesse que de1xasse a casa de sua 
residencia para estar em casa de contrabandistas, 
suciar e conviver com e11es, _sem dar provi
dencias sobre um trafico illicito, seria um cri
minoso, embora pal'a dar a conhecer que 
alguma cousa fazia pedi~se que o quintal do 
páo-brazil fosse elevado a. 5, 8 ou 10$. O estado 
da provincia das AJagôas sob1·e o contrabando 
é escandaloso ! Alli desde a primeit·a autori
dade até a ultima não se dão providencias .... 

O Sa. S11vA PoNTES :-E no meu tempo? 
O SR. PoNTES VrsGUEIRO :-Faço-lhe justiça; 

só no tempo do Sr. Silva Ponles foi qne vi alli 
se clarem providencias sobre os contrabandos : é 
verdade que pouco aproveilárD.o; mas fazia tudo 
quanto estava de sua parte para os evitar. Agora 
nao, ludo se foz· alli por meio de transacçoes 
para as eleições futuras; parece-me que eu nunca 
mais serei deputado pela minha provincia; 
porém embora, o não seju, hei de cumprir 
aqui com o meu dever (apoiado&); os homens 
de bem me farno justiça, porq11e prefiro a ver
dade a·tudo quanto ha nõmundo. NAo cessarei 
de dizer que as autoridades da minha pro
vincia, desde a primeira até a ultima, são inte
ressadas nos contrabando!,, 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS :-Nilo apoiado. Peço 
a palavt"a. 

O SK. PoNTES V1sGUEIRO :-Não iligo que seja 
interesse pecuniario, nenhumas julgo capazes 
disso ; mas é o interesse das transacções para as 

. futuras· eleições. Juizes de direitos ha que nas 
suas comnrcas vêm passar pe]a porta de slla 

. casa os cavallos e os· carros carregados com 
páo-brazil de contrabando, menos na minha, 
que é a da cidade,. onde se não faz esse con
trabando, e felizmente nã,o tenho parente 
algum que o faça, posto que podia ter. 

A immoralidade tem subido a um ponto 
espantoso, o agricultor que não é fazendeiro, 
ou senhor de engenho, nao se occupa _mais em. 
plantações. de mandioca nem na lavoura, e 
póde-se attribuir em parte a fome que cessou o 
anno p~ssado a este ma], porque o ganho do 
páo-brazil é certo ; elles o cartão para os contra
bandistas, que o pagão á vista em bons patacões, 

·. ou então com uma mão recebem o páo-hrazil e 
com a outra lhe entregllo nm africano. Desgra
çados, que não conhecem· o triste legado que· 
deixão á sua posteridade ! E como, com estes 
precedentes que acabo de referir,· quando se 
póde fazer sem risco o contrabaI)do,' ha de 
evital-o a elevaÇão do quintal a 6$000? Me 
consta que o· termo medio, pelo qual o inglez 
compra, é de 10$000. Se o traficante póde 

vendêl-o ··sem risco, embarcal-o em qualquer 
parle do litoral da provinc~ia sem receio das 
autoridades; e se em pagamento recebe bel los 
pesos duros ou letras, como se ha de sujeitar a 
entregai-o ás estações publicas por meno~ preço? 
Digo mesmo, que o não fará por preço igual, 
porque são sempre precisos requerimentos, e 
ás vezes demora para a cobrança ; com o ingl.ez 
não acontece assim, o pagamento .é á vista ; e 
digo mais, que não é passivei á fazenda na· 
ciona\ pagar sempre o quintal por aquelle preço 
que· o paga o estrangeiro, porque o mercado 
soffre alterações que a lhesou mria n!lo poderá 
saber por não negociar. Nestas circ11mstancias 
entendo que na.o devo dar o meu apoio á medida 
tomada por S. Ex. o Sr. ministro da fazenda, 
quanto á elevaçllo do quintal do páo,brazil pot· 
5$000; não é esta a medida que a minha pro
vincia desr:,ja, as medidas são outras, porque a 

. causa do mal é o desleixo das autoridades, que 
não cumprem com seus deveres. Só o Sr. 
Ltma foi demittido1 e não merece ser empre
gado, porque no seu tempo fez embarcar 6 a 7 
mil quintaes pnrn a Europa : qnal o páo-braiil 
flue o Sr. Emygdio já fuz embarcar P Senho1·es, 
o ex-inspector das Alagôas, o Sr. Luna, sempre 
cumpl'io com seus deveres, e fazia tudo quanto 
.era compativel com o seu estudo physico, por
que não podia resistir á natureza. 

Sr. presidente, sinto não poder concordar 
com uma emenda que existe na mesa, man
dada pelo meu nobre collega o Sr. Dantas, 
porque assento que os deputados de uma mesma 
provincia devem ser concordes, e se !lssirn 
fosse tudo iria melhor; portQ.nto, sem me oc
c11par com '?Utras emendas, não só para não 
levar tempo, como porque ellas serão melhor
mente discutidas, eu não approvo a suppressão 
do·a)moxarifado àa cidade das Alagôas. Lembro
me que S. Ex. o Sr._ ministro disse que os 
almoxarifados erllo estações exoticas, mas lam
bem . disse que não era possível acabar com 
elles sern substituil-os por· outras ; neste caso 
considero o almoxarifado. das Alagôas, onde 
não póde haver arsenal de guerra. O meu 
nobre amigo sabe que am ba um hospital 
regimental. 

O Sa. DANTAS :-Hospital sem regimento. 
O Sa. PoNTE~ V1sGUE1Ro :-Não sei· se tem 

1·egimento, mas o caso é que elle existe encar
regado a esse almoxarifado. Alli ha alguma 
tropa que ás . vezes é necessario transportai-a 
para aqui ou para alJi, existem mesmo petrechos 
de guerra, · e. tudo é encarregado a esse almoxa
rifado. De Maceió \Têm doentes para o hospit ai, 
e tudo se faz pelo seu intermedio ; emfim, ha 

. certas despezas miudas que nao podem estar a 
cargo da thesouraria ; portanto, não acho razão 
para que seja abolido. Parece que neste caso 
lambem se podia abolir o de Maceió, porque se 
é pela despeza, este faz a de 500$ e aquelle $Ó 
faz a de 360$. 
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O SR. DANTAS :-0 de Maceió não póde sei· 
supprimido. 

O SR. PoNTEs V1sGUEIRO : - Nem eu quero 
extinguil-o ; nao quero abolir o de Müceió 
nem o da c:id11de. E sobre este objeeto não seria 
máo que o Sr. ministro n,os dissesse o seu pa
recer. Em fim, eu rogo á camara que não se leve 
sómente pela diminuição de cerlas despezas 
com prejuizo publico ; seria talvez necessario, 
para se p~der votar o anno, que se pedisse al· 
guns esclarecimentos ao presidente da província, 
ou que o Sr. Silva Pontes, qt1e já presidio 
aquella provincia, vos dissesse a sua opinião 
:.obt·e este objecto. 

Concluirei, Sr. presidente, pedindo á S. Ex. 
o Sr. ministro da fazenda toda a sua vigilancia 
sobre os empregados publicas suspeitos. Faço o 
mesmo pedido a todo o gttpinete, pois muito 
bem disse aqui hontem um nobre deputado, 
que quando apparece o mal nas provincias, logo 
no que se cuida é mandar novo presidente. Nao 
mande o governo para ellas empregadoiii pre
varicadores, aliás quando a uniM soffrer não se 
queixe das províncias (apoiados); e como eu 
so.u essencialmente provincialista, não desejo 
que para a minha se fação máe escolhas, como 
a do inspector da tbesouraria. Veja o governo 
que já não é pouco lutar com a desordem em 
quatro provincias ! Nada mais tenho a dizer. 

Lê-:se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Bandeira de Mello: 

1c Ao § 6.0-Tendo fallecido o padre-mestre 
Luiz Florentino de Almeida Catanho, um dos 
empregados aposentados de que faz mençlio o 
orçamento, · diminua-se na rubrica competente 
a quantia de 600$ que elle percebia. » 

O Sr. Calmon :-Sr. presidente, continuaria 
no _silencio que tenho guardado ha quasi dous 
mezes se não tivera ·sido tantas vezes, e com 
manifesta injustiça, provocado e chamado á 
terreiro. Estamq_s no quarto mez da p1·esente 
sessão; tendo apenas fallado duas vezes;, creio 
·que nao serei accu.::ado de haver disperdiçado 
o tempo, fallando mais uma vez no curso de 
tres mezes. Devendo exprimir o meu voto sobre o 
orçamento da despeza da: fotenda em discussão, 
declaro que votarei p~las e~ndas da illustre 
commissão. O conhecimenfo1,que t~11ho do 
serviço dessa repartiçno, a nec~sidade que ha 
de economisar quanto fôr possiveJ, a confiança 
que me merece a maioria da dlustre com-

. mi~sllo, e o assenso tacito que Õ\Exm. mi
nistro tem dado ás mesmas emendas, cuja 
doutrina não combateu, movem-me a votar por 
ellas. Feita esta declaração, passarei a fazer 
algumas observações sobre opiniões e pro
posições · enunciadas nesta c~sa, a que devo 
responàer. 

Um noóre deputado por S. Paulo (o. Sr. 
Martim Francisco), querei;ido motivar o, seu 
voto a favor da economia que devemos ter em 

TOlllQ li 

vista ao fixar da despeza publica, allegou o 
alcance de 4,600 contos em que se achava o 
lhesouro, provenientes de sommas não pagas 
em annos anteriores, apesar de haver-se con
cedido creditas ao governo. Esta razão do nobre 
deputado, assim como um artigo do Desper
tado,·, commentando o officio e conta ha pouco 
rerneitida á camara por S.- Ex. o Sr. ministro 
da fazenda, tem dado a· entender que a admi
nislmçno de 19 de Setembro não pagou dividas, 
ou não realisou desperns para as quaes pedira, 
e lhe forão concedidos os creditas de 1837 e 
1838. E' pois do meu dever declarar que 
aquelles creditas não farão pedidos para o pa
gamento das dividas para que o thesouro requer 
ago1·:1 os fundos precisos. Nessas divitlus fio-urão 
7 48 contos para a indemnisação de G. Y o~ng e 
filho, indemnisação que o poder legislativo de
cretou, mas para a qual não forneceu ao governo 
os rn_eios necessarios; figura.o mais 179 contos do 
deposito que a companhia de Gongo-Soco fez no 
thesouro, cujo levantamcmto está decretado, 
mas para o qual não foi ainda o governo habi
litado; figurão tamberi1 498 contos de saldos ás 
provincias, que a assembléa gernl ordenou que 
fossem pagos, sem todavia designar os fundos 
para esse pagamento·; figurão emfim muitas 
outras sommas para as quaes os creditos nao 
forao pedidos. De todo o alcance agora apre
sentado só pertence á administração de 19 de 
Setembro a maior despeza feita nas repartições 
de marinha, guerra e fazenda. Esse excesso de 
despeza &ómente será bem liquid;:,do quando se 
organisar a_ conta geral da despeia do anno. 
Para o resgate de uma parte de bilhetes do 
thesouro, pertencentes ao anno 'financeiro pro
ximo passado, ha algLrns fundos em Londres e 
nas províncias. Creio que esta observaçil.o busta 
para que não se creia que o passado gabi11ele 
não satisfez ::iquillo para que Jhe ' forão conce
didos os meios. 

O mesmo illustre deputa<lo deu a enlender 
no discurso que pronunciou na presente sessão, 
que eu havia emiltido aqui a opinião de que a 
industria e prosperidade <le um paiz depende do 
augmento da divida publica, e que este aug
mento era signal çle bom estado financ~iro. 
Perdôe o nobre deputado ; tal · não disse eu, 
já me expli14uei d'outra vez, e certo estou de 
que acamara se recordará ainda-do :;enlido em 
que fallei quando quiz mostrar que pelo facto 
de se haier augmentado a divida publica, por 
effeíto de uma necessidade imperiosa, não se 
podia dizer que era máo o estado financeiro do 
paiz, onde tal augmento tivesse lido lugar'. En
tendo pois, que o illustre deputa.do não me 
combateu a mim, e sim a quem mandou tra:. 
duzir e publicar um folheto que cor1·e im
presso entre nós, no qual se apregôa e .sustenta 
a vantagem que resulta de haver no estado uma 
divida publica, · 

Outró nobre deputado por S. Paulo (o Sr. 

72 
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Andrada Machado) lastimou a ligeireza com 
que eu (achava-me então ausente da casá) 
havia dito uma falsidade, quando affürnei que 
nem todos os conselheiros de fazenda se a chavão 
aposentados. Âs paiavras ligeireza e Jalsidade 
são muito duras, e sem duvida escapárão ao 
nobre deputado, que tanto zela a decencia par
lamentar. Ora, ,1gora veja o nobre depuiado 
quem foi ligeiro, quem trncou defalso, se eu, 
ou quem acredita eni tudo quanto ouve. Ahi 
estão os Srs .. conselheiros da fazenda Verna 
Magalhães, empregado na alfandega desta 
côrte, e Pereira ·da Cunha, ministro residente 
em Vienna, que não estão aposentados:, Quem, 
pois, eslá apanhado em ligeirew de dizer fal
sidades ? Posso declarar ao nobre deputado, que 
eu nao costumo referir factos de que não est1:da 
bem certo e bem informado. E âproveito esta 
occasirw para satisfazer a promessa que fiz de 
contestar outra proposiçD.o aqui avançada pelo 
mesmo nobre deputado. Na discussão do voto 
de graçal!i elle assevel'Ou nesta casa que eu 
tinha approvado o pagamenlo feito a Israel de 
Paiva. Requeri que se pedisse sobre isso in
formaçao ao governo ; mas para evitar a ca
lorosa discussão enHi.o s11scitada, i-etirei o meu 
requerimento. Como, porém, se acha presente 
o Exm. ministro da fazenda, que expedia ordem 
sobre este negocio, e deve estar muito inteirado 
de tudo quanto occorreu nelle: rogo a V. Ex., 
Sr. presidente, qne me faça a graça de con
vidar ao Exm. rninisfro para que declare se 
por ventur11 eu approvei o dito pagamento a 
Israel. E aqui páro. ' 

O Sr. Candido :Ba.ptista (ministro da fa
zenda) : - Folgo muito de dar este esclareci
mento, tanto mais, quanto é em abono da con
ducla do Sr. deputado, quando ministro. Apenas 
o Sr. deputado teve nolieía desse pagamento feito 
a Isrt.el, no Rio Grande, eu fui testemunha de 
que expedto ordens prectsas, não só para sustar 
todos os pagamentos desta ordem, coq10 para 
virnm todos os esclarecimentos ácerca de pa
gamentos desta natureza, especialmente aos 
Paivas. Aconteceu, porém, que esses escla
recimentos ch~gárno em temp·o que já .o Sr. 
deputado nll.o era ministro, e eu ti,re entã.o 
oceasião de tomar sobre este negocio a re
solução que consta a e!:>ta casa. Parece-me ter 
satisfeito ao Sr. deputado. 

O SR. CALMON : - Estou satisfeito ; e para 
inteiro cumprimento da minha promessa, 
remetto á mesa cópias authenlicas da carta 
de denuncia que recebi do Rio Grande 
ácerca do dito -pagamento, escripta de Porto 
Alegre, em 24 de Novembro do passadoJ sem 
aeclarar-se na copia o nome de quem escre: 
vêra ; e bem assim da ord~m de 3 de Janeiro 
do corrente, pedindo informações sob1e o ne· 
gocio, info~mações q11e ~hegárão quando eu já 
não estava no mip.~sterio1 e ~.obre as quaes foi 

o negocio concluido pelo meu nobre successor. 
E aqui cabe declarar á casa, em re;;posta á um 
illustre deputado pela Bahia ( o Sr . .Montez1..1m a) 
que o tulit alter hunores âe que me servi em 
outra occnsiãO foi relativo a este negocio que 
eu havia preparado e que outro o. decidira, e 
não relativo ao ang mento de direitos sobre os 
vinhos, medida sobre que me explicarei quando 
se discutir a receita. 

Ainda outro nobre deputado (o Sr. Limpo) 
enJpenhou-se ezn mostrar que se havia con .. 
trahido illegalmente parte do empresli1110 de 
1837 em Londres. E como lhe fôra logo d,ida a 
conveniente resposta; reset·vo-me contestai-o se 
elle voltar á carga e insistir nessa s-)n hatla ille
galidadc. Mas não deix.arci de responder-lhe, 
quanto ás demissões em aue fallou, que a do 
il!nslre senador que servio· tle inspec'tor-geral 
do thesouro foi por elle pedida. O governo, 
pois, não lh'a devia recusar, embora conhe
cesse todo o seu meríto. 

Agora a carnara me permittirá que eu diga 
mais algumas palavras em minha defesa; accu
sado aqui, justo é que tambem responda aos 
meus accusadores. Um illustre deputado por 
S. Paulo (o Sr. Alvares Machado) proferio nos 
ultimos dias da discussão do voto de graças 
um di~curso ( que chamarei stereotypo, por 
havêl-o tirado do mesmo prélo pela segunda 
vez, e pela segunda vez recitado nesta casn) 
(risadas), lançando sobre mim as censuras as 
ni.ais graves. 

O SR. NUNES MACHA.Do :-Ma;; isto foi na res
posta á falia do throno. 

O SR. C,nMoN : - Tr.1nquillise-se o nobre 
secretario, não estou fóra da ordem ; quando 
se fazem accusações tão serias neste Iu gar, só 
neste lugar devo defen<lBr-me. (Apoiados.) 

Enfadado porque eu o apanhára em algumas 
inexactidões e anachronisrnos, o illustre depu
tado, a quem me refiro, repetio a11tii, em minha 
ausrncia, todos os factos desfigurados qne me 
fol'ào allribuidos, todas as injurias e convicios 
que forão empregados coritra mim pelos folli
cularios mais licenciosos· que se oppuzerã.o aos 
governos de que tet).ho feito parteJ assim no 
reinado éio Sr. D. · Pedro I, como na actual 
regencia. Não tendo podido responder-lhe logo 
pot· se haver encerrado aquella discussão, 
ficando eu com a palavra, é do meu dever 
dal'-lhe agora resposta, muito embora taes 
factos, injurias e convicios tenhão sido por mais 
de urna vez explicados e repellidos já pela im· 
pre~sa, e jâ. por mim nesta tribuna. Não 
fallarei, Sr. presidente, do resgate do cobre 
feito na Bahia em. 1828, em virtude de urua 
resolução da asserubléa geral ; pois sabido é 
que os inconvenientes que dessa operação resul~ 
tá,·ã.o devem ser attribuidos antes. á medida 
legislativa que a ordenou, do que á execução 
della; posto que ~atasse a favor, não fui 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:37 - PÃ¡gina 11 de 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 9 DE AGOSTQ DE 1839 571 
todavia o autor dessa medida, como incul
cára o i11ustre deputado. Tno pouco íallarei 
do encerramento da sessão legislativa de 
182~ sem lei do orçamento ; os que não são 
desmemoriados podem avaliar este facto, e re
conhecer a parle que nelle podia eu ter naquella 
época. Devo purém declarar que o illustre de
putado está em erro quando affürna que no 
anno de 1829 a 1830 (periodo em que aliá~ eu 
deixei de ser ministro da fazenda, passando 
para a repartição dos negocios estrangeiros) se 
fizera a despeza de 25,936 contos. Do ba
lanço daquelle anno, que se acha na casa, 
consta que essa despeza, descontada a verba 
de movimento de fundos, foi sómente · de 
18,687 contos. Do mesmo balanço consta que 
a emissão de apolices no referido anno foi de 
1,875 contos, e não de 4,429 contos como o 
illustre deputado phantasiára. Quanto ao cunho 
da moeda de cobre, direi ainda uma vez que 
foi autorisado pelo corpo legislativo, e que como 
ministro eu declarei que julgava essa operação 
perigosa; mas então se pensava que era esse 
um bom recurso. Deploremos os erros do nosi!o 
tirncinio administralivo, sem attribuil-os aos 
ministros. 

Tambem está em erro o illustre deputado 
quando affirma que o emprestimo das 400 
mil libras foi pela mór parte gasto com os ne
gocios de Portugal: as contas provão o contral'io: 
todo o producto desse empresfimo fo~ applicado 
ao pagamento da divida externa naquelle anno, 
e primeiro semestre do anno futuro. Se antes 
de ser o mesmo emprestimo contrahido farão 
distrahidos os fundos do Brazil que existia.o 
em Londres, e applicados a pagamentos á 
corôa portugueza, não o forão de certo por 
urdem minha, como já se demonstrou. Ha 
exager.ação no preço de 72, que, segundo diz 
o illusfre deputado, tinLão o_s nossos fundos na 
Europa, qliando aquelle emprestimo foi nego
ciado a 52. Nó t~mpo do contracto o preço do 
mercado era de ó a. 6 °lo m:1.is do que o estipu
lado, segundo a nii~ha lembrança. Nem es
capou ao illustre deputado a calumnfa que uma 
folha assalariada e p1.1blicada, como e11tão se 
dizia, por alguns interessados na conservação 
do banco, assoalhou contra mirn, attrihuindo-me 
o ter exigido certa somma do mesmo banco 
para supp1·imento do thesouro ·com ante-data 
da lei que prohibira taes suppçi~entos : todos 
julgarão então que aquella folha, allegando um 
facto tão improvavel, quanto era de interesse do 
banco auginentar a somma que já lhe devia o 
thesouro, não fazia mais do que servir áquellcs 
que desejavão tragar-me, só porque havia eu 
proposto a liquidaçM, ou não prorogaçã.o do 
privilegio do mesmo banco: mas o illustre 
deputado reproduz agora o facto com ar de 
quem acreditava. 

Passou depois o illuslre deputado a repro
duzir com certa complacencia al~uns convicios 

e allusões malignas que "havia.o sido lançadas 
contra mim e contra o ex-ministro do primeiro 
imperador do Brazil, tocando sómente como 
lhe convinha em venda de páo-brazil: rogo-lhe 
que se explique, porque nno sei a que facto 
qner alludir. A venda desse producto foi sempre 
feita em leilão, como ainda se pratica: nunca 
me constou que houvesse prevaricação, nem 
me recordo de accusação alguma a tal respeito. 

Tocou tambem em operações minhas a 1·es
peito da gite1'ra com Buenos-A.yres. Acamara é 
testemunha da teima do illustre deputado em 
querer attribuir-me por força as negociações 
que terminarão aquella guerra: já most1·ei por 
documentos irrecusaveis que não tive parte em 
taes negociações: continue pofa a teimar. 

Tocou igualmente em opetações c01n Biis
chental. Por mais de uma vez têm-se explicado 
e demonstrado como, e para que fim contractou 
o thesouro com a casa de Le Breton e C.ª o 
troco mensal de certa somma de cobre por 
notas, figurando nesse contracto aquelle corretor 
como havia figurado em muitos, antes e depois 
de eu ser ministro. O eontracto existe no the
souro, e foi publicado quando um folliculario 
invectivou essa transacção: mas emfim o il
lustre deputado não lhe importa a defeza, só 
lhe serve a invectiva, e vai por diante. 

Tocou ainda no facto de não se ter ar,;ema
tado ainda a alfandega desta côrte. O corpo 
legislativo. me fez justiça então, e hoje todos 
reconhecem que fiz um bom serviço quando 
não consenti que aquella arrematação se fi
zesse: ella teria servido, não para melhorar a 
fiscalisaçao, como a experiencia o provou em 
oul1·as.alfandegas, mas para enriquecer algumas 
das companhias que se formárão para. :n·re
malal-a, e cujas offertas ni3.o admitli. 

Tocou mais na avaliacão dos diamantes aos 
quilates sem declaraçno do numero das peças, 
e na venda de cada quilate a 9$, quando 
custava ao thesouro 11$. Quanto ~ avaliaçno, 
segui o methodo que estava então, e está ainda 
hoje em pratica : as pedras são lotadas con
forme as respectivas grandezas : os lotes são 
separados: declara-se o numero de quilates de 
cada lote, e são remettidos ao banco de Ingla- · 
terra (assim o pratiquei emquanto fui ministro), 
onde se faz a venda delles. Não sei, portanto, 
a que facto quiz o illm~tre deputado alludir: 
rogo-lhe lambem que se explique. Quanto ao 
preço, é verdade que á vista da despeza feita 
pelo thesouro com a administração diaman
ti.na na província de Minas (despeza que ainda 
infelizmente se faz), os diamantes que a nação 
arrecada nllo bastão para a despeza da arreca
daçl:\O. Anno houve em que se veri'ficou a venda 
por 10 de cada quilate, que havia custado 
talvez 11. Este facto, porém, foi aUegado, não 
para accusar o ministro da fazenda, mas para 
demonstrar a necessidade da reforma da admi
nistração diamantiua. E com effeito essa re-
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forma foi iniciada nesta c:isa em 1832; porém, 
alé hoje nl'io tem sido· levada a effeito. Até uma 
pL'oposta foi apresentnda por mim o anno pas
sado para o fim de realisai-a: oois emallanto 
o nãÔ fôr, fique certo o illustre. deputad'o que 
contimrnrá a naçào a vender por 9 o que lhe 
cnsta 11 e talvez 12 actualrnente, porque as 
cousas têm ido a peior. · · 

Continuou o illustre deputado, e lembrou, 
como para envergonhar-me, o erro de calculo 
da chapinha. de cobre, que appareceu no 01·ça
m en to de 1829. Oh! que argumento conlra o 
ministw da fazenda !. .... Um erro de calculo, 
aliás m::iir.o ordinario, que foi corrigido, como 
o~ltros que eu mesmo revelei á camnra na oc
casião da discussão. Espero que o illustre depu
tado, quaHdo fôr rninistro, não se responsabiH
:;ará pelos erros que os seus omciaes calculistas 
ou amanuenses commclterern. 

Lembrou tambem a nolon'Ía financeira que 
vinha reorganisar o thesouro. Este topico me
receu bem as risadas que elle excitou. Mas tal 
é a posição em que me acho, que devo ex
plicai-o. Muito antes de eu ser mini~tro, creio 
que em 1826, houve a lernbrança de mandar 
contrac:lat· na Emopa tres indivitluos amestrados 
na contabilidade do thesouro francez, que 
viessem melhorar a contabilidade do nosso ; 
sem duvida porque se desejou seguir o exemplo 
do marquez de Pombal, que mandou buscnr ó. 
Genova alguns praticas em contabilidade para 
o thesourn portuguez. O caso é, que quando 
entr-ei para o ministerio ern Novembro de 1827, 
achei celebrado o contracto, e um dos co n· 
traclados, M. Villemain, se me apresentou, 
chegado de Paris. O governo enlO.o resolveu 
não admittir os contractados, indemnisando ao 
que tinha vindo da despe:-m rpie fizera com 
a viigem 1 e declarando de nenhum effcito o 
mesmo contracto. Se algntnn ccnsurn, pois, me 
cabe neste negocio, é por ter deixado de admittil', 
e não por ter mandado vir n tnl colonla finan
ceira, segundo a faceta expressn.o do Sr. depu
tado, que quiz repetir aqui o que disscrno os 
jomaes de então, sem lhe importai· snber se e11 
fui ou não ou o autor do projeclo. Ate aqui o 
gracioso: passemos ao serio. 

Affümou o illustre deputado que eu cunhei 
dez mil contos de cobre. Desejára que me mos
trasse a conta donde exlrahira esta cifra. Os 
meus adversarios têm-me feito esta accusação 
por mais dé uma vez na tribuna e na imprensa ; 
tenho-lhes -respondido, mas elles va.o por diante, 
e de qu_ando em quando (mórmente em vesperas 
de eleições) repetem· a mesma accusação. Já 
disse, senhores, q11e o corpo legislativo, durante 
o nosso tfrocinio financeiro, autorisou o cunho 
da moeda de cobre como mn recurso para fazer 
face ás rendas do estado, A casa da moeda tra
balhou desde 1824º até 1831. Nesse periodo 
cunhou-se a somma referida ou pouco mais. 
Verdade é que nos quinze mezes que fui mi• 

nistr,:1 d1 fazem la, em 28 e 29, ·servi-me do 
mesmn recnr:'io, já entl'l.o. repito, au torisado por 
lei. Mas por ventura foi cunhada n:iquelles 
mezes a sornrna de dez mil contos ? E auando 
aos ministros da fazenda de 1824 até. 1831 
coubesse alguma responsabilidade por causa 
desse cunho, só eu deveria ser o responsavel ? 
Affirmou tamhern que no meu primeiro mi
nisterio (de 28 a 29) eu havia emittido 1_3,046 
contos de apoiices .. E' inexacto; aqt1i tenho o 
mappa das emissões. Â emissllo de apoiices em 
1828.foi de 6,162 contos. A do anno de 1829 
foi de 3,884 contos. A ulterior emissão nllo foi 
feita por mim. E àeciaro mais que mesmo uma 
parte da emissão de 1828 foi feita pe1o mi
nistro que me snccedeu, quando eu deixei o 
1ninisterio e_m Jünl10 daquelle anno até l'-~o
vembro seguinte. 

Affirmou ainda o il\ustre deputado que emitti 
até 1831 para pagamento de presas a somma 
de 7,200 contos. Nesta allegação do il
_lustre dep11tado só ha anachronismos e inex- · 
actidões. Tendo eu deixado de ser ministro 
da fa:t.enda em Novembro de 1829, nao 
podia emiltir apoiices alé 1831 ; primeiro 
anachronismo. Segundo o mappa das emissões 
que aqui tenho, as maiores somrnas emittidas 
por aquelle pagamento tiverao lugar em 1838 
e 1834, sendo o total emittido nestes dous 
annos de mais de cincoenta mil contos; segundo 
nnachronismo. Confol'me o mesmo mappa, 
que- alc<rnça até Abril do corrente n.n no, toda a 
emissi:l.o até hoje foita para o referido paga
mento de presas tem sido de 6,425 contos, e 
não de 7,200, como diz o illustre deputado : 
primeira incxactidão. Impulal'-me a mim factos 
pralicados quatro e cinco annos depois que 
deixei de ser ministro, é ainda segunda inex
aclid::10. Muito fascina o desejo ue fazer odioso 
aquelle a quem se aborrece!. .. Affirmou rnais 
o illustre deputado que a nossa divida em 1827 
era de 33,000 contos, e que quando eu deixei o 
rninisterio achava-se elevada .1. "57,000. Isto é 
que é calcular, ~enhores !, ... Eu quizera que o 
illustre deputado me indicasse as fontes donde 
extrahio aquella liquidação de 33,000 contos 
em 1827, anno em que já existia a divida de 
tres milhões esterlinos dos emprestimos do 
Brazil, a de dous milhões esterlinos á corôa 
portugueza pela convença.o de 29 · de Agosto de 
1825, a de 18,000 contos da ·circulação do 
banco, e a grandíssima parte da actual divida 
flucluante e de toda a qne se eslá liquidando e 
inscrevendo em virtude da lei de 15 do No
vembro de 1827. Outrosim quizera que me de
monstrasse que em Novemb1;0 de 1829, tempo 
em que deixei o ministerio, a nossa divida et·a 
de 57,000 contos !... Mas emfirn, o illustre de
putado resalvou-se com dizer - não sei se 
estou bem informado :-resalva que lhe apro
veita para nao ser apanhado em erro, e que de 
na.da serve-para que o discurso deixe de pro-
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SES:-,ÃO EM 9 DE AGOSTO DE 1839 573 
duzir o desejado effeito de desconceitaar a quern 
é o alvo de não merecido odio. (Ap')iados.) 
Mas só por este meio de fallar a esmo, de nao 
corn:ultar do~nmento!';, de improvisar com im
pavidez, podia, senhores, vir. aqui provar o 
illustrc deputado a divida horrorosa contrahida 
por mim. 
· Resta-me responderá parte do cliscut'so do il-
1uslre deputado na qual preteudeu, á vista dé 
tres documentos que leu, snpplantar-rne, pulve
risar-m e. Se o illustre deputado foi infeliz no im
proviso, ainda mais o foi na prova doeu mental. 
A canrnra vai notar quanta deslealdade houve 
da parte do iiiusire deputado, e quantos ana
chronismos elle commylteu. o. lº documenlo 
ljUe leu para demonstrar o máo estado finan
ceiro do paiz, quando eu larguei a adminis
tração, foi um parecer da commissão· de exame 
do thesouro, dado em 20 de Setembro de 1831, 
no qual st: diz que cc npezar de n1!.o se achar uma 
immedíata responsabilidade da parte dos mi
nistros, corntudo ncha,se que nos transados 
ministerios houve desleixo e descaminho elos 
dinheiros publicas. 1> Ora, este parecer foi dado 
quasi 2 annos depois que eu sahi do ministerio 
da fazenda : logo, não póde elle ser prova do 
máo estado em que deixei as finanç,ls em No
vembro de 1829. A1ém disso, sr~ndo este pa
recer o restlltado do exame instituído, segundo 
a consütuiç110, depois da abdicaçilo ou morte 
civil do primeiro monarcha do Brazil, está 
claro qne elle trata da gerencia de oito mi
nistros du. fazenda, ou antes eh de 31 mi
nistro.3 que sel'VÍrão de 1824 até 1831: allegar, 
portanto, o mesmo parecer em prova do máo 
estado financeiro quando eu larguei a adminis
tração, é ostentar faHa de. lealdade, é até com
roetter um anachronismo. Ainda mais direi, que 
a!legal.~o em meu desabono seria o mesmo 
que a11egar em desabono do illustrc deputado 
qualquer violenta satyra que alguern, na hora 
de máo humor, se lembrasse fazer a esta camara. 
(Apoiados.) 

Nada direi quanto ao estado das paixões, nem 
quanto ao exame dos documentos e contas, que 
podia ser feito em Novembro de· 1831; foi época 
fatal aos ministros que servirão ao magnanimo 
fundador do imperio . 

O 2" documento lido pelo illustre deputado 
para provar o juízo desfavoravel que o paiz e a 
camara fazião da minha admin~stração, foi um 
parecer da terceira commissão de fazenda apre
sentado em 4 de Noven1bro de 1830, no qual a 
mesma commissão declarava que ,e não se ani
mava a exigir novos sacrificios da nação para 
melhoramento do meio circulante, com receio 
de que seja o por má direcção desviados dos seus 
verdadeiros fins, e convertidos em darnno do 
povo e de suas garantias. » Allegando este docu
mento, commetteu o i!lustre deputado um ana
chronismo em que só podia cahir quem se 
achasse tomado de colera e fó1·a de si. Se eu 

deixei de ser rninistro d:i fazenda en1 l'Iovembro 
de 1829, e demitti-me de ministro 1los negocio!!! 
estrangeir?s em ~rinci~io ~e Outu,br~ de J830, 
como 110111;1. rnfP.rn·-se a minha m.ri direccao um -- ---·- ,- - ---- - ---- , . 
parecer dado em Novembro de 1830 ? Não foi 
pois de mim que o p1iz e a carnara formárão 
aqnelle desfavoravel juizo; outrns erão os mí
nÍstt·os que compunluio o governo a quem furão 
recusados os meio:s de melhorar o systerna mo
netario do µaíz. 

O S" docurnenlo que o illustre deputado leu 
p,mi. mostrnr q11ão des~:i.et·edi tado havia eu sa
hido do minislel'io, foi um periodo do voto de 
graças da sessao de 1830, · no qual a camara 
e( agradecia ao throno -a demissão dada aos mi
nistros em Novembro de 1820. " Enganou-se 
o illustre deputado; eu nno fui enlao demittido i 
passei da t·epartiçao da fazenda para a dos ne· 
gocios estrani;;eiros, continuei a ser ministro, 
fazer parte do novo ministerio que se organisou 
em Nove1nbro; e porque tinha ao mesmo tempo 
assento nesta carnara aqui me puz a esse voto 
de graças, como me opporei sempre que outro 
igual apparep. Nãc me tocou, portanto, a mim 
a censura tio c1grndecimento, censura, aliás in
jusb, e que não pôde então, e ainda menos 
hoje, deslustrnr os mioistros demittidos. Emfim, 
senlwres, o illustrn deputado apanhou, apro
veitou tudo quanto o espirita de partido e 
a exaltação das paixões altribuio aos ministros 
do primeiro imperador, para descarregar sobre 
mim, para tornar-me odioso. (Apoiados.) Até 
lembrou que no tempo em que fui ministro 
creou-se a sociedade do.3 columnas, houve 
commissões militares, suspensão de garantias ; 
como se o ministro da fa2enda fôra o 
presidente. do conselho dos ministros, e o 
responsavel por actos alheios á sua repar· 
tição; como emfim se o rnin istro da fazenda pu
dera embaraçai· que se creasse uma sociedade 
secreta ! E tudo isso disse o illustre deputado, 
declarando que não rne queria apunhalar pelas 
costas, p::ir isso que eu me achava ausente !. .. 
Aqui terminarei, m1s nao sem declarar ao il
Iustre deputado ( o Sr. Alvares Machado ) que 
se na autopsia dos cadaveres costuma ser tllo 
feliz corno foi na do ex-ministro da fazenda, mal 
vai a anatomia em S. Paulo. ( Muitas risadas, 
hilaridade. ) 

O Sa. PRESIDENTE : -Attenção. 
O SR. CALMON : - Com bastante pesar, St·. 

p~esidente, de':70 ainda roubar algtms instantes 
á casa, fazendo breves observações a certo 
discurso que um illustre deputado do Ceará ( o 
Sr. Castro e Silva ) deixou de pronunciar na 
discussão· do voto de gl'aças, para publical-o 
depois como artigo em supplêmento do Desper
tado,·. Nesse artigo ou discurso que chamarei pos
thumo (risadas), o i!lustt-e deputado figurou 7 
arguições que lhe eu havia feito, e combat~ndo
as a seu geito, trat.QQ d~ ·fazer o panegyr1co d~ 
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• 

sua administração quando fôra ministro da fa. 
zenda. Sendo este, pois que outro não tenho, o 
lugar de responder ás graves accusações · que me 
fez o illustre deputado, l'eleve a ~amara que eu 
mostre com a precisa concisão quanta desleal
dade haJ quantas inexaclidões indesculpaveis 
existem, quanta vangloria resumbra naquelle 
discurso poeth umo. A isto sou ainda obrigado, 
porque um illustre deputado por S. Paulo ( o 
Sr. Alvares Machado ) como que prevenio o 
juizo da camà1·a em meu desabono, quando aqui 
disse que o Sr. Castro e SiJva faria· tal autopsia 
da minha administração, que me chegaria até os 
ossos. Vejamos se chegou, Combatendo a pro
posição de que mais de 4 .milhões do credito de 
4,558 contos fora.o applicados ao pagamento de 
despezas feitas pela administração de 12 de Ou
tubro, põe o· illustre deputado em duvida na 
primeira arguição que houvesse a somma de 
922 contos de letras emillidas ou aceitas, e não 
pagas pela dita administração ; que provas dei 
eu disso ? Pergunta o illustre deputado ; res· 
pondo que uma relação extrahida du escriplu· 
ração do thesouro, existente ainda nesta casa, 
que é a prova mais aulhentica. Argumenta para 
sustentar a duvida com o artigo da proposta de 
credito do nobre senador o Sr. Alves Branco, 
onde a somma de taes letras 6 sómente de 666 
contos. Ha deslealdade nesse argumento, o il
]ustre deputado occultou as datas ; aquelJa pro
posta foi apresentada em 24 de Julho, e por 
consequencia. não prova a impossibilidade de 
que a somma que em 8 do mesmo Julho ( data 
da conta que instrue a referida proposta) era de 
656 contos, não se achasse elevada â de 992 
contos em 28 de Setembro ( data da conta 
que eu apresentei quando se discuJio a dita 
proposta. 
. Argumenta ainda com o parecer da com

missão sobre a proposta que e11 fiz no anno 
seguinte para novo credito, onde se diz 
( nAo sobre dados seguros, mas tão sómente 
sobre apanhamentos feitos ) que a despeza a 
pagar por conta do anno de 86 e 87 era de 754 . 
contos. Outra deslealdade: este calculo da. com
missAo, cuja exactidao ella mesma não garantia 
por não 'ser feito sobre o balanço qt1_e ainda 
não estava organisado, tinha por fim averiguar 
as son1mas do credito e debito do thesouro, 
que devião ler passado de um· anno para outro ; 
nem a comrnissao disse que aquella somma 
de alrazo que ella aéhára fosse a das letras 
emittidas. Argumen~ mais com a tabella 
n. 7 que instrue a proposta do novo credito 
de 1838, na qual se declara ser a somma 
das le~ras n:10· pagas no fim do anno de 86 
a 87 de 594 con~os. Aqui ha mais do que 
deslealdade. Veja a camara essa tahella n. 7, 
ella só contém as letras saccadas no· Rio Grande , 
~o Sul, e nada mais. Por ventura· ignorava o 
11lustre deputado, que além das letras do Rio 
Grande, outras havia.o · na circulação, emittidas 

pelo thesouro ? Não ignorava de certo. Tam • 
bem pôz em duvida na sua segunda arguição 
o haver-se pngo o saldo de 69 mil libras 
á casa de Samue} em Londres. E porque? 
l°, porqne nas contas que apresentei para o 
credito · de 1837 disse que esse saldo era 
de 49 mil libras. Examine-se as contas que 
instruem a proposta do Sr. Alves Branco, e 
as novas contas que eu apresentei para a 
discussãO della; e reconhecer-se-ha a desleal
dade do illustre deputado. 

Calando sempre as datas das contas, não 
sei se de proposito, o illustre deputado deixa 

· entrever conlradicção onde a não ha. Aquelle 
saldo de 49 mil libras era o da conta de 3 
de Maio de 1837, remettida ao thesom·o pela 
dita casa de SnmnP.l : e o saldo de 69 mil 
libras é o da segunda conta remettida pela 
mes1na casa com data de 4 de Outnbt·o de 
1837, ou 5 mezes depois daquella, como se 
póde ver do documento n. 9 que instrue a 
proposta para o novo credito de 1838. E 211, 

porque nu conta n. 8 ela despeza feita em 
Londrns, qne acompanha as info1·maç0es que 
o illusfre deputado pedira ao thesourn, appa
l'ece em vez ,fo saldo passivo um activo de 
274 libras 1 Hu nisto, senhores, mais do que 
deslealdade. A conta a que se refere o illustre 
deputado é a demonstração da recP-ita e despeza 
do thesouro em Lonàl'es até o fim do anno 
de 37 e 38 ; nella se quiz provar que á vista 
das remessas feitas para allí em letras e ge· 
neros, e dos pagamentos que tambcm alli devião 
ser realisados, haveria talvez um pequeno saldo 
a nosso favor: digo talvez, po1·que o tbesouro 
presumia que a5 provincias tivessem rernet
tido 48 mil libras, do que aliás não tinha 
certeza. A deslealdade é tanto mais indescu!• 
pavel, quanto no documento n. 4, que instrue 
a proposta do novo credito de 1838, vem uma 
observaçno a respeito daquella cor.ita ou de· 
monstmção que tira toda a dn·;ida. 

Não deixarei este topicr sem fazer sobre
sahir a sem-razão com qt1é o illustre deputado 
alardêa o ter achado (quando foi nomeado 
ministro da fazenda ·ém 1834) ·um deficit do 
thesouro para a c·asa de Samuel (repito as 
palavras do illustre deputado) de ;2 166 mil, 
ou 1,600 conto~, e o haver com brevidade, 
e sem ter creditas á sua disposiç:to, não. só 
saldado ·este deficit, como o de 80 contos que 
achára n~ caixa da amortização. Digo a sem
razão, porque não me consta que ministro 
algum · tivesse tão de prômplo mais dinheiro á 
sua disposição (o que é preferível a ter cre
ditos) que o Sr. Castro e· Silva. Saiba pois a 
camara e o paiz que por etfeito do art. 88 da lei 
de 3 de Outubro de 1834 (lei que o Sr. Castro e 
Silva executou ao entrar para o thesouro) lodos 
os capitaes e rendas especiaes que se achavão 
em deposito, e tod?,s as que se ião arrecadando, 
applicadas pela lei de 8 de Outub1·0 de 1883 
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pura u creaçllo do novo banco, fur:lo postas á 
é.lispos.içno tio thesouro e incorporadas á renda 
gernl, ernq11anlo o mcs1110 banco não fosse 
estabelcciuo. Em virtude do citado artigo o 
iiiuslre depntado fez entrar pura o thesouro nos 
annos de 1834-1835 e de 1835-1836, como 
consta dos respectivos balanços, a somrna de 
2,981 contos, fl saber: 500 contos das acções 
que G governo tinha no extincto banco; 56 
contos do dividendo das mesmas acções; 160 
ri.n,,f.,...,.r• ,·ln ...... rdnC'I rrnn eiv;cf\~n r\'=1 {'l'!:llV,Q. f1(1 '.:l\nf\r-.., 
'vVllLVY '-,l"C; l..lV\.Q..::, \.jUl..J \;..,~1.;n .. ,a.v J.,IU. U,U,1.A1-AI U.\.-11 '-A•.&..IV'.L 

tisação para :,erern queimadas e que o illustre 
deputado tornou a emittir, 370 contos que exis
tiãó na caixa filial da Bahia ; 309 contos; pro
dueto dos 5 º/0 do cobre arrecadado; ,586 contos, 
producto das rendas especiaes que cxistião em 
deoosito e se forão :urecadando alé 6 de Ou
tubro de 1836. E logo que o producto das taes 
rembs teve oult'a upplicação precisou e propôz 
o illustre deputado um credito de 2 mil contos 
em 1836. Assim pois ternos que o illustL·e de
p11taclo níl.O carecia de recursos para saldar o 
deficit que acho11, e que nao lhe foi preciso 
pôr em pratica a arte de ltabil financeiro, e 
menos o fazer milagres para conseguir aq,ielle 
resultado. 

Assevera depois o i1luslte depntndo que 
quando sahio do ministel'io em Maio de 1837 
havia jú. remetlido para Londres l 245:000 para 
fazer face a uma despeza de ;E 230,000. Não sei 
como o illustre deputado colheu esse resultado 
das contas até agora apresentadas. O que eu 
sei e tenho por certo, é que o nobre senador 
o Sr. Alves Branco, que succedeu no minislerio 
ao íllustre deputado, vio-se em grande apuro 
e lutou com gr.i.ves difüculdades: sei mais pela 
conta com que o mesmo senador instruio a sua 
proposta de credito ( conta n. 2) que devia 
fazer-se na Europa em Outubro de 1837 uma 
despeza de ;E 244,000, e que para essa despeza 
só lá existião em Junho do mesmo anno de 
1837 ;,€ 100,000, havendo portanto um deficit 
de ;E 144,000. 

Igualmente pôz em duvida na sua 3ª arguição 
que se tivesse pago toda a somma de _t 15,000 
de letras que o illnsll'e deputado remetlêra 
para Londres, e que alli não forão honradas e 

_ voltarão recambiadas. Houve a boa fé que o 
illustre deputado i·eclama: a somma de taes 
letras recambiadas et·a de .t 20,900, segundo a 
conta n. 2, que instrue a proposta do credito do 
Sr. Alves Branco : fallando portanto do paga
mento de .t 1.5,500 só,nente, parece ·que at· 
tençno houve &o que recebêra por conta dessa 
desgraçada op~raça.o. 

Fique portanto tranquillo o illustre deputado 
sobre a veracidade da pL"Oposiçào q1:1e emitti de 
se ter pago mais de 4 milhões de despezas feitas 
pelas administrações anteriores. A' vista dos 
balanços faremos a cor1la; e talvez acharemos 
que vai muito além talvez de 2 ou 3 mil contos. 
Nao se desculpe o illustre deputado com as 

sommas que a actual adrninistraç110 houver 
de pagar por despezas feitas na passada de 
que fiz parte; sommas que aliás exagerã 
qunnto á repartição da fazenda. Se deixei 
1,800 contos de biihcte.s a vencer, deixei lambem 
n~o pequena somma de emprestimo contrahido 
em Londres para resgatar uma boa parte 
delles. Esqueceu-se o iilustre deputado de fazer 
esse desconto, mas nM se descuidou de ima-

ginar 300 contos de letras para formar a cifra de 
2 111il contos de nlca11ce, e excla1nar que a adn:d .. 
nistraçào de 19 de Setembro, alem de devorar 
8,400 contos cie creditos, devorou ainda 2,000 
contos ílle!.?almente emiitidos. A' declamacil.o u - - -- ~---

não dou resposta. Logo indicarei quanto a 
administração do illustre deputado devorou 
tambem, visto q11e a tanto me cornpelle. Na sua 
qt1arla arg11içuo- diz o illt1stre dep1Úado que se 
en neguei o credito de 1836 por falta de docu
mentos da guena e m,uinha, nao devia ter 
pedido o credito de 1837, apresentando sómente 
dous offieios daquellas repartições. E' muito in
exaclo o illustre deputado: ainda existem no 
ard1ivo da camura os documentos apresent:idos 
(eil-os). Se por escassez de tempo a camara 
contentou-se com mandar imprimir sómenle o 
rest1mo das contc1s que apresentei e os dous 
officios dos St·s. ministros da guerra e marinha, 
a culpa, se a houve, não deve pesar sobl'e mim. 

Tenho pois nPgado categoricamente o que o 
. illustre, deputado avançou, servindo-se até da 
palavra embustes. Afadigou-se o illustre depu
lado na sua quinta arguição, para mostrar que 
as moedas de cobre tiradas da sizalha e que 
correm na circulação (repito a.s proprias pala
vras do illuslre deput&.do) na.o provinh::io da 
administração de 12 de Outubro. No.o me re
cordo de haver affürnado o contrario: lernbra
me que por occasiao de censurar-se aqui a 
administração, disse-se que em Minas e S. Paulo 
se tinha vendido corno sizalha moedas de 
cobre que não estavão cortadas, e fora.o postas 
em circulação pelos compradores. A isto res
pondi, que quanto á S. Paulo nunca tinha ou
vido que tal se tivesse praticado ; e quanto á 
Minas, que apenas ouvira que na Campanha e 
Pomba essa fraude tivera lugar; mas que, 
tendo aliás feito alguma diligencia para ave
riguar o faclo, na.o rne fôra isso possivel. E 
nesta occasião, senhores, eu devo declarar que, 
depois de me haver exprimido assim nesta 
casa, fot·ão-me apresentados documentos irre
fragaveis, á vista d::>s qua~s é do meu dever 
asseverar hoje á camara, que o boato espa
lhado de ter havido fraude na venda da sizaJha 
da casa do troco da Campanha é absolutamente 
despido de verdade : cumpre-me dizei-o aqui 
em honra do presidente e thesoureiro daquella 
casa de troco. -

o Sa. MARJ~HO :- Mas não dirá o mesmo 
a respeito da Pomba. 
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576 SESSÃO EM 9 DE AGOSTO DE 1839 
· O SR. CALMON :-A respeito da Pomba não 
sei : não vi documentos. 

Mas se nego haver attribuido essa fraude, se 
é que a houve, á administração de- 12 de Ou
tubro, lambem !lão admitto que a mesma 
fraude tivesse lugar na administração de 19 de 
Setembro só pela razão de terem apparecido 
na circulação essas moedas em fins do anno de 
183.8 ; é razllo muito ordfoarfo. 

Não sei para que lrouxe o illustre deputado a 
historia da cilada que lhe armára certo Sr. de
putado, mandando seduzir pretos ... Poupe-me 
a camara o acompanlmr o illuslre deputado na 
descripção das acertadas medidas que empre
gára para frustrar a seducc;ão do ardiloso depu· 
tado. Mas não deixarei de confessar que·nunca 
ouvi semelhante anedocta, assim como não 
s~i porque razão o illuslre deputado pPnsa que 
eu talvez saiba deste facto. Ainda menos 
fallarei lias notas novas com que f u 111110 
os empregados, ou nllo sei quem du Lhe
souraria de Minas ; porqnc nüo creio em tudo 
quanto dizem gazetas. E quanto ao l.mlanço 
das notas de reserva, examine o illustre depu
tatio a lei, e o quP. se tem praticado, e proceda 
como lhe cumpre, accusando esse revoltante 
desleixo, essa manifesta violação de lei. Pas
semo! a objectos serios. Na sexta arguição es
praia-se o Ulustre d~putado. Tomou por pretexto 
o calculo que fiz das rendas arrecadadas nos. 4 
annos antecedentes para erigir á sua adminis-. 
tração um monumento de gloria, para de
monstrar que só elle soube economisar e bem 
dirigir as finani;as do paiz, e para. fazer sobre
sahir a iniquidade com que eu o dispensei 
do cargo de inspector da alfandega do Ceará. 
Disse que tomou por pretexto o meu calculo, 
porque este ( veja-se o meu primeiro discurso 

• ' n1 ' M . d • ) pronunciaao em .,.i. ae 1a10 es~e a.nno 
.não foi feito para instituir comparação entre 
a minha administração e a do illuslre de
putado, e sim para provar ao~ que me ac
cusavão de negligente na arrecadaçno, que o 
facto de não ter havido diminuição na renda 
arrecadada depunha confra essa apregoada ne
gligencia. Então, pois que arrecaâaçllo de rendas 
devia ser entendida no sentido rigoroso, isto é, 
devia comprehender sómente os impostos que 
as estações e seus agentes arrecadavão dos con
tribuintes, tratei, para que não fosse ta~ado de 
exageração, de caleular sómente a importancia 
da receita propriamente arrecadada, eliminando 
a extraordinaria1 e os saldos a respeito dos quaes 
não era applica vel a arrecadação de que se 
fallava ; e assim. procedi tanto nos annos da 
administração do illustre deputado, como nos da 
minha. Mas o illuslre deputado,. não entendendo 

materia e achará que eu não adulterei factos 
consi,gnados. Seguirei o illustre deputado no que 
ha de grave no desenvolvimento que den a esta 
sua arguição. Dando-se como provocado, as· 
sentou de comparar a sua administração com a 
minha. Começou pelo balanço do 1º trimestre 
de 1828, no qual apenas se cobrou 4 contos da 
divida activa ; logo fallarei sobt·e essa cobrança. 
Não tive tempo de. verificar a receita e a 

· grande despeza então havida. Mas a quem 
póde maravilhar essa despeza naquella época 
llifficil, quando sustentavamos ainda a cala
mitosa guerra com Buenos-Ayres ? Passou. ao 
anno financeiro de 1828 e 1829, no qual notou 
que nada se tinha cobrado da divida aclivu, e 
que se havia pt·eenchido com o cunho de 
cobre e emprestimo o deficit de 7 mil contos. 
Esqueceu porém ao illustre deputado o 
lembrar qtte nesse nnno f'ui sómente respon
savel pelo que se fez em 7 mev.es : mas a 
tanto o nno moveu o desejo de altrihuir
me tudo. Tratou depois da receita e despeza 
do anno de 1829 e 1830; vio que apenas se 
arrecadou 18 contos da divida activa, e 
que· o deficit de 6 mil contos foi preenchido 
como o antecedente. Tambem esqueceu-se o 
illustre deputado de que nesse anno sou res
ponsavel só pelo que se fez em õ mezes, por 
isso qne deixei em 1829 a repartição da fa. 
zenda. Prnseguio o illustre deputado a com
mentar n negligencia que então houve na co
bt·ança da divida activa, dizendo que, apezar de 
existir naquelle tempo o juizo dos feitos· da 
fazenda, todavia nada se cobrava ; quando aliás 
agora, sem esse juizo, e11e (o Sr. Castro Silva) 
havia conseguido a1·recadar dessa divida no anno 
de 1834 e· 1835 a somma de 1,245 contos, e no 
de 1835 e 1836 a de 1,082 contos l Concluio 
em fim que o facto· de não arrecadar-se a mesma 
divida provém antes da existencia de minas taes 
corno as do banco, cunho de cobre, venda de 
apoiices e ernissâo de bilhetes, do que da falta 
daquellejuizo; tanto assim, continuou o illustre 
deputado; que agora mesmo só se anecadou da 
divida activa, desde Outubro de 1837 até 
Junho de 18381 a insignificante quantia de 
291$7 40, como consta da:; infotmações im· 
pressas sob n. 135 !.;. Custa, senhores, a refrear 
a indignaça.o que excita tanta falta de lealdade, 
tanta inexaclidão da parte de um Sr. deputado 
que fôra ministro da fazenda ! Saiba, pois, a 
camara que até o anno de 1831 impossivel é, 
á vista da mais que irregular escripturaçno das 
antigas. juntas de fazenda, extrem~r da. re
ceita publica a parte que pai:a ellá entrou 
como proveniente de cobrança de divida activa; 

· a razão do meu procedimento, arrepella-se 
contra mim, e até disse que com impavidez eu 
adult~rei factos consignados nos registros pu
blicas : a pbrase é aspera, mas eu perdôo ao 
illustre de~utado. Consulte, estude melhor a 

assim, os impostos que nno erão· cobrados dentro 
do atino, coi:no_ a divida activa mais antiga, ião 
sendo arrecadados, e enlravão. sem distincção, 
pelo menos bem especificada, para os cofres das 
thesourarias. Dahí vem que hoje ninguem póde 
dizer em boa fé que no anno de ~8271 ou outro 
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até o ele 1832, se cobrou ao certo lr,1 ou tal 
somma de divida activa. Um11 ou outra vez 
apparecia nas contus alguma verba ele paga
mento por conln dessa divida ; o que succedia 
talvez p'ot· ser feito direct.,mcnle ao u11ligo 
erario, ou aos thesoureiros das juntas pelos de
vedores. O illustre deputado não deve ignorat· 
isto, e p.01· consequencia nãO foi · leal quando 
apontou como produclo. da referida cobrança 
as pequenas sommas que encontrou nos imper
feitos balançoe de 1827, 1828 a 1829, e de 1829 
a 1830.· 

Saiba ig:,,;almente a camara o que ha de real 
no facto com que o illustre deputado tanto se 
pavonêa, de haver arrecadado 1;245 contos em 
34 a 35, e 1,082 em 35 a 36. Na antiga es
crípturação e pratica da fazenda não se consi
derava, immediatarnente no fim do anno, como 
divida acti va a i m portancia dos impostos nllo 
arrecadados denlt-o do mesmo auno ; e só 
passava para aquella divida as sommas que, 
depois de esgotadas as diligencias dos exactores, 
nllo podião ser cobradas sena.o cxecu tiva mente, 
remettendo-se para esse fim as respectivas 
cor.ilas ao jnizo dos feitos. Hoje, porém, consi
dera-se no 1" de Julho· de cada. anno perten
cente á divida acliva toda a irnportancia dos 
impostos que não fot·ão cobrados alé o ultimo 
do antecedente mez de Junho, ficando a ulterior 
a1-recadaçã.o delles a cargo das recebedot'ius e 
outras estações. Desta innovação resultou pois, 
que de 1834 para cá tem uppat·ecidQ na. re
ceita publica uma somma sempre avulta.da, de
baixo do titulo de cobrança de divida activa, mas 
quasi toda proveniente dos_ impostos nao pagos 
no anno antecedente, cuja arrecadação vai 
sendo feita juntamente com os do anuo CoL·
rente, sendo porém o seu producto escriptu
rado á pat·te. De envolta com esses impostos 
em atrazo sã.o arrecadadas tambem algumas 
sommas da divida activa mais antiga por 
efi'eito das diligencias de alguns· agentes ; no 
que (e o declaro cc,m satisfação) tern-se dis
tinguido a recebedoria desta cô1-te. Eis-aqui, 
senhores, o que ·ha de real. Estêls circumstan
cias que acabo de ref~rir sQo ignoradas pelo 
commum da população, e é á custa dessa 
ignorancia que o illustre deputado quer campar 
de zeloso e muito aclivo fiscalisador das rendas. 
A prova do que hei dito está no seguinte 
facto, que o illastre deputado calou,_ e eu vou 
expôr á camara. O primeiro quadro mais re
gular da divida acliva foi o apresentado no 
balanço de 1881 a 1882, e segundo esse quadro 
era a divida de 6,428 contos. Vejar~os se ella 
tem decrescido. Aqui tenho os tres ultimas 
balanços. .Pelo, do anno de 1888 a 84 era 
a mesma divida de 6,416 contos. Pelo do 
anno de 84 a 35 ella de 61666 contos. Pelo 
do anno de 85 a 86 (ultimo que temos na 
casa) é ella1 de 7,667 · contos. E note a ça
mara que e~tes balanços de 34 a 3õ, e de 

TO~O li 

.. 
35 a 36 são os. da administração do illustre 
deputado o Sr. Castro e Silva, e por elle 
mesmo apresentados. Se pois nos annos da 
administração do illustre deputado u divida 
acli\la cm vez de diminuir cresceu, como 
póc.le cllc ufanar-se de haver cobrado della 
e:,ses 2 miJ e tantos contos nos ditos annos? 
Tenho; sunhores, que deste facto, servindo 
de prova ao que disse quanto á natureza da 
divida activa que hoje apparece arrecadada na 
receita do Lhesouro, serve lambem para des
pojar ao . illustre depulado desse trophéo de 
zelo e actividade fiscal que quiz offerecer aos 
olhos da multidão. Agora veja a camara até 
que ponto o illustre deputado foi desleal pc1ra 
commigo. Para demonstt-ar a causa á q11e 
attribu1ra . a negligencia na cobrança dessa 
divida (a saber, a existencia da mina de 
ernprestimos e bilhetes do Lhesourn) allegon 
que na minha passada administração de Ou
tubt·o ele 1837 a Junho de 1838 só se liavia co
brado dcs~a divida 291 mil réis!. ... e cilou como 
p1·ova uma vel'ha que apparece na demonstração, 
em globo da l'eceita da caixa do lhesou ro 
constante do documento n. 3 das informações 
sob n. 135. Ora, quando o illustrn deputado 
recebeu estas informações, já existia ha mais de 
um mez neslu casa o ot'<;ume_nto para o arrno 
de 1839 a 1840, no qual se acha impresso 
em gt·un<le mappa a demonstrnção especificada 
das rendas cobradas em algun~ mel.e:; do dilo 
anno de 1837 a 1838; e Jessa demonstração 
consta que se havia cobrado da divic.la activa 
em 9 mezes, só no municipio da côrte, 234 
contos, e muitos outros contos em todas as 
provincias, inclusive a da Bahia, onde se tinha 
arrecadado 60 contos em 3 rnezes ! Porque não 
se quiz servir o illustre deputado desta de
monstração especificada, e preferia ir escara
funchaL~ ( •tisadas) a ·verbazinha do docu
mento anne:xo ás informações ? Ignorava o 
illustre deputado que a cobrança desta divida 
era feita pelas recebedorias ? Não o creio. Podia 
ignorar que a dita verba só podia apparecer 
na receita de caixa do thesouro pela razão 

· de haver sido entregue aquella quantia de 291$ 
·por conta da divida activa directamente á the
sournria geral ? Tambem não creio. Logo, se 
não é licito suppôr que o illustre deputado, que 
foi ministro po_r 3 anoos, se illudisse a tu) ponto, 
forçoso é confessar que ..... não me atrevo a , 
dizer o que... Limito-me ás observações que 
tenho feito, e a camara me furá justiça. 
· Proseguio o illustre . deijutudo a computar 

como quiz o·s muitos mil contos consu,uidos 
nos annos de 27, 28, 29 e 30 : calculou a 
nossa divida ~té 1827 em 33 mil contos, e 
elevou-a em 1880 a 57 mil contos : di!,se que 
cunhei 10 mil contos de cobre e emitti 13 ·mil 
contos em apoiices.' Já respondi em outro lugar 
a todas essas · exagerações, e agora reconheço 
que. outro· illustre deputado (o Sr. Alvares 

73 
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S.E:::,SÃO EM 9 DE AGO.SI'O UE 18;J9 

Machado) servio-se dos mesmos dados para a 
diatribe que fez conka mim. Nem escapou a 
caixa magica de Londrt:s, e quar.lo por ellu se 
despendêra desde o armo de 1824, accrescen
tando que sou responsavel por boa parte <.tos 
disperdicios e enormes despezas que por ella 
se fizera.o. Lembrou que se havião gasto 400 
milhões com as despezas do imperio nos annos 
anteriores ao de 1831, e que a essa enorme 
despeza se deve attribuir a catastroplie de 7 de 
Abril. Hoje senhores, não vale a pena de res
ponder a isto. Quanto, porém, á caixa magica, 
terei occasino de dizer alguma cousa, compa
rando a regularidade da escl'ipturaçilo della com 
a escripturação relativa ás despezas feitas em 
Lond1·es, que o illustre deputado estabeleceu e · 
deix.ou no thesouro. Nno fallarei das operações 
que o illuslre deputado lembrou e qualificou de 
111inusas ou infelizes, como a que diz feita com 
Buscl1ental, e a do troco do cob1·e da Bahia : 
já em outro lugar respondi a ambas ; e tal\'ez·, 
se tiver tempo, eu use de represaHas; hoje 
posso fatiar sem perigo de que sejão subtra
hidos os documentos : mandei vir segundas vias 
de Londres. Então, contl'a a minha vontade, 
mostrarei as opel'ações infelizes e ruinosas do 
illustre deputado, na sua ne~ligencia emquanto 
ministro, na.o me esquecendo do lrapiche da 
Ordem (apoiadoe.) ..... 

Invocou contra mim os pareceres das com· 
missões de fazenda de 1828 e 1829. Em res
posta 1·ecommendo a leitura dos discursos que 
proferi contra esses pareceres, um dos quaes 
se acha na collecção de Mr. PJaucher. Não é 
esta a primeit-a vez que o illustre deputado in
voca taes pareceres, sem se lembrar que, aliás, 
recorda o unico ti-iumpho parlamentar que 
lenho tido. Passou o illuslre deputado a tecer 
o elogio da sua administração. Só com. a renda 
ordinaria óccotTeu á todas as despezas: só com 
a renda do estado, sem cunhar cobre, sem 
emittir apoiices, satisfez todos os empenhos! 
Perrnilba, porém, o illuslre deputado, que eu 
toque no reverso do bello quai:lro que apre
sentou aos olhos do povo incauto. Já mostrei 
que só tle renda extraordinaria que foi-lhe dada· 
recebeu elle pata fazer face ás despezas publicas 

. a somma de 2,981 contos, que uão pertencião 
antes da sua administração, nem pertencem 
acluâhnente á renda ordinaria. 

Accrescentarei agora que teve mais um Cl'e
dito de 2,000 contos, em virtude do qual ernittio 
perto de 1,400 contos em apolices : que mais 
teve toda a impo1·tancia votada· nas leis para 
a amor.tisação do nosso cmprestimo externo, 
amortisaçAo que sempre deixou de fazer nos 
annos da sua adminisll·ação : que emfim, talvez 
passe de 4,000 contos os recui'Sos que teve 
além dos da renda ordinaria. E como, senhores, 
póde o illustre deputado escrever e imprimir 
estas palavras - eu não emitti àpolices - á 
vista do facto notório de que as emittira,· á 

vista do mappa official junto ao relatorio deste 
anno, do qual consta que de 16 de Dezembro 
de 1836 uté Maio de 1837 o illustre deputado 
vendêm centos de apoiices? Proseguindo no 
seu elogio, disse que a divida interna e externa 
na.o teve augmento no seu tempo. Como é isto 
possível, senhores l ••. Pois o illustre depulado 
vendeu e emittio apoiices no seu tempo por 
l!Onta do credito de 2,000 contos que lhe foi 
concedido, e assevera que no seu tempo não se 
augmentou a divida interna I Disse que essa 
divida quando elle se retirou do ministerio era 
de 18,216 contos: é inexacto. Aq11i está o 
quadro do estado da divida no fim de Dezembro 
de 1837, e era ella então na côrle e provincias 
de 19,649 contos. Disse mais (e nole a carnara 
este procedimento do illusll·e deputado, que 
me parece ler querido zombar da m·edulidade 
publica), disse mais que lioje essa divida era, 
segml'do o relalo1·io da fazenda desto anno, de 
37,307 contos I A camat·a sabe c1ue houve en
gnno nu organisaçllo do quadro desi:m divida, 
annexo ao orçamenlo apresentado, engano que 
foi inserido no 1·elatorio, e que füi logo cotTigido 
pelo Sr. ministl'O_ ua fazenda, remellemlo em 
officiú um novo quad1·0 impresso. Segundo este 
quad1·0 corl'igiuo, a divida interna no lim de 
Junlw do corr·ente anno monta u 27,527 contos. 
O illustre deputado eslava p01·tanto certo deste 
euguno, e o devia estar ainda quando nno 
viesse á camara o novo quadl'o, pois que saltava 
aos olhos a enorme differença de 10,000 contos: 
porque_ 1·azão pois deixaria elle de servir-se da 
verdadeil'a cifra do quadro, e preferia pr11·a o 
seu dise1,1rso posthuino a cifra errada do rela
todo? Obraria assim po1· equivoco? Se fosse 
costume em mim envenenar as intenções alheias, 
talvez pude15se dizer que o illustre d~pulado em 
colera contra a administraçllo de 19 de Se
tembro quiz aproveitar-se de um erro typo
graphico para fazer correi· pela populaçno, que 
aquella administraçno linha elevado a divida 
interna de 18 a 37,000 contos! Passou o 
illustre .deputado a indicar qual o preço dos 
nossos fundos, qual o do desconto, qual o do 
cambio, e qual o das apoiices vendidas durante 
a sua e a minha udministraçãO. Não é mister 
que eu declare que o illustre deputado escolheu 
para si o maximo, e deixou para mim o mi-

. nimo dos p1·eços .. Por exemplo, affirma que n:;to 
descontei bilhetes da alfandega por menos de 7 
por cento, quando aliás muitos descontei· a. 
menos .de õ: que vendi apolices a 70, quando 
aliás lambem ·vendi mais de 2,000 contos a 
87, 88, 89, . etc. : que elle desconlou letras a 
6 3/8, e que eu as descontei até 10, quando 
aliá's muitas sommas descontei a 5 1/4; õ 1/8, 

· e até a 4 3/4. Isto_ basta para revelar o espírito 
com que o illustre deputado escreveu o periodo 
a que alludo. Enumera depois o illustre de
putado as economias que fe1., as reformas e 
regulamentos que elaborouJ e pôz em pratica, 
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SESSÃO EM 9 DE AGOSTO DE 1839 579 
cmfim sens bons serviços ; e tudo isto com.o 
<•xorclio pnrn n nnrrnção dn i11J11sliç11 e eq11i1hlde 
com que a ndminil'llt·n~·no rlc 10 de• Selc·rnhrn o 
di!:=pN1sá1a do lugar de Ín!'lpetlor dn alf'1111d1•ga 
do Ceará, nlll'ibuinrln es!ie udo il ,·i11g:111ça 
conlru elle, pois que foiin a cssu ndrninislrrn:no 
uma conscienciosa opposição. Devo declarar â 
camara, que a demiss~o do illustre deputado foi 
motivada pelo estado pouco regular em que se 
acha,·a aquella alfandega. E' notaria que o 
illustre deputado, desde que fôra nomeado 
(sendo então m1nistro da fazenda) para ins· 
pector da alfandega do Ceará, nunca fôra 
áquella provincia, achando-se e11tão regida a 
mesnia alfandega pelo escriv~o. Esta conside
raçl:10 reunida á certeza ele que o illustre depu
tado, emqnanlo tivesse assento nestn camara, 
não iria ao Ceará, dl!terminou o go,,erno a 
acabar com a inl~riniciade alli, e a dar novl) 
chefe ,1qtwllu rep1ll'tição. 

O ill11stre deputado, npesar dti se ter opposto. 
mcsrno na scssno de l 837 ao gabinete du 10 de 
Sclembl'01 foi todnvin conscrvudo no. seu lugar 
por 111nis ele nnno; e estou certo rrue continua
ria a sêl·Q se a necessidade de evitar irregulari
dades na dita alfandega nno exigisse a sua 
demissno, pois ncnlnmrn glol'ia me resnltnva de 
privul-o da sinecul'a que tinha. Finalmente, na 
selima nrguiçllO, esmerou-se o illuslre depnlado 
em demonstrar que a admh1istração de 12 de 
Outubro leve no Rio Grande 2,900 soldados e 
no Pará 2,400, nAo incluindo estrangeiros,· por
que a dita administração uão foi autorisada para 
admittil-os. Quanto á esta ultima parte, se acaso 
não estou em erro, parece-me que alguma incx
actidào ha : eu creio que no Pará servia tropa 
estrangeira mesmo no tempo da administração 
de 12 de Outubro, embora não estivesse ella 
8Utorisada para tanto. Em segunào iugar es
fot·çou-se para combater a proposição, aliás 
verdadeira, de que, comparada a despeza que 
se fazia no Rio Grande com 2 mil e tantas 
praças durante a administração de 12 de Ou
tubro, com a que se fazia a11i com mais de 8 
mil praças d1Jrante a administração de 19 de 
Setembro, tinha havido mais economia nesta 
do que naquella. Como, porém, combateu-a o 
illustre deputado? Recorreu a uma demons

. tração da despeza geral do exercito, e achando 
que a actual era maior que a passada, concluio 
que o mesmo devia acontecer no Rio Grande 1 
Porque recusa o illustre deputado a prova ti
rada da tabella dos saques do Rio Grande sobre 
o lhesouro? Tome os saques rnensaes, que 
achará o resultado em abono da proposiçao que 
não combateu por mais que o quizesse. Tenho 
respondido ao mustrs deputado, Perdôe-me a 
camara têr-lhe roubado o tempo, que lhe pro
metto não ·fatigal-a mais com respostas ao il
lustre deputado tão ex.tensas corno.esta. 

Concluirei, mandando á mesa a seguinte 
~menda~ ~ue, além de ~er fundada err.i justiça, 

julgo-a necessaria pa1·a manter a fé publica e 
se respeitai· as SPnlenças passadas em jnlgado, 
e ns li(Jlli<fof;MS feitas nos lermo1:; da lei de 16 
de Nov1•mhro cl<' 1837. As npolices crnillidns 
1rn Bahia forno poslas e111 circul:wno na melhor 
fé, fotllo muitas trnnsfl'l'hlas a pcs~oas e corpo· 
rn<·ões que as estilo possuindo com a mesma 
boa f'é, pugou a lheso11rarin o juro dellas por 
algum tempo: como -voltar agora atraz? Creio 
que seria essa uma grande fülta 1 e falta.mui 
nociva ao credito publico. Espero que ella seja 
tomada na devida consideração. 

Lêm-se as seguintes emendas, que sao 
apoiadas: 

<e Ao § 2u do art. 7.º - Accrescente-se a im
portancia dos juros das apo!ices emittidas na 
província da Bahia, cuja emissão íoi contrariacfa 
pela ordem do thesouro de 26 de Noven1bro de 
1836, füncl1mdo-se na disposição do art. 81 da 
lei de 24 deOulubrn de 1882.-Salva a redacção. 
- Calmon,. ,, 

<e O governo fica aulorisado a dar uma gra
lificaçã.o de 240$ por anno "° actnal porteiro 
da alfandega da Bahia. -J. Pedreira. -Mon
tezmna. » 

O Sr. Andrada. Ma.ohado :- Eu -cuido que 
quando apparece na casa um facto que se prova 
de menos exacto, não é falia de tll'banidade 
dizer que foi avançado por ligeireza: falta de 
urbanidade seria dizer que fôra avançado com 
o fim de illudir, ou enganar. Ora, por occasiãO 
da discussão do voto de gra~s eu critiquei 
a administração de 19 de Setembro na.o por 
ter aposentado, mas por ter mandado pagar a 
um conselheiro de fazenda aposentado os seus 
vencimentos desde o anno ele 1831, ao que a 
lei lhe não dava direito explicito. Eu disse o 
nome do dito conselheiro, Jono José Lopes 
Mendes Ribeiro, e accresce:p.tei que o mesmo se 
fizera, ou faria a outros. O nobre ex-ministro 
pareceu affirmar que só aquelle facto exis'tia, 
e não contestou a aposentadoria allegada, só 
negou se tivesse foito outra; mas depois pela 
discussão ouvi·o Sr. contador-geral do tbesouro 
fallar na aposentadoria de outro conselheiro 
da fazenda, o Sr. Luiz Montinho, e o nobre mi
nistro affirmou que todos os conselheiros es
tavão aposentados; não houve pois da minha 
parte ligeireza em affirmar o que o mesmo 
nobre ex-ministro reconheceu. Agora vejo na 
veràade que houve engano de minha parte, 
mas não sou o culpado. Eu não fiz caso dos 
dous conselheiros que restão a aposentar, 
porque o nao devem, pois que estão empregados, 
os Srs. Verna Magalha.es e Pereirà da Cnnha. 
Se o nobre ex-ministro tomar o trabalho de ler 
o seu e o meu disc:urso, verá que precisamente 
nelles ae contém o que digo. O nobre ex-ministro, 
avançancio uma cousa que não parecia muito 
conforme ao succedjdo, induzio-tne em erro ; 
fique pois o barrete de ligeireza aonde está bem, 
e não passe para mim, a ~nem não cabe! 
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580 SES$ÁO EM 9 DE AGOSTO DE l8ô9 . 
Quanlo á segunda parte, o nobre ex-ministro, 

quando respondeu a esta parte do meu discurso, 
reconheceu sabei· elo pagamento feito a Israel 
de Paiva, o disse que o presidente da provincia 
o fizera 1101· haveL' na prnviocia do Rio Grande 
ordem para pngar por consignações o que a 
pl'Ovineia devesse; o ex-rninislL·o soube pois do 
pagamento, nllo se oppôi, logo, o ;·approvou ; 
não lhe fiz injuria em arguil-o disso. O:i docu
mentos que apresenta são-lhe mais desfavoraveis 
do que uteis. 

Houve a denuncia; mas quando? Depois ele 
certo tempo o Sr. ex-ministro mandou proceder 
ás averiguações necessarias ; mas mandou sustar 
a autorisação para pagar temporariamente, 
como devia ter feito ... 

O SR. CAM!ON: - Mandei sustar, estâ na 
mesa o docmnento que o pL·ova. (.Apoiado.:J,) 

O Sn. ANDRADA MACHADO : - Então digo que 
o nobre ex- minislro oh1·ou bem : eu nu.o sabia 
da exislenciu desse docnrnenlu. E11 nilo tinha 11 

rncnor duvida de que ú nobt·e ex-ministro nno 
1 ' ' I 1 . '1 ' 1.e1x.1rm ( e t ar as uccc:ssarrns provi! encrns, e 
colher i111'or11H1\\Õl'~ soh1·e n dc1rnncia dada, 
poslo q11e o ~c11 autor exigisse que S(} uc
Cltllnsso o seu numu ( pt·ecauçno muito ot·· 
di11aria ), poi:1 q11e f11\io 11111it.o bom conceito 
du nobre cx·mi11isl1·0 ; mus uno snhia quu Linha 
mnndndo sustar se111ull1anlcs pagamentos, e cio 
mc11 Cl'l'O é culpado o nubt·c ex-ministro,' que 
111\0 st! exprimia com a necessaria clareza ; mas 
ainda assim se nao l;n•u de todo o nobre ex-mi
nislro ; ulé quC' a denuncia se desse, tempo se 
passou, em que o nobre ex-ministro, sabendo do 
illegnl pugamento, o approvava ; é isto o que eu 
disse, é isto o que existio, até por confissão do 
nobre ex-ministro. 

O Sr. Ribeiro de Andrada : -Sr. presidente, 
pedi a palavra para responder a dous nobrns 
deputados, e serei breve, porque não gosto de 
roub,lr o tempo á camara. Começarei agra
decendo ao nobre deputado pela Bahia, a quem 
respeito, o haver annuido ás emendas da nobre 
com missão relativas aos consulados e alfandegas, 
e àeclarado que estava por ellas ; é uma hó
menagem ainda que tardia ás observações que 
eu fizera na discussão do voto de graças, e opi
niões que emittira contra o augmento de despeza 
nestas duas repartições, é um reconhecimento 
da possibilidade de simplificai-as, e simplifi
cando-as, de cortar ou diminuir despezas visivel
mente superfluas. 

Quanto á theoria da divida pµblica preconisada 
por alguns economistas, e aqui lembl'ada pelo 
nobre deputado para sustentar o·que dissera um 
seu collega na administraç11.o; que culpa tenho 
eu que este avançasse que o bom estado finan
ceiro do paiz se provava pelo progresso de todos 
os ramos da industria, e pelo augmento visivel 
da prospet·idade nacional, ao que repliquei mos
trando que esta apparenciade bem era antes ul:Da 

prova manifesta do nosso estado desgraçado, de
vido unicamente ao papel forçado que tinha mos, 
e que nenhum possuidor queria conseL·var? Que 
culpa tenho eu que o nobre ex-ministro, pedindo 
a palavra des~nvo1vesse a. referida theoria, e de 
alguma fórma ampliasse os beneficias qut~ della 
colhe a sociedade? Que fiz eu na presente dis
cussão? O qne era do meu dever, visto ni'l.O leL' 
podido fazêl-o na do voto de graças, sem razão 
do encerramento pedido e apprnvado ; de~en
vol vi a doutrina contraria, e demonstrei os ab
surdos que se segui!io de semelhante theoria, 
quaes o de fazer 6 igual a 2, e 18 igual a 14 ; ou 
em outrns termos, o absurdo de igualar quanti
dades differentes em grandeza. Se o nobre ex
ministro hoje adopta a doutrina que então e 
agora expendi ; se hoje se desdiz e abraça os 
meus principias, estou mais que satisfoito .. 

Eu havia lambem avançado no meu anlece
denle discurso, com o fito de convencet· a 
cam;u·n da necessidade de embicai· nu vereda 
das oeonornias, que a administraça.o de 19 
de Selembrn tinha, além dos creditas con
eedidos que dcsper.dêra, deixado de pagar 
parte dos quatro m íl e tantos contos, de que 
l'uzia mençao o olfü:io do aclual ministro da 
r.,.,c,1rl 11 e nuc ni,1•Ln11rii," u set·v.1',•os pt·eslados 
ll.l,-,1 \.,4U, '-f .... - \.,,.~._.(,1- --· _ y 

no tempo desta admi11istraçào ; que 1e~pondeu 
o 11ohi-e dep11ludo ex-ministro? Confessou qu_e 
pnrte dos serviços pela reparliçno da marinha e 
da guet·t·a nno havião sido pugos ; logo, nlio me 
combateu, logo, {!Oncordou comrnigo. 

Passarei agora a responder ao nobre deputado 
pelo Rio, contildc,r-geral do tl1esouro. Eu havia 
mandado uma emenda á mesa, pedindo a sup
pressão de dez contos na c1uota consignada para 
pagamento dos empregados das repartições ex
tinctas, baseadas em raZ:ões exaradas no meu 
discurso antecedente. O meu nobre collega 
com bateu esta emenda, e disse que grandê parte 
já tinha entrado para o serviço, que outros se 
achavão addidos ao thesouro e outras repar· 
tições, e que os restantes erão incapazes ; eu 
supponho que, ou por velhos e inhabilitados, 
ou por ínhabeis ; ao que respondo que, lan
çando os olhos pelo gi·ande numero de desem
pregados das ditas repartições que ainda existem 
em todas as províncias, não posso capacitar-me 
que todos sejão inhabeis ou velhos ; assim como 
não posso capacitar-me que todos os entrados 
de novo sejão babeis, e neste caso, inhabil por 
inhabil, ceda o novo o lugar ao antigo, que pelo 
menos tem mais pratica. Demais, se muitos 
destes já se achão addidos e servem como _taes, 
é uma prova de que merecem confiança, e 
devem ser preferidos para todas as vagas, sup
primindo-se o que vencem por esta verba. Ora: 
que ha continuamente vagas, ninguem o póde 
duvidar, attenta a mortaiidade n:fo interrom- " 
pida de empregados ; e que as ha de haver, 
lambem é indubitavel; attentas as reformas 
que se têm àe fazer. Por ultimo reconimende 
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SESSÃO EM 9 DE AGO~TO DE Hs39 581 
o governo aos seus agentes nas provincias, 
que nas vagas de qualquer repartição pre
füno aos das repartições extincta.s que forem. 
mais capctzes. 

O nobre depntado pelo Rio pcrgnntou ainda 
se o director das minas e mattas da provincia 
de S. Paulo qnereria ser inspector de the
sourada.1 na.o obstante sua posição social ; o 
nobre deputi1do interpello11-me, e eu lhe devo 
urr::a respo~ta. lgnoro que cousa seja posição 
social qmrndo se trata de servir á µatria, sohre
ludo se este serviço urge. Se li\:era. S.3.Ude, 
nunca me esqui11aria de servir o Btazilj mesmo 
sem altender a interesses. Mas carregado de 
annos e de molestias, respondo q11e não: 
além dü,to ha ainda outt·a raza.o mui pon
derosa para . não aceitar- empr<·gos, e vem a 
ser : eu lenho 1'l nodoa de homem de i820 .=\ 
1822, e n11.o pertenço aos de ] 839 ; e como 
tal não q11cro ro11har a estes a gloda de fazerem 
o Brazil feli,., e de o conservarem unido, como 
até agora lêm feito. 

Resla-1ne por ultimo recWicn!' u111 cngnno do 
meu nohre collegri pela Purnliylin, quando, 
desejando o fim da disensst\u do Ol'l,'lllllt'lllo, 

para se poder entrar no conhPciino11lo dn 
credito q11c se eleve dai' ao gnvel'tlo 1 nvuw,:011 
que este devia ull podia apresentar a su1\ prn· 
posta sobre impostos. Dcclat'o q1w 11!l0 púde, 
porque a iniciativa destes compele privalivnme11lc 
á camara dus Jepttt.ados. Tenho flt1,dlsado o 
meu breve discllrno. 

O Sr. Oliveira espera que a cu1m11·a lwja 
de votar pelo snpprimento proposto de 20 
contos á província da Pat·.:diyba, que, em 
consequencia do môfo, está em extremo re
~uzida em snus rendas provincíaes ; hrwe!!do 
lavradores, que, colhendo antes mil arrobas 
de algodão, hoje nada colhem absolutamente : 
a quantia é. limitada, e é hoje a primeira 
vez que se trata de dar ao cofre provincial 
um supprimento que ha de sahir sim do c,Jfre 
gemi, mas do producto de impostos arrecadados 
ua província. 

Espera lambem que obtenha a upprovaçào 
da camara outra emenda, que propõe 12:000$ 
para a conclusao do cáes do Imperador na 
cidade da Parahyba. Não entra na exposição 
da utilidade da obra, que a eamaru. já reco
nheceu quando consignou uma quantia para 
seu começo. A obra está principiada, e muitos 
rnalerfaes se achão · comprados, e preparados : 
se não fôr votada uma prestação para a con
tinuação da obra, o trabalho feito deteriorar
se-ha ; os materiaes ficaráõ perdidos, e a nação 
soffre1·á o prejuízo de não pequena somma 
assim e,npregada. · · 

Já não póde servir de Ôbstacu1o a duvida 
apresentada poi· um Sr. deputado de Minas 
a respeito da redacçto da. primeira emenda, 
que dava lugar a receiar que se fosse pre· 

judicar alguma outra obra para que se con
sigM!O fundos : el\a está sub5tituida por outra, 
cuJa redacçno remove·tal duvidn. 

T:10 grande é o respeito que consagra ao Sr. 
Andrada Machado, que não µ1·ocurará analvsar 
até que ponto é justà a asserçllo deste St'. d~pu-
1.ado a respeito da fortaleza do Cabedello ; mas 
tem a satisfação de anouncia1· à camara que o 
Sr. Anàrada :Machado julga hoje de outra rna
neirn., e qne eslá resolvido não só a volar pelas 
emendas em discussão, mas atê. a dar seu voto 
para o reparo desta forta}eza 9 quaudo deste 
negocio se tral1r1 convencido como está de 
que é menos exacta a persua.sã.o em que estava 
de que se havia consignado muito dinheiro parn 
esta obra, e otilras necessidades da provincia 
da Parahyba, pois q11e hoje conhece que nada 
disto aconteceu. Verdade é qne no anoo pas
sado a carnara votou pela consignação de 12 
contos pnra o reparo da fortaleza Ju Cahe
uello, mas a einenda foi supprimida na reducçflo, 
scrido fl quarrlia englobada em outras votu(fos 
put·a oh1·a~ militul'es, e o Sr. 1ninistrn1 nao 
\tl.)\\do \\\.\ \e\ d1•-,,\g1mdf\ ctilt\ obra, nM mandou 
p1'1Jl.!1)dUI' no dilo l'L'pnro. 

Pude u r:aurnr·a q1w ullcnda nos intcr~sscs da 
prnvitu:ltl tfa Parnllylm, e de tod!i5 as mais 
p l'o \1 i 1tl!Í118, e q 11u nno ,í11sli fique as aq;uições 
r,110 ll1e l'a;1,en1 os inlmig-o::i da 11niito. A pro
vinvia da Parahyba nao e:dge armas, generaes 
e Boldailo~ ; o que des~ja sómente é um presi
de11le illt1slr,1du1 que cffectivamente se occupe 
uu seus t1l.!gocios, e cuide dos interesses · da 
pl'ovincia, e q11e se lhe consignem estas pequenas 
quantias para acudír ás suas necessidades para 
a conlinuaça.o de suas obras, e reparo das que 
deli e carecem. 

Nada dirá sobre ::is outras emendas, conien
tando-se em dat\ ou negai--lhes seu voto symbo
Iieamenle. 

Queria tambern combater a doutrina da pre
lendida excellencia da divida publica, questão 
movida por occasião da discussao do voto de 
graças, e que hoje foi novamente trazida á 
casa ; mas corno o Sr. ex-ministro da fazenda, 
que havia em outra occasião tomado a defeza 
desta doutrina, hoje se retractou solemnemente, 
seria pouco generoso insistir em combatel-a. 
(Apoiados.) Dirá comtudn que não deseja para 
o Br;.12.il a felicidade dós inglezes nesta parte. 
Ninguem ignora a miseria das classes mais 
numerosas deque11e paiz, cuja .~ivida aliás 
monta a mith.ões. Não deseja. para o Bi:aiil a 
felicidade dos habitantes da Inglaterra. 

O Sr. Coelho Bastos propõe que haja sessão 
amanhã, apezar de- ser dia sanlo. 

Consultada a camara, decide pela negativa. 
O Sa. PRESIDENTE dá para orde1n do dia 12 

do corrente a mesma de hoje. 
Levanla-se a sessão ás 2 horai da tarde. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:40 - PÃ¡gina 1 de 19

582 SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1839 

Sessão em 12 de A.gosto 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJ'O VIANNA 

SmtlllARIO. - Expediente. - Indicação do Sr. 
Nunes Mach!tdo sobre a C1'Íse aetual, - Re
querimento e ea:pZ.ieação do Sr. Carneiro da 
Ounha ; o nobre depiitado ojfereee mn co1~to 
de 1·éís á nação. - Requerimento do Sr. 
Penna sobre a crise actital. - Ordem do 
dia. ·- Orçarnento da .fazenda. - Discurso 
do Sr. Belleza ; estado do Maranhão, etc., etc. 
Encerramento da discussão .. Votaçã.o. 

A's 10 horas da manha faz:se a chamada, e 
logo que se reune nnmero legal de Srs. depu
tados., abre-se a sei-;sao, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Fallã.o com causa participada os Srs. An
dréa, Lima e Silva, Ferreira da Costa, Bus
tamante, Carneiro Lea.o, Pinto Coelho e Assis 
Mascarenhas ; e sem ella os Srs. Souza Franco 
e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1" Sr:cRETARio dá conta do expediente, 
lendo o see:uinte officio : 

Do ministro da fazenda, rep)ettendo os pa
peis sobre a demissno do Dr. Antonio de An
drada Luna, do lugar de -inspeclor da thesou
raria da provincia das Alagôas,-A. quem fez 
a requisição. . 

Fica sobre a mesa o reqnerimenlo de João 
Comonos e C',.. para o Sr. presidente o tomar 
em consideração. 

Lê-se e approva-se a redacção âa resolução 
approvanào a pensão àe 240$ concedida a 
Antonio Joaquim Nunes. · 

São iídos os seguintes pareceres, julgados 
objecto de deliberação para se imprimirem os 
projectos de resolúça.o nelles declarados, a 
saber : : 

Da commissão de instrucção publica : 
1< A cornmissno de instrucçáo publica leu ore

querimento de Ernesto Frederico Pires de Fi
gneiredo Camargo, no qual allega que tendo-se 
dirigido do Maranhão á Bahia, com o fim de 
matricular-se na escola de medicina daquella 
cidade, n~o póde ser admittido á matricula do 
1" anno, porque sendo demorada a sua \'iagem 
chegou fóra do tempo marcado para os exames 
preparatorios ; pelo que nrio sendo a este res
peito deferido pelo director, por lhe não com
petir, foi comludo admittido a frequentar como 
ouvinte o dito 1 º mino. Nestes termos recorre 

· á esta augusta caro.ara implorando a graça de 
ser ad~iltido áquella _matricula, precedendo 
os competentes exames. A commissao con
siderando que o facto de chegar fóra de 
tempo nAo · póde ser imputado ao suppli
cante pela incerteza das viagens de mar; 
que este tem frequenta,qo copi assid!lidade e 

aproveitamento as respectivas aulas, como 
mostra por àocumentos, e que a mercê, que 
pede, em nada offende a lei, pois, que se SU· 
jeila a cumprir quanto ella exige, reduzindo-se 
a graça unicamente á uma simples dispensa 
de lo pso de lem po, é ele parecer que St'ja o 
supp]icante deferido na fórma que requer ; e 
para este fim offerece á esta augusta ca.mara a 
seguinte resolução : 

cr l.º O dírector da escola de medicina da 
cidade Bahia fica au!orisado a admittit· á ma
tricula do 1 º anno o estudante Ernesto Fre• 

. derico Pires de Figueiredo Camargo, nma vez 
que para esse fim se mostre Irn.bilitado na 
fórma que exigem os estatutos. 

cc 2.º Ficão suspensas para este fim sómente 
as leis em contra rio. 

rr Paço da camara dos deputados, 4 de 
Agosto de 1839.-L. J. Ribefro. - Bi,-;po de 
Ouyabá.-Bai1deira de 1}lello, vencido, >1 

Da coinmissno rle pcn~ucs e ordenados : 
u Por decreto de 27 de Maio deste anno, con· 

cedeu o governo a G11ilhcr111irHL Lilt u penstto 
annual de cento e q11iu·enln e q1.1at1·0 rnii réis, 
em remuncrt\<;l\n dos Sl!L'\'i\\OS de seu marido 
nllemlto PedJ'o Lix, q11c morre11 pelejando contra 
os rebeldes nn jH'ovincla de S. Pedro do Rio 
Grnndc do Sul. E como, além desta cfrc11m
stnncias, accresce a de ter ella ficado no maior 
desamparo, e com sele filhos, quasi lodos me· 
norcs, segundo consta dos docurnenlos que 
acompanhárAo o mesmo decreto, é de parecet· a 
commissilo de pensões e ortlenados; que seja 
approvada a pens:10, adoptando,se para esse 
fim a seguinte resoluçao : 

u A assernbléa geral legislativa resolve: 
(( Artigo unico. Fica approvada a pensãO 

annual de 144$000, conferida por decreto de 
27 de Maio de 1839 a Guilhermina· Lix, em 
remuneraça.o dos serviços de seu marido o 
allem:lo Pedrn Lix, que morreu em combate a 
favor da integridade do imperio na provincia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

1< Paço da' camara dos deputados, 8 de Agosto 
de 1839.-M. I. Gavalcanti de Lacerda.-J. 
M. Carnefro da Cunha.- Gomes àa Fonseca,, )) 

São a pprovados os seguintes pareceres : 
Da 3ª commissãO de fazenda: 
« D. Maria Joaquina. da Conceição e outras, 

julgão-se com direito de haver da fazenda pu
blica ceda quantia que dizem ser de 520$473, 
declarando, que a unica duvida que se lhes pôz 
no thesouro, fôra a necessidade de providencia 
legislativa, attentas cerias circumstancias que 
expoem ; e porque o requerimento se acha 
despido de documentos, força é, que o governo 
esclareça a questão, e o que a respeito occorre, 
e por isso a 3"' commissão de fazenda requer 
que se peção inforrl1ações circumstancindas ao 
governo. 

·,< Paço da camara dos deputados, 7 de Agosto 
t'l~ i889.-J; J: Paelieco!-S. Martin,,» 

o 
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Da commissã.o de jnstiça civil : 
cc A cornmíss·ão de j11stiça civil, a quem se 

acha affecto um requerimento de .José Marlin:;; 
Vieira, solicitundo un1 acto legislativo para que 
possa ser pago da quantia de 1:900$000, cm 
que por sentença foi condemna<la a fazenda 
publica, e proveniente de nma presa; que lhe 
foi declarnda má, é de parecer que o mencio
naékl requerimento e documentos sejn.o en
viados á 3" commí,,são de fazenda, por ser a 
competente para conhecer do caso. · 

<< Paço da camara dos deputados, 9 de Julho 
de 1839.- Tosta.- Mendes dos Santos.- 1rL 
L Cava.lcanti de Lace.rela. )) 

. Fica adiado, por se pedir a palavra, o se
gninte parecer da commis::,t\o de constituição : 

<< Os ofüciaes superiores e subalternos da guar· 
nição da provincia de Pernambuco pedem á 
assemblé:i geral legislativa que haja por bem an
nullar o decreto de 4 <le Dezembro de 1833, pelo 
qual o governo der::ht·ou n João Pedrn Araujo 
de Aguiar, ex-capilllo de artí!haria da mesma 
província, de~lítuido dos tfüeitos de cídad1l.o 
brnz11l:ii·o, po1' liuver incorrido na disposiç:to do 
art. 7º § 2º ela constilui,:ão! aceitando emprego 
<lo governo porluguez, sem a necessaria licença 
do deste imperio. 

« A commissão de comlituiç:10 não pó<le 
deixar de reconhecer a nullída<le do decreto, 
embora assenlas:;e sobre jnsla- causa, por en
tender que os cidadãos brazileiros só por sen
tença do poder judicia.rio podem perder os 
direitos que a constituição lhes outJrga: e até 
o governo parece ler reconhecido já este prin· 
cipto, revogando o mesmo .decreto na parte 
relativa a outros cidadãos nelle comprehendidos: 
como porém ao poder ~xecutivo compete de
rogar os dec1·etos dos seus actos, é a mesma 
commissao de parecer que o requerimento dos 
supplicantes se remetta ao governo, a quem 
pertence o deferimento. 

ir Paço da eamara dos deputados, aos 6 de 
Agosto de 1839.-J, Clemente Pereíra.-Bar
reto Pedrnso. ); 

VOTO SEPARADO 

cc O abaixo _assignado membro da commissão 
de consliluíção concorda na conclusão do pa
recer acima; não adopta porém todos os pl'in
cipios estabeh::cídos no sen preambulo; porque 
entende que não existindo lei qu~ torne neces
saria uma sentença do poder judiciario1 para 
verifieaçao da perda dos direitos impostos 
pelo § 2º do art. 7º da constituiça.o politica do 
imperio7 julga se na.o póde chamar nullo o 
decreto de que se trata i quando elle não vem 
a ser mais que · uma dechlração de que o impe
rador na.o cone•)deu licença para o cidada.o de 
que se trata poder aceitar sem incorrer na 
pena do referido p~tragrapbo - emprege estran
geiro - ; e como o abaixo assignado entende 

que só o gove1;no se acha uu~ cÍn.;u11ustaui.;ia~ 
de fazet' declarações taes, por isso lhe parece 
que ainda quando se fizesse lei para regular a 
n1anejra peatic{c. de se verificar a perda de 
dir(~ito,; imposta pelos paragraphoi;;; do dito art. 
7º da constituíção, podia-se sem inconveniente 
deix.ar ta.l atlribuiçllo sob a alçada do poder 
administrativo. 

(r Paço da camara dos deputados, aos 6 de 
AgostO de 1839.- Honorio Her1neto Carneiro 
Leãa. » 

Lê·~e~ e _reri;ette-se á comrnissã~ de poderes, 
u seguinte indicação: 

(( Indico quo sejà convidado o Sr. João Can
dido de Deus e Si! va, como deputado pelo Pará, 
para vir tomar assento na camara, visto que já 
consta official mente que não póde comparecer o 
supplente immediato, o Sr. Marcellino José 
Cardoso. 

« Paço da camara dos deputados, 12 de Agosto 
de 1839. - H. Ferreira Penna. i1 

O Sr. Nunes Macha.do, obtendo a palavrn 
pela ordem, declara que ltm de fazei- uma 
indicaç1\o 7 que é a seguinte : 

u Indi,!o qne po1· meio de uma mensagem 
ao chefe <lo poder executivo se convide ao 
governo a vir expôr á camara a causa das 
desordens que appur<:cem em diversos pontos 
do irnperio; afiançando-se-lhe que o corpo 
legishtivo se acha possuído do patl'iolico 
desejo de ajudar ao governo na glot·iosa em· 
presa de salvar u patria e a monarchia con
stitucional representativa e o throno do Sr. D. 
Pedro II, e que nenhum deputado se retirará 
este anno de seu posto sem que ~e tenhão 
tratado e discutido as leis reclamadas para 
sal vaça.o do estado ; e indico mais que nossas 

. sessões durem seis horas, e se convide ao 
senado pai-a, unido com a camara dos d~pn
tados, trat,w de curar os males que affügem 
o paiz, etc. ;i 

Continuando o orador, diz que, a vista do que 
se sabe1 parece-lhe que nílo poderá ser taxado 
de visionario se por ventura disser á camara, 
ao Brazil inteiro, que a d~sordem formiga por 
toda a parte do Brazil. Vê que o imperío se acha 
em uma conflagraçlla quasi geral·: vê que os 
rebeldes do Rio Grande do Sul invadirão já 
a provincia de Santa Calhariua ; já tomál'ãO 
dous pontos importantes do seu territorío . .. 
A occupação da viBa da Laguna arneaça uma 
invasão na comarca da Cor-iliba. · 

O SR. ANDRADA MAClIADO :-Engana-se7 nada 
tem que receia1-. 

O Sa. NUNES MACHADO continúa demons• 
trando o estado em que se acha a provincia, 
da Bahia, ameaçada de uma nova rebellião ; 
se olha para o Maranhão, vê que a cidade de 
S. Luiz está acneaçada por uma horda de 
rebeldes em numero de mais de_ seis mil; vê 
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ane a cidade de Caxias. nonto muito imnor
t~-n-te d; provincia, já foi 'ir;vadida ~ nota eaifim 
que o Piallhy e o Ceará existem igllalmente 
ameaçados, e que o Brazil está quasi em ut1i.1 

confl<lgração geral. Em meio de· tudo isto, vê 
um governo fraco, um governo sem acção,· um 
governo obrando pouco, e dizendo nada. Parece
lhe que nas circumstancías em que se aclia 
o paiz devia o governo buscar por todos os 
meios possíveis unir-se com a c.1mara, unir-se 

'I ~ • 1 J • • • • com o corpo 1eg1stauvo, para que .11.rntos tomem 
as medidas que convém. (Apoiados.) Observa 
porém que os ministros rnostrão-se receiosos~ 
que tudo nelles é segredo, nada declarão. O 
orador n!l.o quer que o corpo legislativo governe 
o paiz ; e só deseja que o governo falle com 
'lerdade e franqueza, que diga se tetn ou não 
os meios necessarios para bem govetnar o paiz, 
e fique convencido que não póde bem governar 
sem o auxílio do corpo legislativo. 

O orador confia na probidade, na horua e 
patriotismo dos rninistros da corôa, confia que 
saberáõ eJies sahir da posiçào diHicil em que se 
a.clião; porém nao póde deixar de notat· que 
o governo iJOr esta occasiao está como as· 
sornbrado, e parece-lhe que alguma potencia 
invisivel tnrnstorna os passos do governo, de 
modo que é preciso que a acçao do corpo le· 
gislativo venha auxilial·o. Observa que s~ tem 
procurado por todos os meios de~ucreditar as 
instituições do paiz, desacredit::lr a camara, 
apontando-a como a causa unica de lodos os 
males do Brazil. 

Com a indicação que apresénta n!l.o tem o 
orador em vista senão abrir un:1 campo em 
que possa o corpo legis_Jativo desmenti!' .1que!les 
que procura.o desacred1tal-o: não tenf em vista 
senão offerecer um meio para que o governo se 
desembarace do estado em que está, e venha 
ao seio da representação nacional demonstrar 
quaes s9.o. as causas dos males que pesão sobre 
o paiz, e pedir os recursos que el!e julga neces
sarios pam salvai-o. (Àpoiados.) 

O il\ustre orador conclue, notando que lhe 
parece que grandes cousa.s se preparão em nosso 
paiz, · pois até já ·uma folha, que dizem ser 
orgão de!!sa potencia invisivel, acaba de acon
selhar como medida salvadora do paiz a. dieta
dura ! .... Nada mais dirá, tire quem quizer das 
pa1avras que tem apontado a necessaria H
laçào. 

Lê-se a indicação do illustre dt>putado, que 
é remellida á commissão de constituição. 

O Sr.· Belleza declara que, não querendo 
tomar o tempo á camara, tem alé hoje guardado 
~ilencío ; II!as que as circumstancias em que se 
acha sua província (o Maranhãa) exige que diga 
alguma cousa. Mas para não alongar mais a 
discussão pede aos seus illuslres collegas que 
têm de fallar antes · delle no orçamento, que 
.)he ,deixem fallar . primeiro, pois tem de 

dirie:ir varias internellacões· ao mi_nistro; _ s_e 
lhe u não consenten'1 -· niandará um requert
menlo .... 

'l ARIAS V ozEs declárão que na presença do 
rni_nist_ro consentiráo que o nobre deputado falle 
primeiro. 

O St. Carneiro da Cunha pedio a palavra 
parn tnandar um requerimento á mesa, e para 
dar uma ,;ulisfaçM á casa ácerca do. que disse 
na sessão àe 8 do corrente. Tendo chegado 
(no dia 7) a esta côrte a tristis~ima noticia àe 
terem os rebeldes do Rio Grande do Sul tomado 
a importante vitla da Laglina da provincia de 
Santa Catharina, abandonado cobardemente 
aquelle ponto o commandante da forçà legal 
Villas--Boas! e si111nltanea1nente tendo .. se-lhe 
entregado ao entrar para a c:1mara a vergonhosa 
capitulação rla cidade de Caxias, pretendia fazer 
urna indicação, afiin de dizet··se ao governo que 
a camarn dos represenlantes da nação se achava 
prompla e uisposta parn decretar as medidas 
qne o mesmo governo julg,1s~c necessarias para 
sul var o lhrono constitiwional do augusto e ín
nocente orphão que a Peovidenciu ,entregára á 
generosidade da nM;rto lm1.zileira, e ao mesmo 
passo debellat· esses insolentes anarchislas, essas 
feras sedentas de sangue e de OUL'o~ que, á ma
neira de furias vomitadas pelos infernos, tudo 
v1·etendem aniquillar e destmir. Ouvindo ler
se o officio do governo que }1~dia a di:;.pensa 
do general Andréa par,l ir def~ndet· aquella 
província, e na.o esµernntlo ouviL· u,na voz que 
combatesse uquella medida, e menos algumas 
recriminações de alguns de seus illustres col
legas, ficou tão desgostoso e penetrado de dôr, 
que chegou a diier que não voltaria mais a esta 
casa. anando o seu pensamento deveria ser 
mocÍifiêado corn condÍção de que só o rnali
saria se em casos taes assim continuassem as 
discussões, e de novo apparecessem taes recri
minações, o que de certo na.o espera. Não eslá 
friteiramente desanimado, e ainda confia no 
brio e no bom senso da naçao brazileira qne },a 
de salvar o paiz do abysmo em qne o querem 
lançai· espiritos infensos á ordem e á libeL·dade 
legal. Concluindo o seu disc1il'so1 lembra aos 
legislad.:ires, aos ministros, aos magislrados, aos 
jurados doBraziJ, que a espada de Damocles está 
suspensa e segura por delgado fio, e que o golpe. 
ou ha de desfechar na cabeça. dos crüninosos e 
rebeldes, ou na dos innocentes e amigos da 
monarchia constitucional. Julga por tudo isto 
que é mister proclama1·-se á nação, despertal-a 
do torpôr em qtie se acha submergida, infun
dindo-lhe virtudes civicàs, chamando a moci
dade brazileira ás armas, e os capitalistas a um 
emprestimo gene1·0s01 sem premio, para as ur
gencias do estado. Nas actuaes circumstancias, 
apesar de ter pequena fortuna, offer-ece um 
conto de réis, qué a nação lpe pagará quando 
puder. 
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O Sa. CosTA MIRANDA :- E' pouco. 

O Sa. CARNEIRO DA CuNaA : - E' pouco ! ... 
Comparando a minha fortuna com a do nobre · 
depulado, talvez se reconheça que ul:l.o é pouco. 
Na.o obstante, se o nobre deputado dér 4 contos, 
eu darl:li 8~ e peço que não zombe di"sto. O 
ora.dor faz esta oft't->rla, porque é movido ~elo 
ze]o patriotico. (Apoiados.) Não offerece a vida, 
porque não sabe se poderá encarar a morte .cºf!l 
a coragem que é precisa. Já deu á sua provm?ia 
500$ para fazer-se uma cadêa, dará mmto 
mais se ella precisar e elle puder ; julga que 
se todos os brazileiros, todos os capitalistas offe
recessem seus contingentes, a nação po~eria _ter 
10 ou 12 mil contos. Melhor teria sido 
para esses que em Caxias perdêrão 100 e 
200 ·contos, que com o patriotico sacrificio 
de 2 ou 4 contos tivessem salvado suas 
fortunas. 

O orador declara que o mal está muito ra
dicado ; não é a camara só a culpada, nem ta.o 
pouco só governo. A camara se compõe de 
bt·a?.ileiros, assim como tambem o gove1·no. 
O que póde, porém, elle fazer? Remettendo os 
criminosos para os jurados, e estes absolvendo
os, como ha de salvar-se o estado ? Eis-aqui a 
causa dos males do paiz; se todos cumpris
scmos com os nossos deveres, na.o teriamas de 
lamentar tantos infortunios; espera, porém, 
que o corpo legislativo loma1·â na devida con
sideração o que acaba de dizer, e desen
volverá todas as virtudes que sa.o precisas. 
Manda á mesa seu requerimento, que é o se
guinte: 

ir Requeiro que se recommende ao governo 
que faça um appello á naça.o chamando a mo
cidade brazileira ás _armas, e os capitalistas a of
ferecerem um empreslimo sem premio, afim de 
salvar-se a monarchia constitucional e a inte
gridade do ímperio. » 

Vai remettido á com missão de constituição. 
Lê-se o seguinte : 
« Tendo a carnara dos Srs. senadores nomeado · 

uma commissão especial para que, ouvindo os 
ministros da justiça e da guerra, proponha as 
medidas necessarias para o restabelecimento e 
conservação da paz nos diversos pontos do im
perio que se acha.o perturbados ou ameaçados : 
e convindo que esta augusta carnara se apresse 
a concorrer para ta.o importante fim com 
todos os meios que esli verem ao seu alcance, 
requeiro : 

cc ·1°. Que acamara nomêe uma commissão 
('Specfal de tr.es membros para.ser incumbida do 
trabalho acima indicado. 

cr 2º. · Que se eommunique esta deliberação 
ao senado, declarando-lhe que a camara julga 
muito conveniente que as duas commissões se 
reunão para trabalharem de accordo. 

cc Paço da camara dos · deputados, 12 de 

tq~Q ll 

Agosto de 1839. - O deputado H. Ferreira 
Penna.» 

O Sr. Penna, propõe a urgencia do seu 
requerimento. A urgencia é apoiada e ap· 
provada. 

O Sr. Bezende pronmtcia-se contra o reque
rimcmlo. Nao votará por essa commissão de sal~ 
vaça.o publica, pois não estamos ainda nesse 
apuro, e elle ainda.nutre esperanças lisongeiras ; 
espera que o governo obre com acerto, venha 
pedirá camara o que necessita para salvar o 
paiz; cumpre porém que a camara deixeª.º go
verno procurar e trabalhar para a prosperidade 
publica; nQo se vá complicar as cousas, em ~ez 
de remedial-as ; parece-lhe que o medo parra 
sobre as cabeças dos Srs. deputados, ·e dieta~ 
lhes medidas de irreflexão. E' necessario que a 
paz se restabeleça nos corações, e com a cabeça 
fria e cheia de reflexão medite a camara nessas 
medidas que se lhe lembrào· como salvadoras. 
Lastima os desvarios de muitos brazileiros; 
mas nem por isso tem perdido a ~sperança. Os 
males do paiz são de dillfoil cura, estão um 
pouco aggmvados,. deixárao que us fel'idas se 
callejassem, apenas se as tem coç1Hlo, nno sel'á 
pois em poucos dias que sm·ào cnradas. E' ne
cessario paciencia, sangue füo e constancia. Os 
rcmedim; não são bons quando pal'lem do en
Lhusiasmo. P.:ll'ece-lhe que ha empenho em 
avultar os males que nos affligem, os qn~es não. 
são tão graves como se tem afigurado. Vota pois 
contra o requerimento. 

O Sr. Ferreira. Penna., apre:;enlando es~e r~
querimento, teve em vis.tas um resultado 1!1te1-
ra.mente diverso daquelle que parece 1·ece1.ar o 
nobre deputado por Pernambuco ; nllo iniciou 
medida alguma para ser aqui discutida po1· ca
beças esquentadas (como se exprimia o nobre de-· 
pulado}; na.o pretendeu incutir terrores na po~ 
pulação e na camara, nem exagera 1e maneira 
alguma a gravir.lade dos males pubh~os; mas 
ao contrario indica que duas· commissões 
reunidas trabalhem com toda a calma e re
flexão em seu gabinete, pa l'a proporem ~s . 
medidas que mais acertadas parecerem. 

Um nobre deputado indica que se dfrija uma 
inensa.gem ao llll'ono, exigindo que o ministerio 
se hpresente peranl.e as carnaras, pat·a expôr 
francamente o estado do paiz, e apontar as 
causas dos males publicas i outrn dispõe-se 
a intcrpellar já o ministro da fazenda s~bre os 
acontecimentos uo Maranhão e do Braz1I em 
geral; e outro finalmente quet· que se recom
mende ao governo que di1·ija um m:-.inifeslo á 
naçllo, chamando a mocidade ás armas, etc. 
Julga o orador que a todas essas moções é pre
ferivel ,o seu requerimento. Não acha con
veniente que taes negocios sejão minuciosa~ 
mente tratados pelos ministros perante a ca
mara, tanto porque na.o fallã.o aos S1·s. depu
tados informações bastantes para. for:mar seu 

74 
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juizo sobre os diversos acontecimentos, . com o 
porque a experiencia o tem convencido de qae 
a publicidade de certas discussões nesta casa 
tem cada vez mais compromettido a causa 
publica. Nao sabemos com certeza o que se 
passa entre os rebeldes, e apenas a valiam os as 
suas forças pelos desastres ou del'rotas que sof
fremos ; mas. a discussão e a imprensa re
velão-lhes todos os nossos recursos e nossas 
fraquezas ; elles sabem de que tropas podemos 
dispôr, se são ou não disciplinadas, qual o con
ceito que nos merecem seus chefes, e até 
conhecem que os gener·aes nome;1dos pam 
fazer-lhes a guerra são aqui mesmo cobtrtos de 
censuras e jnjurias que muito prt~judicão a 
força moral de que necessitão ... 

O SR. MARINHO :-Venha mais essa censura 
á camara. 

O SR.-FERREIRA PENNA não trata de censurar, 
mas de referir francamente o que aqui se lcm 
passado, e que ninguem pnderá negar. Não 
deseja mesmo sei· mais extenso, posto que 
outras muitas reflexões lhe occori·ilo neste 
momento; julga que do seu requerimento 
pode1·á provir alguma utilidade, pot·que, sem 
ter-se um ponto fixo para as discussões, poderá 
a camara perder muito tempo sem adaptar 
medida alguma eflicaz. 

O Sr. Galvão está de accordo com o nobre 
deputado de Pernambuco, e declara-se contra o 
requerimen~o, porque não deseja que medidas 
salvadoras sejao tomadas com tanta preci
pitação. 

Querer-se-ha que tome a camara as rédeas 
da administração? Já se não tem confiança no 
governo, que o não julga.o capaz de vir a esta 
camara propôr as medidas que entende neces
sarias para salvar o paiz P Não; Catilina não 
está ás po_rtas de Roma. O -orador pede a seus 
collegas que se nllo deixem possuir de vãos 
terrores, lembra-lhes que muitos hrazileiros 
existem em cujos corações palpita o amor da 
patria. Se é esse temor, se é o receio dessas 

· censnras que têm sido feitas á camara, quem 
move os Srs. deputados · a proporem essas 
medidas, pede-lhes o orador que esteja.o m~is 
calmos, e qut: despresem essas censuras, pois é 

· sabido que a~ discussões quer breves, quer 
longas, silo da essencia dos governos repre
sentativos, nascem das _ garantias constitu
cionaes ; se as longas discussões sn.o más para 
a prompta marcha dos negocios, ellas são con
_venientes, porque fazem apparecer o pensa
mento explicito da camara; e emfim cumpre 
aceital-as, porque são ellas que tornão impos
sivel a tyrannia de um D. Miguel, ou a desse 
homem qlle devasta um dos estados visinhcis 
do imperio. 

O orador ainda confia nas puras intenções da 
camara e no patriotismo da nação. Os anar
chislas formão uma pequena frac9ão no meio 

della, e sua grande maioria os ha de facilmente 
a niquillar. 

O que o orador mais 1·eceia é esse clamor qµe 
se vai levantando por esforços da intriga, clamor 
que illudio o fundador do imperio, e tão caro 
lhe custou, clamor que se vai erguendo de novo 
para comprometter o throno de seu filho, e o 
futuro do governo rnonarchico no Brazil. 
(Apoiados.) 

Vota pois contra o requerimento, pois não 
acha nece.ssario recorrer a esses meios. 

O Sr. Moura Magalhães acha que o rcque-
1·imento llo uohre d:.:pt1tat.l,J é um pouco intem
pe:::;livo : {: v,~t·datk que as cil'eu:nstancias do 
µ;1iz são urgenle:; e reclami\o medidas enet·· 
gic:as ; mas entende que essas medidas devem 
pal'fü do governo ; elle pela ulta pcisição que 
occupa eleve sabei· quacs ns 1m~didas qne cumpi·e 
tomai· para preservar o paiz do contngio do es
pfrito vel'tigninoso e da disco1·dia que vai se 
tornando gemi. Deseja que o· governo venha de
positar no seio d .. t rcpresentaç:10 nacional as 
suas retldxões, que diga de que precisa, e então 
a camarn tlo3 Srs. deputados dirá que está 
prompto :í custa de todo o sacrilicio a trabalhar 
-para manuten<:,ilo .da ordem e prosperidade pn
blica. (Apoiac{os.) Desejava que o governo, des
pindo-se desses temores que tem mostrado, 
viesse expôt· a necessidade que tem de taes e 
taes recul'sos ; quizera que o governo, des
prendendo-se desses temores, foliasse franca
mente, bem certo que a representação nacional 
é dotada de patriotismo, e que ha de dar-lhe 
força, arbitl'io e dinheiro, elementos essen
ciaes para manutenção da ordem. 

Pede a todos os Srs. deputados que se deixem 
de chimeras, qne só nos têm dado em resultado 
enganosai:: esperanças. e inconvenientes para 
o paiz. 

E' por estas · reflexões que vota contra o 
requerimento. Lembra porém antes de ter
minar, que o senado já nomeou uma com
missão afim de examinar as causas dos males 
que affligem o paiz e propôr medidas para tran
quillidade publica. E:' pois escusado que esta 
camara nomêe outra: se o senado para o tra
balho de sua commissão entender necessaria a 
coadjuvaçãO da camaL"a, então elle a convidará 
a nomear uma commissa.o 'de seu seio que 
trabalhe conjunctamente. Será isso regular ; o 
que se prop.õe, porém, é inconveniente, e por 
isso votará contra. 

O Sr. Carneiro da Cunha. nota que tem-se 
combatido o requerimento por dizer-se que 
pertence ao governo propôr essas medidas de 
salvaçào , mas se o governo não tem cumprido 
com esse dever, poderá sua inacção tolher a 
camara de tomar a iniciativa dessas medidas? 
O senado já não o fez? Será. preciso á camara 
que os senadõres lhe mandem dizer que é 
necessario nomear uma commissão para tra- . 

" 
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balhar de accôrdo com eJJes para a salvação do 
paiz? Donde nascem esses temores? Se o go
verno acaso não cumpre com o seu dever, 
acabe-se este governo. 

Vota pelas medidas propostas pelo nobre de= 
putado que acabou de foliar. Vmhão á camara 
os rninish'os: nomêe-se a commissuo, porque 
c;:p (;~Ji]in,:i. n~n p,_tl'! !CÍ<:: pnr!!l<:: nP "Rnm::i; <::P ::i 

capital do imperio está salva, muitos Catalinas 
já batem ás portas das capitaes de algumas 
orovinciRS ; iá se assenhoreão de suns cidades. 
b orador nota que 11or toda parte ergue-se uma 
voz, pedindo á camara salve o paíz, e quando 
urn nobre deputado faz um requerimento para 
satisfazer a esse justo clamor, levanta-se logo 
outro deputado para censurar de intempestivo 
esse requerimento, para declarar qne el\c iri
fünde lerr0r ! Pois o terror já n1l.o está infun
dido? ,Julgando necessario mostrar que a ca
mara de a<;côrdo com o governo trabalb11.o para 
a prosperidade da palria, vota o Ol'arlor pelo 
requerimento. 

O Sr. Anô,rada Macha8.o oppóc-se ao re
querim~ n to pelo mesmo motivo de conhccet· 
que é ~lo governo q11e compete apl'csentar à 
casa o remedio que DS éircumslunci:1s elo paiz 
reclamão. Silbe qne os nossos males têm ido 
r:rn augrnenlo lalvei porque os medicas que os 
têm tratado n30 suo medicos, e sim 11 ns c11-

randeirns. (A poúulos.) l'vfas deve por isso a 
camarn tomar a iniciativa em um negocio que 
perlenc~ espe(:i,:drnenle no governo? Vê que no 
senmb, querendo um senador tornar seme
lhante ingerencia, di:;:,c nm rniuistro d_a c:orõa 
qne não er.-1. pt·ecisçi ta11to e;-,lronclo ; ora, 
quando o gnv,'rnt) clcclara qne se :,r:ha com 
força, quando 11f1n :: requer, serão os legisla
dores que l11e it·:\o d::r aqililio qne eHe r1Jo 
pede 7! E;:;pern pois CJi!~ () governo cumpra a. 
sua missão : elle sabe ta 111 bem os seus deveres, 
como sabem o seu os nobres deputados ; nem 
está ainda em mora para que possa a caroara 
tomar a iniciativa: e demais, será essa com
missão que se pretende nomear quem ba de 
oppôr obst:.:icuios e resistencia ás hostes de 
Raymundo Gomes, ou ás hostes dos rebeldes 
do Rio qrande ? Declara que não o aterrãO as 
circurnstaacias do paiz, nem são tão más como 
se affigurrto ; o triumpho dos rebeldes do Rio 
Grande não ha. de durar. muito tempo: se 
occupárão a Laguna, foi isso o resultado da 
imprevidencia de quem governava; e11es terno 
de abandonal-a, nem serão tão loucos que con
servem um ponto em cuja defeza serão obri
gados a ter occupados 800 ou 1,000 homens. 
O que quizerão elles com essa occupação foi 
refazer-se de alguns objectos, e isso já alcan
çárão. Roga pois a seus collegas que não tenhão 
tanto medo. 

Quanto ás hostes de Raymundo Gomes, as 
forças que existem nas provincias do 'norte são 

sobejas para lhes resistir e vencel-as. E' pois 
um terror panico que se tem apoderado de 
todos, e deseja o orador que semelhante pavor 
se não apodere da camara. O que mais teme é 
cme os Srs. deputados, aterrados com essa 
guerra aberta qÚe se fa.z ao corpo legislativo 
(apoiados), adoptem medidas ternerarias ! Por 
sua parle diz, e julga preciso declaral-o á 
nação : parece que ha uma conspiração ten
dente a destruir o systema representativo des~ 
acreditando esta casa. (Apoiado1,r,) Esta casa 
tem tido faitas, e quem ha que as não tenha? 
Ella tem dado a alguns assurnµtos discnssões 
mais exlen:,as do que convinha (o orador .fallrt, 
eoni vehemencia.); mas lia tem sido digna 
( apoictdo.s ), e pede me\:as a qualquer dos outros 
corpos e autoridades do irnperio. (Apoiados.) 
São essas doutrinas que lhe parecern n1erecer 
algum cuidado, para que cesse a camara de 
ser atacada, nem tenha mais de receber re
presentações insolentes (apoiados) ; convém 
que façno os Srs. deputados respeitar a con
fiança da naçM, conservando em todas as cir
cu1 nstnncfas a dignidade de que ella os revestia. 
Vota pois contra o requerimento. 

O Sr. Souza Martins prnnnncia-se contra o 
req11erirne11lo, e fallan't sem fogo, sem entlrn
siasmo, com a cfllma propria de tão sobrele
vado -assurnpto. .Julga inopportuna a occasião 
desse requel'imento, e lhe parece que é da
q~ielles que não devem apparecer na marcha 
regulal' J_')S governos parlamentares. Ao go
verno é que compele propôr as medidas para 
a salvação do paiz : elle ainda não tem pro-· 
posto, e p()r isso deve a carnara entender que 
não julga elle urgente propôr medida alguma, 
ou que suppõe que são sufficientes os re
cursos que actualrnente tem. 

A approv,1ção desse requerimento seria pois 
uma grave censura ao goveruo (apoiados) ; im
portaria dizer-lhe que a carnara não confia em 
sua capacidade, e por isso vai iniciando as me
didas que julga opportunas. Por isso o orador, 
que sempre tem sido governista, que toda a 
vez que póde dá seu voto para apoiar o go
verno, votará contra esse requerimento. Se a 
caroara entendesse que o governo oã.o merecia 

· sua confiança, julga. o orador que a medida 
que devia tomar não seria essa, mas dever-se-ia 
pro pôr uma moção, declarando ao poder exe
cutivo que q governo não merece a confiança 
do paiz, e então pedir-se-ia a mudança do mi
nisterio. Embora isso nunca se tenha feito entre 
nós, nâO é menos ordinario nos · governos con
stitucionaes, nem menos regular. Nos trabalhos 
das camaras inglezas muitas moções se achão 
desta natureza, e adoptar-se esse expediente 
seria mais regular do que approvar o requeri
ment.o q~e se discut~'. 

O Sr. Urba.no vota igualmente contra o re
querimento, porque concorda em que ao go· 
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vPrnn P.nmpPIP Rpr~,:;r-mlar a,; mP.rlirh,- f0nrlP.ntP.,:; 
a salvar o paiz ; e entende que a carnara dos 
deputados não deve tomar a iniciativa dessas 
medidas. A carnara está prompta a conceder 
ao governo ludo que fôr i1ecessario, e a ca
rnar:i sempre o tem feito. (Apoiados.) Se a ca
rnara quer tomar urna providencia ácerca dos 
males pub]icos, urna que está dentro de suas 
attribuições é apresentar·se unisona, tendo um 
só espirita, uma só vontade, uma só deliberaçáo 
(apoiados) ; é abandonar e acabar para sempre 
com recriminações reciprocas (11.poiados) ; com 
essa politica mesquinha que se occupa co111 a 
demissão àe um presidente, de um inspecior. 
Desse systema de opposição é que acha o orador 
que têm s?hido todos os _males do pai~. 

Aproveita essa occas1ão para elogiai a un1 
nobre deputado pela maneira digna por · que 
tem feito opposiçllo, e dec.lara que se todos o 
tivessem imitado, a opposiçllo n11o faria mal ao 
paiz. 

Termina pedindo que mostre-se a camara 
unida, e não queira reduzir o poder executivo 
a ser seu pnpillo, que tanto bastará para ter 
clla cumprido seu dever : vota pois contra o 
requerimento. 

O Sr. Ferreira Fenna : - Quando mandei 
á mesa este requerimento, entendi que cumpria 
um dever, e nilo me arrependo de ter feito, posto 
que os eloquentes discursos com que tem sido 
impugnado pareça.o annnnciar-me já a sua re
jeiçno : verei porém se entre as diversas razões 
apresentadas alguma ha que deva convencer a 
camara. A mais forte dellas consiste em di
zer-se que a iniciativa das medidas para as 
actuaes circumstancias compete ao governo ; 
mas eu creio que os nobres deputados qne 
assim argumentão não attendêra.o á letra do. 
requerimento, pois que ahi se exige expressa
mente que as com missões trabalhem · de 
accordo, ou com audiencia dos ministros da 
justiça e da guerra. Demais, eu não indico as 
medidas que se devllo adaptar: peço sómente 
que se tome em consideração o estado do p<;l,iz, 
para providenciarmos como a constituição per
mitte, e na.o vejo neste passo a mínima usur
pa~ã~ ~e alheia~ attribqições, nem offen::.a de 
prmcip1os. 

O nobre deputado por S. Paulo (o Sr. An
drada Machado), sustentando a Qpinião rle que 
só devemos esperar as propostas que o governo 
houver de apresentar-nos, disse ao mesmo 
tempo que os nossos actuaes ministros, ou 
medicas, nem esse nome merecem, porque 
nada mais são que curandeiros. 

Ora, confesso que não pude bem compre
hender as palavras do nobre deputado, pois que 
se elle estivesse persuadido de que .esses me
dicos não sào capazes de curar os males pu
blicas, não votaria para que acamara se con~ 
servasse em inaeção, ou n'mn estado de indiffe-

rença até que se apresentassem as propostas. 
Disse Olllro nobre depntado (o SI'. Souza 
Mürlins) que rejeitava o requerimento por ser 
contrario aos eslylos parlamentares: mas de
clarou igualmente que· em caso de n·ecessidade 
seria melhor levar-se ao throno uma mensagem 
pedindo a mudança da administração. Póde ser 
que fosse util esse expediente, se as circum
stancias o justificassem : mas como ninguem o 
tem proposto julgo que nem por isso deve ser 
rejeitado o meu requerimento, que, além de 
nada conter de extraordinario, funda·se no 
exemplo ultimamente dado pelo senado. 

Observou lambem Um nobr.~ àepuiaào (o 
Sr. Mo_ura Magalhães), que se o senado julgar 
necessario o auxilio de uma commissllo nossa, 

• ~ ' 1 • conviuara a can1ara para non1ea.l"'ª, e por isso 
nl'l.o convem .que sejamos ta.o apressados. Pa
rece·me porém que cada urna camara deve 
cumprir sua missão como melhor entender, 
qne imitando o exemplo do senado, e procu
rando marchar de accôrdo com elle, nem leve· 
mente offendernos o seu melindre, e até póde 
ser que elle deixe de dirigir-nos um tal convite, 
ainda que o julgue conveniente, para que se nao 
diga que quer despertar a camara no cumpri
mento de seus deveres. Até: por intempestivo 
foi o meu requerimento comb,,tido, e eu con
fesso que esta razl\o foi inteiramente nova para 
mim! 

Se quando se ach1!.o tres provincias expostas 
a todos os hon·ores da anarchia, como sejão as 
do Rio Grande, Santa Catharina e Maranhão, 
quando outras sl'l.o ameaçadas de igual pel'igo, 
quando observamos que não temos promptos 
para enviar·lhes todos os auxilios de que ne
cessitão, apezar de termos já. feito os maiores 
sacrificios de sangue e de dinheiro; se ainda 
agora, digo eu, não é tempo de tornarmo~ me
didas capazes de atalhar o progresso do mal, se 
não é ternpo de fazermos todos os esforços para 
que o Brazil se conserve unido sob o regímen 
da monarcbia constitucional ; tambem nào sei 
q 11e outra opportunidade esperamos ainda. Po
demos sim tornar-nos fatalistas, não dar pro
videncia alguma, e esperar tudo do destino ; 
mas é lambem para temer-se que mui tarde 
eonheçamos o nosso engano. 

Ot:1tras reflexões ainda se fizerão sobre o 
meu requerimento, mas não julgando necessario 
responder a tudo quanto dissera.o os illuslres 
oradores que me precederão, concluirei assev~
rando a meus collegas que se na realidade existe 
um plano combinado para desacreditar-se o sys
tema constitucional ou o corpo legislativo (como 
aqui se tem dito), não serei eu quem concorra 
de maneira alguma para esse fim. (Apoiado8.) 
Como membro da camara tenho a mais rigorosa 
obrigação de zelar o seu · credito como proprio 
(apoiadoB) : eu o farei sempre, e ainda agora 
manisfesto toda a confiança e respeito que lhe 
consagro, quando requeiro que uma commissão 
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de sua escolha seja especialmente incumbida 
de propôr as medidas mais adequadas ás cir
cumstancias do paiz. 

Dando-se o 1·equerimento por discutido, é 
posto a votos e rejeitado. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. ministro da fazenda é introduzido com 
a!! formalidades do estylo, e contináa a dis
cussão do orçamento da fazenda. 

Vêm á mesa, e sa.o apoiadas as seguintes 
emendas: 

<e A officina da fundição dos lypos fica sup
primida, logo que seja concluido o prazo do 
contracto celebrndo pelo governo com o mestre 
engajado, assim como a élespeza feita com tal 
repartiçno.-Rezende. " 

<< Fica extincta a thesouraria do Rio de Ja
neiro, passando os empregados para o thesouro, 
e recebedoria do municipio, para onde passaráõ 
todos os negocios ela mesma thesouraria. 

cc Os empregados, cuja categoria e ordenados 
fôr·em superiores aos das repartições para onde 
fôrem servir, serão aposentados na r61 ma <la 
lei de 4 de Outubro de 1831. -Jla:ria do 
Amaral » 

cc Com a differença de cambio nas remessas 
para o pagamento dos juros e amortisnção da 
divida externa calculadas a 31 penses por 
1$000. 

cc Com o supprimento ás províncias na con
formidade da tabella do anno antecedente, 580 
contos de réis. 

« Com o desconto dos bilhetes do thesouro, 
280 contos de réis. 

« As emendas que decretn.o augmento de des
pezas com a clausula-desde já-se fôrem ap
provadas pela casa, serão redigidc1s ém projecto 
de lei separado da lei do orçamentó.-Souza 
Martins.>> • 

« O supprimento ás províncias no corrente 
anno financeiro será regulado pela mesma ta
bella que os repartia no anno financeiro fi~do ; 
na.o podendo e::..ceder á quantia de 580 contos 
de rêis.-Sou~ Martins. » 

Entrão conjunclamente em disc1:1ssão. 
O Sr. Oandid.o Baptiste. (miniJJtra da, fa· 

zenda) :-Antes de emillir a minha opinião, 
como é do meu dever, sobre as emendas apre
sentadas na casa, cumpre-me responder a.al
gumas observaçõ!:'S feitas pelo nobre deputado 
por S. Paulo, e tocarei nas que me parecerão 
mais importantes. A 1ª foi ácerca do levanta
mento do deposito da quantia de 100 contos 
feito pela êompanhia chamada do - Gongo 
Soco. -Disse elle que, tendo essa compànhia 
proposto uma acção para o levantamento desse 
deposito, teve sentença contraria , por con
sequencia parecia-lhe que este deposito 9ão 
estava no caso de ser levantado por deter
minaçao do ministro. Eu informarei.~Q Sr. de-

pufado. No anno de 1824 fez o governo o con
tracto com essa companhia para a exploração 
dessa mina, e uma das condições foi que 
a companhia depositaria no thesouro a quantia 
de 100 contos em moeda real, que então 
era de prata, corno para garantir o p1·eenchi
mento da condiçno. Em 1827, um dem·cto do 
poder executivo, sem que houvesse legislação 
que a isto se oppuzesse, mandou levanta.L' o 
deposito. A este tempo só duas companhias 
havia.o feito este deposito, a do Gongo-Soco .e a 
do Morro Velho ; esta effectivamcnte levantou-o, 
e a ouka não, até que se pôde habilitar para 

i conseguil-o. 
A respeito da duvida do nobre deputado sobre 

a sentença, devo dizet'-lhe que houve com effeito 
essa acção: mas ninguem ·disputava á com
panhia o direito de levantar o deµosilo ; o que 
a fazenda não· queria, é o pagar o juro que ella 
reclamava pela demora que houve. Uma ordem 
do ministro do impel'io, a quem compete este 
negocio, veio ao thesouro par·a fazer esse pa
gamento. Nao teria eu duvida se eslivesse ha
bilitado pa1·a fazei-o ; mas não só não estava 
aulorisado para isso, como mesmo faltava.o-me 
meios, e por isso inclui esta somma no numero 
daqnellas que fazem a divida fluctuante1 e no 
valor de 180 contos, porque o deposito havia-se 
realisado em moeda de prata, 

A'cerca dos empregados de repartições ex
tinctas, füçn uma observação que importa uma 
omissÍlo minha quando me exprimi. Satis
fazendo á pergunla do nobre deputado sobre os 
conselheiros da fazenda que tinhão sido apo
sentados queria . dizer - que aquelles que não 
cstavao aposentados, estavão empregados em 
on tros 1 ugares. 

Força me é dizer alguma cousa ( e para isso 
peço licença aos Srs. deputados ) sobre a solida
riedade ministerial. 

Eu distingo, como disse, na solidariedade 
dous casos; . um caso que sómente p6de reali• 
sar-se com um ministerio bem organisado, com 
um presidente do conselho ; e -outro caso com 
um ministerio, a quem chamei enta.o acephalo, 
como aqnelle que se verifica no ministerio actual ; 
· sustento que neste caso na.o se póde dar solida
riedade administrativa. .Mas havia um outro 
caso que nascia do facto da reunião de dous ou 
tres individuas, que é o que eu chamei solida
riedade ministerial, solidariedade da principias : 
cumpre-me neste momento indicar mais al
gumas razões. Na.o aprofundarei a questão aca
demica, mas darei algumas razões para sus
tentar a minha opinião ; e vem a ser no. 
minislerio acephalo, bem que cada um dos 
ministros está em contacto com o chefe da 
administração, não é possivel que se satisfação 
as duaii condições que . suppooho essenciaes na 
solidariedade ; estas condições vêm a ser : l°, 
que todos os negocio3 que devern ser comp~e
hendid9s den\ro dos. liinite13 da solidaried?ode 
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sejão tratados em cornmum ; 2º, qt1e o principio 
fundamental resida necessariamente no minis
terio. Duvido que seja sustentada a opinião de 
que o rninisterio acephalo po~sa satisfazer com
pletamente estas duas condições; e àesde qlle as 
não satisfaz, é impossível que possa dar uma 
garantia da solidariedade. 

A • ..:1 • t. • • L gora passarei a uar a rnmua opm1no soore 
as emendas que se achão sobre a mesa ; muitas 
dellas têm sido combatidas, tanto ou melhor do 
que eu poderia fazer ; occupar.me-hei sómente 
daquellas que são mais importantes, e que se 
reduzem a quatro, Começarei por declarar que 
adapto as emendas propostas pela commissn.o, e 
que não posso adoptar a emenda que autorisa o 
pagamento do cobre que se achava em deposito 
na Bahia. Esta emenda já foi combatida pelo Sr. 
deputado a quem acabo de me referir ; mas 
cumpre ainda accrescentar alguma co11sa ao 
que elle disse. Esta emenda, que á primeira 
vista pareee de pouca importancia, importa um 
principio muito fecundo de questõt's intermi
naveis, de despeza horrorosa. E' preciso que a 

· casa saiba que existem no governo reclamações 
de differentes nações pelas perclas e damnos 
provenientes das desordens havidas em diffe
rentes pontos do imperio; o governo tem sempre 
respondido fundando-se no principio de que 
estas perdas e damnos só podem ser consi
deradas como devidas a sinistros, sinistros que 
nã.o podem ser imputaveis á respon~abilidade 
do governo, que estão fóra do alcance da força 
publica ; em :::egundo lugar, sustenta o governo 
o principio de que uma vez que estes males 
sã.o com muns a nacionaes e estrangeiros, não 
sendo os nacionaes indemnisados, os estran
geiros não se podem achar em melhor condição. 
Ora 1 se o governo; snstentando estes principios, 
tem respondido, na minha opinião, victoriosa
mente a essas reclamações, desde que se ad
mittir esta autorisação, ficão por terra esses 
princípios:, e o governo se verá obrigado a 
aceitar com justiça essas reclamações que não 
irnporUto em centenares, mas em milhares de 
contos, e que por sua natureza são interminaveis. 

Devo accrescentar como explicação deste 
facto, que esta moeda de cobre não me parece 
ter sido depositada em muito boa fé, por isso 
que foi depositada no ultimo dia do prazo esti
pulado. Dír-se-ha que o ultimo dia ainda era 
legal; mas o ultimo dia, se as autoridades cum
_prissem com seu dever, era só para examinat·- o 
cobre qne · se apresentasse, e se fosse possi vel 
substituil-o no mesmo dia; todo o que so
brasse estava tora do prazo; foi um favor feito 
aos portadores desse. cobre o aceitai-o debaixo 
de cautela sem ao menos se examinar a quantia 
verificada. Ora, neste estado de cousas foi um 
verdadeiro favor, e elles necess;:1.riamente devia.o 
sujeitar-se ás consequencias desse deposito. 

Oppôr-me-hei á emenda do illustre deputado 
meu antecesijor, que propõe que se continue o 

pagamento do juro, mandado suspender na 
Bahia, das apoiices dadas em indemnisação dos 
fornecimentos feitos no tempo do Madeira. 
Informarei ú casa que esta suspensão, em. 
minha opinião, foi muito fundada, que o mi
nistro que a autorisou obroll em regra. Havia 
na thesomaria da Bahia urna ol'dem do 1:.1i
nistro da fazenda, prohihindo que as inscripções 
provenientes de laes fornecimentos fossem ad
missiveis ; passou uma disposição legislativa 
a11lorisando o pagamento de dividas infei'ÍOres a 
400$000; o que fizerão nn. Bahia? Esquecerão-se 
desta ordem do thesouro, e assenlârão que 
essas expressões da lei erão como dando um 
direito a essas reclamações; e não só pagárão 
em fracções dividas provenientes desses forne
cimenlos1 mas mesmo escreverão para serem 
pagas em apoiices dividas maiores. 

O ministro obrou em regra desde que 
mandou annullar as inscripções e suspender o 
pagamento, mas a medida não foi completa, 
porque não só devera mandar suspender o 
paga1Í:1ento dos jmos das apoiices, mas devera 
ir ainda além, obrigar a reposição do que havia 
sido pago. Esta divida consta de 93 contos e tanto, 
mas devo nesta occnsião ponderar que se acaso 
nllo se póde fazer bom o direito dos recla
mantes por esta maneit·a, ha outra maneir;1 de 
se lhes attender, que é por meio da cornmissào 
mixta. 

Fallarei sobre a emenda de supprirnento ás 
provincias. Já o Sr. dcpuhdo a quem me referi 
combaten esta emenda. com tal abundancia de 
razões, qne só me resta a accrescentar nma 
consideração, que vem a ser: que não me 
opponho a que se faça supprimentos ás pro
vincias, mas não debaixo do nome de sup
primentos, não com o fim de suppl'ir um 
deficit; porque considero este rnodo de proceder 
como envolvendo um principio vicioso ; supprir 
um deficit que não é demonstrado parece-me 
u'n1a cousa muito irregular; diga-se antes que 
se faz uma dotação ás pi-ovíncias. 

Não duvido adoptar a einendu sobre a 
extincçao da fundição de typos, comtanto que 
seu illustre autor consinta em mudar de re
dacção. Tendo em vista supprimir a officina, 
não convém dizer-snpprimão-se as despezas-; 
já disse que esta officina está em exercicio até 
que expire o contracto com o fundidor; este 
contracto expira em Junho de 1841 ; logo, será 
melhor que se reforme a emenda autorisando o 
governo a que extinga a officina logo que cesse 
o contracto. 

O Sr. Pii:nentêl Belleza : - Não procurarei 
exigir do Sr. ministrn que apresente o pro
grarnma da administração de . que faz parte, 
ou qual é a polilica do actual gabinete, se 
é solidaria oú se parlamentar, ou se deixa 
de ser ; lambem não cansarei a paciencià 
da camara procurando saber se o ministerio 
actual é continuaçlor é\a politica do gabi-
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nete de 19 de Setembro, ou se, deixando 
o trilho por este seguido, toma por modelo 
alguns dos gabinetes antel'iores, ou firialmente 
se tern urna politica sua propria, até aqui não 
seguida: porque julgo isto não só desnecetisario 
para que a ca1nara cumpra com o seu dever, 
mas lambem muito mal gasto o tempo que se 
perde em questões desta ordem (apoiados), de
vendo ser empregado em medidas que o Brazil 
reclama de todos os pontos. 

Sr. presidente, fallarei sobre o orçamento que 
se acha em discussão, tlirei que voto pelas 
emendas da commissão, porque confio muito 
em seus illustres rnembros, e porque estas 
emendas · nãO tiri.\(} ao governo os meios neces
sarios para o de::;empenho de seus deveres; e 
tanto mais e::toll firme nesta opinião, quanto 
nao as vi impugnadas pelo Sl·. ministro da fa
zenda, antes ullimamente S. Ex. declarou estai· 
de accOL"do com ellas. 

Voto pela emenda que dá supprimentos· ás 
províncias, conheço as necessidades dellus, 
mónnente da provincia do MaranhãO, que 
nunca tem tido supprimento. Espero de meus 
illnslt·es collegas que condescendão a votar pelo 
suppt·irne11lo :1 esta provincia, não só porque 
ell,) não o tem tido os outros unnos, mas atten
dendo a que seus deputados têm sido bem 
pouco exigentes. 

AgoL·a passarei a responder ao meu iUustre 
collega o Sr. Nunes Machado: disse elle qae 
a provinc:ia do iVlarnnbão ardendo em anarchia 
pareciá estar orphã, na.o ter nesta casa quem le
vantasse a voz a seu favor. Senho1·es, a pro
vincia do Maranhão tem aqui representantes, os 
q11aes podem, Uo bem como o Hlustre deputado, 
fallar em seu favor; verdade é, e mórmeole de 
mim o digo, que não com uma phrase tão pura 
e linguagem casligc1da como à de que usa o meu 
illush'e amigo; mas quando mesmo nada pu
dessem dizer, todos os illustres deputados que 
compoem esta assembléa silo representantes do 
Maranh:io, nunca se podia dizer que aquella 
provincia está orphrt., porque cada um delles 
deve tomar tanto inter.esse pelo MaranMo, como 
eu tomo por qualquer ponto do Brazil, que 
a todos considero como lugar onde vi a 
luz. 

Passarei a interpellar ao Sr. ministro. De
sejolque S. Ex. me informe: lº, de quaes as no
ticias que teve o governo do presidente do . 
MaranhflO ácerca da sediçilo que alli appareceu ; 
2º, que força julga necessaria. para bater os se
diciosos; 8°, se aquella sediçãO tem algum fim 
politico, se ameaça a integridade do imperio, ou 
se o presidente a considera de pouco peso ; 4.-, 
quaes as providencias dadas pelo governo para 
tranquillisar a provincia ; 5º, se é verdade ter o 
presidente da província, depois da tomada de 
Caxias pelos rebeldes, mandado recolherá ca
pital da provincia as forças que marchavào sobre 
Caxias, deixando assim a provincia inteira en· 

tregue aos sediciosos, e qaaes os motivos que 
a isto obrigárão; 6", se o governo já effectuou a 
comp1·a da barca de vapor que se acha na 
Bahia, se a mandou pôr ás ordens do presi
~en te do M.uanhàO, ou se desistio desse pro
Jecto. 

O Sr. Cfanclido Ba,ptista. (ministro da fa· 
zenda) :-Apesar de não ser a occasião a mais 
propria para da1· informações, eu direi o que 
sei, e talvez possa esclarecer ao Sr, depu· 
lado .... 

O Sa. BELLEZA :-Se V. Ex.. julgar a propo· 
sito e não prejudicar a marcha da adminis
tração. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA :-0 que posso 
dizer ácerca do estado do Maranhão é de todos 
sabiqo-o desastre ultimo da tomada de Ca
xias. Em consequencia deste desastre, o presi· 
dentP., que já havia feito marchar as primeiras 
tropas que pôde reunir, não sei se em força de 
400 ou 500 homens, fez t·etroceder esta força 
pa1·a dentro da cidade, emquanto não chegavao 
novos allxilios das pr1>vincias visinhas. Quanto 
ás medidas que o governo . tem tomado, entre 
ellas folgo de dizer ao Sr. deputado que se acha 
aquella a que o Sr. deputado dá muita im
portancia, que é a remessa de uma barca de 
vaµor : o governo contractou uma barca de 
vapot· que existe na Bahia; de lá vai partir, 
levando comsigo petrechos de guerra, e mesmo 
algumc1 gente que haja disponivel ; antes disto 
já ti11ha partido daqui uma embarcação carre
gada de munições de guerra: o presidente de 
Pernambuco fez remessa tambem de petrechos, 
alérn de uma expedição de 300 homens que 
estavão a partir na época em que passou por 
alli a ultima barca. 
· Muitas outras providencias estão entre mãos 
que julgo da maior utilidade ; mas cuido que 
o Sr. deputado não exige que eu as manifeste 
áqui ; apenas posso dizer que o governo cuida, 
e cuida com muita solicitude, err:. cortar a se
dição o mais depressa possi'9el, empregando 
quantos meios estão ao seu alcance.- Quanto á 
infl_uenci~ qµe póde ter _na tranquillidade geral 
do 1mper10 aquella sed1çilo, não posso satís· 
fazer cabalmente ao Sr. deputado; mas posso 
lhe dizer que as medidas que se tem tomado 
para suffocal·a são lambem tendentes a estabe
lecer, se é possível, uma .linha entre a parte 
infectada e o resto que está são. Sinto · 
neste moment@ não poder descer a maiores 
detalhes. 

O Sr. Pimentel Belleza,.: - Afoda pergunto 
ao Sr. ministro se o presidente da provincia 
ainda está na persuasão de que ha na capital da 
provmcia pessoas que animilo a· sedição, e que 
fornecem armamento e muniçOes aos sediciosos, 
corno affirmou no· seu oilicio de 5 de Maio, 
011 se depois de suas indagações conheceu o 
contrario, 
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O S11. CANDIDO BAPTISTA ( 11u'.11.isi1'0 da f aienrla) : 
- Não sei se ganha muilo em descei• 11 csl11s 
particularidades. 

O SR. PIMENTEL BELLEZA : - Eslou sntisfcilo. 
Eis-aqui porque não tenho fallado ; nuncn Je, 
sejo que se saiba de ante-mão nas provincius 
que se achão no estado da do Maranha.o as pro
videncias que o governo tem a dar. Sei qllal é 
o fim a que se propõe a sedição ; não são 
homens da plebe os que averiguão e conhecem 
se as leis da assem_bléa provincial são bilas ou 
más, são outros ; eu nAo os apontarei, nem de
sejo, sem provas irrefragaveis, esligmatisar 
ninguem ; estou persuadido de que quem quer 
que foi que soprou esta sediçãO, a não ter uma 
alma depravada, deve estar arrependido dos 
males em que lançou a província. Não desejo 
aCt'editar senao as noticias que tiver o governo, 
que, como creio, devem partir de fonte pura, 
que é o seu delegado naquella provincia, o 
quul, supponho, deve ser estranho a partidos; 
o que peço ao governo é que olhe para o Ma· 
ranhn.o, que faça o seu dever. Talvez o presi
dente que lá se acha, comquanto o conside1·e 
de muitas luzes, nn.o seja o mais proprio 11a 
época actual ; não digo que o governo mnde 
ou deixe de mudar, considero isto de livre 
altribuiçao do governo1 assim tenho considerado 
sempre que se tem nomeado pre!;identes 
membros desta casa, sempre tenho dado o meu 
voto para que sejiio dispensados. Releva dizer 
que a cidade de Caxias tal vez cahisse nas mãos 
dos rebeldes por falta de actividnde e energia, 
talvez pela demora das providencias, assim 
como já aconteceu que, tendo-se de mandar 
tropas da cidade para a villa de Itapicurú
mirim, em vez de seguir-se o caminho mais 
curto, com que podia chegar em dous ou 
tres dias pelo rio, fora.o mandadas pela 
vilJa de Munim, e dahi atravessar 80 ou 40 
leguas por máo caminho para chegar ao seu 
destino. 

O Sr,· Maria. do Amaral:- Eu tenho de 
fallar unicamente sobre o orçamento da fa· 

· zenda. Se o relatorio da illustre commissão 
fosse mais detalhado, se ella nos tivesse com· 
municado · as razões das despezas qu~ propõe, 
se ella ao menos tivesse meditado alguma cousa 
sobre a divida externa e interna, se emfim a 
illustre commissão tivesse comparado a despeza 
fixada no corrente anno financeiro com a des· 
· peza orçada, se tivesse· justificado as verbas 
16, 16, 17, 18 e 19, talvez eu não tivesse apre
sentado o adiamento da discussão, porque então 
tinha a camara conhecimento da despeza que 
aqui se devia votar·1 mas nada disto fez a com• 
missão, ella foi muito mesquinha, não fallou 
em objecto algum tendente á despeza, e eu 
vi- me obrigá.do a pedir o adiamento da discllssão 
até que viessem os ~aJanço,. Mas o meu .fim 
na.o foi só este, o meu fim foi outro : eu vi que 
na casa nunca se tinhao tomado contas aos rni-

nistcrios passados, que nem mesmo sabemos 
q111u-1lo se linha gasto dos diversos creditos, 
11,11111 Mhi111110R sohre a administração do Rio 
01'1111du1 t!lljll ilcspeza é considerada por pei;tq 
1lu 0,000 1~uHlrnJ nnntmlt,nente; porém a casa 
nnu lfllit (IIIU vim1sem os esclarecimentos que 
cu ex.igi, e, eu 111esrno tive dr. relil'ar o meu 
req1wrirne11to, porque assentei que elle linha 
tomado muito l.empo, e eu sou muito econo
mico do tempo. 

Sr. presidente, nós temos, segundo a de
monstração feita pelo illustre relator da com
missão, um deftci.t de 3,000 contos no corrente 
anno financeiro; lemos ainda rnais o pedido 
do Sr. ministro de 4,700 contos ; orça-se 
pouco mais ou menos um deficit de 8,000 
contos ; estes 8,000 contos e as despezas que 
devemos fazer no futuro anno financeiro monta.o 
pouco mais ou menos a 25,000 conto~. E' 
sobre· esta base qne devemos calcular a nossa 
despeza, e ser o mais que pndermôs cco
nomicos, afim de que os nossos 1•ecursos possllo 
chegar para esta despe:im extraordinaria ; por 
consequencia eu tenho de votar contra muitas 
emendas que se acha.o na mesa, e tenho ainda 
mais de' votar pela reducçiio de algumas verbas 
não só . da proposta do governo, como da pro
posta da commissa.o. 

Opponho-me ao artigo mandado pelo meu 
illustre collega pela Bahia o Sr. Gonçalves 
Martins. Digo que o lugar ni!o é proprio, é 
questão muito melindrosa, nella se envolvem 
principias ; este negocio appareceu na com
missão de fazenda, e é ahi que elle primeiro se 
deve discutir. 

Tenho de me oppôr á emenda do illustre 
deputado pela Parahyba, afim de se construir 
um cáes naquella cidade ; na.o sei como o 
minislerio da fazenda seja próprio para des
pender esse· dinheiro : ·quando a camara tenha 
de votar por esta emenda, é na fixação da des
peza. do mini1sterio do irnperio. 

Sr. presidente, eu desejo saber do Sr. mi
nistro e igualmente da illustre cornmissão o que 
quer dizer urna nota que aqui se acha no 
orçamento da divida externa. (L~.)° Eu desejo 
saber se esta quantia é parte de uma que 
existia em outro tempo, que servia para caução 
de nossos emprestimos : em 1833 ou. 1884, 
se bem me lembra, fui ao thesouro em con
sequencia de ser membro da commissão de 
contas, e souhe que do dinheiro que existia 
de caução no banco de Londres apenas res
tlivao lõ,000 libras ; mas que dessas 15,000 
libras constava ao thescuro que uma pule 
tinha E:mpregado em consequencia de ortlens 
do mesmo thesouro. Ora, eu queria acreditar 
mesmo que essas 15,000 libras não existem, 
supponho que ellas forão gastas em commissoes 
ao nosso agente para se saber o que se passava 
na Inglaterra a respeito da restauração. Emflm, 
se das 15,000 Hbras apenas ficárão ó,000, acre• 
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dito que estas mesmas na.o existem ; e se 
existem, eu rnandarei emenda para que sejrio 
appHcsdas ao pngarnento dos juros. 

Já disse que havia de votar pelas reducções 
que forem passiveis: devo mandar uma emenda, 
a qual me parece dever ser apoiada pdo 
Sr. minis! ro 1 pot·que é cot1forrne ás suas idéas 
consignadas em nma sna propos!a ; e como 
ess:i -proposta não . passnrá 'este armo, apresso
me .em mandar a emenda á n1esa ; ella tem 
por fim acabarmos com o fantasma de uma 
repartiçao que existe ; a thesouraria geral na 
proví'ncia do Rio de Janeiro é uma &inecura) 
nenhum trabalho tem, a não ser a pequena 
arrecadação da cobrança da siza, etc., e julgo 
que este trabai]w será muito bem feil.o, ou 
melhor ainda, passando para o tribunal do 
thesoüio e para a recebedúria que existe no 
muuicipio, e nllo só se econou1isará, corno se 
fiscalisurá melhür a despem, e dó.-sc assim. 
braços a,l l1·ihllnal do tliesonro qne clel\es 
precisa. Devo uc:crcscentar que, seg1111dn n 
tabclla da r·eceila, \'em Ol't;ado o 1·cndimento 
arrecadado por esta lhesouraria em 160 contns, 
e a despeza em 28 contos ; por con,seq11e11cia 
não vnle a pena, qunndo fica tudo muito bem 
passando esta repat-tição parn o lhesouro e 
para a recebedoria do munieipio. 

Eu desejo saber, Sr. µresidentr, o que ha re
lativamente á administração dos proprios nacio
naes; a commissl!o nada nos disse no seu l'ela
lorio, e o Sr. ministro lambem nenhuma cousa 
nos disse a respeilo de objecto tão importante. 
Recorrendo aos díversos orçamentos, vejo que na 
provincia de Matto-Grosso pede-se para a des
peza da administração de fazendas nacionaes 
que alli exisfem a quantia de 4:400$000, e pela 
tabella da receita desta mesma provincia vejo 
que estas fazendas rendem 2:000$000 : ora, se 
assim é, _sou de parecer que se aliene, e mesmo 
que se dê-a alguem essas fazendêls, porqne não 
convém à naça.o perder 2:400$000. Dest'jo pois . 
saber se isto é exacto, ou se são algarismos aqui 
}ançados sern nenhuma certeza. 

A verba n. 17 diz:- constrncção de obras e 
reparos com edifieios á cargo deste ministerio, 
100:000$000.- Recorro ás tabellas e ao rela
torio1 e nada vejo que justifique esla despeza. 
A comrnissão reduz 10:000$000, e nao diz 
porque; desejo ser i11formado para poder votai·, 
porque se essas obras forem juslifieaveis, hei 
de votar por ellas, mas não porque o Sr. mi
nistro diz que precisa 100 contos, e a com
missâo diz que são precisos só 90 ~ não vejo 
aqui nada de positivo, nada de real. , 

Tambem desejo saber que modificações são 
estas para que o governo pede 10:000$000. 
Pa1·ece-me que os nossos empregados de fazenda 
eslâo mui bem aquinhoados ... 

O Sa. VtANNA :- Alguns. 
O SR, MARIA »o. AMARAL:- A maior parle: 

'.ÇOllO U 

-~ .. 

fa !lo relativamente aos outros emµregados da 
cl~isse rnHitar da inarinha e da n1ng1strntura ; 
em cotnput;a~::10 dt·ssas, a c\asse de fazerida está 
m11ilo be111 aquinhoada; todavia conheço que 
nrn ou outro empregado; principalmente aqui 
tlo ll1eso11ro, onde ha homens que têu1 µn·stado 
IH 11ílo;-; serviços ao paiz1 merece ter mais alg11ma 
COH5a além de 1:200$000: mas deseio sabi>r 
parn qlle quer 0 ill11!:,lle ministro ] o:·ooosooo 
para g1·alific:,u. O que mais me admirou foi uma 
emenda para que em lugar de 10:000$ú00 
diga-se 12:000$000: nem :;e deixou ao conhe
cimento do ministerio avaliar quaes erão os 

· empregados qne devião merecer essas gratifi
cações, qniz-se que a camara administra!,se. 

· Tambem desejo saber como justifica a illustre 
commissllo a verba de 50 contos para despezas 
eventtmes. Todos os annos se votilo grandes q1rnn· 
tia,; para de:spezas eventuaes, essas despeza.s 
nl'l.o são de modo algnm _justificada:; ; o Sr mi
nislro no seu relal.Ol'ÍO devia locar nisto, devia 
pelo menos dizer em que devia ser emprvgada 
esta qua11tia; mas cousa nenb,Jma di:5se. Já se 
vê 11uc alg11 rna razao eu tinha para pcdit· os 
balanços, queria conhecer em que se tinhão 
gaslo estas quanlias designadas para despezas 
ev€ntnaes,, afim de q11e acamara pudesse fonnar 
um juizo, e votar por ellas : ernquanto essas 
despezas não forem juslificadus1 hei de de
cbrur-llle contni. ellas. 

Desejo saber se a illnslre commissão separou 
o emprestitno feito ern Londres daquelle cujos 
jur-os se devião pagar no Rio de Janeiro, porque 
a resolução de 1837 autorisou o governo indís
tin ctarnen tc a contrahir o emprestirno qt1er 
dentro, quer fóra do imperio ; mas a de 38 
autorisou o emprestirno feito em paiz estran
geiro1 mas q11e não pudesse pagar o j11ro senao 
denlro do imperio; e como esta vel'ba diz que 
este emprcslímo foi feito em cons~quencia 
destas duas leis, eu desejava separar o em pres
timo, cujo juro deve ser pago em Londres, 
daqL1elle cujo juro deve ser pago no Brnzil. 
Porém nada disto nos diz a commissão, passou 
de salto sobre negocio de tanta irnporlancia. 

1'endo dito alguma cousa sobre o orçamento, 
passa;ei a fazer algumas intcrpellai,:õcs ao Sr. 
ministro afim de que elle nos dê êtlguns escla, 
recimentos. Eu desejo saber se foi reclariiada 
uma quantia que se despendeu com a compra 
de uma barca de vapor ha tres annos, a qual 
não deu senao urna viagem, e nos custou pouco 
mais .ou menos 80 contos. O Sr, ·ex-ministro 
da marinha o anno passado nos assegurou que 
est;\ quantia tinha sido reclama~a, na.o só 
porque tinha havido uma lesão enorme na 
venda, como_ porque a. barca não prestava -para 
nada. 

Desejo mais saber em que estado se achao 
as nossas contas com essa casa ingleia de 

. Londres, se esta.o abandonadas, como sei· que 

. estiverao o. anno passado; ou · se já fora.o to• 

75 
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madas; se temos de pagar·alguma quantia, ou 
se temos de haver; se a escripturação elo the
souro a este respeito se acha em ordem, ou se 
ainda existe, como estava em pequenos pedaços 
de papei dependentes de lembrança. 

Dest>jo ainda saber, se as contas com o go
verno portuguez se achllo acabadas, quanto 
devemos. O Sr. ministro parece-me que de\'e 
estar bem ao facto disto, porque estes negocios 
passavão pela sua repartiçllo. 

Por ultimo desejo saber de S. Ex. se tem 
alguma communicaçào da thesouraria da Bahia, 
que haja de dizer se já se recebeu alguma cousa 
da divida antiga que tinha naque!!a thesouraria 
o desembargador A~eveào, ao qual S. Ex., 
mandou pagar 11 contos de seus orden~dos, 
quando esse ministro, em consequencia de ser 
superintendente da deeima, devia mais de 20 
contos. 

Ia-me esquecendo fazer uma reflexão sobre 
a emenda do Sr. Vianna. Se o illustre deputado 
nos desse urva certeza de qne essa maior des
peza que elle quer votar para compra do páo
brazil dava urna receita proporcionada, eu 
votaria por este augmento; porque em luga1: de 
ser augmento de despeza vinha a ser augrnento 
àe recP.ita; mas se pelo contrario; recorrendo 
ás verbas do Sr. ministro, elle orça a receita do 
páo-brazil nos mesmos 80 contos, votarei 
contra. 

O Sr. Candidc :Ba.ptista. (minist'.o da fa· 
zenda) respondendo·ao Sr. Amaral, diz que não 
tem duvida em accedel' á opinião do iliustre de
putado para a alienação dos proprios nacionaes 
de que o illustre deputado fez menção ; mas 
não sabe se a occasia.o é a mais propria. 

Quanto á verba de 100 contos para cons
trucção de obras e reparos, S. Ex. diz que esta 
verba é juslificaàa pela mesma maneira por 
que o tem sido nos annos anteriores. E' saLido 
que nas repartições de fazend.;. ha · muitos re-

. paros'a fazer, principalmente nas aifandegas: 
S. EX:. nota que no anno ·anterior se pedio 168 
contos para o mesmo fim. 

A'cerca das gratificações, S. Ex. observa que 
em attenção á tenuidade de muitos vencimentos 
têm-se recorrido a este meio afim de se obtel' 
algum trabalho. Em sua opinião seria uma má 
economia a substracção desta parcella. 

Quanto á compra da barca, S. Ex. diz que é 
este um daquel1es prejuízos que não deix.ào di
reito ao governo de reclamar;· o governo fiou-se 
em seus agentes, autorisou-os a fazer esta 
compra; o que pois, resta é c:e~surar ao agente 
que fez a compra ; isto já se fez no ministerio 
anteeedente. 

S. Ex. diz que folga de annunciar que as 
contas dos nossos agentes em Londres acbao-se 
finalmente liquidadas; que se tem. organisado 
a conta geral entre a casa que servia de .agente 
do governo e o thesouro ; mas que para êalis-

fazer a uma formalidade da lei é preciso que 
seja revista, e só depois dessa revisão é que se 
poderá dizer com segurança em que sentido é o 
saldo, se em nosso favor ou contra. Pelo pri
meiro resultado o saldo era a nosso favor, pÕsto 
que não montasse a grande quantia. 

A respeito do ajuste de contas com a corôa 
portugueza, S. Ex. diz que o governo tem este 
negocio entre. mãos, e que dentro de pouco 
lelllpO apresentar:i a solução delle, se acaso da 
parte do agente portuguez (o ministro resi
dente nesta côl'te) não encontrar embaraços 
inesperaveis. · 

S. Ex. declara que não autorisou o paga
mento á viuva do desembargador Azevedo. Este 
pagaq1ento foi aulorisado no ministerio anterior 
pelo ministro respectivo, o da justiça ; e o da 
fazenda não fez mais do que mandar executar 
a ordem na Bahia, ordem que não foi execu
tada por muito boas razões, µor isso que aquelle 
desembargadot· ao tempo que falleceu se achava 
alçançado corn a fazenda publica, e estava em 
líq11idaçâo este alcance, Submellido es{e ne
gocio ao tl'ibunal do thesouro, decidia-se que o 
insµeclor da thesourai·ia tinha obrado em regra, 
e que a parte só podia levantar ª1.Juelle deposito 
apresentando fianç?.. idonea pela Hquidação que 
estava em andamento. 

Finalmente:· quanto ás .:E 5,000 de que fallou 
o Sr. deputado, S. Ex. diz que eUas existem 
e são d isponi veis. 

O Sr. Souza Martins principia por fazer 
algumas ob::;ervações geraes sobre a maneira 
por que se tem confeccionado a lei do orç&· 
mento. Nota que embora se queira o desenglo
bamento de certas quantias, é isto bem iDdiffe. 
rente, uma vez que o. ministro está auto
risado a passat· as sobras de um · artigo para 
outro. 

Quanto á necessidade dos balanços em que 
tocou áinda o Sr. Amaral, faz ver que _pela ma
neira pol' que elles sn.o apresentados não servem 
para o que se quer. Observa que,no balanço de 
1834 para 35 as despezas eventuaes cestão em 
2,000 e tantos contos, pot·que ahi vi~hão in-. 
cluidos - suppl'imenlo ás provincias, movi
mentos de fundos, etc. Lembra que no anno 
de 37, sendo mem.bro da commissão do orça
mento, propôz um artigo, com o qual se poderia 
melhor examinar o balanço; este artigo_ era-: 
que quanào o ministerio julgasse conveniente 
passar as sobras de um artigo de despeza para 
supprir o deficit de outros, o declarasse por um 
decreto que · devia ser publicado no Gqrreio 
Offimal.-Nesse mesmo anno apreseritoií um 
artigo na lei do orçamento para que as despezas 
em cada anno finanreiro fossem feitas exclusi
vamente com os creditos dados para esse anno. 
Com estas providencia~ se podia conhecer se o 
ministro excedeu ou ni:to os creditas ; mas pela 
maneira por qu~ se tem praticado, embora 
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SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1839 595 • 
se apresentem os balanços, não é possivel 
saber-se se os ministros excedêrão seus· cre
ditos. 

Outro defeito, continua o orador, na formação 
do orçamento, que se póde venc-er com um pouco 
de trabqlbo dos empregados a cujo cargo está a 
formação dos orçamentos, é o ha pouco cen
surad1> pelo Sr. deputado pela provincia da 
Bahia, e consiste em nno se fazer no orçamento 
especificada menção do estado e adiantamento 
da obra da somma que foi para ella votada, do 
quanto com ella só gastou, do quanto se deve 
gastar ainda, e todas as mais informações con
cernentes a esclarecer o corpo Jegislativo para 
que possa ~otar com conhecimento de causa. Se
gundo a pratica álé hoj~ seguida, vemos no or
çamento repetidas quantias nM pequenas reque
ridas para taes e tacs ohréls, sem que conheçamos 
o adiaQ.lamento dellas, e se111 que mesmo es
tejamos seg11ros de que tue:-1 obt·us se consll'llem 
á vista da autorisação que lêm os minis!ros pal'a 
applicar as consignações voladas pai·a u III a 011 Iro 
ramo da despeza publica. Eu a esle respeito 1.:e 
dirijo particularmente ao Sr. inspcc:tor do lhe· 
souro, pois que a formaçfio do 01·çamento c1·eio 
qu~ compete principalmente ao thesourn. Es
pero que mell nobre ainigo ha ·de produzir na 
sessão seguinte alguns esclarecimentos sobre a 
materia. 

Ha outras verbas, nas qunes descubro a 
mesma falta de clareza. Por exemplo, a despeza 
com a guarda nacional é orçada em 200 contos, 
mas não se mostra quanto se gasta com instru· 
clore.s em cada uma das. provincias, etc., etc., de 
modo que a camara se vê ohrigada a votilr a 
es1~0. Outras verbas existem, a r~speito das 
quaes posso dizer a mesma cousa. Repito por
tanto a minha recommendação ao Sr. inspector 
do thesouro a respeito de todas as verbas, que 
não vêm com a necei;saria e5pec1ficação. 

Ontras reflexões tenho a fazer, que recabem 
principalmente sobre a illustre commi<Esão. No 
trabalho por e11a apresentado.não se faz menção 
da differença do cambio da divida externa ; esta 
despeza não se fixa, entretanto que é real, e de 
nenhum modo insignificante. Concordo em que, 
em consequencia das oscillações do cambio. não 
é facil fixar essa differença exaclamente ; mas 
a mesma razão se dá a· respeito de outros ar- · 
tigos de despeza, que comtudo não deix.ão de ser 
fixados. O orçamento é uma fixação provavel, e 
não. ha pois razão para se não tomar o lermo 
media, e cotitemplar esta despez:t ao orçamento. 
Outra verba que nAo apparece no orçamento da 
fazenda, mas. cuja despeza é feita por esta re-· 
partição, é o supprimenlo ás províncias. Ora, se 
isto é uma despeza que o Sr. minislro deve fazer, 
por que razão .a não.comprehenderemos no cre-

. dito que lhe votamos ? Ainda outra verba é a 
dos descontos dos bilhetes do- thesouro, aliás 
não pequena. O Sr. ministro está autourisado · 
para ernittir ~ste~ l>illieks ; esta e~issão envolve 

a despeza de mais de 200 contos ; não é pois 
razão para se não mencionar lambem esta \'erba 
no orçamento. Quando se lrataL· de organisar as 
contas, verbas hao de apparecer não votadas nos 
creditas ·dos St's. ministros, particularmente do 
da fazenda. Debaixo de que titulo se com
prehenderáo as despezas com bilhetes do 
thesouro, supprimento ás províncias e diffe
rença de cambio? Como já se fez em 1834-
1835, incluindo-as nus despezas evenluaes. Ora, 
isto uão tem lugar ; por isso mandal'ei uma 
emenda accrescenlando ao orçamento os artigos 
de despeza com supprimento ás provincias, 
descontos de bilhetes e differença de cambio, 
para serem estas verbas collocadas onde con
vier. 

Ha ainda oulL·o inconveniente cm não appa• 
rece1·em no orç11mento estas verbas. Em 1885 o 
Sr. Casll'o e Silva apresentou no seu l'elatorio 
um saldo de 40 contos : ficnmos muito contentes 
q1i11ndo ouvirnQs lêr o relatorio, suppondo que 
realmente nllo havia deficit, antes sob1·a ; mas 
quando fomos examinar as contas, obi;ervárnos 
qu(! o ex-ministro nllo comprehendia no seu or
çame11lo nem o suppl'irnento ás p1·ovincias, nem 
a differnnça de cambio; e que, em vez de um 
saldo de 40 contos, havia uru deficit real de 2 
mil contos pal'a mais. Daqui resulta que estas 
verbas, com cuja despeza o ministerio conta, 
nno apparecem, e os Srs. deputados, na.o tendo 
presenlts na memoria estas despezas não or
çadas, julgão q11e a receita é sufficiente, quando 
realmente ha um deficit. 

Acho conveniente que se fação ainda outros 
melhoramentos ; um delles é que não se intro
duza.o na lei tantas emendas com a clausula
desde já. O orçamento é para 1840 a 1841 : 
passando despeza com a clausula-desde já -
incluimos implicitamente no credito de 1840 

. a 1841 um credito que deve figµrar desde já : 
isto é urna confusão que ha de transtornar 
muito a intelligencia das contas quando forem 
apresentadas. Para melhorar a lei do 01·ça
rnento, entendo pois que nunca deve vir n·ena 
condição. Se a camara a approvar a respeito · 
de alguns artigos de despeza, cumpre que taes 
despezas fação objecto de uma lei em separado, 
para que nllo se confuadão c.om as despezas 
votadas , para o anno financeirô. Mamiarei 
emenda neste sentido, que espero que mereça. 
a app1·ovação da casa. · 

Ha sobre a mesa muitas emendas relativas 
· a augmento. de <>rderiado. Quando se trata. de 

examinar a despeza em relação.a receita to.dos 
os Srs. depuladós Jamentão o pr(?gresso da des~ 
peia ; mas quando se trata de despéza detalha
damente, esta consideração não vale, e então vo
tamos por augmento de ordenados, approvação 
de aposentadorias, pensões, etc .. ; e quando 
estas l.\.ddições se reun_em é que se vê o accres
cimo da despeza; mas não as notamos senão ao 

. depois de ver as quantia$ reupi~as. Como ~ l~i 
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5-96 SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1839 

de orçamento é uma lei necessaria, o poder 
executivo não póde deixar de sanccionar, pena 
de ficar sem lei de orçamento ; não ha melhor 
meio de fazer passar certas despezas senão en
castoando-as na ld do orçamento. Acho· nisto 
grave inconveniente, e entendo que os aug
mentos de ordenado, approvaçllo de- aposen
tadorias, pensões, etc., devem s~r objecto de 
leis especiaes. 

Tem-se fallado na casa contra o augmento 
progressivo das riespezas das pensões. Acho 
justa a observação que a este respeito se tem 
feito, mas entendo que o unico 1·emedio que 
cumpre adoptur existe no projecto apresentado 
pelo Sr. Clemçnle Pereira, que tem por fim dar 
um córle nestas pensões. Neste projecto se 
estabelece que todos os emprega~os publicos 
sejão obl'igados a entrar para o monte-pio, e 
que a carnara garanto. as pensões deste eslabe
lecimento. Eu creio que elle não pt·ecisa de 
outro soccorro da cnmara além daqnelle das 
loterias para poder pagar as suas ptmsões com 
pontualidade; mas para dar mais garantia ao 
monte-pio, se declara no projeclo que a camara, 
garante o pagg,mento dessas pensões. Desle 
modo ficará o governo desembaraçado da mui. 
tida.o qe pretendentes á pensõrn:i; e os filhos e 
viuvas dos empregados contno com uma suh
sistencia pela mort.e de sens pais e ma1·idos. No 
projecto a que me refiro se determina que o 
governo nll.o deverá dar mais pensões pelos 
serviços ordinarios feitos por empregados n'l 
exerclcio de seus empregos, podendo comtudo 
concedel-as em caso de serviço extrao1·dinario 
e relevante que me1·eça recompensa. particular 
do corpo legislativo. Tem-se dito que a con
cessão de pensões é priv.\liva do poder execu-' 
tiva, e que a camara não póde coarctar esta 
attribuiça.o. Creio porém que nil.o se examinou 
bem o at·ligo da constituição. Diz elle que ao 
governe, compete conceder remunerações, e que 
que quando forem pecuniárias serão depen-. 
dente:; da approvaçilo da assembléa geral. Ora, 
não ·poderá a assembléa geral regular os casos 

· em c1ue devem ter lugar as concessões? Creio que 
póde fa:r.er. Temos portanto muita necessidi1de 
de approvar o projeclo offerecido pelo Sr. José 
Clemenle, para desta maneira evitar o pro
gresso, aliás inevitave], da despeza das pensões. 
A despeza com as tença.s é ainda mais injusta ; 
ella tem por -fundamento o regulamento do
conselho ultra-marino que mandava. remunerar 
com tenças a officiaes portuguezes que vinhão 
servir nas colonias, e que voltava.o para a mãi 
patria depois de terem exposto a sua vida, su
jeitos a doenças em consequencia de mudança 
de clima, ele. Estas tenças se fizerão depois 
extensivas a outros militares que mer.ecião certa 
consideração paL·ticular, e depois ainda a outros. 
Se o soldo dos militares é insufficiente, convém 
que se augmente conforme ·o regulamento que 
o. governo annunciou que tem de apresentar á 

casa ; inas qlle se concedão tenças a militares 
de major pa1·a cima, e isto não a lodos, mas 
sómente aos que têm favores especiaes de taes 
e taes pessoas influentes, é uma desigualdade 
injusta que não deve <:onlinuar. 

Direi algumas palavras a respeito da efnenda 
que trata de supprimentos ás provincias. ·o 
primefro suµprimenlo f~ilo ás p1·ovincias leve 
lugar em 1887 em virtude de um artigo que eu 
inseri na lei do orçamento na qllalidade de 
membro da l'espectiva commissAo. A. tabella 
destes supprimentos foi organisada á vista das 
leis de orçamento das ass.embléas provinciaest 
pelas qnaes constava que algun1as pro\·incias 

. não tinha.o receita para fazer face ás suas 
despezas. Hoje appareceu emenda propondo 
supprimentos para oulrns provincias, de modo 
que só tres provf ncias fültão para terem todas 
ellas supprimentos, a saber: Rio de Juneil'o, 
S. Paulo e Rio Gmode do Sul. Ora, neste caso 
melhor seda darmos 11111a quota a cada pro
víncia ; as:5im ílc1wno todas s:-1.füfeita~, e não se 
daria o caso de se consignar suppl'imento só
mente para umas e nllo para outras, sem 
havei· 1·uz110 desta dislincçno, Eu voto .conlra 
os ang,nentos propostos, e approvo sómente 
nqnelles supprimentos que linhno sirio estabe
lecidos na lei anterior. Os Srs, deputa.-los que 
quiil.erern convencer-se de que as províncias para 
que se propõe novos snpprimentcs não carece1n 
uelles, podem consulta1· a t.i.bella impressa 
em 1837, da qual se vê o estado das rendas de 
cada provinciat segundo as leis do orçamento 
provincial. (Lê a tabel(a.) Ora, se depoi~ de 
feita a tabt->lla, a receita provincial foi augrnen
tatla com o meio dizimo, claa·o fica que àquellas 
provincias que1 segundo a ta,bdla,. não tinhão . 
de.fieit, ficára.o com meios sufficienles para. 
occorrer até a algum accrescimo de despeza. A 
província do Maranhão, por exemplo, cnja re
ceita estava nivelada com a· despeza, não deve 
ter falta de renda, porque fez immensa expor
tação de _algodão, além de que possue no in
terior. muitas fazendas de gado,. donde lhe 
resulta dizin'to, na.o fallando de outros generos, 
como arroz, farinha de mandioca; de que 
tarnhem cobra dizimo, etc. Esta província deve 

-ler urna receita ex.cedente a 800 contos ; para 
que pois augmentar a Slla consignação? A des
peza da Parahyha do Norte, para a qual 
se pede tarnbem, augmento de supprimento, 
pela lei provincial de 1836 tinha sido 

· fixada em 96 contos : a receita· não appa
receu orçada, mas o presidente da província 
declarou no seu relatorio ·que não- havia d1J.fici,t; 

_e por consequencia a commissão não própôz 
supprirnento. O mesmo aconteceu a l'espeito 
do Ceara, cuja renda deve ter .augmentado 
muito com 9 meio dizimo do · gado e generos 
de exportação. O Q)esmo posso dizer a respeito 
da P~~ahyba, onde não ha gado,,mas cuja ex
portação de algodão é de muito valor, Se con-
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sultarmos as leis pt·ovinciaes desde 1837 para 
~.4 nÁrla. C'ln." rr11n. f..a.r1.l-d'{,r,,. é,,~,4:r'\. ..-"n.i1-:ln. n, 1 ·n, Y'll 
Ui:1.1 tJV'\..\1;, ;;::,-c;:1. '-{U~ LÇUIJGV ..:,JUV UIUllV c:1tl5Iu8n-

tadaS as despeias; mas se suppl'Írmos todas as 
despezas das províncias, á medida que as forem 
augmenlando, este augnwntn sF>r:i s,~m li rn itP~. 
Portanto supponho que não devemos conceder 
este accrescimo de despeza. 

Pedern-se 15 contos para supprimento do 
Rio G1·ande do Norte, que até ,Ígora tinha 10 
contos. Pela tabella a que me refiro tambetn 
se moslra que a sua receita era igualá despeza. 
Verdade é que a assembléa provincial tinha 
restringido muito a d.espeza, e por isso sejulgou 
conveniente conceder o supprimento de 1 O 
contos, que tem continuado, mas não acho razao 
para s~ darem mais cinco. . 

A' vista da analyse qtrn acabo de füzer a essa 
emendn, entendo qm: a caunLra não deve .ip
provar os augmentos prepostos, mas votar 
pP.la minha emenda, qr1e propõe a continuação 
do supprirnento, na somma total de 580 conto .. , 
para as provincias especificadas na labella de 
1837. 

Quero ainda fazer nlgumas ob,:;ervações a 
re:;peito dos proprios nacionaes. No anno de 
1837 eu tive e:n minha mão todos os esclnre
cirnentos sobre proprios nacionacs q11e haviao 
sido remetlidos pelo governo. Esl~s propríos, 
seg1mdo as avilliaçõL·s, montava.o cm 1,600 
contos; mas, além de existite111 informações a 
respeito de todos os proprios nacionaes, cu 
estou convencido de que aquelle:,; cujos escla
recimentos ex:-irninei montão em um -valor real 
de mais de 2,000 contos. Ora, se e::;les proprios 
fossem convertidos em fondos puhlicos pelos 
preços do mercado, poderião render talver. oitc
por cento, e por consequencia poderi3 a nação 
ter o prodtwto, sem a menor duvida, àe 160 
contos annuaes, emquanto hoje os proprius 
apenas rendem cincoenta e tantos contos su
jeitos a despezas, vindo portanto a sua renda a 
ser muito insignificante. Eu porém supponho 
qne isto é uma medida que deve pa1·tir do go
vernai se a entender justa e necessaria. Estimarei 
ouvir a opíniao do Sr. ministro a este respeito 
quando se tratar do aPtigo da receita. 

O Sr. Oliveira, está persuadido de que se o 
Sr. Souza Mat;tins tivesse ouvido ou lido o dis
curso que sahio em resumo no Jornal do 
Commercio, em que o orador justificou a neces
sidade do supprimento pedido para a Parahybat 
nãc se teria pronunciado contra efü!, pois que 
então teria ficado convencido de que.em conse• 
queneia do flagello do môfo, que tem per
seguido. a cultura do .algodao, a renda pro
vincialtem diminuido consideravelmente, . e a 
provinci~ não póde fazer face ás suas despezas 
sem este _supprimento .. Para mais roborar o 
que acaba de dizer, lê parte do discurso do 
digno presidente da Parahyba, o Sr. Moura 

· Magà.lhães, da qual se vê que a renda provincial 
tem um deficit de mais de 20 contqs; 

Quanto á emenda que pede uma consignação 
para a continnaçí\o do cáes da t!idade da Pa,.. 
rabyba, além de par.i esta obra _já ter sido con
signada uma quantia pela reparliçao da fazenda, 
parece-lhe que esta despeza é propria deste 
ministerio, pois que o caes é proximo ao lugar 
onde se acha a alfandega e o trapic:he. Não lhe 
parece portanto admissivel a observaçll.o feita 
por um Sr. deputado da Bahia, de que não era 
agora occusiao opportuna de se tratar desta 
emenda, e de que a consignação uevia ser feita 
pelo ministerio do imperio. 

Aproveita e.st.1 occasião para corrigir uma 
inexactid:10 que escapo11 no resumo de seu 
discurso µrofe-rido e111 - 9 do corrente, publicado 
no Joi-nal do Cmmne1·cin de 11. O orador ng,o 
di-::se que a divida de Inglaterra 1nonlnva a 
milliõt.!s de libras usterlinas. 

. O ~~. Gomes Ribeiro: - Sr. prcddenle, por 
1r1fel1CJdade sempre me toca fallat· quando já 
a c,ttnura está foligad,l; mas corno eu costumo 
ser breve em maus dist'.ursos, creio que por 
essa razno lcnlio direito a ser attendido 
e espern du rncus illuslres collegas qu~ 
me prestaniô a devid.1 allençn.o. Nao me j11 1g 1, 

St'. presidente, ainda sul'lidentemente escL.u·e
cido parn votar no Ot\:;irnenlo do minislerio da 
fa1.e11Ja, e principulinenle no artigo relativo á 
quanlia consignada para o córle do ·páo-brazil, 
porque o disc11rso proferido por meu illustre 
colli:?ga deputado pela provincia das Alagôas, em 
H'~ Je ser só111ente relativo a este importante 
ohJi:cto, elle nao pa~sou de uma declamaça.o 
vaga, e virnlenla acc11saçno a um empregado, 
que, perlC"ncendo á inferior gerarchia na ordem 
Jos eu1pregados publicos, nao póde nem deve 
sei· accusado nesta casa, porque estou bem 
persuadido que a nr1çl10 tem confia.do de nós 
os seus u1.1i::,; altos destinos, e nao devemos 
consumir o precioso tempo em accusações t1ío 
vagas, como destituiclas de provas. Estou bem 
persuadido, Sr. presidente, que o meu illustre 
col~ega, quando desceu a semelhantes particu
laridades, desconheceu a im portancia do lugar 
em que se achava, <lescouheceu a alta missao 
de que está encarrngado, e · nno creio · que o 
nobre deputado queira substituir espontanea• 
mente as attribuições de legislador pelas de um 
accusador, o que no meu entender e de todo o 
homt-rn sensato e judicioso 'nao póde deixar de 
desconceituar e trazei· algt1m <lesar ao meu 
illustre collega, porque eu penso que ninc:,uem 
se persuadirá de boà fé que por amo"r do· 

. l',e1~1 publico, e .. sómente por amo1· do bem 
publico, queira o nobre deputado que pesem 
~obre si os odios e os ra:1co1·es, que de or. 
dinario são inherentes a accusações desta na
tureza. 
. Eu, Sr. presidente, voto contra a emenda do 
nobre deputado pela província· da Parahyba, que 
el~va o quinta·! do páo-brazil a 8$000, na.o Por 
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que eu desconheça a necessidade de uma tal 
elevação, mas porque estou convencido que esta 
medida é meramente administrativa, e que o 
governo na.o carece de autorisaça.o do corpo 
legislativo para elevação do preço do quinta~ do 
páo-brazil ; estou lambem convencido que 
S. Ex. o Sr. ministro da fazenda não deixará 
de tomar esta medida em consideração, alten
dendo que é a unica salvadora para que a nação 
possa effectuar por sua conta o embarque desse 
genero. Senhores, ell me remontarei á origem 
do eórte do pâo-brazil da provincia das Alagôas, 
e farei ver que só o preço de 8$000 por quintal 
é capaz de evitar o contrabando. Sr. presidente, 
os inspectores das lhesourarias costumavão en
carregar o córte desse gene)'Q a empreiteiros ; 
e como então havia muito pâo-brazil e não 
era difficH o córte e conducçilo para o porto de 
embarque, era por isso o quintal salisfei_to a 
3$000, o que ainda deixava um pequeno lucro; 
hoje, porém, senhores, o córte do páo-brazil 
dista 20 lt•guas do porto do· emhnrque, o ern
preiteil'O compra no mnlto uma carrada que tem 
dez quintnes pm• 10$000, o carreto importa 
110$000 ; é claro pois, que cnsla da despeza 
5$000 cada um quintal de páo-bra~il ; e como 
é jámais possivel qne elles o vendão á nação 
quando o interesse privarlo O!l! convida a vender 
ao inglez pelo preço de 10$000; eu afianço ao 
nobre deputado, e mesmo afianço a S. Ex. o Sr. 
ministro da fazenda, que os parlicu la1·es hril') ele 
preferir vender o páo-hrnzil á nação por 8$000, 
do que ao inglez por 10$000, porque, senhores., 
é sabido que esta peque.na difft>rença de lucro 
fica com pensada pela isenção do risco e do pe
rigo que de ordinarió é inherenle a um trafico 
prohibido por lei ; e nem se diga que quando 
a nação chegar a um semelhante preço, q11e ri
valise com o inglez, que este paF;ará por mais, 
para desta sorte sempre ter a preferencia ; 
não,_ senhores, o inglez, quamlo com pra 
um obieclo cuja venda é prohibida pelas 

· )eis do paiz, tem já calculudo o interesse que 
disso lhe p6de vit·, e só um grande inte
resse o póde convidar a levar esse genero 
ao porto de Londres, onde ha grande risco 
pela vigilancia dos delegados da nação bra
zileira. 

Nao posso agora, Sr. presidente, dispensar• 
me de mostrar á camara a inexaclidllo de al
gumas proposições avançadas ·nesta casa p~lo 
meu illuslre collega,_ ái.:erca do inspector da 
provincia das Alagôas, o Sr. Francisco Emygdio 
Soares da·· Camara ; antes que ludo, tenho 
a declarar que eu nao tenho· o mais perfeito 
con_hecimento da administráção do St-: Eniygdio, 
porque elle chegava nas Alagôas na qualidade 
de inspector o anno passado, em occasião em 
que eu partia para e~ta côrle a tomar assento na 
assembléa geral; e quando voltei em Outubro, 
fôra logo depois elle dispensado do · 1ugar que 
occupava ; porém: Sr. presidente, eu Julie in-

~ustentaveis as· proposições emitlidas nesta casa 
pelo meu nobre collega ácerca desle empregado, 
porque está fóra da comprehensão humana, 
que um cidadão que tem merecido a conside
ração do · governo para ser o inspector de uma 
thesouraria ponha em pratica semelhantes factos, 
que por certo o inhabilitarião para sempre de 
ser empregado publico. Sr. presidente, disse o 
nobre deputado que o Sr. Emygdio tem dei
xado de mandar os balanços porque se tem 
occupado mais das guardas nacionaes: eu não 
sei á vista de uma semelhante proposição a 
quem deva dar mais credito, se ao nobre de
putado, 011 se a S. Ex. o Sr. ministro da faze1,da, 
que em uma das sessões passada nos atfirmou 
que s6 a província do Rio Grande do S.ul e~a a 
unica do irnperio que tinha deixado de rnandar 
os respectivos balanços; e desPjrtria mais outra 
vez ser informado por S. Ex. se com effeilo só 
o Rio Grande do Sul deixou de mandar os 
balanços. 

O Sn. M1rnsTHO DA li'AzENDA :-Só a minha 
provincia deixou de maud:ir. 

O SR. Gom:s Rrntrno :- A' vista na decla
ração de S. Ex., eu fico convencido, Sr. pre
sidente, e commigo toda acamara, de que o 
nobre deputado é facil em . fazer accusações 
menos verdacfoiras, e d,ihi po::so tirar uma 
illação de que u nohrP. deputado, tendo accusado 
de falso ao Sr. Emyg,lio ~obre este assumpto, 
de\•e igualmente. ser rep11ta<lo em falsidade 
sobre todas as outras asserções, uma vez que 
as proferio sem documento algum ; e permitta
me que eu na.o só duvide, como passe a 
demonstrar a inexactidão de quantas incre
paçõ~s tem feito o nobre deputado ao inspeclor 
da provincia das Alagôas. 

Disse mais o meu collega que o Sr. Emygdio 
não tomav..i contas ao almoxarife de Maceió, 
porque quando precisava de dinheiro ia á casa 
deste e111prc•gado, lavrava portarias de seu 
propr-io p1111ho sem serem numeradas,. p&ra que 
os colleclores lhe entreguem os dinheiros pu
blicos .. Sr. pr·esidente, ô conhecimento caual 
que tenho do a1moxarife dt Maceió me anima 
a declarar que este empregado, honrado e 
probo como é, nllo era capaz jámais de annuir 
a uma partilha dos dinheiros publicas entre si 
e o Sr. Emygdio ; quando este fosse capaz de 
um semelhante procedimento, o almoxarife de 
Maceió teria bastante coragem inspirada pela 
força do seu caracter para fazer repellir, para 
fazer afastar de si o comprometliinento em 
que o podia envolver essa partilha; ao ·mesmo 
tempo, Sr. p1·esidente, que me nn.o posso:capa
citar, e parece-me qlJe ninguem o . crê, que 
um inspeclor de uma thesouraria faria de seu 
punho semelhantrs port~r,,ias, que, vindo a pu· 
blieo, LinhAu de o inhubilitar, tinhão de fazer pesar 
sobre si o labéo de um prevaricador : eu pois 
dpvid9 de up:i sepie1h~pJe faélo; e duvido wes~o 
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9ue ~1le ~eja eomprova.do por esses docurncnlos 
1rnag1nanos. 

Atfirmou ainrla o meu nobre col11•ga q11e o 
Sr. E1nygd10 fieára com a letr,l do dcve1for ua 
f'" _1 • 1 T ! A • • _ l""l. • 1_ O·•--razenaa nacwna1, Jose 1\.nrnn10 r-ere1ra ua .::,11va, 
e ql]e em sua p.1t·tída para esta côrte natural
mente a rasgára por ser devedor ao aceitante 
João Luiz Vieira: tenho a f;izer sobre i!Sto L1rna 
obset'vação ao nobre deputado o Sr. Vi~gtieiro} 
que accusaçõ('S Wo hori-orosas, qut podem 
tr!1'.l:Pl' n rlP-.Pt·iorliln nPrnFl11n de• 11111 1-'tlllll'P.!nulo . .. ,__,_ .. ,._ ...... _..., ............... ,~ ....... f"' .... -.., ... - .. -- ··- ...... -~ -·-·r·-0··--·-·1 

nunca são feitas por npµroximac:ão, pai,, esta 
palavra natur,:ilrnente Jiffere muito de II ma 
realidade, e niio são presu m pções ai1e hão de 
firmal' o· juízo <lo Sr. rni~1(slro ·,:ic:e1·cil. das 
más qualidades e prevaricai;ões desse empre
gaJo; e11 creio que pos,.;o demonstrar. ao 
nobre deputado a impossibilidade de set· ver
dadeira esta accusa,;l'!o. Senhores, todos sabem, 
e S. Ex. não ignot·a, que um Jevedor da foxenda 
quando lem de fazer os µagamentos a prazo 
nssigna letras que fkão ein poder do lhesoureiro; 
quando estas letras se vencem, devem passar 
da mão do thesourei1·0 p,Ha a do procur:ldor
fücal, a sahida de,,sa,; letra::; é lanç..ida em um 
livro, e esle lattÇãtnCtilo deve ser assignado pdo 
procurador-fiscal, corno uma espe~ie de recibo, 
e neste caso, se · :1 letra vencida, <levendo ser 
entregue ao encarregado tk mover a execução, 
foi indevidamente entregue ao inspedor, temos 
que o thesoureiro d;JS Alagôas não foi exacto 
nos seus deveres, porque entregou a letra ven
cida a q11em não devia,entregar, e neste caso 
eu presumo q11e o nobre deputado levou sua 
accusação lambem ao thesouro, ainda que invo
luntariamente. Air.da mais, Sr. presidente, não 
era possivel que o Sr. Emygdio se retirasse das 
Alagôas para esta côrte sem fazer entrega de 
uma letra da fazenda, ainda que lhe fosse 
entregue em confiança pelo responsavel por 
ella, e então no decurso de tan Los mezes n ao se 
dirigia o procurador-für:al das Alagô,1s a S. Ex., 
ou ao tribunal do lhesouro, fazendo ver que o Sr. 
Emygdio o incalacrára, dci:xando-o na respon
sabilidade da quantia constante dessa !dra qt1e 
elle descaminhára, pois outro nllo deveria ser 
o processo, caso o Sr. Emygdio li vesse a fra. 
queza de pôr em pratica semelhante procedi
mento, e.peço a S. Ex. haja de me informar se 
o tribunal do lhesouro leve algu1'na reclamação 
sobre e~te assumpto. 
. O SR. MINISTRO DA FAZENDA :-Não leve. 

O Sa. GOMES RIBEIRO :-Pois hem, conheça o 
nobre deputado pelo que hei demonstrado que 
não é . possivel que accu~açôes desta natureza 
pesem sobre o S1·; Einygdio, e lhe peço que 
melhor seria munir-se primeiro de documentos 
para na.o se expôr a que eu e toda esta camara 
duvide, e com muito fundamento, deste ponto 
de sua accusação. 

. . . 
Disse o meu cnllega que o Sr. Emygdio de-

miltira a um empregado da thesouraria de 
nome J. P. Baracho, q11e este procedimento 
f'ôra reprov,1do pelo ministro de então, o 
q11e não ob::;tante, o Sr. Emygdio pôz duvida 

- ----- -~ - - --~ - D~- ---~- C. •, ~ a cumprir o aviso . .r..1s pu1s, .:,r. pres1aence, 
l]rlla accusação, cuja verdade en nego catego
ricamente, porque estou ao facto de todas 
as ;3u2.s circurnstancias: saiba S. Ex., e 
saiba a camara que J. P. Baracho nno era 
apeoas nm collaborador, que ganhava díaria
ment~ mn tanto para escrever; este homem foi 
expul::;o cta thesomaria por sua má cond ucta, 
nãu pelo Sr. R111ygdio, mas pelo contador, que 
sel'via nessá occastãO de inspeclor interino. o 
qual com efféilo e11gan0l]·Se · quando comniu
nicou uo ex-ministro da fazenda de que havia 
demittíuo ao empregado da lhesouraria J. P. 
Baracho; então o ex-ministro, na persuasllo de 
que elle era empregado, rept·ovou o procedi
mento do in:,;pector interino, e o mandou res
tituir ao cmpt'ego; poré111 em occasiíio em que 
já era inspet:lnr o Sr. Emygdio, que duvidou 
cumprir o aviso por conhecer o engano que 
houv,~ra dt> urna e outr~ parle; e logo que por 
elle foi esclarecido lodo este negocio, o Sr. ex~ 
m1nÍ::ltro louvou o seu procedimento sobre este 
facto, Sr. presidente, eu invoco o testemunho 

.do Sr. Silva Pontes, ex-presidente das Alagôas, 
e elle que decbre se nao é fid esta exposição. 

O SR. SILVA PONTES :-E' verdade. 

O SR. GoMEs RrnErno: - E' portanto mister 
que o meu collega não occulte em suas ac· 
cusaçôes aquellas circumstancias que por si 
mesmas podem fazer a defeza do accusado, 
independente de desenvolvimento. 

Accrescenlou o nobre deputado, meu illustre 
collega, que o Sr. Emygdio andava pelo meio 
nas cobranças que se fazião na tlie~ouraria 
desde o tempo da guerra dos cabanos, porque 
em todas ellas elle tinha prompto o despacho, 
" pague-se quando marcar quota. )> Disto pois 
se pretendeu concluir que havia da parté do 
inspector interesse, ou que este Sü achava 
peitado parn proferit· semelhante despacho. 
Eu, Sr. presidente, pelo contrario, quero per
suadir-me que o Sr. Emygdio não podia ilrudir 
com mais s:.igacidade o bom 1·esu ltado de taes 
cobranças sena.o com estes despachos, porque 
elles imporlão o mesmo que atirar o. negocio 
para o legitimo superior, que appellar para o 
governo supre1no, porque se este entender q1Je 
essas dividas são legaes, e que se devem pagar, 
que lhes marque quota, e quando na.o, o ne -
gocio está por sua natureza decidido; porque 
não se marcando essas quotas, jámais essas di· 
vidas serãO pagas, e assim salva-se o inspeclor 
de qualquer responsabíl idade, porque não 
faz mais do que cumprir uma orde.m superior. 
E quando o Sr. Emygdio tives~e mandado pagar 
algumas dessas dividas, seria por ventura -elle 
o unico que teve este procedimento ? .O Sr. 
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Luna, de quem sou muito amigo, e pelo q_ue 
não posso ser considerado suspeito, tamb~m 
na.o mandou pagar algum as ? O mesmo nno fez 
o Sr. Silva Pontes no começo de sua adminis
traçno_, e no que suslárao pela affiuencia de. CO· 
branças ? Como pois, o actual inspector anda 
pelo meio dessas cobranças, quando a meu ver, 
o seu procedimento com taes despachos é o 
mais louvavel e frustratorio de tão exi1geradas 
pretençoes? Quanto aos foguetes e toques de 
sino, en poderia largamente discorrer sobre isto, 
e muito tinha a dizer ; porém é tarde, passa 

·de duas horas, e limitar-me-hei a dizer que, 
quando isto assim fosse, nada depunha contra 
aquelle empregado, porque hoje o mais honrado 
empregado, aquelle que tiver a mais exemplar 
de todas as conductas, não está isento de que 
um biltre ]he solte um foguete por elle haver 
deixado o posto que exercia, e hoje, na actua
lidade de cousas, os homens de bem são os que 
padecem, ainda mesmo por fazere111 ,instiça a 
quem presume que é justo aquillo que real
menle é injusto. Senhores, eu não posso deixar 
de presumir que o Sr. Emygdio é um dei,ses 
empregados isento dessas prevaricações, não 
tanlo pelo conhecimento que delle posso ter 
como emp1·egado publico, porque já disse que 
não estive na provinci;l quando elle alli era 
inspeclor, como porque, confiando muito no 
presidente daqnella proviqcia, o Sr.· Dr. Agos
tinho da Silva Neves, vejo que este se exprime 
a respeito do Sr. Emygdio de uma maneira 
muito honrosa, e não posso duvidar da capa
cidade de um empregado quando elle é abo
nado por pessoa que me merece uma confiança 
tal, que me animo a dizer que sua capacidade 
administrativa, sua probidade e suas Juzes o 
têm destinado para reger os destinos de uma 
outra provincia mais importante que as Ãlagôas. 
(Apoiados.) Eu vejo, finalmente, Sr. presidente, 
que o Sr. Emygdio, tendo de sahir das __ Alagôas 
para ser empregado no tribunal do thesomo, 
teve a seguinte honrosa participação do presi-
dente das Alagôas : . 

cr IIJn1. Sr.-Transmitto a V. S. por copia, 
para sua intelligencia e execução, o aviso da se
cretaria de estado dos negocios da fazenda de 24 
de Dezembro ultimo, em que se ordena que 
V. S. se recolha ao thesouro para ser empre-
gado co~venientemente. . 

« Aproveito esta occasião para reconhecer os 
louvaveis esforços que fez para o bom desem
penho do lugar que lhe foi confiado, e agra
decer-lhe a leal cooperação que prestou a este 
governo· á testa da repartição que ora 1arv;a, nas 
difficeis circumstancias em que se achou a pro
vincia pe]a escassez de seus rendimentos para 
occorrer .ás suas despezas, esperando que seus 
serviços sejAo devidamente apreciados pela au-
toridade compet~nte. . 

« Deus guarde a. V. S. Palacio do governo 
das Alagôas, 7 de Março de1839. -À.gostinho . 

da Silva Neves.-Sr. Francisco Emygdio Soares 
da Gamara, inspeclor da tbesouraria desta pro
vi 11cia. ,> 

Peço ao meu illustre collega haja de co
nhecer que um inspector de uma thesouraria 
preza sua repulaçllo, e que se abst~mha de 
denegrir tao injuslarnente o credito alheio ; 
que se lembre finalmente que a espada da in
justiça tem dous gumes afio.dos, um com que 
fere sua triste victima, e outro com que um dia 
tem de ferir a si proprio. 

. MUITAS VozEs :- Votos, votos, votos. 

O Sr. :Ramiro pede que o Sr. presidente lhe 
declare se póde pedir o encerramento da dis
cussão. (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE-responde que já têm havido 
oito discursos contra, e muitos a favor, e que 
assim póde ter lugar a proposição do encer
ramento. 

O SR. RA11nno1 á vista desta declaração, pede 
o encerramenlo da discussão. · 

O Sr. Castro e Silva entende que não 
tem ainda havido os discursos pró e coratra que 
o regimento marca para se poder propôr o 
encerramento da discussão. Manifesta o desejo 
que tom de responder a observações, e de
fender-se de accusações que lhe forAo feitas na 
casa, tanto mai~ que na _discussão do voto de 
graças por varias vezes se encerrou a discussão 
sem que elle pudesse fallar. 

O Sr. Alvares Ma,chado está persuadido de 
que ainda que a carnara resolva. o encerra
mento da discussão, nem o Sr. Castro e Silva 
nem o orador ficão inhabilitados para res
ponder ao Sr. Calmon. 

O SR. PRESIDENTE responde que quando esti
verem em dis~ussão . objec!os de ·fazenda, são 
admissiveis quaesquer reflexões que digã.o res
peito á matcria. 

O Sr. Nunes :Macha.d.o está prompto a re
nunciar a palavra para votar, mas nllo quer 
que passe ·o prccede11te de se pedir o· encerra
menro da discussllo sem ·se haver verificado a 
condiçao que o regirnenlo exige, pois que .não 
têm sido proferidós 6 discursos pró e 6 contra. 
Tinha muito a dizer nesta discussão, pois que, 
além de outras cousas, tem de s-qstenlar a honra 
e dignidade de um seu amigo, que foi ata&sa-

_ lhado na casa; ce!'lo po1·ém de que se· lhe pro
porcionará para isto oc:casiao quando se tratar 
. de outras malerias, cede. a palavra, mas porque 
quer ceder seu dir~ito, ~ não p·orque pelo regi-
mento a isto seja ob_rigado. . 

Ju.lga-se a materia discutida. 

São approvadas as seguintes parcellas: 
1. Divida externa fundada, l,~ 

390.414 ao cambio par de 
43/ó . . • . • .• 2,168;966 .. ~66 

Ditrerença entré o e a m b i o 
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acima de 43 lí5 e o de 31, 
á razão do qual se suppõe 
que serão feitas as remessas 
( emenda do Sr. Souza Ma i:
ti ns . . . . . . . 

2. Divida interna fundada 
(emenda da commissao) 

A esle p'aragr~tpho approva-se 
a emenda do Sr. Calmon 
para pagamen'to dos juros 
d,1s apoiices emittidas na 
Bahia, e depois contrariadas 
por ·ordem uo lhesouro • • 

3. Caixa de amortisação· e fi. 
lial da Bahia, e empregados 
no resgate e subslituiça.o do 
papel-moeda . . . 

4. Pensionistas do estado . . 
5. 'Aposentados (emenda da 

commissão). . • . . 
· Approva-se tambem a emenda 

do Sr. Bandeira de Mello 
para se deduzir desta som ma · 
a quantia de 600$ perten
cente ao padre mestrn Ca
tanho, que morreu . . 

6. Em pregi:ldos de 1·epartições 
exlinctas (emenda do Sl'. 
Ribeiro de Andrada). 

7. Tribunal do lhesouro. 
8. Thesournrias filiaes nas pro-

vincias . . • .. 
Augmento de gratificação p,1ra 

o solicitador dos feitos da fa. 
zenda na Bahia ( emenda do 
Sr. Moura l\fagalhãPs) . . 

9. Alfandegas (emenda da 
commissilo). . . . 

10. Consulados (idem). . . 
11. Mesas de rendas, recebe

dorias e collectorias (idem) : 
12. Casa da moeda. . 
18. Fundição de typos, ficando 

supprimído . logo que seja 
conc)uido o contracto cele

. brado com o fundidor. 
14. Almoxarif.a.das existentes. 
15. Adminii::tração de propl"ios 

nacionaes • . • . • • 
16. Côrte e condacç110 de páo

br;izil, descontos de bilhetes 
da alfandega, pagamento de 
bens de defuntos e ausentes, 
e de deposites, .. restituições 
de direitos e outras. 

17. Construcção de obras, etc. 
( emenda da commisNão ). . 

Accrescent~-se para o cáes do 
Varadouro da alfandega da 
Bahia (emenda dos Srs. Oli

. veira Bastos e Ferreira · da 
Costa) • • • • . 

lº-"º 1~ 

$ 

2,170:000$000 

$ 

38:620$000 
880:809$801 

193:889$288 

70:392$266 
65:36:3$000 

244:000$000 

200$000 

. 680:000$000 
125:000$000 

150:000$000 
31:400$000 · 

5:972$000 
2:221$000 

5:452$000 

150:000$000 .. 

. 90;000$000 

12:000$000 

(O § 18 que propõe 10 contos 
para gratificações em todo· o 

· irnperio é supprimido). . 
19. Despezas eventua~s. . . 50:000$000 

fütppt·imtmtos ás provincias 

A' Bal1ia . 150:000$000 
Pernambuco 150:000$000 
Minas . . 80:000$000 
Pará. 40:000$000 
Alagôas. . . 30:000$000 
M alto-Grosso . 25:000$000 
Goyaz . . . 25:000$000 
Espirito Santo. . 10:000$000 
Piauhy . . . 20:000$000 
Sergipe . . . . . 20:000$000 
Rio Grande do Norte. 16:000$000 
Santa Catharina. 10:000$000 
Parahyba: . 20:000$000 
Maranhão . . , . . . . 64:000$000 

Não sa.o approvadas as clausulas-desde já
propostas a respeito destas ultimas prnvincias. 

As mais emendas são rejeitadas, ou jul
gadas pn1judicadas. 

Dá-se por terminada a segunda dise11ssão 
desta parte do orçamento, e decide-se que passe 
para a terceira. 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do clia, 
na primeira parte, a mesma, e na segunda, 
discussão do orçamento do im perio. Levanta 
a sessãO depois das 3 horas. 

êel!!l~ão eDI I3 de A.gosto 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

SuMMARio.-Expediente.-Diversos pn!fectos.
·Parecer da comm,issão de const-ituicão sobre 
o reqiterimento do S1·. N1.mes 111achâdo ; dis
cussão.-Ordem do dia.-Or·cmnento do irn
perio. Discurso do Sr. Óttoni ; -a à··ise 
actual; o general And1·fo, ; . o S't·. 11fanoel 
Felizardo, etc., etc. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de Srs. de
putados ah1·e-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Andl'én, 
Cajueiro, Tofl'eão, Bustamante, C.nneiro Lea.o, 
Pinto Coel.ho, Pedro de Alcantara. e Assis Mas
carenhas ; e sem ella os Srs. Souza Franco e 
FrancisJ:!O do Rego. 

Não havendo expediente, passa o Sr. lº se
cret.ario a Jêr os seguintes pareceres e requeri-
mentos: . 

Da commissão d.o orçamento da fazenda : 
« O ministro e secrelal'io de estado dos ne

gocios du fazenda, em officio de 4 Je Junho 
uo corrente ; remette pai-a ser· presente a esta 
augusta caro~ra o l'equeri~~1;1lo do ~hesoureiro 

76 
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i;reral do thesouro publico nacional Bazilio José 
Pinto, qne pede melhoramento de ordenado, 
em atlenção ao seu maiot· trabalho, recom
mendando a justiça da pretenção do suppli
cante. 

« A com missão do 01·çamento da fazenda 
examinou as razões produzidas: pelo suppli
cante ; e em veràade achou, que o ordenado 
que ora elle percebe não guarda a devida pro
porç:io coro o trabalho e responsabilidade· de 
ou!ros empregados, aliás em melhore::: circurn
stancias. O thesoureiro da alfandega desta côrte, 
por exemplo, pelo. progressivo augmento da 
rendal percebe hoje, segnndo o orçarnento do 
corrente arrno, 3:291$, sendo a renda que elle 
arrecada de 8,080 contos, como se vê do mesmo 
orçamento; e o supplicante, que carrega com a 
responsabilidade, e maneio de cerca de 18 mil 
contos, percebe o ordenado de 2:800$. E~te 
facto, e està comparação por si só bastará para 
provar a justiça da recla1r.ação do supplicante; 
e do quanto, pela sua notaria probidade e bons 
serviços ; se faz àigno de um favoravel deferi
mento. 

ct A commissão, conformando-se com a opi
nia.o do ministro e secretario de estado dos 
negocios da fazenda, sobre o augmento do or
denado do supplicante ; e prevalecendo-se da. 
opportunidade para igualmente deferir uma 
supplica igual de um dos fieis do mesmo the8ou
reiro geral, offerece a seguinte resolução: 

« A a::;sembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. O thesoureiro geral do lhe

sonro publico nacional terá o ordenado de 
3:000$, e mais 600$ parn quebras, e os seus 
dous fieis 200$ de gralificaçM,, além do orde
nado de 1:000$. 

1{ Paço da camara dos deputados, 7 de 
Agosto de 1839.-JJi N. Castro e Silva.-J. 
F. Vianna.-0. Carneiro de Campos.)) 

O projecto é julgado objecto de deliberação, e 
vai a imprimir. 

Da commissão de pensões e ordenados: 

<e Tendo o governo aposentado por decreto de 
4 de Fevereiro deste anno o administrador geral 
do correio de S. Paulo, Joaquim de Abreu 
Rangel, com o vencimento annual de quatro
centos mil réis, em allenção ao seu máo estado 
de saude, e a contar mais de vinte e oito anuos 
de serviço regular e sem no.ta, o que se acha 
comprovado por informações e documentos, é 
de parecer a commissão de pensoes e orde
nados que seja a mercê pela seguinte reso-
luça.o : . 

« A assembléa geral législativa resolve: 
cc Artigo unico. Fica approvado o decreto de 

4 de Fevereiro de 1839, que aposentou o admi
nistrador geral do correio de S. Paulo, Joaquim 
de ~breu Rangel, com o vencimenlo annual de 
400$000. 

· « Paço da. camara dos deputados, 9 de Agosto 

de 1839.-M. I. Cavalcant-i de Lacerda.-
Gome8 da Fonseca. >> 

! ulç"a-:;e. o yrojecto objecto de deliberação, e 
vai a nnpr1rn1r. 

Da commissão de orçamento da fazenda: 
<t Os directores do instituto historico geoo-ra

phico Lraz.ileíro, desejosos de colher e centralisar 
os irnmensos, variados e preciosos documentos 
espalhados pelas províncias do imperio, e que 
muito podem se~vir_ á_historia _e ~eograph-ia elo 
nosso vasto e r1qu 1ss1 rn o territOrio 1 recort~ern 
á esta augusta carnara para que coadjuvando-os 
nos trabalhos tão uteís e tão proficuos se lhe 
conceda nas leis do orçatnento a rnodica quantia 
de dou~ contos de réis, ou o q11e outr'ora se 
concedeu á comm issão de estatistíca , obri
~ando-se elles á orestar ao 9:overno urna ~onta 
in nuai, .em q11e • legalisem "'as de~µ~z;~ f;i·t~; 
por tal consignaçao. . 

<e A commissão do orçamento da fazenda jul
gando de grande vantagem este instituto, pP-las 
considerações que são obvias, é de parecer que 
se lhes defira com a seguinte resolução. 

« A assem biéa. geral legislativa t·esol ve : 
cc Art. l.º O governo é autorisado a des

pen<lej annualmente, pelo tempo de 5 ·aunos, a 
quantia de um conto e duientos mil r:Sis, com 
o instituto hislorico e geographico brazileiro; 
se!1do seus directores obrigados á prestar 
annualmente contas no thesouro publico na
cional. 

« Art. 2.º O governo· mandará fazer gratui
tamente a impressão, durante o mesmo espaço 
de tempo, de todas as publicações periodicas do 
mesmo instituto historico, na typographia na
cional, alé o numero de mil exemplares, dos 
quaes remetterá para a secretaria de estado dos 
negocios do imperio cem exemplares; para 
~erem_ por ella repartidos pelas pcovincias do 
1rnpeno. 

<e .Paço da camara dos deputadGs, 22 de Julho 
de 1839. - M. N. Castro e Silva .. - J. F. 
Vianna.- C. Carneiro de Campos. ,, 

! ul~a-se. o _projecto objecto . de deliberação, e 
vai a 1mpr1m1r. 

Da 3&#commissão de fazenda : 
cc Antonio de Castro Vianna, expõe em seu 

requeri,nento, que sendo escriva.o deputado da 
junta da fazenda das Alagôas, fôra em 29 de 
OutL-tbro de 1822 nomeado inspector interino 
da thesouraria tia mesma província, e em 6 de 
Agosto de 1837 .aposentado no lugar de escrivão 
deputado na fórrna da lei de 4 de Outubro de 
1831 i que ern 30 de Agosto de 1837 fôra re· 
integrado em inspector, e em 5 de ,Julho de 
1838 íôra ou.tra vez aposentado no dito lugar 
de inspeclor com o ordenado que lhe çompe
tisse, annullando-se o decreto mencionado de 
"6 de Agosto de 1833, sendo tudo ao depois con
firmado pefo poder Jegjslativo em 8 de Outubro 
de 1838 ; e considerando o supplicante a pri
meira aposentadoria de escrivão-deputado como 
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SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1839 603 
injusta, por isso que o privou de perceber maior 
ordenado, pede que se lhe mande pagar o ex
cesso de ordenado de inspector da thesouraria, 
que deixou ue receber. 

« A 3" comrnissão de faz,enda não reco
nhece direito em semelhante pretenção, e se 
persuade qne o supplicante acha-se sobe
jamente pago com as continuadas melhorias 
dP. reformas que obteve do governo ; pelo que 
julga a commissão, que se. indefira a pretençrto 
do supplicante. 

cc Paço da camara dos deputados, 1 O de Julho 
de 1839.-.Llf. Amaral.-J. J. Paclicco. » 

Fica adiado por se pedir a palavra. 
cc A commissão de marinha e guerra para 

dar o seu parecer ácerca do requerimento de 
D. Maria José de Mello Menezes Falhares: 
que pede o meio soldo de seu fallecido pai 
o brigadei1·0 graduado Jacintho de Mello Me
nezes Palhares, que deixou de receber desde 
que passou ao estado de casada, até 10 de 
Junho do corrente anno, para se lhe mandar 
continuar aq11elle pagamento desta data em 
diante, requer se peça ao governo pela secretaria 
da fazenda os esclarecimentos a respeito. 

cc Paço da camara dos deputados, 7 de Agosto 
àe 1839.-0arvaliio de Nendonça.-Rodrigues 
T01·res.-Lima e Silva. » 

E' approvadc. 

<e A cornmissão de agricultura, indt1stría, 
commercio e artes, para opinar definitivamente 
sobre o incluso rec;uerimento de diversos.ha
bitantes da vilia de Paraly da província do Rio 
de Janeiro, em que pedem que na lei do orça
mento se consigne uma quota para continuação 
da obra da nova esiraàa da serra que foi ulti
mamente abandonada em virtude de ordem da 
secretaria de estado dos negocios do im perio, 
requer que do governo se exijao ciremnsian
ciadas informações, e lambem o seu parecer 
sobre este importante objecto, enviando-se-lhe 
para esse fim o mencionado requerimento. 

« Paço da camara dos deputados, 5 de Agosto 
de 1839. -. H. Fen·eira Penna. - J. À. de 
Lemos.-F. Gomes de Campos. ,1 

E' approvado. 

« A commissa.o de constituiçào examinoa 
a indicação. do Sr. Nunes Machado, propondo : 
l°, que por mensagem dirigida ao throno, se 
convidem os ministros da corôa, para virem 
ex.pôr a esta augusta camara a causa das des
ordens que apparecem em diversos pontos do 
imperio ; afiançando ao governo, que o coi·po 
legislativ.o está possnido do patriotico desejo de 
o coàdjuvar na gloriosa empreza d.e· salvar a 
patria, a rnonarchia constitucional-represen
tativa, e o tlm .. no do Sr. D. Pedro II ; e que 
nenhum deputado se retirará do seu posto sem 
que se tenhAo discutido as leis reclamadas para 
salvação do estado ; 2º, que as sessões durem 
seis horas ; 3º, que se convide o senado, para 

unido com a camara do~ deputados, trafar de 
curar os males que affligem o paiz. E depois de 
se ter meditado sobre a· 1'" e 3u. parte da. pro~ 
posta (nn.o se occupando da 2", por sua materia 
pertencer á commissa.o da mesa) sente não 
poder prestar-lhes o seu assenso por julgai-as 
desnecessarias e importunas. 

rc Julga a commissão desnecessario o convite 
proposto aos ministrog, porque se as desordens 
existentes têm causa especial por elles conhe
cida, e occulta ás camaras, b do seu dever in
formar dellas o corpo legislativo, mas a com
missão entende, que a causa é geral e de todos 
1... 1 ·.1 "' d ' ut-:m connecma. 1aes esoraens silo sempre a 
partilha das nações, que como o Brnzil, passão 
por uma crise revolucionaria ; pois as revolu
ções não podem deixar ce trazer comsigo a ani
q11 illação de todos os elementos de origem so
cial, obras dos meios qne se ernpregão para 
altingir ao fim e effeitos inevitaveis deste, logo 
que se obtém. Accresce que a nossa experiencía 
e outras circumslancias ínseparaveis da mesma 
crise, fizerno adoptar leis, que tendo em vista 
cimentar o irnperio da liberdade, por mal cal
culadas rompêrão os diques da anarchia, e dei
xárão o poder sem acç,ão ; obrigárrto por conse· 
quencia a impunidade, esta alentou o crime ; 
e eis porque elle se tem manifestado ta.o 
audaz com as armas na mão em tantas 
partes do imperio ! Mas se a causa é conhe
cida, o unico remedio efficaz será faze1-a 
desapparecer, cortando-se o mal · pela raiz: e 
como? Reformanào-se aàequadamente a ]eg:s
laçrrn sobre que está montada a administração 
judiciaria. E esta reforma póde o corpo legis
lativo emprehendersem que os ministroE> venhão 
aqni expôr as cansas de nossos maies : e se 
medidas extrao1·dinarias são necessarias, de
sejára a. commissão que os ministros antes as 
propuzessem que an ac1:;itassem ; e elles algumas 
propuzerrto- já, e nãO deixaráõ de vir propôr 
outras. 

cc Desnecessario lambem e importuno pa
rece á commissão que se .afiance ao governo o 
empenho que está de o coadjuvar nos esforços 
da salvaçno da· patria, da monarchia constitu
cional l'epresentativa e do throno do Sr. D. Pe
dro n, animadora esperança de salvação; é 
este o devet· dos representantes da nação, e a 
ninguem é licito duvidai· de · que é tambem o 
principal empenho da camara dos deputados, 
pois disso tem daào não equivocas provas, não 
só na resposta á falia do throno, mas ainda 

. mais votando forças em numero muito superior 
ás pedidas pelo. governo, tanto na presente 
como na antecedente sessao, afim de que lhe 
n!\o faltem meios de tran!Juillisar o paiz, e até , 
conceQendo sommas não comprehendidas na 
proposta da lei do orçamento, para que o ser
viço publico não soffra embaraços por mingua 
de meios pecuniarios : e se a camara tem ma
nifestado tão assignaladamente seus sentimentos 
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que necessidade póde haver de os afiançar ao 
Uu·n110, que dP.lles não póde duvidar? 

rc Não considera igualmente a commissão 
ncecilsario e opporluno que se afbnce ao throno 
que nenhum deputado ha. <le abandonat· a ca
mfu'a ernquan to a s11:1 presença nella fôr neces
s11 ria; não é possivel admittir que a camara 
dos deputados do Brazil commettn a terrível 
fall,l de abandonar o seu posto na presença dos 
perigos q11e opprimem a nação ! · Não, ella 
saberá manter-se nelle, e desempenhará digna
mente snas funcções: mas não se afiance o 
cumprimento de deveres de que na.o ·póde 
dnvid.,r-se. 

rc Nno julga finalmente a commissão, oppor
luno que se dirija ao senado o convite indicado 
no tel'ceiru parte da proposta do illuslt·e de
putado. O senado já nomeou uma commissão 
cornposla de lres dos seus membros parn o fim 
proposto; e se julgasse conveniente a coope
rnçno de outra desta camara, a houvera solici
tado, e a nós competia nesse caso nomeal*a, 
E1:temporaneo p<,is fôra convidar o senado para 
nomear uma com missão que elle de facto já 
nomeou ; um acto semelhante no estado em 
que se acha o negocio, poderá parecer antes 
offerta que convite. 

« A cornmissno conclue, ·sendo de parecer 
que a indica~ão do nobre deputado, posto seja 
fundada em apreciaveis vistas de utilidade pu
blica e at'dente patriotismo, não póde ser 
adoptada. 

(e Camara dos deputados, 13 de Agosto de 
1839. -J. Olemente Pereira. -A. P. Barreto 
Pedroso. ,, 

O Sr. Nunes Machado requer a m-gencia. 
E' upoiucln e entra em discussão. 
O Sr. lbzende oppõe-se á urgencia ~ oppôr

se-hn no 1·equerimento, pois nllo acha conve
niente que a camara. se inll'ometta em n~
gor.ios nrlrninistrativos. A camara não é go
verno, e se entender este que deve pedir 
medidas, 1·e1:orra á camara, que (está per
suadido o omtlor) nada_ lhe negará. Compara 
o governo a uma ·aranha que no centro da 
sua lêa percebe todos os movimentos. que se 
passno em torno d~lla. Admim a facilidade 
com que se quer que o corpo legislativo 
se envolva nas attribu.ições do· governo e 
nomêe commissões para tratar da. salvação 
publica. Embora tenhilo essas commissões de 
solicitar informações do governo, ficará este fóra 
da dít·ecção dos negocios. Accresce que nllo é . 
conveniente que o governo esteja nas mãos de 
muitos: as medidas que as necessidades pu
blicas l'eclamão devem ser meditadas por uma 
só c:abcça, do contrario cada um puxará para 
seu lado, e os negocios ficão mais embara
çados. J\indn mais oppõe-se á urgencia por 
saher que o senado acaba de convidar a ca
mnra pura nomeor uma commissão do seu seio 

q1~e, unida com a sua, trabalhe a hem da pros
peridade publica; assim pois nl.\o compliquem 
mais os nobres deputados n marcha dos ne
gocios, não ponha.o as cabeças a anilar á roda, 
esperem qlle venha o convite do senado; e 
nessa occasino pt·ometle o orador emiltir sua 
opinião. Termina declarando que é facil em 
esquentar-se por pequenas cousas, e quizcra 
conservar sua cabeça muito fria e tra~quilla; 
portanto vala conlrn.a urgencia. 

O Sr. Andrada. Ma.oha,do, comquanto ache 
mu ilo acertadas as razões do nobre deputado, 
todavia não sao ellas de modo algum contrarias 
á urgencia qlle o 01·ador sustenta por que1·er 
que de uma vez se termine esse negocio, se dis
sipe esse terror panico. Nno sabe se o seuado 
alguma cousa tem feito ou quer fazer ; nem a 
camara deve guiar-se pelo senado, nem elle 
pela camara. Se acaso tivesse a camara lle 
tomar medida:! exlt·ao1·Jinarias a bem do paiz, 
embora o senado não as tomuesc, tomaria-as 
ella. Deix~ pois a ca1n11m 1111t! 0::1 velhos do 
senado se assustem e alropullem medidas ; a 
camara dos deputados que nll.o se compõe 
de _velhos, e podanto nno se deve lãa fac:il
mente aterrar. 

O Sr, Rego Monteiro pronuncia-se lambem 
contra a urgenda, t! l'uz mui lJl'eves observa
ções que não ouvimos. 

A urgencia é approvarln. 
O Sr. Nunes Macha.do, ouvindo o parecer da 

commiss!i.O pareceu-lhe que ouvia ülgum mi
nistro da corôa responder a i nlerpellaçOes que 
lhe fossem dirigidas, pol'qnc a commissn.o não 
se limitou á materia. da indicação, desceu a 
mais, e tratou de desenvolver as causas dos 
males do paiz. Não quiz o orador levantar o 

. aJarma na população, nno quiz at13rral-a ; foi 
a impressa do Rio de Janeiro, foi o senado, que 
apregoárào que as cireumstancias erão más, e 
tanto que o mesmo senado entendeu que devia 
tomar a iniciativa de tratar da. salvação pu
blica; na presença dessa actividade da outra 
carnara, quando queixumes circulavão contra a 
dos deputados, deveria ella conservar-se pas
siva? Pareceu-lhe que a camnra para não dar 
incremento a esses queixumes deveria dar esse 
passo qne as circumstancias do paiz exigia.o. 
Disse-se que o paiz está e1n conffagrnção quasi 
gerãl: çomo individuo o orado1• sabe avaliar 
esse estado, mas como depuludo não conhece 
o paiz senão no estado c111 que o representou a 
fali.a do throno: entretanto diz a imprensa, diz 
o senado que a posição do imperio lem-'!le al
terado: é . necessario que o governo venha 
dizer á camara até que ponto são f1.mdados 
esses receios. E' verdade que o governo tem-se 
apresentado nesta casa pedindo medidas ; mas 
-para que? Para occorrer ás precisões do es
tado nas circumstancias em que o representou 
o throno. E' pois indispensavel saber-se offi-
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ciàlmente se a imprensa é 'falsa, se o senado 
está indevidamente intirnidado. Cumpre pois 
que o governo venha ao seio da representaç!lo 
nacional dizet· se por ventura os meios que Jhe 
têm sido dados sãosufficientes pat·a occorrer ás 
necessidades do paiz. Não quer que a camaril 
governe, nem que t.lê o programma e condições 
que o governo deve desempenhar. Pouco lhe 
importa saber quaes sao as causas dos nossos 
males na mente da commiss~o : é pelo orgão 
do governo que está en1 contacto com as 
circuinstancias do paiz, que pelo manejo dos 
negocios pllblicos está mais habilitado para 
julgar das circumstancias rlo paiz, que deseja o 
orador ser officialmenle informado. 

Nio quer, e por isso fez sua indicação, qt1e 
a camara dê o passo q11e deu o senado, passo 
que julga inconstitt1cianal ; pois que tira ao 
governo a responsabílitfode constitucional q11e 
sobre elle deve pesar, se não set·virem para 
s::ilvàr o paiz as medidas que fôr~m adaph1das 
sem ser por indicação delle. Venha, pois, o go
veruo dizer como pt·etende salvar o paiz, e 
então será elle o responsavel; mas chamar 
SC1hre o corpo legislativo a responsabilidade das 
medidas que fôrem adaptadas, é o que cumpre 
evitar e o que com sua indicação conseguir- . 
se-ha. Elle quer que o governo appareça, que 
faça propostas, pois a camara está prompta 
para ~he prestar todos os meios que julgai· ne• 
cessarias; elle quer· que a camara na.o toi:ne a 
jniciativa. Não se diga qne é extemporànea sua 
indicação: o orador espera que o governo venha 
cumprir com sua missa.o ; mas a camara re· 
cordar-se-ha do que hontem disse elle orador. 
Não sabe se foi excessivo, se não comp1·ehendeu 
bem as cousas, mas parece-lhe quv o governo 
mostra-se receioso, e por isso cumpre incitai-o 
a que dê de mão a esses receios. Nilo foi extem
poraneo que a commissão perscrutasse qual a 
causa dos males do ~aiz: mas é ex.temporaneo 
que se convide o govemo a vir declarar isso 
mesmo que a commissão perscrutou, e se julga 
sufficicntes os meios que lhe farão conc~didos. 
Sabe que deve a camara esperar .que o governo 
cumpra seus deveres: que inconveniente porém, 
h.averá em que affirme a camat"a que está no 
firme proposito de concorre.r com o governo 
para a salvação do paiz, que estão seus membros 
resolvidos a ·conservarem-se em seus postos? 
E nao será este o meio de serenar os terrores 
que_ as noticias inculirao na população do Rio 
de ·Janeiro, que parece U\.o assustada? 

Os SRs. CLEMENTE PEREIRA, BARRETO PEDROSO 

E OUTROS :-Qual assustada ! 

O Sa. NUNES MACHADO não quer tomar tempo 
á camára, e resumirá tudo, dizendo que o meio 
de nomear uma commissa.o, como fez o senado, 
não é legal, não é constitucional: que o go
verno apresentou-se nas camaras para pedir 
me_didas, mas forão ellas l>ara ai? ci,;cuinstan-

cias indicadas pela falla do lhrono : é neces
sario que o govl:!rno dig.t se quer novos recursos, 
se s:lo poucos · os meios que lhe forllo dados. 
Declara que não sabe administrar, não sabe por 
onde se entra, nem pot· onde se sahe, em ne
gocios de administração; como deputado, porém, 
cumpre-lhe habilitar o governo para que possa 
a1irni11istrar, e por isso quer informações. Con
vida, pois, a camara a vótar contra o parecer da 
commissão, que é realmente inconslitucional e 
improprio. 

O Sr. Henriques de B.ezende está resolvido 
a votai· pelo parecet· da commissa.o. Se os me
dicas fo:;sem prepar;1r os remedíos á botica em 
vez de á cabeceira do enfermo examinarem seu 
estado, mal parado estada o enfermo. Deixe, 
pois, a camar·a que o governo opere comu en
tendet·, e se na.o tein eUe vindo á cam:t1.·a é 
pai· um de êlo11s molivo5=1 Oll por estarem os 
mi11islros muilo occ11paJoiJ com os negoc:ios, e 
entno nito convém distrahil-os, ou pot·que-não 
acha que sejão í11:;ut1ide11tes os meios que tem. 
Se o governo julga que algumas medidas lhe 
são preci:;as, e se qiler que as camaras. tomem 
a iniciativa, enlã.\l o ;;ovem.o põe-se fóra. d,\ 
scena política, e a responsabilidade rectlhil'á 
sobre a camara. Suppoudo o ministerh, muito 
occ11pado, o convite da carnara não fará senão 
rouu,u-lhe o tempo. Está persuadido que quanto 
mais perigosas se suppõe as circumstancias, 
tanto maior prmlcn::ia deve ser empregada. 

Occupando-se com discussões, a camara vai 
adiando negocios ut·gentes, e depois os votos 
sao tomados corn precipitaça.o. Repele que con
sidera o governo co1110 uma aranha no centro 
de sua lêa, e portanto, bem informado de 
<1uanto se passa no paiz ; sem embargo, porém, 
disso os nob1·es deputados todos sabem das 
circumslancias do paiz, tudos presenceião esses 
males que o orador considera como verdadeiros 
symptomas, tendo outras causas occultas. 

Não é pois necessario que se indaguem essas 
causas; basta que se vão combatendo os sym
ptom11s, e por fim a enf~rmidade julgar-se-ha 
curada. 

Que importa saber que a questão do Rio 
Gl'ande nasceu das rivalidades destes ou da
quelles indivíduos. 

Se .1 camara quizer saber da origem dos males 
publicas, recriminações hão de necessariamente 
apparecer. ,-. · 

Nessas discussões· será i~evit'avel pronun · 
cia1· os nomes de Paulo, Sancho e Martinho, 
e em resultado não se tomará deliberaçao 
alg11111 a. _ 

Lemb1·a o que occorreu na sessão de 14 de 
Julho. · . 

A cnmara reunio-se em E!!essão secreta, o go
verno .dizia que era necessario tomar m~dida.s 
urgentes, porque a patria estava ern perigo. Pedia 
então ~m deputado que se pel'gunlasse ao ~o-
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606 SESSÃO EM 13 DE AGOSTO.DE Hs39 
verno que effeito havia produzido a proclamação 
da camara ... 

Por fim encerrou-se a sessão sem l1aver-se 
tornado deliberação alguma, e a tempei:;tade se 
dissipou por um meio muito singular, por 
haver um soldado dado um tiro em outro 
d'outro corpo; e isto foi que nentralisou ades
ordem, porque os corpos chocárão-se e o com
mandante conseguia fazei-os recolher a seus 
quarteis. 

Entende que o parecer da commiss:lo é 
muito sensato, e que a camara o deve ap· 
provar. Se o governo tem confiança em si, 
que proponha o que lhe convém. A me
dida unica que indicat·ia é que se complete o 
ministerio. Vota contra o requerimento. 

O Sr. Ciemente Pereira : - Sr. presidente, 
direi poucas palavras, pois lenho côP..10 meio de 
salvaçao publica muito valioso disculie pouco 
afim. de que sobeje tempo para se votar o ne
cessario ; nem o parecei· da com111i1;:são precisa 
de longa deteza, porque o nobre autor da in
dicaçll.01 longe de o comhater, produzia ar
gumentos que o sustenta.o; farei portanto 
apenas ligeiras obserl'UÇões, a que dá lugar a 
indicação, e as razões produzidas para a sus
tentar. 

Disse o illustre deputado que a cornmissM, 
excedendo os lirniles de sua missão, desenvolveu 
a sua theoria das causas dos males publicos ; 
como queria o honrado deputado, que, com
batendo á commissAo por desnecessario o 
convite por elle proposto aos ministros para 
virem informar a camara das causas das des
ordens que affiigem o paiz, deixasse de assignalar 
essas causas como meio de fundamentar a sua 
opiniM? 

E porque na.o mostrou o nobre deputado que 
existem outras ? Eu pelo menos tenho por certo 
que a causa de todos os nossos males é a crise 
da revoluç~o porque passamos, e que ainda 
dura ; póde haver outras <:ausas, como, por 
exemplo, erros de administração; mas essas sao 
secundarias, e aquella é a causa do todas as · 
causas. O illustre deputado não póde ignorar, 
por ser tradição da histo1-ia, que todas· as nações 
que têm tido a desgraça ou a ventura de passar 
por crises revolucionarias, têm soffrido as 
mesmas, e ainda maiores oscillações politie:as 
por que o Brazil tem passado e terá ainda de 
passar ? E no meu modo de ver as cousas, 
j11 lgo tão natural e· tão ordinario o que temos 
visto, que antes admiro que não tenhão appa
recido males maiores ( apoiados) ; e parece 
que estava reservado para o Brazil atravessar o 
longo transito de uma revolução, sem nodoàr a 
sua historia com os horrores de muito sangue 
derramado ; pois, poslo em algurna parte a 
fero~idade lenha apparecido1 em geral na.o têm 
havido os excessos soffridos por outras nações. 
J,.ouvemcis a Divina Providencia, que não fez 

sang11inaria a mai0t·ia dos brazileiros. ( Apoia• 
àos. ) 

A commissllo, manifestando o sell juizo sobre 
a verdadeir11 causa dos males que affligem o paiz, 
adiantou-se a prescrever-lhe os remedias: e posto 
nllo desconheça a necessidade de algumas me· 
didas extraordinilrias, apontou como efficaz uma 
que no seu entender curará o mal pela raiz; lem
brou a necessidade da reforma das leis sobre que 
assenta a administração judiciaria; enunciando
se assim mostrou a commissão que se nao acha 
possuida de terror, e que não quer, segundo pa
receu querer um illustre deputi~do, curar os 
symptomas do mal onde elles apparecerem, e na 
occasião em que se manifesta com 1·ernedios 
palliativos. Esse é na verdade o effeito de me-. 
didas extrnordinarias ; mas a comrnissão quer 
uma cura radical, por isso ter·á em maior valia o 
remedio que pl'opõe. 

Insistindo o nobre autor da indicação pela 
necessidade de ouvir informações da boca 
dos minislros, fez a cornmissão o favor de 
dizer-lhe que se não importava com a sua 
opinião, nem tinha a força de o convencer. A 
commissn() por certo nao ·se julga com esta 
força ; mas espera q11e a razão e a experiencia, 
a- melhor mestra dos homens, o hão de vii· a 
convencer d,t exactidão dos principias emittidos 
no seu pal·ecei·. 

O que porém n[o posso admittir é que o 
honrado deputado avance que precisa de infor
mações officraes, porque ignora corno deputado 
o verdadêiro e:31.ado do paiz, embora o conheça 
como homem l Senhores, todos os homens que 
não dormem no meio do que se passa entre 
nós, e principalmente os legisladores, não 
podem ignorar os fados geraes: não posso por, 
tanto consentir que se diga que não conhecem 
as cousas : as informações ào governo são neces: 
sarias sobre factos especiaes que não podem 
estar ao alcance de todos, mas não sobre 
aq_uelles que ninguem póde desconhecer. 

Continuando a sustentar a sua indicação, 
mostrou o illustre deputado que julgava neces
sario afia.nçar ·ao throno que a camara está dis
posta a coadjuvar o governo na nobre empreza 
de salvar o pafa, porque. esta declaraça.o c<;m, 
trihuiria muito para acalmar certas idéas des
favoraveis que principiava.o a manifestar-se. Mas 
permitta o Sr. deputado que eu sustente que 
tal declaraçllo é desnecessaria ; a camara tem 
nos seus actos a manifestação do seu nobre 
pensamento, e se elles não fora.o, de pouco 
'va!eriao as palavras. (Apoiados.) E como. será 
possivel metter em duvida que a carnara dos 
deputados do Brazil tem contrahido o nobre 
empenho de sal•,ar· a integridade do império, iú; 
liberdades publicas e o Lhrono do Sr. D. Pedro, 
se ella o tem provado, não só pela manifes
tação de. seus principios nas respostas á falia 
do throno, mas pol' foctos maiores, dando ao 
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governo, na sessão presente e na antecedente, 
lin-çns muito superior~s ás· por elle pedidas 
(m,-u-ito,'1 apoiado,"!) pc11·a que lhe nõ.o fallem 
meios de tranquillisur o paiz (apoindos), e até 
votando na sessão de hontcm divet'ôas sommas 
para ob,iectos que o governo deixou de con
templai· no orçamento, afim de que o serviço 
pQblico não padeça por falta de meios? 
(Apoiados.) E não serao estes aclos prova exu
hemnte de que a e.amara está disposta para habi
füar o governo tom tndo quanto julgar neces
sario para salvar o paiz e o throno? (Apoiados.) 

Declarou o illuslre autor da indícaçr.lo, que 
Vf'ndo o povo do Rio de Janeiro aterrado com 
as ultimas noticí::is, e pelo 1nenos devendo isso 
inferir-se dos artígos publieados em a!g1ms 
pedodícos, julgâra conve11iente q11e se afian
çasse ao ll1roL10 que nenhniu Jt1\Htlntl1i se 
relí ra ria na presente sessào s•!tll que {fom,!:itm 

discutidas (odas us medi,fas ret!laim\d11s pela 
causa publica. Et1 devo assegut·a.r ao ineu hon
rado collegr1 que o povo do Rio de Janeiro não 
se acha possuído de terrot' (apofodos) 1 é muito 
corajoso e amigo d,i orde111 (apoiados) ; e se 
algum desgosto ~e tem manife:statlo, <leve 
attribuír-se á impachrncia em que \,e acha por 
vec que se tem consumido lemp1) demais nas 
discus:3úes1 mas a camarn re1ncJiad1. c:;ta falta; 
e eu e::;pe1·0 q11e alé o fim Ja sessão se hM 
de aLlopt,11· rn11Íli\S 1.fas medíú,l:,; qlrn as neces:,i
dades publicas exig-e1n; é na,, occasiões tle pe
rigo que o patriutislno ae desénvolve e :3upe1·,1 
todas as difiiculdades. E essas delongas sao po1· 
alguma fórma justifica veis pot· sere1n. rla essencia 
do systema representativo (ctpoiadoi3), e até é 
necessario de.sculpat' a muitos deputados que 
têm de fatiar a favor de suas r~eleições ... 
(Hilaridade geral.) . 

Nada direi sobre a parle da indicação que 
pr:opõe se convide o senado para, unido á ca
mara dos deputados, tratar de medidas de sal
vação publica, porque n1io quero mortificar o· 
rneu honrado collega com as consequencias con
tradictorias que podería tírat· da comparação da 
sua indicação com os argutnentos que produzia 
para a sustentar. Se o nobre deputado entende 
que o sena.do obrou anti-constilucioni:1.ltnente 
en:1 nomeai· uma comrnissáO de seus membros 
para traforem de medidas de salvação pu
blica, como nos propõe a nomeaçilo de outra 
de8ta camara· para unida áquella tl'atar· das 
mesmas · medidas ? Se não quer que o senado 
tome a iniciativn. dessas medidas, nem a ca
mara dos deputados, por deverem partir do 
governo, a que se dirige o convite ao se
nado se a cooperação proposta nno póde ter 
etfeito senão por meio da iniciativa de taes 
medidas? 

A commissão concorda em que fôra mais 
conveniente que medidas ex!raordinarias par
tissem do governo, que os mini$lt:os antes as 
proponhão . que as aceitem : mas n!lo pelo. 

princípio de que a mesma inidativa não deva 
de ser exercitada ct1rnulutivamente por cada 
uma das ca.n'la.rns : é porque entende que 
serM melhor executadas se partirem do mesmo 
pensamento que lhes ha de dar execuçlio. E 
.:l este respeito devo dizer em abono do 
ministerio, que já duas ou tres propostas 
medida:; extraocdinarias forao por e1le lrn dias 
apresentadas, sobre urna das quaes as com
missões respectivas derão já o seu parecer, e 
occuoàO-se das outras. não tendo ultimado os 
seus· t;·ab~lhos por incÓn venientes que offerece 
a gravidade da ma.teria. 

E li no Despertador, pape[ que tenho por 
officiat para os discursos ào senado, que o 
Sr. ministro da justiça notára, na sessão de 
honlem, alg11ma irregularídade na nomeaça.o 
d;\ eommí::;sã.o do senado, µor se occuparem 
U:$ mi11isiro;:; de propost;1s sobre as medidas 
C()m111etlidas á me!)ma commissao, parecendo 
rnais natmal, na opinião do rnesmo ministret 1 

que o ministet·io as iniciasse. 

Nno farei porém cJJnsuras ao senado por 
este aclo, que manifesta. o interesse que toma 
no remedi o dos male.:. pu blicos ; estava no 
seu di.rnito : nem desejo que, pot· Mnhurn acto, 
seja nesia cusa censurado, porque iambem não 
l~va1·ei a b~m que o senado censure a carnara 
do,; deputados. (Apoiados.) 

Nao irei mais longe, Sr. presidente, para 
com a detnol'a do meii discurso nào motivar 
dilações que muito me affl.igem t Ha muitos 
dias que anda na ordem ào dia o negocio dais 
clei~ões de Sergipe, e repetidos dias têm pas~ 
sado sem que delle se trate, por urgencias 
pedidas e vencidas sobre negocios pal'ticulares ! 
Como é possivel consentir que uma provinda. 
continue a permanecer por mais tempo privada 
da sua representaçao nacional l ! Dous annos 
sao tempo de mais : e bem que eu assignasse 
um parecer, propondo uma medida eonci!fa
toría com o fim de 11Ao deixar Sergipe sem 
re _,resentação nesta casa, hoje estou disposto a 
a.dopt.:ir qualquer medida, comtanto que o ne
gocio se decidi:!. definitivamente. 

O Sr. Gonçalves Martins vota contra tudo o 
que está sobre a mesa, porque não deseja que 
a camara; tomando a iniciativa, se envolva com 
attdbuiçõl:ls do governo, e porque não acha 
que sejão tão urgentes as cfrcumslancias. Pedio, 
porém, a palavra para. justificar a camara) 
defendêl-a de uma accusação que no senado 
fez á camara o S,·. conde de Lages, ministro 
da guerra. Procurou S. Ex. 1 interpellado por 
um nobre senador sobre o motivo por que 
nada propunha o governo ás camaras 1 jus-ti~ 
ficar-se dizendo que algumas medidas havia 
proposto, mas que a camara nl'lo se havia que~ 
rido occupal' com ellas. Quaes são porém as 
medidas que o gabinete propôz ? Forão duas 
u.nicas1 ·uma a continuação da suspens~o de 
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608 SÊSSÃO EM 13 OE AGOSTO DE 1839 

garantias para o Rio Grande e o Pará. Esta 
. n1edida, que de certo não é nova, não tem 

sido demorada na camara, a ,commissão já 
deu seu parecer, que se acha sobre a mesa. 

A outra proposta é sobre a <:reação de um 
tribunal especial que julgue a régs presos no 
Rio Grande e no Pará. Ora, esta medida nao 
é de certo a que ha de desarmar as facções 
e restabelecer a ordem, pois nllo são esses 
réos actualmenle pt·esos os que a perturhão. 

Depois de algumas outras reflexões, que nM 
ou vimos, termina votando contra a indicação. 

O SR. PRESIDENTE declara que a materia fica 
adiada por estar presente o Sr. ministro do 
imperio. 

MUITAS Vozi:s :- Votos, votos. 
VARIOS SENHORES cedem da palavra para 

votar-se. 
O SR. MoNTEZ'CMA :- Peço a palavra. 
A mate1·ia fica adiada, 

ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro do imperio, enlra 
em discussão o segtJinte : 

,e O ministro e secretario de estado dos ne
gocios do imperio é aulorisado para de::;pender 
com os objectos designados nos seguintes para
graphos · a quantia de 1,829:688$000. 

A saber: 
] • Dotação de S. M. o Impe· 

rador . . . . . 200:000$000 
2. Alimentos de suas altezas 

iniperiaes . . . • . 
3. Dotação de S. M. 1. a dt1· 

queza de Bragança. • •. 
4. Ordenado do tutor, mes·' 

tres e despezas de ins-
..... ,nnan 
1..LU\..'yl1V "' • 

5. Regente . . 
6. Secretaria do estado 
7. Presidentes de províncias · 

e ajudas de custo . . . 
8. Camara dos senadores e 

secretaria. . . . 
9. Dita dos deputados, idem. 

10. Cursos juridicoi;. . 
11. Escolas de medicina . . 
12. Academia de bellàs-artes. 
13. Musêo. . . . . . • 
14. Junta do commercio . • 
ló. Empregados de visitas de 

- saude nos portos mari-
timos . . . . . . . 

16. Correio geral e paquetes 
de vapor , ·• • • .- . 

17. Canaes, pontes e estradas 
geraes .••.•.• 

18. Construeçto do. monu
mento levantado á inde
pendencia no Y pira nga • 

19. · Despeza~. eventaaes. . . 

16:800$000 

50:000$000 

18:064$000 
20:000$000 
31:960$000 

· 86:400$000 

214:728$000 
27 5:328$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 'lll.!tnivipio da côrie 

20. Escolas menores de ms· 
trucção publica . . 

21. Bibliolheca publica 
22. Jardim botanico . 
23. Passeio publico. 
24. Vaccina . . . 
25. Illuminação . . • 
26. Obras publicas . 

26:576$000 
7:414$000 

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

H0:579$000 
141:068$000 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas 
da com missão: 

<< Ao art. 2º § 7".- Em lugar de 86:400$, 
diga-se - 76:400$000. 

« Ao § 8".- Em lugar de 214:728$, diga-se 
211:128$000, por abater-se o subsidio corres
pondente a um senado1·. 

cr Ao § 10.- Em lugar de 91:660$, diga -se·· 
- 86:040$000, po1· se deduzir á metade a 
consignac;a.o destinada á compra de livros pa1·a 
as bibliothecas dos cursos jurídicos, e abater-se 
a quantia de 1:620$000, na pedida pura con
certo e arranjo da sala doa aclos da academia 
de S. Paulo. 

« ~o § 15.- Em lugar de 20:000$, diga-se 
-19:856$000, por se abater a quantia de 
144$000 destinada para. o aluguel da casa em 
que se acha a provedoria. 

« Ao § 17.- Em lugar de 80:000$, diga-se 
-50:000$. 

,e Ao § 18.- Supprima-se a quantia consi
gnada de 4:000$, por já ter sido concedida 
esta mesma quantia em div.ersas leis. 

cr Ao § 19.- Em lugar de 40:000$, diga-se 
-20:000$. 

« Ao § 22.- Em lugar de 14:292$, diga-se 
-11:798$, abatendo-se : 1º, a quantia de 
1:694$ , para EiUstento, vestuario e cumtivo 
de mais vinte escravos, por depender esta 
despeza da existencia dos ditos escravos, que 
por ora nno esta.o no jardim botanico ; . 2°, 
a quantia de 800$, que se pede para uten
silios, reparos e outras despezas miudas além 
da que se pedio o anno passado na impor· 
tancia de 1 :200$. 

« Ao § 25.-Em lugar de 90:579$, diga-se 
- 82-:270$, por sei· esta ultima . a mesma 
quanlia pedida no orçamento do anno_ pas
sado. 

« Ao § 26.- Em lugar rle 141:068$, diga-se 
-104:500$, abatendo-se: lº, 2:000$ na con
signação para o chafuiz de .Santa Rita; 2º, 
14:000$ -para o encanamento de. ferro para 
o mesmo chafariz; 3~, 2:486$ na quantia 
consignada parR. conservaçao dos aqueductos 
e fontes. da cidade, 1·estapelecendo a m~sma 
quantia pedida o armo passado, que foi de 
26:000$580; 4º, 6:000$ na consignação_ pedida 
para a obra do collegio de Pedro ll; 5u, 
182$. na rubrica dos vencimento~ do ir;aspector 
geral e mais .empregados das oh~as, re$labe1e
cendo a consignação orçada em o . ano.o pas· 
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SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE Us39 G09· 
sado, que foi de 8:436$ ; 6º, a quantia de 
12:000$ para nltiw·ação do etl1ficio do muséo 
nacional. >1 

O Sr. Ottoni: - Eslond.::i snfficientemenle es
clarecido sobre a poliliea do governo actuaJ, 
parecei'itil inuliJ dil'igir a S, Ex. o Sr. ministro 
do imperio quaesqtJer foterpelll:lções, devendo 
esperar respostas conformes com o que aqui 
disserão os seus collfgas que lêm vindo assistir 
ás discussões. Entretanto as noticias que se 
têm ultimamente publicado, a côr l1.1gubre e 
tt·istonha que certo partido tem procurado 
dar-lhes sem duvida para obter o proveito que 
pt'etende tirar das desgraças publicas para o 
triumpho dos seus principias. tudo me obriga 
a rogar a S. Ex. que h~ja · de communicar~ á 
camara as noticias que têm dado os seus dele
gados nas provincias, afim de (ranquillisar os 
aninios : e ao mesmo tempo nos diga alguma 
. cousa sobre as medidas que pretende tomar 
na crise aclual, que no meu modo de pensar 
tem sido muito exagerada pelo espirito de 
partido. A demora que o governo tem tido em 
apresentai' medidas ao mesmo tempo que os 
seus amigos se esfo1·çM por fazer crer a neces
sidade de meios extraordinarios faz-me des
confiar, e receiar que o minislerio pretenda 
seguir a politica de quasi todos os governos 
em circumslancias melindrosas, que é aprovei
tarem os males publicos para pedirem mais 
arbitrirJ e nn1lralisar aquel!as leis ,que e!les 
julga.o perigosas, ou pouco conscntaneas com 
a continuação do seu domínio. Eu não digo 
que o minislel'io actual tenha esta intenc!lo. 
mas o que a historia ensina é isto ; e a dire~çrt~ 
que têm tornado os espiritos, essa côr lugubre 
e carregada que se dá aos acontecimentos 
me torna.o receioso e muito receioso. 

Vejo que ria França, quando se fez o assas· 
sina lo do duque de Berry, _ o partido dos 
Bourbons procurou tirar proveito dessa . cala
midade p1;1blica ; veio á camara dizendo que a 
nação perigava, e que os ministros precisavão 
leis e:xcepcionaes para manter a ordem : debalde 
os amigos das instituiçôes e das liberdades pa-

. blicas declarava.o aos ministros que aquillo era 
um acontecimento isolado : debalde se lhes 
provou que o attentado era filho rlo fanatismo 
das idéas de um homem que não e1=tava em 
contacto com os partidos. O ministerio fingia-se 
surdo, e veio pedir a suspensão da liberdade 
da imprensa, e que se suspendesse a liberdade 
individual ern toda a Frnnca ; emfim. o mi
nisterio francez nesta circnmstancia e;peculou 
sobre as desgraças publicas para, obter medidas 
prej11diciaes ás" liberdades· publicas. E' isto o 
que receio venha a sue.ceder actualmenle ao 
meu paiz. Porque se entregou uma provincia 
aos rebeldes, porque o Maranhao apresenta 
uma traição escandalosa na entrega de Caxias ; 
por isso nllo é que se deve pedir, como se tem 

. pedido, a reforma dos codigos e da lei da 
'fOHO li 

guard~ 11acional, de todas as leis de garantias 
dos cidadãos. Isto me assusta. Estas idéas 
apresentadas nos ,jornaes, por jornaes q1_ie se 
não têm o apoio do governo, ao menos 1lêni 
de pessoas que o sustentíio, essas idéas apre
sentadas em urna repres~ntaçM, q~e não sei 
se já está na casa, vinda da Baliia ... 

O SR. ANDRADÀ MACHADO :-Não vem dahi. 
O SR. ÜTTONI ~ -. • • tudo isso, Sr. presi

dente,. me parece urna consequencia dessa 
consp1raça.o permanente contra a liberdade e 
o systema representativo, denunciada nesla 
trihuna por um illustre deputado por S. Paulo 
(o Sr. Andrada Machado). Sr. presidente, talvez 
se pretenda ainda debaixo dessa primeira im
pressão dolorosa fazer passai· medidas attenta
torias dos direitos que garantem as liberdades 

·publicas, e que são condições indispensaveis do 
syslenía. r~presentativo, Eu espero que S . .Ex . 
o Sr. rn1mstro procurará tranquillisar os espi
ritos, desenvolvendo o pensamento com que no 
sena~lo pat·eceu repellir o comité de salvação 
publica que lá se instiluio. 

Estou profundamente· convencido que as 
pessoas que procurão dar tamanho corpo a 
essas desgraças nas provindas mal servem ao 
paiz e á monarchia constítucional, á causa da 
ordem, união ~ trauquillidade do i"mperio : 
por9 ue,. Sr. pres1den te, que força morn l cxlra-
01·dmana não 1evaráõ aos acampamentos dos 
rebeldes as folhus publicas da capital do im
perio 11estes ultirnos dias ! (Apoictdos.) Qt1e 
força moral não levaráõ a esse l:l<:mnpamcuto 

· eslas discus~ões das camaras le«islall va:; em 
que se diz que o Brazil está pl'estes a desmo
ronar-se e que os precurwres das ruinas dos 
imperios entrárão já para dentro de nossas 
portas ! . Não me cansarei em fazer inter
pellações especiaes a S. E:x:. a respeito dos seus 
de,le~a_dos nas províncias, e S. Ex. me per· 
!13Ittu·a que eu declare que não faço essas 
mlerpellações por não ter mais esperanças de 
melhoraniento algum da parle do gabinete de 
que faz parte o Sr. ministro. Cost\lmo a ser 

.muito franco, apezar do respeito que consagro 
a S. Ex. e á pureza de suas intenções: nenhuma 
esperança tenho que o governo actual possa 
dirigir bem a náo do estado. 

Fallando porém a respeito dos seus dele
gados nas províncias, qual foi o comportamento 
do. ministerfo actual ? Eu vejo que o Sr. de
putado por Santa Calharina levantou a voz 
e ap1·esentou documentos authenticos, mos
trandQ no presidente de Santa Catharina uma 
inaptidão a loda prova, e que se não fosse 
mud8:_do logo a pl'Ovincia estava talvez perdida. 
O mit1islerio não ouvia os clamores do S1'. 
deputado, e deixou perder-se ua:ia parte· da 
província, conservando- o Sr: Pardal ! Em uma 
d.as sessões passa.das verificão-se as previsões 
do nobre deputado, o governo aca1;dou, mas 

77 
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810 SE!SSlO EM 1:3 DE .!\.GOSTO DE 1839 

acordou mandando um homem que tinha 
contra si precedentes mais horrorosos do q 11e 
o Sr. Pa1·dal L... Exp1·essando- me desta ma
neira, pouco me importa quP. ·o jornal da casa 
repita depois, como hontem, que nesta casa 
se vem injuriar o general sal'1Jado1· : pouco me 
importa que essa phrase seja repetida outra vez 
por um nobre deputado, que quiz nessa p:ute 
ser écho do jornal : entretanto faço ao nobre 
deputado a justiça de acredílar que na.o foi o sca 
espírito injuriar. a mnguem. 
. Pouco importa (fallando assim a respeito da 
nomeação do Sr. Andréa) que o jornal da casa 
diga que foi injuriado o ·presidente de Santa 
Catharina. Sr. presidente, V. Ex. sabe mn itu 
bem das acc_us;ições que pez~o snbrn es;;e novo 
preside11te ; e se fazendo-se-lhe disso accu:;açn.o 
se injuria, eu poderei ler injul'iadu ao ~r. 
And1·éa, e mesmo continuarei a injurial-o l'e
petindo a accusaçao dos allentados pelos quaes, 
em lugar de ser p1·ocessado, foi premiado com 
umn nova presidencial Pouco impo1·ta que se 
diga que eu venho tirar a fo1·ça moral u um 
homem que vai para uma commissão im
portante .... 

Ull;lA Voz :-Já não tem força moral nenhuma 
ha muito tempo. 

O Sn. ÜTTONI ~-O Brazil me fará justiça e 
ao lado a qne pe1-tenço. Nom~ou-s~ vara urna 
commissào mais importante e mais uelicada 
ao' Sr. Dr. Saturnino de Souza e Oliveira, que 

· foi presidir os destinos do Rio Gl'ande : eu 
por ventura ou algum do meu lado levantou 
a voz para fazer a mais leve censm·a ou tirar 
a força moral deste senhor ? 

O SR. MARINHO :-0 mesmo aconteceu cotn o 
Sr. Mano1::l Jorge. 

O SR. ÜTTONI :-Sim, algum de nós censurou 
esta nomc.-1çllo ? 

O SR. MARINHO :-Elogiou-se. 

O· Sa. Ü'l'TONI :-0 nobre deputado acaba de 
o dizer : estas nomeações recebêrão elogios da 
opposiçllO. Se acaso o governo .fiz.esse para 
Santa Catharina uma escolha pmdenle e sisuda 
como foi a do presidente do Rio Grande, 
e como foi a do Sr. marechal Manoel Jorge, 
a opµosição applaudiria igualmente o. acerto 
do_ governo ; mas nomear a um homem co
berto de crimes, a um homem .que no Pará 
(eu appello para o Sr. deputado Angelo Cus
todio, que me referio este facto, e me auto
rfsou para o mencionar em publica sessao). 

O Sa. ANGELO CusTODIO :-Na.o ha duvida. 
o SR. ÜTI'ONI :-Ú m homem que conl° uma 

bengala arrancou um dos olhos a um in· 
dividuo que ollo foi prornpto em tirar-lhe o 

. chapéo ! Mas nomear um pre~idente de tal 
catadura l Eu, Sr. presidente, espero t1,1do hoje 
de brio dos catbarinenses1 e nada do governo ·do 
Sr. Andréa. · · 

Depois dcs(a nomeação, como já disse, é 
inutil dil'igir intcrf)ellaçõ~s a S. Ex. a 1·espeito 
dos outros presidentes. Deus os conserve, 
porque :;e hn.o de ser subslituidos como foi o. 
Sr. · Pat·dal, mdhor é que fittuem todos. Já 
temo pela sorte do · Maranhão, temo que a 
surte seja equivalente á de Santa Catharina: 
e tanto mais cresce éste meu receio, porque 
communicaçúes vindas do Ma1·anhão me ass·e
gurão que o Sr. Manoel Felizardo, desven
dando-se, penetrando-se da delicadeza das 
circu mstancias, deixára a politica com que 
governon o Cear-á, e que ultimamente despre
sanuo exigencias ferozes, se havia recnsado a 
ser in:.trumento da facção luzi ta na . (tal é a. 
phraRe tle u111a carta que li),-que aind,1 domina 
alli. Talvez o nohre deputado pelo. Maranhãn, 
que huulem fallou em demissão do St·, M·inoel 
Felizardo, não esteja mu'ito inful'lnauo do estado 
das cousas, porque não tem visitado a sua pro
víncia ha dous armas ; mas felizmente chegou 
dalli ha tres dias um outro illuslre deputado, 
que eu tomo a liberdade de iuterpellar para 
que informe á cu111am e ao Sr. ministro sobre 
a conveniencia da l"emoçao do Sr. Manoel Fe
lizardo. Outra corn111unicação contida na carl.\ 
que li, é que o partido, desgo:;loso da modt!raçllo 
de f'rei:ica data do Sr. Manoel Felizardo, exigia 
que fos:il! e11viadu o Sr. André.\ para presidir 
aquella. provincia, e lal vez cu111 boas esperanças 
ue que isso se reali11asse; m,ls visto que o Sr. 
Andréa está empregado em outra commissào, 
quem sabe se have1·á quem o substitua digna
mente, e que vá pa1·a o l\farunhno? Rogo ao 
nobre deputado pelo Maranhão que me des
culpe a liberdade que tomei dirigindo-lhe esta 
intei·µellaçn.o. 

Passando á discussão do orçamento, Sr. pre
sidente, a nossa lei do orçamento é uma pa
tacoada, é uma illusão completa, e nós estamos 
enganando ao Brazil em fazer esta lei ! Levamos 
muito tempo à Jiscutil-a e por fim o governo 
faz o que quer._A doutrina corrente entre nós 
de poder o governo despender com um objecto 
o dinheiro volacló pal·a outro me faz desanimar 
d~ entrar na discussão especial de cada um dos 
paragraphos do al'tigo em discussão.. Eu vejo 
que o Sr. mini:;tro d.-J fazenda nos pede no lº 
arligo das disposições geraes, autor1sação para 
que dentro dà:; despezas do mesmo ministerio, 
quando em uma rubrica houvet· sobras e em 
outra tiver faltailo1 o governo possa applicar a 
sobra de uma para outra ; que quando sobrar 
dinheiro nas ctespezas dec1·etadas pará um 
ministerio e houver falta em outro, o governo 
possa fazer o 01es1no; que quando as despezas 
decretadas nao chegarem, o governo as aug· 
mente. Estou que passa este artigo, . quando 
vejo que o co1·po legislativo ha muito que nao 
recua diante do ,~r.,tJitrio ... e po1· isso não -me 
animo a entrar na ··mscutsã.o· especial; limito'.' 
me pois a declarar -~t: hei de votar por todas 
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SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1839 611 

a.~ reclncções imaginaveis, hei de dar o menos 
CJtH! pmler. 

Depois de isto dec1nrnr, peço n ntlrn~·no dn 
cnmnra pnra l'undnmcnlar vurias cme11(lus que 
vou mandar á ml'sa, relulivu!I u coniru1mic11\·01•s 
entre as provindas do Dahin, l~spil'ito Santo e 
Minas Geraes. Sr. pl'esidente, a provincia de 
Minas, como se sabe, foi povoada prlos em
prehendedores da província ele S. Paulo, que, 
entrando pelo sul e pelo oeste, forno procu
rando as cordilheiras mais elevadas aonde 
havia mais probabilidade de achar ouro e pedras 
preciosas, foi portanto abandonada a parle 
talvez mais valiosa da provincia, e vem a ser 
a malta que desde a serra dos Orgãos, no Rio 
de Janeiro, atravessa a Parahyba,. Rio Doce, 
l\focury, Todos os Santos, Belmonte, Rio Pardo, 
etc. Todas estas maqas nno forão povoarias, e 
hoje ainda grande p,wle 11:to o está. Entretanto 
as vantagens que tem ofü·rcciclo nlliurnnH~n te 
a producçno do café do Rio de Jnneiro têm feito 
afllnh· a popnlftÇilO do litoral pt,ra as mattos, e 
do centro da provincia de Minas lambem parn 
as malb,s procnrando o litoral. 

A grHmle exte11sno das m~1tlas anteriormente 
despovoada já conta hoje numerosos habit:~ · 
dores, cuja riqueza se basêa na producçào de 
caré e de muitos outros generos de lavoura; 
emfim esta malta está hoje reduzida a 1Jma 
füxa parallela ao Iitoral 1 mas dl!l pequena ex
tensAo. 

(Ha ·muito 8ttsurro na sala.) 

· O SR. ÜTTONr ( virando-se parn algun~ se
nliqres que com,ersão muito alto) :-Rogo-lhes 

. silencio e que me permiltão continuar ,, meu 
discurso, do contrario calar-me-hei. 

O SR. PRESIDENTE!- Altenção i 

O Ss. ÜTTONI (continuando):- A população 
que tem affluido de Minas para as costas está 
quasi em contacto com a do Rio de Janeiro. 
Em MGriahé já se encontrou o colono mineiro 
da Pomba com o colono fluminense de Campos. 
Mas para o lado do Espirito-Santo ainda ha 
mais terreno a conquistar sobre a malta. Vô-se, 
porém, a grande vantagem que ha em commu-· 
nicar os colonos mineiros com os do Espirito
Santo, e eu vou ler o relatorio de S. Ex. o Sr. 
ministro, em que nos faz ver a ~ecessidade de 
operar essa communicaçrto, mesmo 11e]a ma• 
neira por que a vou propôr. (L~ o relatorio.) 
Jâ se vê que o governo está de accôrdo com
migo sobre a necessidade da. estrada do Itape
merim. Nem supponha a camara que este tra· 
balho exigirá grandes sacrHicios, segundo in
forma o relatorio que acubo ele lêr, e que é 
exactissimo ; já existio esta estrada e sómente 
se trata de alguns reparos para fazêl~a transi
ta."Yel ;. coBocando em diversos pontos dous ou 
tres presidias guarnecidos pelas. forças fóra 
da Jinha, as!-im se póde obter uma commu
nicaça.o muito favoravel, um commercio mujto 

va11lnjoso entre a parte dos habitantes que da 
provincia de Minas se enlranhm·áõ pela malta, 
e :t cunespondcnte na provinda do Espil'ito
Snnto. 

Orn, se a nec·c~~i<lade r]a aberlnrn rlestn t•s
trada rnt prnvi11cia tio Espidlo,Santo, que S. Ex. 
menciona no seu relato, io, é justificada, jns
lificad{t aind-a em maior auge é a necessidade 
de alguma communicação entre os habitadores 
de Porto.Seguro e de Cara,•ellas, da provinda 
da Bahia com os da comarca de Jequitinhonha 
na pl'ovinda de Minas. Alli, grande parte da po
pulação, deixando~se da mineração, tem pro
curado exclusivamente a agricultura, e tem-se 
enti-an]iado .por aquellas precjosas m~tttas. Não 
estou bem ao facto do · cresciinento . da po
pulação da Bahia nesta parte das comarcas 
de Caravellas e Porto-Seguro c1ue estrw em 
contacto com essa parte da provincia de Minas 
que acabo de mencionar ; entretanto, tendo
se ao p1·incipio cl'eado sómenle uma comarca 
naquelles lugares com o nome de Pol'to-Seguro, 
dt>pois decretou-se a creação da nova comarca 
de Caravel1as, o que prova que a popuhlçno 
destas duas comal'cas, cri:scendo, deve ter en
tranhado para o centro das matt.,s. Ha uma 
populaç!lo consideravel em Jequitinhonha, que 
vem buscar no Rio de Janeiro os produe:los es
trangeiros de seu consumo n 'uma distnncia 
de 160 a 200 Ieguas, quando o podia fazer 
á uma distancia de 110 a õO leguas, indo a 
alguns lugares da comarca de Porto Seguro 
ou de Caravellas. Já se vê pois a impo1·
tancia de· communicar esta população do in
terior·com a popu1.açlio do litoral. llllimamente 
lêm alguns índios, nesta parle da malta que 
mencionei, feito aggressões com caracter bas
tanten.1ente feroz ; sei que a assembléa da 
Bahia tomou em consideração este negocio, 
augmentando a força policial, e que ha moa 
forte guarnição para o lado de Porto Seguro 
e Cara vellas ; mils eu creio que para este 
fim é que são especialmente instituidas as 
forças fórn de linha, e por consequencia deve 
o governo auxiliar as assemb1éas provinciaes 
no empenho de manter a segurança dos ha
bit~dores daquelles lugares. Eu portanto mando 
uma emenda á mesa, afim de que seja o 
governo autorisado a mandar abrir uma es
trada na comarca de Porto Seguro ou na de: 
Caravellas, no ponto que parecer mais con
veniente para o municipio de Minas-Novas ou:. 
do Rio Pardo, e que haja de guarnecer esta'. ... 
estrada dé alguns presidios, com destacamento 
da força fóra de linha, · afim de facilitar a 
communicação enll-e o litoral e a -população 
do interiot·. 

Outra 1nedida mais importante relativamente 
á comrnunicaçao da provincia da Bahia com 
a de Minas me foi suggerida pelo projecto que 
se acha sobre- a mesa, do meu nobre amigo o 
Sr. Montezuma ; e$te projecto pede a deere-
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estrada que communique a província da Bahia 
com Minas e com Sergipe ; mas n!lo determina 
a maneira da cr>nstrucça.o da estrada, o modo 
por que o governo de.ve ser indemnisado da 
despcza que fizer com esta cons!rucçãc, emfirn 
é demasiadamente simples. Estou persuadido 
que o meu nobre amigo nt'lü quiz mais que 
despertar na casa a idéa da utilidade e con
veniencia de semelhante obra. 

E11 lambem observo que se acaso fosse descn
vol ver todas as medidas especia es, todas as 
disposições necessarias para se levar a effeito 
a consirucção e conservação da estraàa, o 
tempo que nos resta da sessão não bastaria 
para isso: por outro lado observo que em 
I~'1inas, por decreto da assen1bléa provincial, se 
1~1andou constrnir uma estrada do Parahybuna a 
capital da provincia; e essa estrada. éjustainente 
n conlin11açno ela estrada que da Bahia deve com
munit'nr com Minas e com a capital do imperio, 
e isto está de ac:côrclo com ns idéas que lêrn ap
parecirlo nu c:.\sn, e forno consignadas em uma 
1·esol11ç110 autorisundo o governo p,1ra contractar 
com tuna companhia a facturu de uma es
trada que com municasse a capital do imperio 
cnm ns cllpitaes de Minas, Balda, l\lat'anhão, 
Plc. Cumpre ainda lembrar que as commu
nicaçoes entre Minas e Bahia estilo paralysadas; 
e para provar isto refel'irei um facto. Ha 20 
annos a esl::t prirte, a maior parte dns com
municações do scrtn.o de Minas se fazi:'.lo com 
a Bnhia; MinHs-Novns ia venderá Bahia o seu 
algodão, e lá ia buscar fazendas, vinho, sal, e 
tod,;s os outros generos de que precisa~a ; boje 
existe o contrario ; os generos que vão do Rio 
de J:meiro para uma parte do serUl.o de Minas 
sã:o de lá mandados vender no sertão da Bahia; 

~ • ,.J ' l o que par2'.'.e provar o uescmuo, o ananaono 
completo das estradas de commnnicação_ entre 
a Bahia e Minas ; hoje apenas pelo Jequiti
nhonha, vencendo os habitantes de Minas-Novas 
muitas difficuldades, entra.o alguns ge~eros da 
Bahia, como seja o sal e o vinho. 

Estou que S. Ex. está bem convencido das 
idéas que acabo de expender, e tanto, que ellas 
se achão consignadas no seu relatorio na parle 
que torno a liberdade de lêr. (L~.) Ora, 
esta estrada, que deve merecer o maior cuidado, 
como diz S. Ex., e eu acabo de provar, está 
quasi abandonada. Eu entendo que é da maior 
importancia que a assernbléa geral tome al
gumas medidas a este respeito ; e como 
supponho que não se póde por meio de 
legislação. especial decretar a maneira da eons• 
trucção da estrada, seu alinhamento, estabele
cimento de barreiras, etc. ; como por outro lado 
vejo que tudo isto está decretado em parte 
na provincia de Minas, animei-me a offe• 
recer á consideração da camara umà emenda, 
determinando q11e se constr1:1a essa estrada que 
communique a provincia da Bahia do ponto d~ 

S~ Felix, que creio que é o mais proprio, com 
a capital da provincia de Minas. E como é 
preci,;o decretar algt1ma cousa a respei.to do ali
nhamento, construcçrto da estrada.; etc., deter
mino que para essa estrada sirva a legislação 
provincial sobre a estrada do Parahybuna em 
Minas: esta legislação, que está em execuca.o. 
manda estabelecer barreiras para o pagarnint~ 
<lo imposto, m~rca a quot_a que se deve pagar; 
mas como as ctrcumstancias do sertão da Bahia 
podem ser muito especiaes, podem nf.lo per
mittit· que se pague aUi um imposto ta.o pesado 
como o que foi decretado para a estrada do 
TI __ . _l ___ l_ _ "llK' ' " • . 

rati:tnyouna em 1v1111as, amonso o governo pela 
minha emenda para que no seu regulamento 
possa diminuir o imposto de portagem nas bat·
reiras que estabelecer. 

Tarnbem determino que a estrada seja cons
truida á custa de um emprestimo que o go
verno contrahirá em apoiices da divida p11blica, 
e crue o producto deste empre:.timo seja deposi• 
tado na caixa da amol'tisaçãó, e nao possa ser 
dislrahido para nenhum fim diverso debaixo 
da mais resll'icta responsabilidade. 

Creio que a rniril1a emenda deve g,,ffrer al
gumas modificações; eu sómente quiz apre
sentar a idéa, e convidar aus illusll'es deputados 
pela Bal1ia a meditat· sobre esta materia, a offe
recer ;,;nas correcções, que de boa vontade acei
tarei. Talvez alguem pense que isto sno exi
gencias exageradas em favor da.provinda de' 
Minas : mas aos nobres deputados qn~ assim 
pensarem convido que leia.o attentamente o rela
torio do governo : . ahi verão demonstrada a 
necessidade desta medida, e que eu não fiz. mais 
do que apresentar consignadas em uma emenda 
as proprias opiniões do governo ; a esses Srs. 
deputados farei ver que a provincia de Minas, 
longe àe ter sido demasiadamente exigente, 
tern sido até defraudada depois do aéto addi
cional. Falia-se aqui sempre em províncias 
grandes que não preslão recm·sos ao poder 
gemi ; falia-se que as provincias forn.o muito 
bem aquinhoadas; eu farei, quanto a Minas, 
urna só observação. Quando se tratou de se
parar a renda geral da provincial, julgou-se que, 
determinando-se pelo numero, pelas classes, 
que taes e taes impostos serião provinciaes, as 
provincias era.o aquinhoadas com toda a igual
dade; debaixo deste pretexto se decretou, por 
exemplo, que a decima dos predios urbanos 
seria renda provincial .• Ora, _provincias ha onde 

· este imposto rende _80 contos, outras onde rende 
40; e em Minas, provi ceia interior, onde o 
valor dos predios urbanos é insignificante, cuja 
populaça.o, apesar de consideravel, está muito 
disseminada, esta renda é quasi nenhuma •• Já 
se vê que a dec.~ntada igualdade foi em inteiro 
prejuízo de algumas provincias, e que Minas 
foi neste ponto grandemente defraudada ... 

O Sa. SouzA MARTINS : - Mas tem g1·ande 
. compensação nos dizimos. 
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O Sa. ÜTTONI :-Desejava que o nobre depu
tado examinasse a tabella dos- dizimas de Minas, 
e veria que esta compe~saça.o nlio é ta.o grande 
como julga .... 

O Sa. VrANNA :-Porque não a arrecada como 
deve. 

O SR. ÜTTO~I :-Posso asseverar ao nobre de
putado qne a assembléa prnvincial tem dado 
todas as providencias para regular esta arreca~ 
daçào, e ultimamente mandou institllir bar
reiras por entender que era o meio de arre
cadar alguma collsa. 

Outras qm::ixas podia ter a provincia de 
Minas, e lembrarei o Cllrso de mineralogia. 
folgo que esta escola está nas mesmas circurn
slanc..:ias das de medicina e direito. e aue a as
sembléa geral deve decretar os fL;ndo~ neces
sarios para se levar a effeilo o c11rso de minern
logi1\ decretado por lei pura a província de Minas. 
Se o imposto subrlJ o Olll'O l'a:r. parle do renda 
geral, se o~ lt1 rret10õ diatnunlino:, fazem pal'le 
dos proprios naciorllles, nfio é a pl'Ovincia que 
de\'C CUl'l'l:gnl' COlll O 01111~ de d1s~e111innl' OS 

conliecimoulos 111i1tl1ralogicos: e11!1·l'lunto vejo 
que hn lllllll e~pecic de lt•11du11cia parn dar ás 
provineia:;; lodos o~ 01111ll, o 11/10 t11das as van
lai;cus. N11u creio 1111e fo:..i-,t' do1ni1rndo por esle 
priucipio qtw o S1·. 111111isll'u ap1·esenla urna 
idéa nova 110 ~eu 1·t•laluriD 1·dativa111e11le aos 
corsos jmidicos: S. Ex. aq11i 110s diz. (LJ.) 
Orn, t'U vejo que pelo aeto adtlie11J11al no§ 7" do 
art. 10 os c11rsos juridico:i silo estaiJelceimenlos 
geraes : que a respeito 1lelles n/lo podem le
gislnr as assembléas provinciaes : e11, portanto, 
entendo que S. Ex. o que indica é que os 
cofres p1·ovinciaes paguem as despezas com os 
cursos juridicos. Talvez não seja esta o pensa
mento de S. Ex., mas cor,10 S. Ex. tem de 
fallar, espet'o que nos esclareça a 1:ste res
peito. 

Ultimamente tenho de fazer um pedido a S. 
Ex. Como, apezar de respeitar muito a S. Ex. 
e de presar· Sú:JS boas qualidades, n::'l.o lenho 
a fort11na d.e ter relações com S. Ex., e mesmo 
se as tivesse nunca procuraria a S. Ex. par~ 
h'atar sobre qualquer objecto de serviço publico, 
porque tenho a tribuna aonde me compele uni· 
carnente dirigir-me a S. Ex., por isso daqui é 
que faço o meu pedido ; é a respeito dos cor
reios em Minas. S. Ex. no :iien relatorio diz que 
estabeleceu correios de õ em õ dias entre a ci
dade de Campos e a da Victoria ; julgo que as 
necessidades do commercio exigirão esta me• 
dida : mas creio que ha outras povoações que 
estão nas mesmas circumstancias, ou talvez cujo 
commercio exijasinda roais imperiosamente esta 
medida: ba, por exemplo, a ,povoação da. cidade 
Diamantina e da cidade do Serro em Minas ; 
srio duas povoações das mais consideraveis : o 
commercio naqnelles lugares é grande, a ci
dad-e Diamantina é. mesnw um emporiQ ~011dç 

se vAo abastecer dos generos do Rio de Ja
neiro as differentes localidades dl) sertao de 
Minas, e de algumas villas das províncias da 
Bahia e Pernambuco : é uma cidade t!lo im
pol'tanle, e já tem para aili af!1nido tanta riqueza, 
que b.ístará referir um facto para provar o seu 
commercio :-as lojas da casa que foi cedida 
para as sessões àa camara municipal e jury 
forão ultimanente arrematadas por tres annos 
por 111$ por mez, preço sem duvida equiva
lente ao aluguel das casas no Rjo de Janeiro, e 
e<;;tc aluguel não pat·ecell exorbitante. Este facto 
prova o estado de riqueza a que o commercio 
tPrn p]pv::irlo JH]llPl!::i pnvnf-1.ç!:io • PnfrPt!:mln a !l cJ_ 

ministração do correio n!lo é bastante regular 
para alli, apenas de 10 em 10 dias cheg~ 
um correio áauelle lugar; creio aue, oor ser 
pequeno o esÍipendio pam· o estafeta, ria.~ appa
recem pes30as idoneas que se encarreguem da 
conducç11o das malas; e estes mesrnos correios 
de 10 cm 10 dias chega.o sempre com a difl'e
rença dll 3, 4 e .5 ui;1s: para termos resposta no 
Hio de Jm1!iro de uma carta diriiida a esta 
rovoaçn.o, e pt·eciso mediar o espaço de 50 e 
(i() dias; q11ando, amplinnrlo·se para o corl'eio de 
l\li11as a dispo:,;içi\o cpit) S. Ex.. tomou n respeito 
do (:orrdo de Angrn, e::ilon certo que dent1·0 de 
11111 111e;r,, ou menos, podiamas no Rio de Juneiro 
ler 1·t!:-posta das co111munícações dirigidas para 
aqt1elle ponto. Espero que S. Ex. tome em co11Si
dernc;ão estas observações, e qlle no caso de as 
achar valiosas, haja de tomar a mesma medida. 
At.:ttrnlmenle parteu1 correios de 5 em 5 dias 
do Rio de Janeiro para a capital de Minas, por 
consequencia S. Ex. não tem mais que es
tender esta medida á cidade Diamantina, que 
dista apenas 50 leguas do Ou1·0-Prdo, e por isso 
o augmenlo de despeza é insignificante: e sendo 
tão extensa corno é a comnrnnicação da praça 
do Rio de Janeiro com aquel1a cidade, o [be
souro publico nada perderá. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
Do Sr. Peixoto de Alencar, ao § l.º -(( Com 

a dotação de Sua Magestade o Imperador, em 
vez de 200:000$1 diga-se 250:000$. J1 

Dos Srs. deputados das Alagôas.-« Ao art. 17 
accrescente-se:-incluindo a quantia de 10:880$ 
em que foi orçada a despeza com uma ponte 
sobre o rio Merim, na estrada geral das Alagôas 
para Pernambuco. " 

. Do Sr. Mllntezuma.-« O governo fica aulo
risado a despender a quantia d.e 50:000$000 
annualmenle com a abertura de duas estradas 
que com1uuníquem a provincia da Bahia com a 
de Minas Ge1·aes e Sergipe d'El-Rei, dando 
annualmente conta circumstanciada á assem biéa 
geral da despeza e estad~ do trabalho. ,> 

Do Sr. Ottoni. Paragrapho additivo.-« Com 
os reparos e melhoramentos da estrada de Itape
merim, entre a provinda do Espirito-Sanlo e a 
de Mii1as Geraes, e estabelecime,Q~Q de presid{Ql; 
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614 SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1839 
que devem ser guarnecidos pelas forças fóra de 
linha, 20:000$. » 

Do mesmo senhor, ao paragrapho additivo.
cc Com a abertura de uma estrada que com
munique a comarca de Porto-Seguro e a de Cara
vellas, na província da Bahia, com a comarea de 
Jequitinhonha, na provincia de Minas, e com 
estabelecimento de presídios que devem ser 
guarnecido;: por destacamentos da força fóra de 
linha, 30:000$. ,> 

Dos Srs. Ottoni, Costa Pinto e Gonçalves 
Martins (José), artigo additivo. 

cc § l.º Será construida urna esirada, que, 
partindo do porto de S. Fe1ix, no ·município da 
cidade da Cachoeira na provincia da Buhia, se 
dirija á cidade do Ouro Preto, Copital da pro
vincia de Minas. 

cc § 2.º Fica applicada como legislação espe
cial para esta estrada a legislaçao provineia1 de 
Minas decretada para a estrada do Pclrahybuna, 
tanto na parte relativa ao alinhamento e eons
trucção, corno na parte relativa á policia e ao 
estabelecimento de barreiras. 

« § 3.º O governo · dará os reglllamPntos 
accommodados á legis1açíl.o da esirad:-1, e po
derá, se jJJlgar conveniente, diminuir o imposto 
de portagem nas barreiras. 

cr § 4.• A construcçào da esfrnda romeçcirá 
simultaneamente no porto de S. Felix e na ci
dade do Ouro Preto. 

« § 5.º Para a conslrncç1lo desta estrada é o 
governo autorisado a contrahir, em apol ices 
da divida publica, um emprestirno, que no 
anno financeiro desta lei n~o poderá exceder a 
200 contos. O proàui::to deste emprestimo será 
depositado na caixa da amortisação. e não po
derá ser distrahido para fim diverso debaixo da 
mais restricta responsabilidade. 

« § 6." Os rendimentos das barreiras é espe· 
cialmente hypothecado ao pagamento do juro 
e amortisaçao deste emprcstimo, e á conti
nuação da estrada. Emquanto, porém, nao se 
verifica este rendimento, e para o caso de não 
ser elle suffiriente, a lei do orçamento consi
gnará annualmente os fundos neces~arios para 
o pagamento do juro e amortisaçllo. 

~ Sr. Pa~a _.A:lb"O:querq~e (ministro_ do _im
perio) :-Prmcipiarê1 por dizer que muito smto 
que o nobre deputado que fallou tivesse prin
cipiado o seu discurso mostrando tanta df'scon
fiança do governo, porque, Sr. presidente, 
conheço que esta desconfiança é a causa pri
maria dos grar1des males que nos incom
modão. Se o Sr. deputado, tendo confiança 
no governo, ministrasse os meios precisos com 
suas idéas, com suas observações, o governo, 
animado com ellas assim como com as dos 
mais Srs. deputados, marcharia tambem com 
confiança nas camaras, e então creio que se 
Testabeleceria esta paz de que tanto necessita 
o paiz. O Sr. deputado mostrou que fundava ~ 

sua confiança em suspeitas meramente, porque 
disse que o governo inf111e, concorre para que, 
a pretexto de que o estado do paiz é melanco
lko, é triste, consiga do corpo legislativo me
didas aterradoras, medidas fortes. O governo 
considna o estado do paiz na verdade um 
pouco rnáo á vista das noticias e docnmeníos 
que têm apparecido ; mas o governo nao é 
terrorista, ao menos eu pela minha parte nlío 
considero o estado do paiz tlío deploravel que 
seja nf'cessario levantar já essa alluviao de me
didas fortes e violent::is. O governo entende que 
é necessario conseg11 ir, obter quanto fór pos
sível a conciliaç~o dos animas (apoiados) para 
então marchar com segurança. Todavia o go· 
vemo vê que apparecem cm algumas provin
cias actos e attenl<ldos horrorosos, e que em 
taes circum:stancias é preciso 3pplicar medidas 

1ig11almente fortes para reprimir esses actos. Eis 
a razão porque, constando que a provincia de 
S;rnta Caiborina se aclia ameaçada e actual
mt'r1le cJCcornn1eUich1 pd;i rebellis.o do Rio 
Grande, o primeiro petisélmento do governô foi 
pl'Oeurar um honiem forte, capaz de repellir 
est::i aggres$ao, que (lS brazilt>iros de\'em en
carnr- como um grnnde mal p,1ra o paiz. Qnal 
foi e$le lioniem? O homem conhecido como o 
mais forte. o rnais capaz qtie occorreu naquelle 
momento, foi o general Andréa, qne tinha 
acabado de pacificar o Pará, homem conhecido 
como forte pela mesma camara; era, por con-

. sequencia, o l,ornem o mui;, proprio para em 
urna conjunctura tal ir rebater essa aggress/!.o. 
Portanto, sendo conhecido assim o espirito do 
governo, j:i se vê que o general Andréa não vai 
para Santa Catharina para sacrificar, para op
prirnir cidadaos pacificas, amigos da ordem; 
mas sim para apresentar uma força com ener
gia contra a rf'belliao que invade aquella pro
víncia. Creio que tenho de alguma sorte justi
ficado a nomeaç1lo do general Andréa para 
Santa Catharina. 

O Sr. deputado censurou o governo por ter 
conservado o presidente que lá ·se achava, o 
brigadeiro Pardal. Senhores, como é que uma 
administraçrw nova, sem conhecimento dos 
factos, sem observar o que se passa nas pro
víncias, póde de repente remover de uma dellas 
um homem que dâva demonstrações de fideli_. 
dade, de intnesse pela conservaçao da pro
vincia, conbecendo a administraçao que a 
simples mudança de um presidente póde trans
tornar a ordem, póde transtornar planos de 
conservaçao e segurança 2 Eis porque o go· 
v€rno quiz observar primeiro a marcha da
quelle presidente, e posto que conhecesse até 
certo ponto, mas ao depois, que o presidente 
nao podia continuar cum aquella confiança; 
cujo falta, já disse, é o principal elemento de 
desordem do Brazil, o governo, attendendo a 
i:oto, ainda que conhecesse .muito os senti
mentos do brigadeiro Pardal, estava propenso 
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a ren1ovel-o, não por fizer injr1ri;1 a().:; s.~11;; s,:,n-
. time11los, nrn-; 1>ot· conltec\~I' u e,,Ll•Íc> e,n q,1 1'. 

e!le se ac!i;1V;t, talvez ttite p1~la sti.t ni1nia vutl

tade cte gan\iar eredito para co1n o g,nr,:rno 
fosse levado a algu1na5 perda,;, P,tr,1 re11wdirtr 
este mal, o governo tem instntrndo Je al~u,na 
sorte ao general Andréa que tni.te quanto fôt· 
pos::sivel de inspirar coídi.urça, qu,~, turno a 
dizer, é o principal elemento de ordem. 

A respeito da provincia do Maranh.lo) parece 
que é constante o e:;;tadc de:;graçado en1 que 
se acha. A província do l\'laranhão é gover
nada por um presidente nomeado, não pela ad
rnini,;h'.:1cão act1rnl. mas oela tran,;,tda. lw1n~1n 
qu-~--~ffe:ecia- êl Se~l - f.tvo'r· luJa ,l C(ltdÍ.;tlÇ;t p,da 
sua intelligencia, pela ::;ua e.q,1ci1L1de, e·nli 1l 

pol' todos aqnelle:S predicados q11e deve111 e,111-
con-er 110 h-utJlt!lO para IJ•~ttl aJilli11i:;tt'al' IJll};I 

prnvincia. Este µresidente teve a· infelieidade de 
vêr appareeeL· e::,te 1novimento an;trd1ico 1 mas 
nl\o por culpa sua ; na cousiLicraçào do go
verno, ao menos na rni11ha, é eonseqriencia d0 
actos antigos em q11e o presidente nào podia 
ter parle. Elle não tinha neul1t1u1 p1·1~ceuenle 
contra si, tinh:t pelo conlrnt·io ludas as q11ali
dades que se exigern em um burn ad1111ui,;
trador; no umla11lo a provi11cia apr·e,;enlil 
este aspecto, e é neeessario til'al·a <lesse lntd, 
é necessario appl it:tll· pat·a aq11elb1 µ1·uvint:ia, 
assi1a como f:Jill'a outra q11alljller onde se le
vante o esla11dal'le J;t a11arehia, medida,; 
fortes ; e o governo está resolvido a appl1e;il a,; 
para repellir essas desordens; mas nunea com
promeltendo o seu pl'incipio geral que é ins
pirar confiança, mostrat· benevolencia para com 
todos, mostrar que o governo nao quel' senão 
ordeIU e felicid,,de. 

Sr. presidente1 eu não tenho habito de 
fallar, V. Ex. o sabe ; na.o estou acostu
mado ás discussões, não tenho uma mernoria 
tão feliz que póssa chamar a mim todas as 
considera<;ões que o nobre deputado apre
sentou ; por isso talvei não responda a todas 
as inle!'pelLlções qtJe o nobre deputado apre
sentou. 

As vistas do governo são tratar com loda a 
benevolt!ncia os cidadàos em geral, respeitar os 
direitos de todos, defender quanto l'ôt· possivel 
as. prerogativas da co1·ôa, respeitar a assem biéa. 
geral, a independeu eia do poder j 11diciario; 
emfim as garantias de todos_ os cidat.l!l.os ; 
mas s~. factos, se aggressôes apparece!'etn, 
pelas quaes fo1·ern necessarias .medid':ls fortes, 
medidas rnesmo violentas, o governo está resol
vido a applical-as em toda a sua extensa.o, nào. 
como principio geral, mas como medidas ex
cepcionaes, proprias para u01 ou outro caso, 
para um ou outro .facto. . 

O Sr. deputado apresentou algumas conside· 
rações a respeito de obras publicas ; crdo que 
nisto se achará a camara mais habilitada que 
eu, e mesmo posso obter por meio da discussão 

algtl'n::ts: l117.e<;; enUi.o direi o meu pensamento ;' 
p,11· -t~.)1'.t 1i,nit,i-tn,; 1ir1tr::;1rne11te a explicar uma 
(HS..;,10,~,11 du 111eCJ 1·elaturio, passagem que é 
propri,11111:ule miulu ; porqne, corno en disse 
nu 1n,;u rdatoriu, eiie foi aµresen tadu no mo-
111u11lo en1 que nào me achava, corno infeliz
mente air1dél nao rne acho, habilitado para co
nh,:eer miudamente de todos os rnurns da 
adu1inistração ; mas essa passagem é propl'ia· 
mente minha, as outras nao são senllo conse
quencias de aclos occorridos na secretaria. Este 
pensamento foi que, estabelecida uma universi
dade na capital do impet·iD, passassem a ser con
se!'vadu,, os dous cur:;os i1H·idi1'.0S nas duas; nro-- ., - - - -- - - -- --- r - -

vinci.1s Lm•le exí,;teiri, 111,t~ :i expensas suas: 
esll! µ011s.11t1é1Jto jog.1 algu,ua cou,;u éom a ma
n,)im pr)r· ,111e e11earo o acl.o addicional. Os 
c1u·,,;,1,,; j11rid1c:o; são de in:;;tilui(;ào gl.!rnl, mas 
>!stu11 pirsttaJido que ,a a:isemhléa geral µóde ins
tituir e,,se:; ctirsos jur·idicos do modo por que 
quizer i µúde Jotar as províncias para manter 
es,,es curiws a expensas ~;uas. Esta é a explicuço.o 
q1w posso dat·, 

O Sr. Ferreira. Fanna. diz que, tendo-se re· 
fel'idu a elle ot·,1Jo1· \11ll ::;eu nobre <:ollega que 
em primeiro lugar fatiou sobre o orçamento, 
j11lga 11ectJ.;sMio pedir a palaVl',t pa1·a da1·-l!te 
alt{1111ia expliettr;,lo. Admirn (,iiz o orndor) que 
o rll<.!t·l uobre collega, qt1e a\g11111rls vezes se ex
p1·11He nesta c,i:.a 1;n,n la11la energia e vehe-
1n1~11ei.1, St!j,L o pl'i 11H!iro a eslranlt,,r uma só 
expre,;;:;i:lu Je qtic usei ~111 um di:;eurso de 
hontem) e que aliás pocleriil. escapar-me no 
calor da ui;;cus::c:ão ; e ainda mais admira que 
considere minhas vozes como écho de um certo 
jornal. Direi, pois, ao nob!'e deputado: 1°, que 
não sou écho uelll instrumento de partido algum 
nesta casa ; 2º, que usando da ex.pressao - in
jurias- não tive intenção tle offender a lado 
algum da carnara, nem a qualquer individuo; 
fü apenas uma ob;;ervaç/l.o em geral; n!lo men
cionei 1-'essoas, nem mesmo emitli opinião al
g,11n<t sobre as diversa:'> censLiras ou arguições 
feitas ao gener.d Ancfréa relativamente a actos 
da sua adulinislraçào 110 Pará. Se porém o nobre 
deputado quiz':!sse sustentar que eu fôra inex· 
acto, creio que poderia provar-lhe que em ver
dadt se tem aqui proferido algumas expressões 
que excedem os limites da censura. Se é in-
juria o dito ou a1:ça.o pela qual se offende 
alguem, não guardando os fóros ao seu decóro 
e honra, não sei que outra cousa seja o dizer-se, 
v. g., que um funccionario publico de alta ca
tegoria é um ho111ern ::;em lei, se1n patria e sem 
religião. 

Depois desta explicaçao, o orador conti
nuando, diz que desejára fallar sobre o orça
menlo ; mas como espera que a· discussão 
nfio se encerre coin tanta . pressa como 
a do capilulo relativo ao rninisterio da fa• 
zenda, limita-se a observar por agora que 
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616 SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1839 

prestará todo o seu apoio ás emendas lia 
pouco offerecidas ácerca da abertura de novos 
meios de communicaç-ao na provincia de 
Minas, e que em occasião opportuna cha
mará iarnbem a atienção ào nobre mi
nistro do imperio sobre a imporh1nte obra 
da estrada do Para11ybuna 1 que deve ser não 
só auxiliada com dinheirn pelo governo geral, 
mas lambem continuada no terrilorio da pro
vincia do Rio de Janeiro. A.. -. li - ... .. , • - "l• u ~r. ,1-1a.uia. uana.10.0 peae perm1ssao para atzer 
duas palavras ácerca do estado do Maranhno. 
Dech1ra que a opinião que segue, a qual é de 
todos os publieistas da França e da Inglaterra, 
é qqe - p::i.ra se manter a paz é preciso se 
preparar para a guerra.-Applicando e!àte prin-
(\inin ~n ra~cn !lf•tn~l fii,..., nno nn..:dt'I. n110 cn,~un,~..:J '-'"p•v i,.A,.V v,._....,...,. ._..._..,..1.il\..\..1, ""ª".J 'iu'--', pu~::-Lv ~u.._, '-'.l.J\.., ... .J .. .1"-'c.,i, 

que nao se deve levar as províncias a ferro e 
a fogo, comtudo julga que o governo se deve 
apresentar aos rebeldes cheio de força, n:10 
deixando por isso de empregar os meios brandos 
para chamai-os á ordem. 

Não quero, continua o orador, q1Jc Re der
rame sangue ; · mas a derramnr-se sangue, seja 
o daquell~s que transtornS.o a ordem, e nao 
dos que pacificas trabalhüo ; é nesle sen
tido que entendi a politica do medo, se as 
palavras significa.o as idéus de quem falia, e 
na.o de quem ouve. Como eu partilliasse a 
oµiniaa do gabinete de 19 de Setembro, de
fendendo e doutrina do medo, devo dizer que 
minha opinia.o é que se deve foze1· medo 
áquelles que transgridem as leis1 e ni'\o áquelles 
que se submettem a el!as; o medo é sempre 
para os máos, e as leis na.o inlimid!l.o os 
bons. 
r\ Relativamente · ao orçamento! o orador in
siste na idéa que já apresentára dt3 que - é 
preciso altender á receita para se votar a des
peza, é preciso que aquella seja a expressão 
mathematica desta. 

Declara que tem de mandar uma emenda 
para que se applique á compra dos livros 
precisos para a escola de medicina 4 contos 
de réis dos 10 que exislião provenientes de 
matriculas, verific_ação de diplomas, etc.· Lastima 
que os rendimentos da escola, . que pela lei 

· organica erão exclusivamente destinados para 
a compra de livros, fossem pcl~ lei_ do orça
mento, especie de vara magica, transformados 
em renda geral. Além desta necessidade da 
escola, eUa precisa de instrumentos cirurgicos. 

Desejando equilibrar a receita com a despeza, 
propõe que, depois de votada a receita, a com
missllo respectiva, calculando o excesso da 
despeza sobre a recei~, deduza de todos os 
salarios, de todas os pagamentos que se fi. 
zerem .aos empregados . de qualquer repartição 
ou ordem, ex.i::epto os militares, uma quantia 
proporcionada. Exceptua desta regra os mili
tares ·. por dous princípio,11 : 1º, porque elles não 

têm sido muito bem aquinhoados na proporç!l.o 
de augrnentos de ordenados e gratirlcações que 
se têm feíto ; 2º, porque offereeem á patria o 
que lêm de mais precioso, a vida, entretanto 
que os medicas, juius àe direito, officiaes àe 
secretaria, ele., ganliao os seus vencimentos 
com toda a seg1rnrnça. (Àpoiados.) Não sabe 
COino se p,1~sa aniinar os bons n1ililares dando
se a um official-general os vencimentos de um 
amanuense de secretaria. 

O Sr. Marinho :-Tenho a satisfação de an
nunciar á carnara que vou fallar no sentido 
em que fallou o Sr. ministro ; tenho a satis
fação de annunciar ao Sr. ministro que me acho 
de accôrdo com as suas idéas. O discurso de 
S. Ex. demoveu-me do proposito em que es
tava de não con,rnmir mais nem uma pequena 
parle do tempo á casa, porque àlguns dos meus 
nobres collegas se lêm mostrado t:10 impa
cientes, Ião zangados, que julgão prt:jurlicial 
toda a diseussM; ouvindo porém ao Sr. mi. 
nistro assentei que devia dizer quatro palavras 

S. Ex. atlribuio os nossos males a uma causa 
a que eu lambem altribuo, isto é, á falta ae 
confianc;a dos governantes para com os gover
nado<;, e dos governados para com os gover· 
nanles. A canwra se lia de lembrar que estas 
idéas fora.o por mim emittidas ern · uma das 
sessões llfiO muito remotas : então eu disse, e 
ainda o t·epito, que se por ventura o mini:.terio 
estivesse de tal modo constituido que offerecesse 
á cama ra uma garnntia de confiança ; se o mi
nis te rio cuidasse em mandar para as differentes 
provincias de irnperio administradores que nao 
se collocassem á frente de um partido, mas 
entre os parlidos · procurassem neutralisar as 
forças de um e de outro ; se o ministerio procu
rasse administradores que, pela sua capacidade 
intellectual, pela sua capacidade administrativa, 
fossem aptos para carregar com trw arduas quão 
elevadas funcções ; mais que tudo, se o governo 
se empenhasse em moralisar o povo, eu entendo 
que estas com moções se terino diminuido, eu en
tendo que a ordem se havia de firmar no nosso 
sólo. Entretanto S. Ex., estando de accôrdo com 
estas idéas, ha de consentir que eu pergunte 
qual é a razão por que o ministerio, entendendo 
qlle a confiança é uma condição essencial para 
bem· administrar o paiz, para extinguir as 
revoltas, não se apresenta organisado? .· Porque 
na.o se organisa um minislerio que conheça a 
oomara e seja deJla conhecido ! Nao digo que o 
Sr; ministro seja descon:hecido·; mas digo 
solemnemeote · que não conheço o ministerio 
actual ; apenas agora parece que vai appare
cendo um pouco ; entretanto, estamos no 
quarto mez de nossas sessões! Ora, diga me, 
Sr. presidente, como é passivei essa çonfiança, 
quanqo o Sr. ministro que se apresenta para 
discutir o orçamento do imperio é apenas inte
rinamente encarregado . desta repartição ? Sup-
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ponha-se que eu tenho toda a confiança em 
S. Ex. : mas que_rn me diz que amanhã um 
outro ministro não irá occupar a pasta que 
S. Ex. hoje interinamente occupa? Por ventura 
poder-se,ha separar do individuo, de suas qua
lidades pessoaes, o gráo de wnfiança que elle 
póde mel'ecer? Eu entendo que nao, os prece
dentes valem muito. O governo, permitta-rne 
S. Ex. que lhe diga, pl'Oferio contra si a sen
tença da escriplura, condemnon-se por si 
proprio. Se a confiança é, como eu reconheço, 
essencial, afim de que se remedcem os males 
publicos, faça o governo por inspirar-nos essa 
confiança; e como o fará? Organisando-se um 
ministerio que se apresente na camara com 
franqueza, que diga o que entende necessario 
para salvar o peiz; emquanto isto se não fizer, 

· assevero a V. Ex. que nã.o é possivel haver con
fiança; não é possivel haver coufiaJ:iça em uma 
administração cuja dissoluçS.o diariamente se 
annuncia, ou que, pelo menos, não está ainda 
completa; fallã.o dous ministros, e a entrada 
desses ministros póde essencialmente alterar a 

- politica do gabinete. Ora, se a pol ilica do gabi
nete póde ser modificada de ltoje para amanhã, 
que confiança póde inspirar o gabinete aclual? 
Eu rogo a S. Ex. que no conselho dos Srs. n.1i
nisll'os faça quanto possível für afim de mover a 
vontade irresponsa-vel a satisfazer esta neces
sidade publica ; enta.o entrem os Srs. ministrns 
por aquella porta, e todos seis digão :-Nós 
aqui estamos, o nosso pensamento é este, uós 
desenvolveremos deste óu daqtielle modo os 
meios que vós nos concederdes, coadjuvai-nos 
na ardua tarefa de salvar o paiz.-Então julgo 
quP. o governo póde, sem ,duvida nenhuma, 
contar com o apoio do corpo legislativo. 

Pou<'as àivergencias appa1·eceráõ ialvez sobre 
a adopção deste ou daquelle meio, mas o grande 
pensamento da salvação publica dominará em 
todos os corações dos Srs._ deputados. A diver
gencia depende dos meios que forem p11opostos, 
mas esta mesma· divergencia póde o governo 
fazer desapparecer. . 

Sr. presidente, eu direi nesta occasião o que 
entendo a respeito da publica administração, e 
lambem ácerca dos administradores das pro
vincias; mas nesta parte direi mui poueo, 
posto estivesse talvez compromettido para com
migo, e quiçá para com o publico; a fazer ni::sla 
occasia.o uma autopsia muito circumstaDciada 
da administração do pl'esidente de Mmas 
Gemes. Na.o quero p()l'ém que os Srs. deputados 
digno daqui a pouco que está em discuss::to o 
presidente de Minas. A respeito deste p1:esiden te 
direi sómente· aquillo que geralmente se póde 
dizer a respeito de um admiuis.trador de pro
víncia. 

Sr. presidente, o Sr. ministro entende que a 
confiança nos presidentes é indispeusavel para 
se manter a ordem nas provincias ; S. Ex. nos 
disse _que· bav~a mudad~ o Sr. Pardal porque 

'.\'O)tO U 

começava a desmerecer dessa confiança, e deu 
a entender qne o presidente do Maranha.o será 
mudado,· se é que na.o está já, igualmente por 
que começava a desmerecer a confiança dos 
povos da provincia. Cla1·0 está portanto, que 
S. Ex. está na con vicça.o de que a cou fiança, 
rios administt·adores das províncias podernsa
menle influe na manutenção da paz e ua or·dem 
nellas. Mas como queria o govemo que os 
habitantes de Santa Catharina tivessem con~ 
fiança no Sr. brigadeiro Pardal depois de _tantos 
-erros que tinha commettido? Como queria o 
governo que o Sr. Manoel Felizardo pudesse 
gozar de plena confiança no Marunhao depois 
de ter sido tão máo administrador no Ceará? 
Como quer o governo que goze de confiança o 
joven pL·~sidente do Ceará, que, segundo ouço 
dizer, está fazendo uma pessiml\ administrução? 
Se ·eu fôra mínistro, teria dcmittido esse presi
dente por um só facto que me foi relatado pot· 
um nobre deputado daciuella provincia. Consta-' 
me que esse presidente dissera no Cen1·'1 a quem 
quiz ouvir :-Eu trago recommendação do go
verno para não desfazei· cousa alguma do que 
fez m·eu antecessot· (podia levar essa 1·ecom
mendaçno, estou mesmo que a levou, mas não 
devia dizer); gosto (disse mais o presidente), 
gosto de governar como se governa' uo P,Lrá (isto 
é, sem constituiçã.o); e o mesmo presidente 
accrescentou-sem constituição (podia sentil-o, 
mas não devia dizer); eu, disse ainda o presi
dente, nno se me dá de ficat· mal com toda. ·a 
provincia, comtanto que fique bem com o 
governo (podia ser essa a sua idéa, mas não_ a 
devia expender). Conheço que se póde • .Llt1·ibuir 
este procedimento do presidente â impmdencia ; 
mas, Sr. ministro, V. Ex. concordará commigo 
em que um homem imprudente não deve 
ser encal'regado da adminislra\~l'lo de 11ma 
província, principal mente- nas circumstancias 
acluaes. Que confiança quer o governo 
que se tenha no actual presidente de Minas? 
Não é possível : faltão-lhe as necessarias 
luzes, conhecimentos administrali vos, habil i
dade, e aquelles precedentes indispcnsaveis· p;;.1·a 
inspirai· confiança. Eu sinto passar sob1·e este 
topic<.• de salto, mas não entro, como disse, na 
demonstraçM da exa·ctid~o deste 111en racio
cinio. 

Sr. presidente, eu E:stou persuadido de que o 
governo, se e:;tivesse mais attento aos_ male:. pu- · 
blicos, e tivesse querido remediai-os em tempo, 
o poderia ter feito. Direi" que a convicção que 
hoje tem S. Ex. foi platJtada :no seLt .pensamento 

. pela força dos acontecimentos. Se esta convieção 
tivera existido antes, o governo nno houvera dor
mido .sobre o volcão que ameaçava a provincia de 
Santa Catharina ; este volcão na.o teria arre-

, benta.do se o governo na.o tivesse esperado poL· 
um choque que o acord\l,sse do lethárgo em 
que ·se acbava. Se o governo tivesse a -tem JJO 

~ado a demissão ao Sr. Pardal1 talvez não lu-

78 
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618 SESSÁO EM 13 DE AGOSTO DE l8ü!J 

rnentassemos hoje a perda da villa da Laguna ! 
Mas o !roverno auer orimeiramente aue se 
;p~res~nt~m as reb~lliõe; nas provincias,· para 
depois demittir os presidentes. Eis· o que la
meríto. 

Sr. pre<;idente, entendo tambeni que '.,e que
remos firmar a- oràern e a paz no nosso paiz, 
devemos principiar por moralisar a nação. Sei 
que isto é obm de tempo : mas por isso mesmo 
hei de votar contl'a todas as commi~sões de 
salvação publica que se hajão de propôt·, porque 
entendo que os nossos males não podem ser 
remediados com golpes, e que é preciso que 
trabalhemos, e trabalhemos com perseverança, 
e com um desejo decidido de firmar a ordem 
no nosso paiz, principiando por moralisal-o. O 
mais poderoso meio que póde ser empregado 
para moralisar a nação é sem duvida a ins
trucção. A instrucção mostra ao homem a linha 
de seus direitos para não a transei ndir, e mostra 
os seus deveres para os cumprir com exactidão : 
é a instrucção que nos inspira justas idéas sobre 
o nosso presente e futmo destino; é ella que 
civilisa o homem, e o arranca do estado de 
embrnlecimento em que se acha o homem 
selvagem, e o convence de que deve sacrificar 
seus interesses aos de sna familia, e estes dous 
aos do estado. Eu entendo que os nossos males 
provém em ~grande parte <la ignorancia. E o 
que fez o governo para que se generalise quanto 
ser possa á instrucção por todr1s as massas dos 
cidada.os? 

Munos SENHORES:- O governo não póde 
promover a instrucção na,s provincias. 

O Sa. MARINHO :- Reconheço que pelo acto 
addicional as asset11bléas provinciaes estão en
carregadas de promover a insfrucção ·publica; 
mas Jica por isso o governo privado dessa summa 
1nspecção que tem d: rei to de exercer em todas 
as provincias ? 

ALGUNS Sr:NHORES : - Pelo acto a<ldicional 
fica. 

O SR. MARINHO :-Nnnca o governo· póde 
ficar privado dessa surnrna inspecção sobre todos 
os negocios da pµblica administração. Pois um 
governo que aconselha a um ou outro presidente 
que não sanécione tal ou tal lei das assembléas 
provinciaes não póde recomrnendar a um pre
sidente de sua notneação que proponha tal ou 
tal medida tendente ao bern publico? 

O SR. Vx.\NNA E OUTROS SENHORE3 :- Os ~re
sidentes não podem propôr. 

O Sa. MARINHO :-Mas podem lembrar; como, 
porém, quer o governo que.os presidentes em 
seus _relatorios lembrem medidas a respeito da 
instrucção publica collocando nas presidencias 
homens destituídos dos necessarios conheci
mentos? Sr. presidente, a assembJéa de minha 
provincia tem dado grande impulso á instrueçilo 
_publica. Na sua. primeira .. reunião ~~~ ~ova 

.. 
fórma, e prornoveu, no meu entender mui sa
biamente a instrnccão orimaria ~ nas' ,;pu11inlPF: 

1i • -- - ---~- - -'o-----·--
sessões se decretárão sernpt'e estabelecimentos 
de puhlica inslrucção, e a provincia de Minas. 
conta hoje todas estas aulas-de lêr e escrever, 
divi?idas estas _materias de instrucção pri~ 
maria em lres grao:; : lêr, escrever, e as quatro 
~species ; no segundo gráo, grammatica da 
língua: e _no terceiro : ó estudo da geometria 
plana, desenho linear, etc. Quanto á instrucção 
secundaria, existem alli aulas de inglez francez 

. ' ' geogrnpiua, aigebra, rh etorica, phíiosophia, ele., 
etc. Ora, estas aulas devem ser providas em 
concurso presidido pelo presidente da província; 
e qile papel fará este presidenLe presidindo a 
um concurso, sabendo elle apenas lêr e es
crever ? 

O SR. Y1ANNA : - S1be mais alguma cousa. 
J> 

O Sn. MARINHO: - Faz favor de dizer o 
mais · que sabe Í" Eu desejaria que o dissesse. 
O~a, não será esse concurso uma especie não 
sei de que ? Quando os examinadores os exa-. ' °:1mandos e o publico poderáõ applicar ao pre-
sidente o verso do poeta latino - Barbaru.-1 
hic e_qo quia non intelligor illis. E é de~la sorte 
que o governo quet· que os presidentes pro
movão a instrncção publica ? Creio que não · é 
possivel. Julgo, portanto, que o· Sr. ministro 
deve proceder á Jemisi:ão dos presidentes que 
não podem administrar convenientemente as 
províncias. Emquanto o governo sustentar esses 
presidentes, entendo que não se podem des
envolver os melhoramentos do meu paiz. 
Comtudo, ernquanto o governo geral os con
servar, eu os respeiJarni, pondendo affirmar ao 
~1·. ministro que, apezar da conservação do pre
sidente actual da. minha orovincia. em Minas 
Geraes nao appareceráõ · rnsgas. '(Numerosos 
apo-iados.) Mas para que se obstina o governo 
em conservar um delegado que evidentemente se 
mostra que nao tem a necessaria h:lbilitação para 
o lugar que occupa ? Que não tem os indis
pensaveis conhecimentos para desenvolver os 
melhorarnentos de que carece a província ? 
Entretanto, não se cuide que tenho a menor 
esperança _de que seja mudado o presidente da 
rninha província. Sei até que em Minas se tem · 
espalhado por pessoas affectas ao presidente 
que a sua demissão foi lembrada no conselho 
de ministros, e que um .ministro a sustentou 
vigorosamente. Tambem se disse que este pre
sidente está debaixo da egide de uma potencia 
in visi vel, ~uj;1s deliberações o minislet·io na.o 

. se anima a contrariat·. Repito, portanto, que 
não lenho esperança alguma de ver mudado o 
presidente da minha provincia. Eu sei a con
sequencia de minha posição ; sei a quefpreço 
hei de pagar as poUCllS palavras que aqui tenho 
p1·eferido : tabez daqui a 3 ou 4 correios os pe
riodicos sustentados pelo presidente, rios quaes 
se diz que appat·ecem alguns artigos· escdptos 
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SES:-3ÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1830 619 

de sua ml'.lo, venhrto sobre mim com as cos
tumadas calumnias e injurias; mas emfün eu 
já estou resignado. Ma31 como dizia, não tenho 
esperança alguma, nem leve, que se mude o 
presidente; estou que' lw de ser conservado, e 
limito-me a lainentar que IJão seja dado :i 
minha provinciü um adminislrador que possa 
concorrer com a assembiea provincial para o 
desenvolviwento dos rnelho1·amenlos de que 
carece. Esperemos por tempos mais felizes. 

Continuando no empenho de mostrar quanto 
o governo deve occupar-se em promover a 
instrucção publica em todos os seus ramos, eu 

1 - • - • - . e-, - ~ ~ ' , .. - -oeseJana que. o ;:,r. m1rnsu·o .me mssesse o qne 
pensa sobre os cursos jmicos e ?.Cüclemias de 
medicina. Sei que S. Ex. tem idéa de que se 
fundão. essas acaden1las e cursos jnr-icos en1 
urna universidade ·na eapilal. Declaro que fran
camente en daria"' o meu assenso a essa idéa, se 
por ventura fosse proposla na casa. Desejo 
tambem que o Sr. ministro ine inforn1e se 
julga que os medicas que v11o :,;ahindo das 
academias, ou os lefrados que se vO.o habi
litando nos cursos juridicos, serrto já excedentes, 
ou não, ás necessidades elo paiz, ou se n~o ex
cedem ao numern qne prudentemente dev~mns 
desejar, attei 1ta a nossa popn laçi\o, Persn
ado-rn e, Sr. presidente, que o grande numero de 
capacidades que se vai apresentand') no paiz 
póde não ser muito conveniente até mesmo rí. 
ordem publica. Eu nao me t-efiro aos qne !êtn 
sahído das nossas l':\Cademias e cursos juridicos, 
nem aos q11e estão nelles matriculados : füllo 
em lhese geral, po1·que os homens que se vão 
habilitar em uma academia de medicina ou 
curso jutidico, depois de obterem as Sllas com
petentes cartas, raras vezes se dedícrto a o:1tro 
genero de industria, e quasi todos qnerern 
viver dos empregos publicas, e procurar meios 
de vida por aquella vereda que trilhára.o. 

Ora, claro fica que quando estas capacidades 
excederem ás necessidades do paiz, muitos fi
caráõ sem emprego. Esta· idéil não é minha, 
mas de um publicista francez, que afüibue em 
grande parte as com moções e males que tem sof
frido a França ao grande numero de ca
pacidades que todos os dias lai1ção de si as 
academias. 

Desejára pois, que S. Ex. nc,s dissesse se não 
s.erá conveniente que se difficulte por alguma 
maneira essa instrucçào, ou seja marcando 
1:naior quota para as ma tricu las · ( numerosos 
apoiados), ou seja exigindo mais preparatot·ios. 
Se alguem propuzesse esta medida, eu votaria. 
por ella. Eu considero que seria muito util até 
por uma razao. A constituiçAo do estado só 
garantio a instrucça.o primaria ; toda a ins
trucçao que nã.o seja a primaria julgo que deve 
ser á custa de quem a recebe ; não porque eu 
entenda que o estado deve desonerar-se de tudo 
a proporcionar • á juventnde o estlldo das 

sciencias, especialmente aquellas que concorrem 
para úS. prÓgresSOS da indust-rià j porque se 
estou persuadido de que u•na lei deve haver 
qne obrigue a rnocidade brazileira a receber a 
inslruc~,ão primeira, porque assim como a 
constiluição · obriga a todo o cidadão a pegar 
em armas para a defesa da patria, assim corno 
a constituição a ninguem isenla d.e pagar os ll'i
bntos para termos urna sociedade bem organi
sada ; assim tambem a sociedade deve obrigar 
o cidacJão a ter a necessaria instrucção para que 
clls possa servir e desempenhar os cargos de 
q11e a mesma sociedade houver por bem en
carregar-lhe. Se pois estou disso convencido, 
enlendo lambem que estabelecimentos pub)icos 
devem haver onde se ensinem as sciencias 
e 001· um,, razão bem obvia. Nas acluaes cir
ci.i'mstancias, e seg11ndo o adiantamento da so
ciedade, nada se deve ao acaso ; dahi pt·ovém 
que muitas vezes nas sciencias utna vel'dade 
especnlatí va se· de6cobre, de c11ja applicaça.o 
o inventor se n;\o lernbt'a, mas dahi a bem 
pouco ella se tornasse de uma grande van
tagem e applicação á civilisaçao moral e in
d usteial. 

Sendo esta a minha convicção, entendo 
qlle o governo deve ter estabelecimentos pu
blicas onde se ensinem as sciencias, mas as 
scienci,ts de que mais necessitamos, como, por 
exemplo, aquellas que nos ensinão a rnulti
plicae as nossas forças por meio de rnachinas, 
etc. Permitta-me o Sr. ministro que lhe dirija 
nesta occasiào urna pergunta. Ouço dizer que 
ex.isle nesta côrte um estabelecimento desta 
ordem, um collegío intitulado de Pedt·o II. Eu de
seját·a saber de que nnlureza·é este e~,tabeleci
rnento, e se o governo precisa de alguma cousa 
pal'a que elle se mantenha. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Vem no or
çamento. 

O Sa. MA-RINHO : - Bem, mas então cumpre 
examinar se elle está de tal sorte montado 
.que mereça do corpo legislativo o favor que se 
pedt. 

Não devo concluir o meu discurso sem 
pedir lambem que o Sr. ministro declare a sua 
opinião a respeito da instrucça.o, especialmente 
do clero. Eu entendo que uma das primeiras 
necessidades do nosso paiz é .ter um clero ins
truído e rno1'igerado. (Apoiados.) Mas como se 
póde ter no B1·azil um clero instruido, mo
ralisado e digno de desempenhar as altas func
ções de que é encarregado, de explicar a moral 
ao povo, e de lhe inspirar as idéas justas a res
peito nil.o só desta vida, como da vida que se 
prolonga além do tumulo, se se · na.o dá ani
maç110 alguma a esta classe importantissima da• 
sociedade? Que providencias se tem dado para 
que o clero se instt·ua- e se morigere P Declaro 
que hei de mandar uma emenda para que se 
consigne alguma quantia para semínarios epis-
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620 SES~ÀO EM 13 DE AGOSTO DE 18!39 

copaes, onde se habilitem aquelles que se des
tinão a ser pa!:itores ... 

O SR. A~mRADA MACHADO :- Isto pertence ás 
assernbléãs pro vinciaes. · · 

O SR. MARINHO :- Eu não o entendo assim, 
e ffrnio-me em uma decisão da assembléa 
giiral que revogou uma lei da assembléa 
p1·ovincial ele Minas sobre a remoção dos 
parochos. A' vista desta decis~o estou incli
nado a pensar que o governo geral entende 
que os parochos sa.o empregados geraes, e 
por isso a instrucção do clero e tudo quanto 
lhe diz. respeito são objectos geraes e não pro
vinciaes. 

Sr. presidente, por ventura interessa mais 
á socied'àde o ter um bom medico, um bom 
advogado, do .que ter bons ministros do culto ? 
E a:c,sim como o governo geral concorre para 
as academias de medicina e cursos juridic(ls, 

·não póde lambem tomar este àbjecto debaixo 
de sua fH'otecçllo, consignando alguma quantia 
para o eslabeledrnenlo de bons seminarios, 
onde se instrua a mocidade que se dedique 
ao clero ? Da falta destes meios provém que 
muitas vezes os Srs. bispos se vêm nas tristes 
circumslancias de imporem suas ma.os sobre 
indivíduos que aliás nno julguem talvez os mais 
pl'Oprios. Não que eu entenda que o clero deva 
ser tit-ado do alta classe da sociedade, porque 
esla classe, mais acostumada a uma vida frouxa 
e aos prazer·es que sua condição lhe offerece, 
com difficuldade se acconunodat·á com a vida 
simples de ecdesiaslico; mas tarnbem en,tendo 
que o governo deve empenhar-se para que a 
igreja n:io se veja na necessidade de recru lar 
os ministros do culto nas infimas classes, 
porq!Je isso seria entregar um deposito precioso 
e poderoso em mãos bem frageis, qual · é o da 
moral, porque, Sr. presidenle, um homem assim 
tirado das ínfimas classes, para ser ordenàdo, e 
depois investido do poder parochial difficilmente 
desempenhará os deveres de seu càrgo, e ditli
cilmente possuirá as boas maneiras, prudencia· 
e urbanidade, que são indispensaveis naquelles 
que se encanegão da delicada missã.o de di
rigir as consc_iencias e esclarecer a seus pa
rochianos. 

Um parocho ê realmente o objecto sobre o 
qual se fix.ão todas as vista~ dos parochianos ; 
se eUes encontrão no parocho probidade, ins
truc.ça.o, moralidade e a prudencia e docilidade 
propria de seu estado~ regulàrmente os paro
chianos são moralisados, são trata veis, e por isso 
mesmo não podem ser perturbadores da ordem 
publica. 

~ Agora o orçamento. Julgo que votarei por 
todas as emendas offerecidac; pelos Srs. de.: 
pulados. Creio que aquellas que farão pro
postas pelo Sr. Ottoni devem merecer o assenso 
da casa, porque todos reconhecemos como uma 
das nossas maiores necessidades a franca e facil 

communicação de lllgar ~ lugar. A isolação ern. 
que nos constituem os nossos montes, rios e 
serras intransitaveis, é sem duvida uma das 
causas influentes da desordem, e lambem da 
anarchia; por isso votarei por qualquer despeza 
especialmente destinada a desenvolver estes me
lhoramentos materiaes. 

Concluo levando novamente á presença do Sr. 
ministro uma consideração, bem que, como 
disse, pouco o quasi nada eu espere ; e é que 
o Sr. ministro empregue todo o seu valimento 
perante o lhrono para que o ministerio se 
organise, ou se complete o ministerio actual, 
para que possamos ter uma franca e so
lemne confiança nà administração, e para que 
possamos dar-lhe todos os meios que elle 
indicar como precisos para a salvação do 
p~L . 

Eu considero a S. Ex. de~ido de todo o es
pirito de partido, m3s o homem é sujeito ao 
erro ; e por isso peço lambem a S. Ex. que re• 
flicta maduramente, e combine alguns actos da 
administração do actnal presidente de Minas, e 

· que decida se por ventura poderá naquella pro
vincia ser conservado um administrador lão 
inhabil. Logo que S. Ex. se resolver a encarar 
com olhos de ministro todos os ·actos daquelle 
presidente, ha de necessariamente convencerse da necessidade da sua demissa.o. Eu já 
disse que pretendia desenvolver a administração 
desse presidente, mas não o faço pelos motivos 
que já expendi, e não porque eu a.ceile a 
especie de çatheci-smo que hontem nos offereceu 
um Sr. deputado· por Pernambuco, julgando 
desairoso fazer-se opposição e analysarem-se 
os actos dos presidentes, inspectores e the
soureiros, empregados nas provincias. A este 
respeito seja-me pel'mitiido fazer uma reflexão. 

Quando eu estive na assembléa provincial 
de Minas, e uma opposiçào appareceu á ad
ministração de um presidente;. clamava-se na 
assembléa e no gabinete: - Como é que a 
ass_embléa provincial quer impôr a lei ao go
verno geral, analysando a marcha de seus dele· 
gados ? - E dizia-se então que isto nãó per
tencia ás assembléas provinciaes. Chego .aqui, e 
na assembléa geral se diz a mesma cousa, não 
querendo os Srs; deputados que aqui se censurem 
9s actos dos empregados do governo geral. Eu 
desejava que os Srs. deputados me dissessem 
a quem pertence examinar estes actos ; se . 
por ventura os empregados geraes em exercic~o 
nas províncias não podem ser censurados, e 
ter a sua conductà analysada nem nas assem
biéas provinciaes porque são empregados geraes, 
nem na camara dos Sr.;;. deputados, muilo feliz 
é a condição destes empregados. Eu não tenho, 
nunca tive, cem julgo que terei jámais. a ven
tura de ter particularidadas . com. os Srs. mi
nistros da corôa, e estou portanto privado de 
apresentar as minhas observações a respeito da 
aJ.minislra9ão da minha provincia ! Eu entenclo 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:41 - PÃ¡gina 1 de 13
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cme é um dever nosso muito ri1Zoroso analvsar 
~ conducta dos empreg:\dos : s~ por ventura 
das censuras que lhes fazemos póde resultar 
qualquer desar a esses empregados, nil.o somos 
nós os culpados, porque fallarnos sobre seus 
actos. 

Concluirei pedindo ao Sr. ministrn que tome 
em consideraçao as poucas considerar;õe:;; que 
hei feito. 

São apoiadas as seguintes emendas: 
e< Com o concedo àa anliga esfr.-1àa que com

munica a provincia de Minas Gel'a('s com a 
cidade da Victoria, capital da provincia do 
Espirito .. Santo, reedificações de qüarteis e res· 
pectivos_ destacamentos, trinta contos de réis. -
Ribeiro nnarte. >) 

cc O governo fica autorisado a empregar os 
remanescentes dos dez contos d€ réis da escola 
de medicina do Rio de Janeiro, desti 1iados pela 
lei do orçamenlo de 1839-40 á eompra de 
laboratorios de physica e chimica, em compra 
de instrumento,.; cirurgi(!os, e continuação da 
subsóripção de livros já começada. - Pa1.lla 
Candido. }> 

<e Fica !-Cm eff<~ito a disposiç!'l.O legislativa de 
1838 que obriga a camnra nrnnicipal do mu
nicipio neutro a apresentar o orçamento de suas 
despezas. - Paula Candido. J> 

O .Sr. Marinho declara que apresentará .as 
suas emendas em terceira discussão. 

O Sr. Eezende de nenhnm modo póde con
ceder que se dê á camara muniClpal desta côde 
o privilegio de não apresentar á assembléa geral 
o orçamento de sua receita e despeza, qLiando 
todas as camaras municipaes do imperio são 
obrigadas a· apresentar semelhantes trabaihos 
ás assembléas provinciaes, cujas vezes faz a 

· este respeito a assembléa geral, quanto ao mu
nicipio da córte. Vota pois contra a emenda do 
Sr. Paula Caodido. Lembra que no parecer 
apresentado no anno passado sobre as contas da 
camara municipal, a commissào propõe que a 
mesma camara seja obrigada a apresentar não 
só as suas contas, mas tambem os orçamentos. 
Ora, não tendo sido este parecer discutido, 
parece pout-o consentaneo com a madureza com 
que a camara costuma tomar suas .delibe
rações o desprezar esta idéa por uma simples 
emenda na lei do orçamento. Está pet:madido. 
de que da apresentação . das contas e orça
mentos resultará grande vantagem ao publico, 
pois que a camata · municipal tem uma renda 
muito avultada, cuja applicaçào se nao sabe, 
estando as ruas no estado que se vê. · 

Tendo_ o governo, em lugar de reformar os 
estatutos do seminario de S. Joaqi.ticn,_para o 
que füra autorisado, ·· convertido aquélle serni
uario em c_ollegio ·de nobres, quando elle tinha 
sido fündado para instrucça.o de meninos pobres, 
e não· sendo primari,a a instrucção que alli se 
cledjca 4 sociedacle, unica que a co~stituiçao diz 

aue será feita á custa do estado. oretende 
pro pôr urna emenda para a suppres~ã; d-a-~~~-
signaçao pedida para aquelle estabelecimento, · 
que deve ser suslenlado á custa dos interes
sados1 e nllo do thesourn. GJmo porém apre
sentou um requerimento q11e ainda. n~o foi 
discutido por falta de tempo, aproveita a occasia.o 
de estar presente o Sr. ministro do imperio para 
rogar a S. Ex. lhe infonne qual o patrimonío 
do collegio Pedro II, qual o seu rendimento, 
etc. (Lê o seu requerímenf:o.) 

Inteiramente de accôrdo com o que acaba 
de expender o Sr. Marinho a respeito da neces
sidade de promover a inslrucçtto e moralisaçao 
no clero, µarnce-lhe que o governo teria feito 
melhor se antes tivesse favorecido o seminario 
rlP ~- Jnc:;1\ prnmnvPnrln JJc:;c:;Írn a inc:;fr11C>ç:"lo rln.<:t 

que .se dedicào á vida ecclesiastica, para a qual 
no B1·azil ha t1'1o poueos incentivos, pois que é 
innegavel q11c o clero brazileiro é o menos favo
recido passivei. (Apoiados.) 

Vota contra todas as emendas que á formiga 
vão indo á mesa. Tem sempre negado seu volo 
a creditas exlraordinal'ios, posto não desconheça 
que, nas cíz·c,un,;tancias ex.traordinarias em 
que está o pa.iz, são prncisos : como pois, sem 
ser inconsequente, votar por emendas que 
tenJem a augmentar o credito extraordinario, e 
1;1ggravar portanto a !'lação com maiol' juro e 
amortisaçJ.o na proporção deste aL1gmento de 
despeza? Lembra que todos os escriptores que 
tê1:1 fallado sobee a historia. da revolução fran
ceza são concordes ern atlribuil-a principal
mente ás finanças e aos disperdicios, porque 
chega tempo em que as desoL·dens já se não 
podern · remediar, e então é. inevit& vel a banca
rnta, e u revolução a segue de perto. 

Offerece a seguinte emenda que é apoiada : 
cc Supprima-se a. consignação do lllesouro ao 

collegio Pedro II. ,i 
A discllssão fica adiada. 
Â ordem do dia é a mesma. Levanta-se a 

sessão ás 2 horas e um quarto da tarde. 

fiessão em 1.4 de Agost,o 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA · 

SUMMARtO. - Expediente. - Requerim,entr> do 
Sr. A.lvCJre.j Maeliado 8obr.:e o recusarem-se as 
casas inglezas a pagar o imposto aobre cai
xeiros estrangei-ro8.-Parecer da commissão 
sobre o reqv.erirrurrüo do Sr. Nunes Machado. 
-Ordem do dia.-Orçamento do impe-rio. 

. Di,eurso do Sr. Moura Magalhães ; .os pa
qtieteB de vapor ; os correios, estrailás, pontes, 
etc. ; a camara ·municipal e as r1tat do Rio 
de Janeiro, etc., ete . ...-Respoitff do Sr. m~· -
nistro do· imperio, ete.; ete. · . . 

. A's dez horas dá manhã faz-se a chamada, e 
lo~o que.se rel-lQ.e q.umero le,al. de Srs. depu• 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:41 - PÃ¡gina 2 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622 SESSÃO EM 14 DE AGOSTO DE 1839 
tados, abre-se.a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedenl~. 

FaltAo com caus~ ·participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Torreão, Carneiro da Cunha, Cintra, 
Buslamante, Carneiro Leno, Alcibiadts, Pinto 
Coelho, Pedro Je Alcantara e D. José; e sem 
eUa os Srs. Souza Franco e Fl'ancisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

o SR. lº SECRETARIO dá conta elo e).pedienle, 
lendo os seguintes officif)s : . 

Do ministro do irnperio, remettendo o officio 
· do presidente de Matto-Grosso, de 16 de Agosto 

do anno passado, relnlivo á contestação sobre 
limites da mesma provincia com a de Goyaz ; 
e o do presidente desta provinda, _ de 15 de 
Junho do corrente, que acaba de receber, sobre 
o mesmo assumpto.-A quem fez a requisição. 

O Sr, Montezuma (pela ordem) observa que 
é costume ficarem esses officios e informações 
na secretaz·ia da camara depois de haverem 
sido examinados pelos Srs. deputados que os 
requererão ; e como o objecto de que trata esse 
officio é muito importante1 pede que, depois de 
o ler o Sr. deputado que fez a requisição, seja 
remettido á comrnissão de constituição para 
dar sobre elle o seu parecer. 

Consulta-se a camara, e esta decide que o 
officio vá á comn1issão de constituição. 

Continú_a o expediente. 
Do ministerio da fazenda, enviando a· repre

sentação do adminis~rador da recebedoria do 
municipio da côrte, de 22 de Julho ultimo, 
sobre a necessidade da revogação das ins
trucçoes de 13 de Novembro de 1813, e 
adopça.o de outras medidas tendentes á exacta 
arrecadação do imposto estabelecido sobre as 
seges e carruagens.-A' commissão_ do qrça
meoto da fazenda. . 

Do mesmo ministro, remettendo a represen
tação da recebedoria da côl'le, de 5 do corrente, 
expondo a duvida que lhe occorre, se os di
reitos designados por marcos de prata devem ser 
cobrados pelo valor actnal que lhes compete, 
conforme o 1·egulamento de 18 de Outubro de 
1833.-A' mesma commissa.o. 

Do· mesmo ministro, enviando o officio do 
presidente da provincia de Sergipe, o do ins
peclor da thesouraria · da mesma pt·ovi ncia, e 
mais papeis relativos á pretenção dos empre
gados da alfa.nd ega da villa - das Larangeiras, 
sobre o·augmenlo de seus vencimentos, por nD.o 
caber nas attribuiÇOes do governo .deferir a sua 
pretençAo, aliás attendiveL-A' terceira com~ 
missão de fazenda. 

que11e reino sem que sejão indemnisados os 
officiaes da secretaria do conselho supremo mi
litar da sua importancia, devolve os papeis a 
re~pei~o para que a camar~ dos S rs. deputados 
haJa ae tomar uma deliberação.-A' terceira 
commissão de fazenda. 

O Sr. Xontezuma nbscl'va que o officio não 
deve ser remetlido só á commissrto de fazenda, 
deve lambem ser enviado á commissllo de di· 
plomacia. 

Vai igualmente á con1missão de diplomacia. 
Do ministro dos negocios estrangeiros, ex

pondo que, tendo os seus antecessores, em 
avisos de 29 de Maio de 1837 e 28 de Agosto 
de 1838, solicita.do da camarà dos Srs. depu- .. 
lados os necessarios fundos para se satisfazerem 
as reclamações liquidadas pela commissão 
mixta brazileira e porlugueza, creadas em vir
tude .do art. 8º do tratado de 29 de Agosto de 
1825, celebrado entre o governo brazileiro e a 
corôa de Portugal; cumpre-lhe 01·11 ter a honra 
de enviar a copia de uma nota que em da:ta de 
5 do mez corrente lhe dirigio o ministro resi
dente de S. M. Fidelíssima nesta côrte l'elativa
mente a este assumpto, afim de que a este 
respeito possa deliberar como julgar acertado. 
-A' commissilo de diplomacia. 

Do ministro da guerra, enviando o projecto 
da ordenariça militar qne a comrnissão encar
regada deste trabalho acaba de dirigir ao go
verno, faltando-lhe a parle penal e a organi~ 
sação dos respectivos tribt1naes militares. -
A' commissno de marinha e guerra. 

O Sr. Uontezuma (pela ordem,) julga qu~ 
é essencial mandar-se já impriniir o projecto 
para que possa a camara ir acompanhando os . 
exames e trabalhos àa com missão para achar-se _ 
ao mesmo tempo ella habilitada para as dis
cussões. 

Consulta-se a camara, e decide-se que se 
jtnprima já o projecto de ordenança. 

Do secretario do senado~ em ctue participa 
que, tendo o senado nomeado uma commissão 
composta dos Srs. senadores marquez de Pa
ranaguá, . Caetano . Maria Lopes Gama ·e Cas
siano Esperidião de Mello e Mattos, para que, 
ouvindo os ministros àa justiça e da guerra, 
otfereção as ~edidas necessarias ao restabeleci
mento da paz e tranquillidade nos diversoe 
pontos do im perio que se acbã.o em anarchia, 
medidas que ao mesmo tempo preservem as 
provincias ainda tranquillas do contagio que as 
ameaça ; resolveu que assim se participasse a 
esta camara, ,~onvidando-a para lambem no
mear uma cornmissão do seu seio, afim de deli
berar conjunctaanente com a do senado sobre o 

Do mesmo mini"stro, · participando que, não 
podendo ser reclamados nos ajustes de contas· 
com o governo portuguez qs· emolumentos: não 
pagos das patentes dos officiaes militares .. da-

objeclo indicado. - A' commissãO de consti
tuição. 
· O Sr, Barreto Pedroso ( pela ordem.) declara 
que julga ser escusado ir o o~cio á commissão, 
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SESSÃO EM 14 DÊ AGOSTO DE 1839 623 

porque ella já emittio a SllJ. opinião a este res
peito no parecer que hontem apresentou e que 
está em discussão. 

Lê-se e approva-se a redacçilo da resolução 
que autorisa o governo a conceder carta de natu
ralisação de cidadão bt·a.zileiro ao subdito por-
h1n-no.r7 Ro.rnn1~,\n. Yq.uÍat• ~P;nfri. ,·la ~ntl'7'<, 
I.\AÕU\..,I..; Ll\,,,,LL.IQj,L(LJ .Ll>..rl.Yl\,;;L L it.l.LV '-IV "-JVUL.10. 

Lê-se e approva-se a rndacção da resolução 
que autorisa o governo a conceder carta de na
turalisação de cidadão brazileíro a Francisco 
Ferreira Borges, natural do ·reino de Portugal. 

Lê-se e approva-se a redacção da resolução 
q ne determina que o tempo da residencia exi
gido pelo art. 1 º, § 4º da lei de 23 de Outubro 
de 1832, para que possa tel' lr1gar a naluratisaçao 
dos estt·,rngeiros, fica redm:ido a dous annos, que 
correráõ independentemente da declaraç:'io previa 
feita na camara municipal l'espectiva. 

Vai á terceira com missão de fazendn o req ue
ri rnento dos professores do collegio das artes da 
academia jurídica de Olinda. 

A' commissão de marinha e guerra a repre
sentação de Antonio José Corrêa. 

A' mesa o requel'imento de Estanisláo Antonio 
Teixeira da Malta. 

Vai á cornmÍ:;;são .do orçamento da fazenda a 
representa<;ão de varios nego<.:ianles e outros 
indivíduos estnbelecidos nesta pt·ap do Rio 
de Janeirn sobre a utilidade ela navegaça.o por 
barcos de vapor nas costas do irnperio, e 
pedindo a isenção de direitos do carvão de 
pedra. 

O Sr. Monte~uma requer que a commissão 
trate este negocío com toda a urgencia, uma vez 
que se quer navegação por vapor. Declara que 
este negocio é de surnma importancía, e que 
quanto antes ~e deve tomat· uma deliberaçrto a 
respeito. 

Lê-se e approva-se o parecer da commissão de 
poderes, para que seja chamado a tornar assento 
nesta camara o Sr. João Candido de Deus e 
Silva, como deputado supplente pela provincia 
do Pará: 

« A commissã.o de poderes examinando as 
actas das eleições da provincia do Pará á 411 le
gislatura, e constaHdo dellas, que o Sr. Joao 
Candido de Deus e Silva, _é o 3º eleito na 
ordem dos supplentes, é de parecer que se 
chame, como propõe o Sr. Ferreira Penna, no 
impedimento do Sr. .F1·anco, por se achar im
pedido o lº supplente o Sr. Andréa, e o S1·. 
Marcellino José Cardoso ter participado official· 
meute que não podia comparecer._ 

« Gamara dos deputados, 14 de Agosto de 
1839. -J. Clemente Pereira.- A. P. Barreto 
Pedroso.» 

O Sr. Álvares Ma.oha.d.o, obtendo a palavra 
pela ordem, observa que quando se lançou o 

Ímt"\f\o:fn c-nh,,.,o. n~ raa.~ac- r-lo f1f"'ln"I n"\Ol"'f'\;n ~n.a,..nrs rin.L"'I 
.-u&t'V~I.V >.:J"VJ...f'LI... UO '-tU...::l'C..~ \,.-1,V V\.Jl.,.U,L4L ..... l'--'lV Cli,V'ÇI.Vr.\ UV~ 

caixetros estrangeiros, as casas de commercio 
francezJ.s du vidirão um pouco pagar esse im
oosto : mas nor fim o oaf!'.arào : as r.asaR nmt11-
, - , ------- ,;--- ----- - ,---(µ-- - - - -·- ------ r----
guezas pagárãO promptamente, e a~ brazileiras 
se portàrão da mesma maneira, bem que fosse 
esse pagamento indevido. Consta-lhe, porém. 
que as cãsas inglezas reluctárao e reluct:io· ainda: 
Ou vio dizer que o consu l ou encarregado dos 
negocios de Inglaterra dirigira urna circular aos 
negociantes de sua nação recommendando que 
não pagassem esse imposto; hão sabe se isto é 
verdade, e por isso manda á mesa um requeri
mento para que se peção ao governo esses es
clarecimentos. 

O Sr. B.ezend.e manda á mesa o seguinte re
querimento : 

cc Requeiro que se peça ao governo copia do 
aviso ou pol'tat·ia pela qual declarou-se ao pre
sidente do Pal'á que a lei da suspens~o de 
garnntías só terá lugar depois de acabada a 
luta com os faceiosos. Hem copia dos de
cretos pelos quae~ desde 1837 se haja con
cet.lido títulos, co11decorações e ordens mi-
litares. J) · 

E' approvado. 

Vem á mesa um requerimento do Sr. Mon
tezurna assim concebido : 

<{ Reqm:iro se peça ao governo declare á 
camarn o producto nos annos financeiros de 
37 a 38, e de 38 a 39 do imposto sobre aguas· 
ardentes despachadas para consumo no mu
nicípio ria côrte. 

<( Paço da camara, 5 de Agosto de 1839. )> 

E' approvado. 

E1 igualmente approvado o seguinte reque
rimento ao mesmo senhor : 

« Requeiro se peça a.o governo declare á 
camara as quantias recebidas pela repartição 
de marinh,1, dos crnditos concedidos pela re
solução de 6 de Ocitubro de 1837, e de 12 de 
Outubro de 1838. 

« Paço da camara dos deputados, 6 de Agosto 
de 1839. J> 

Lê o Sr. secretario o seguinte requerimento 
do Sr. Alvares Machado: 

<< Requeiro que pelo ministerio da fazenda se 
pergunte ao governo se as casas de commercio 
i nglezas desta praça têm satisfeito o imposto 
lançado sobre aquellas qlle têm mais de um 
caixeiro estrangeiro ; e no caso de haver relu• 
ctancia da parle dos collectados1 qua.es as razões 
em que se funda.o. · 

« Paço da camara dos deputados, 13 de 
Agosto de 1839.-.Alvarea Macliado. J> 

O Sr. Nunes Machado toma a palavra para se 
oppôr ao requeri meu to. 

Ao ouvir as razões -apresentadas para funda
mentar o requerimento, achou-o de transcen~. · 
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02-! SESSÃO EM 1·1 DE AGOS'fO DE 1839 

denciu ; nota porl'nl que lrnln•se de pcndencins 
e que~toes ingl~w.:i, e ll'mu o omdOl' q11e o 
nobre deputado lllllor dtdlti pu!HW pm· 111~11111 
dissabort como acubou de µaMBI\I' 11111 dd1\lll\11 
brazileiro com um nobre 111inii..lrn dn 1:u1·ô11, 
Mas emfim póde ser que o miniRlrn se j11s
tifique1 ou que responda explicu11do o oceot·l'ido 
por· outra. maneira. Entende que o mi11ist1·0 
desceu de ·sua dignidade nesse negocio quando 
acquiesceu a proposições nascidas do rancor e 
vinganças particulares, e a ellas sacrifleou um 
cidada.o brazileiro, que por convite seu eslava 
em sua casa. Póde bem ser que o ministro por 
insinuações ào ministro ingle:z responda-nos 
que esses direitos dos caixeil'os de casas inglezas 
não lenhão sido pagos porque os inglezes o 
nau 4u~n:m. 

Declara que ainda terá de avançar pro
posições, e apresentar exigenchs que não achem 
acolhimento em alguns senhores ; espera só 
que seja.o bem applicados os pormenol'es desse 
facto que narra o Diario para fazer uma in
dicaçao ; pois entende que o nobre ministro 
obrou urna acçM indigna, e que o ministro que 
assim obra nao é digno de ser um dos cc,n · 
selheiros da corôa do Brazil. 

O Sr. Alvares Machado, quando o seu nobre 
cc,llega pedio a palavra, julgou que ia combater 
o sei1 requerimento, e por isso pedio a palavra 
para defendei-o ; mas á vista do que elle al
legou, reconheceu, que em vez de o cornbat(?.r, 
elle o sustentou. 

O SR. MARINHO: - Chama-se a isto censurar 
por tabella. 

O SR. ALVARES MACHADO observa qn8 o nobre 
deputado servio-se do seu requerimento para 
dizer algumas cousas contra o nobre ministro 
de estrangeiros, e sente realmente haver-lhe 
prestado occasia.o para isso ; pois na.o tem elle 
orador feito ao actual governo opposíça.o al_. 
gurna. 

Quanto aos temores que teve o nobre de
putado de ver o orador correr os mesmos pe
rigos que correu esse cidadao brazileiro de que 
fali ou, dirá que a seu respeito na.o tenha temor 
algum : em primeiro lugar porque é elle homem 
da roça, e nllo será muito facil haver essas 
occasiões ; e quando se achasse por desgraça 
em tal occurrencfa, talvez na.o fosse de tão bom 
mercado. Entende, pois, que deve seu reque
riménto ser approvado sem hesitaçà.o, pois que 
elle não tende a fim sinistro, e unicamente a 
saber se é justa essa isença.o de direitos. 

O requerimento é approvado. 

Lê-se o reqtterimento do Sr. Nunes Machado 
sobre o Sr. Manoel Zeferino, inspector da alfan
dega de Pernambuco. 

0 Sr. Nunes Machado pede licença para 
retirar esse requerimento por já ter satisfeito 
o seu objecto. 

A camara concorda. 
Entra em discussno o parecer da cõrnn1isstto 

de constituição sobre a indicaçao do Sr. Nunes 
Machado. adiada de hontern. 

O Sr. 'Nunes Machado observa que muitos 
dm1 Srs. deputados têm adoptado um principio 
de que se nno deve fullar pal'a nã.o se roubar o 
lem-po ú camal'a, como tem- succedido. 

Nno suhe até que ponto se quer estreitar o 
circulo das diseussões: crê que já está eile 
restricto o mais qne é possivel, pois apenas 
póde cada deputado fallar duas vezes, lendo 
un call)ente a faculdade de responder uma vez. 
Semelhante principio aqui tantas vezes repe
tido oflende a dignidade da casa, pois está certo 
que nenhum Sr. deputado toma parle na dis
cussão só com o fim de ostentar eloquencia, 
ou de protellar as.discussões,. Muitos, é verdnde, 
allegão que :,Ó fallão de dous ern dous mezes ; 
mas os que assim se exprimem fazem real
mente discursos de dous mezes. 

O nobre deputado, membro da commissão 
de constituiçao, cuja urba-nídade e civilismo · o 
orador recorihece, levou a tal ponto o se11 
horror ás discussões, que apresentou os dis
cursos aqui proferidos corno meios de que lanção 
mno os nobres deputados para suas reeleições. 
Está o orador persuadido que essas expre~sões 
lhe escaparão na torrente' de seu di:;curso; 
porque, com a mbanidade e civil ismo que tem, . 
é <le suppôr que nfto quizesse irrogar tal injuria 
a seus co!legas. Declara que n:10 tem tornado 
parte nas discussõl's como meio de promover 
sua reeleição, e entende que os mais Srs. de
putados lambem o não têm feito: e até seria 
islo de pessima tactica, pois as discussões e a 
franq•:.1eza muito compromellem os oradores. 
Quero quer ser reeleito amoita-se, encapota-se. 
n~o é franco, não e-xpende suas opiniões, 
(Apoiados e n'.sadas,) Entende pois que cada 
deputado que toma parte nas discussões cumpre 
um dever, porqne a camara não é reu~ida para 
unicamente os deputados levantarem e sen
tarem-se; nílo foi para isso que os deputajos 
aqui vierão. Na.o é por estar animado do desejo 
de procrnstinar a discussão, nem de tomar 
tempo á casa, que mandou sua indi~aça.o; teve 
em vista um fim justo, entendeu que devia a 
camara dar um passo a.cert~do, quando o Rio 
de Janeiro lodo parecia que se mortificava com 
as noticias do sul e-norte, quando a imprensa 
parecia assustada, quando o povo mostrava 
ardentes desejos de ver cada um dos ramús 
do poder legislativo tomar umà attitude fóra 
do ordinado, quando o senado nomeou do seu 
seio uma com missa.o para occ_orrer aos _males 
do paiz. Entendeu que acamara não devia se 
conservar silenciosa e passiva; e entre as muitas 
medidas que a eamara podia tomar, lembrou-se 
de urna que lhe pareceu m11is propria, consti
tucional e comprehendida nos esiylos parla
mentares, 
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SESSÃO EM' 14 DE AGOSTO DE 1839 625 

Eisporque indicou que se convidasse o go-
. verno a que viesse á represenlaçno nacional 
ex.pôr as causas desses ruges-ruges que se via 
ria pópulaçllo. Mas o nobre deputado e membro 
da commissào de constituição entendeu que era 
extemporanea e impropria a indicação do 
orador, por isso que se devia espernr que o 
governo propuzesse, e que para elle vir· á ca
mara expôr essas causas zino era preciso esse 
convite. Parece-lhe que a proposição do nobre 
deputado não se casa com os estylo'3 parlamen· 
tares : ella é veràndeira até certo ponto, co· 
nhece que o governo não precisa de desper
tador. Mas se o corpo legislativo, convidando o· 
governo, e assegurando-lhe quaes são as i.mas 
intençôes, nno faz mais do que repetir aquil!o 
que ,iá fez quando respondeu ao throno, entno 
afiança e\le ao governo que está na firme dis
posiçllo de coadjuvai-o na sua nrdua missão. 
Como pois suppôr-se extemporanea essa decfo
raçãO ? No.o é isso mesmo que pratica a ca
mara no estado ordinario das cousas, que já 
este anno m~smo praticou P Seja embol'a sabido 
que a camara está animada a cumprir com 
seus deveres, e a coadjuvar o governo; seja 
eri1bora uma re undancía essa nova declaraçao1 

não é ella extemporanea nem anti-parlamentar. 
O orador faz sobresahir _a conlradicçào da com· 
missn.o, quando julga desnecessario o convite ao 
governo ; porque entendeu que as causas dos 
males nM era.o especiaes e sim ge1·aes, e muito 
conhecidas, quando em outra parte diz que se 
medidas sa.o necessarias, desejava que os mi
nistros as propuzessem e nãO as aceitassem. 
Ora, se a mesma commissa.o reconher.eu que 
medidas erão convr.nientes, e que os ministros 
devem vir reclamai-as, como no mesmo acto 
diz que é desnecessario o convite P 

A commissão, sem duvida, não reconheceu a 
necessidade desse convite, porque suppõz que a 
indicaçãO tratava de provocar explicações sobre 
as cá.usas geraes das necessidades do paiz e 
sobre sua reorganisação. Não, a indicação não 
tl;llll esse fim, nem está.acamara em .circum
slancias de repente organisar essas leis. A in· 
dicação ~ó quer que o governo venha explicar 
esses sustos, esse desanimo que se tem apode
rado da população, e declarar se tem meios 
para pacificar o Maranhão. 
· Declara que a causa geral dos males do paiz 
são-lhe tambem conhecidas, como já o disse 
hontem na casa. Sabe que tivemos a desgraça 
de precisar de uma revolução, que para ella 
forao precisas armas, e que depois leve a im
pru(jlencia de as não inutíl!sar, de modo que. 
continua.o as facções a servir-se dessas armas ; 
aniquillal-as, porém, na.o é obra de um mo
mento. Não foi pois para. os casos geraes, não 
foi para que . o governo· venha expór estas me· 
didas ge1·aes que fez e~ta indicação ; foi para 
este estado especial em que está o paiz. 

Disse um nobre deputado que estas discus-

TQMO ll 

sões augmentão o medo : acha o orador que é 
isso engano : elle quer saber se o governo ainda 
se julga habilitado a salvar o Maranhao da 
a narthía que lá lrasborda com os meios que 
lhe forno-dados até ao presente. Embora, como 
a commissão reconheceu, .iá tenha o governo 
proposto n1gumas medidas, farão ellas adaptadas 
a circumstancias anteriores, e o estado actual 
d o paiz não é o mesmo ; é muito ditferen-le: 
venha pois elle dizer se ·baslllo essas me· 
didas. A cornmissão entendeu, e fez com isso 
uma injustiça ao orador, que não que.ria elle 
ouvir as suas razões : pôl-a mesmo como inac
cessivel á razao, ou talvez julgando·s~ supe
rior a ella. 

O orador conhece perfeitamente o seu tilnlum, 
e reconhece quanlo a commissão o excede ; 
fez-lhe pois, o nobre mcmh1·0 dessa com1nissão 
a injustiça e a sem-razão de t-nlender uma 
phl'ase sua isolada da outra que a subordi
nava. Havia dito elle q11e nlio queria eutrar 
.10 exame que fez a commissão das causas 
dos males do paiz, e nao que aceilinia. os 
seus luminosos princípios. Disse mais que por 
ora não queria saber se as cau~as. que affii· 
gião o paíz erão as que diz~a. a commissao, 
e que emquanto nl.\O fosse informado official
mente não queria conversar con'l a commissão 
a este re peito. Combateu tumbem a com· 

· missão a indicação que sustenta, declarando 
que ninguem põe em duvid.1 que os Srs. de
putados não largarião o seu posto emquanto 
continuarem as circumstancias melindl'osas do 
paiz. Tambem o orador está convencido dessa 
verdade; mas sua indicação está redigida com 
os termos c.om que se costumão a redigir as 
respostas ás fa1Jas do lhrono ; que sempre 
assegurou a.quillo de que não ha dnvida, q11e 
a camara está prompta- :.. cumprir com seus 
deveres. Como já disse, en(endeu que a popu
lação do Rio de Janeiro tinha desejo de ver 
cada UU'l dos ramos <lo poder publico lomar 
utna altitude respeilavcl, e entendeu que a 
camara o podia satisfazei· com uma fanfarl'o-
nada destas. · · 

Ta.mbem o mesmo nobl'e deputndo-não com
prehendeu bem a proposição do 01;adm· quando 
disse que se convidasse o senl'.ldo a unir-se com 
a camara: entendeu o nobre deputado que elle 
orador queria que se convidasse o senado e ·se 
fundisse physicamente com a camara dos depu
tados. Não, a fusão que o orador aconselhava 
era a· de esforços, dcseji1s e pensamentos. E 
quando se entendesse que se devia nomear 
uma commissão para traballtar neste.('lhjecto, 
·que inconveniente resultava de já ter o se
nado nomeado a sua commíssào? Apenas teria 
eUe de responder á camara :-Vinde vós ll·a· 
balhar com a commissao que nomeámos. 

Entendeu o nobre deputado que o oradpr 
estava em conlradicção, quando achando incon
stitucional o proc~<OrnentQ do senado, ar.on-

79 
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selhava á camara nma iniciativa identica. O 
ol'ador pede que se compare slla irnlicaçtto 
com a do senado : não está elle já conhe
cendo do estado do paiz, já na.o eslá lem
brando os meios para salval-o do estado em 
que se acha ? Sua indicação nada tem de 
semelhanle, apenas propfü! que seja convidado 
o ·governo a tomaL· a iniciativa. O senado 
tomou a verdadeira iniciativa; o senado com
pron?etteu-se a apresentar os meios para salvar. 
o pa1z. 

Declara que nao dell o passo de offerecer 
essa indicação por temer revoluções e confla
gração geral : como homem naturalmente tem 
medo, mas não é daquelles que temem muito 
cedo. Afflige-se com os males do pniz, mas 
não está desacoroçoado, nn.o tem medo <lesses 
males, nem dos gozos Jornaleiros, 011 jornalistas 
ou pt!riodiqueiros. 

A matP.ria fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. ministro do imperio tem entrada com 
as formalidades do estylo. 

Continúa a discussão do orçamento do im-
perio. · 
. São apoiadas as seguintes emendas: 

<< Emenda ao § 17. Substilutiva. 
cc Com duas estradas qne partão, uma da 

villa de S. }'rancisco (provincia rle Santa Ca
lharina) para a villa da Coritiba (provincia de 
S. Paulo), e outra da villa de Lages (provincia 
de Santa Catharina) por Missões (rrovincia de 
S. Pedro do Sul), e melhoramento das duas 
estradas existentes entre as provincias de Santa 
Catharina, S. Paulo e Rio Grande do Sul : 
20:000$$00. 

cc Com a estrada que parte da villa da Ca
choeira (provincia da Bahia) para a província 
do Pia.uhy, e vai terminar na capital do Ma
ranbn.o: 12:000$000. 

« Com a estrada que parle da cidade da For
taleza (provincia do Ceará) pat·a a capital de 

·Pernambuco: 12:000$000. 
» Onde inelhor convie1·.-O governo fica an

torisado a despender até a qua!ltia de 20:000$ 
na compra de acções da companhia do Rio 
Doce. · 

« Emenda ao § 20, ou onde melhor con
vier.-Com o instituto historico geographico 
brazileiro: · 2:000$. A direcção · do mesmo 
instituto fica obrigada a dar conta ao governo 
do emprego da gratificação consignada~ 

<e Paço da catnara, 13 de Agosto de 1839.
.Moura Magaíhães. >> 

O Sr. Moura. Maga.lhies :-Darei as razões 
que tive para mandar tres emendas á rilesa; 
mas ante::; disto direi alguma cousa a-respeito 
da natureza desta lei de orçamento que nós 
discutimos. Parece-me estar realisado o que eu 
disse no começo da sessao : disse que a lei do 

orçamento á uma mera ceremonia entre nós ; 
porque 11ós, privados inteiramente de balanços 
pelos quaes possa o corpo legislativo ajuizar dos 
rendimentos do paiz e da maneira por que 
forão despendido~ os fundos decretados ; pri
vados de todos estes esclarecimentos, não po
demos verdadeiramente consignar a quantia 
com justiça pedida para cada um_ dos diversos 
ramos do serviço publico. 

Ainda mais este inconveniente se manifesta 
se por ventura pas::;ar. como incontroverso um 
principio emillido pelo nobre ministro da fa. 
zenda em uma das sessões passadas, que os ba
lanços e contas não erão. necessarios para a 
discussão de uma lei financ·eira,· principio para 
mim inteiramente novo ; que se passar, melhor 
seria decretal' em globo toda a despeza e dizer 
simplesmente : tanto para, o ministerio da fa
zenda, lanto para o de estrangeiros, tanto para 
o da guerra, etc., e o governo faça o que quizer, 
despenda como entender. 

Eis pol·que, quando se tratou da celebre di
visão da commiss~o 40 orçamento -em 4 ou 5, 
eu dh;se que era isso escL1sado, que a discussão 
do 01·çamento é uma verdadeira ceremonia, e 
que o que deviamos ter em vistas era tomarmos 
contas no thesouro. Mas, Sr. presidente, emit
tindo estas idéas, tenho em vistas outras cousas: 
a primeira é, não quero que o governo se per
suada que eu lhe faço opposiçãq, nao ; mas 
lambem quero que o governo reconheça que 
todas as contestações apresentadas nesta casa a 
respeito de materias financeiras são sempre 
uteis ao governo, porque pianiíeslão da parte 
do poder legislativo que tern confiança nelle. 
Desejo que o governo peça verdadeiramente 
tudo a'}11illo que julga necessario para reprimir 
os abusos e restabelecer a segurança publica. 
Em segundo lugar desejo muito que o corpo le-

.gislativo se afaste da rnarcha até hoje seguida 
a respeito do orçamento, e q1ie o governo 
cumpra o dever que lhe prescreve a constituição 
do imperio de apres.entar-nos - os . balanços e 
contas em tempo opportuno. Em questões 
menos importantes gaslão-se mezes e mezes, e o 
orçamento vai discutido com uma precipitação 
exlraordinaria, indo para o senado em oc
casin.o que está a terminar-se a sessão, de 
modo que não pôde elle interpôr um juizo a 
re:::.peito de suas consignações. Desejava, pois, 
que se seguisse outra marcha. 

Sr.·· presidente, feitas estas reflexões vou 
fallar sobre alguns artigos e algumas consi
derdções emittidas aqui. A primeira que se 
me offerece é a respeito da companhia dos 
paquetes de vapor. Aqui se estabelece a quan
tia destinada para ·o pagamento. ( O nobre à,e. 
pu;tado l§ o contracto Jeito entre a companhia e 
o governo.) Desejava que o Sr. minstro do 
imperio me dissesse se esta companhia ainda 
tem achado alguns inconvenientes·para preen
çher devidamente as condições a que se obrigou 
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no contracto que fez com o governo. Eu vejo 
que no art. 3º desse contracto a companhia está 
obrigada a fazer sahir um vapor todos os mezes 
nos primf.iros 15 dias, com pena de uma multa 
de 200 ou 300$ por cada demora de 24 horas. 
Não sei se a companhia tem dado esses va
pores precisos para acudir ao serviço publico, 
ou se ainda tem inconvenientes qile a forcem 
a 11110 marchar regulai·mente. Assim como, 
Sr. presidente, âesejo que a companhia cumpra 
exactamente com as condições a que se obrigou, 
tambem direi que se por ventura as concessões 
feitas a esta companhia são pequenas, e não a 
salvão de suas despezas, desejaria que o corpo 
legislativo lhe augmentasse as c9nsignnções1 

porq11e as utilidades praticas dessa empreza 
são C()nhecidas, tanto pelo lado politico, corno 
pelo commercia1. Não é aqui o lugar oppor
tuuo ; mas pretendo quando se tratar das 
rendaes publicas, nas disposições gem.es, m:rndnr 
uma f:!men<la supprimindo os direitos de 15 
por cento a respeito' do carvilo estrangeiro que 
vier para o Brazil. Parece-me que, sendo esla 
introducça.o Jil're de direitos, será um in• 
centivo· poderoso para melhorar e augmenlar 
entre nós as emprezas da navegação por 
vapor. 

Fallarei agora dos correios. O governo o anno 
passado foi autorisarJo a dar gratificações aos 
empregRdos do correio geral do imperio, com
tanto que não excedesse a quantia consignada ; 
por decreto de 7 de Março o governo ang
mentou a gratificaçno desses empregados com 
mais 40 por cento ; roas é sobre isto que 
chamo a atlenção do Sr. ministro do irnperio, 
porque este decreto foi tornar ainda mais ag
gravante a desigualdade dos ordenados dos di
versos empregados do correio. Ora, para que 
se conheça isto melhor, eu vou apontar exem
plos. Os officiaes papelistas da Bnhia tínhão 
800$, com o augmento dos 40 por cento vêm a 
ter 420$; os officiaes papelistas do l\laranhào 
tinha.o 400$, com o augmento de 40 por cento 
vêm a ter 560$ ; ora, agora note-se que o rendi-· 
mento do correio do Maranhão vem orçado em 
3:0008, e o da Bahia em 10, e muito mal or
çado i eis-aqui pois que existindo na Bahia 
maior rendimento no correio geral, e por con
sequencia maior trabalho, têm os empregados 
do correio. da Bahia menor gratificação do ·que 
os do Maranhão. Note ainda o Sr. ministro 
que os officiaes papelistas do coneio da côl'le 
tinhão de ordenado 900$, com os 40 por cento 
vêm a ter um ordenado quasi igual ao do ad
minis(tador do correio da Bahia .. Eu não quero 
que os empregados do correio do Rio de Janeiro 
tenhão ordenados iguaes aos da Bahia ou Ma
ranhão; porém, não desejo que os empregados 
do correio da capital tenhão um ordenado tal, 
que a respeito dos das provincias se manifeste 
uma desproporçao extraordinária ; portanto, de. 
~e~ára que o i~m. ministro oJpass~ de alguma 

maneira para esse decreto de 7 de Março de 
1839, e estipulasse, debaixo de bases mais ra
zoaveis, mais justas, os ordenados dos empre
gados do correio. 

Tambem pretendo, Sr. presidente, quando se 
tratat· da receita, mandar uma emenda aug
mentando 10 réis em cada oitava das cartas ; 
pat'ece-me que com este augmenlo, insignifi
cante para os particulares, poderá o Sr. ministro 
estabelecer ordenados mais justos aos empre
gados desta repartição em lodo o imperio. Estou 
na idéa de que em um paiz novo como o nosso, 
que necessila de todo o meio de communicaç~o, 
não devemos fazer do correio um titulo de 
remela ; mas nüo quero que sobl·e a nação 
pese nm despeza extraordinaria, e é por isso 
C{'Je hei de mandar a emenda. no sentido em 
que fallci. 

Cannes, pontes e estradas geraes.- Vem aqui 
consignada a quantia de 80 contos ; parece-me 
qne esta quantia está em opposição com o que 
determina o art. 34 da lei do orçamento vigente ; 
neste artigo se diz que nenhuma quantia será 
consignada para obras publicas que não esteja.o 
determinadas por lei ; ora, recorrendo ao orça
mento, na.o vejo especificação alguma a respeito 
do emprego desta som ma. E' por esta razão que 
me lembrei de mandar uma emenda á mesa 
para qne se estabelecessem estradas entre as 
provincias de Santa Catharina, S. Paulo, Rio 
Grande, Ceará, Bahia, Piauhy e Maranhão; não 
fiz mais que copiar as expressões do Exm. mi
nistro no se11 relataria; ahi nos diz elle que se 
necessitava muito de duas estradas entre as 
villas de Lages e de S. Francisco para commu
nicar com as provincfas de S. Paulo e do Rio 
Grande do Sul , :Jhi nos diz que· a estrada que 
deve partir da cidade da Fortaleza já se acha 
adiantada até a villa de Aracaty, e que, segundo 
as informações do presidente em 1837, a 
quantia de 400$ mensaes era bastante para 
que essa este-ada fosse levada a effeito, para que 
communicasse com a capital de Pernambuco. 
Por consequencia mandei a emenda consi· 
gnando quantia, afim de se continuar com 
uma estrada da qual utilisão as provincias 
do Ceará, Pernambuco, Rio Grande dó 
Norte e Parahyba. Tambem consignei quantia 
para o melhoramento das duas estradas que 
communicllo a provincia de Santa Catharina 
com as de S. Paulo e Rio Grande ; mandei 
tambem uma emenda consignando a quantia 
de 12 contos para melhoramento da estrada 
que parle da Cachoeira para a provincia do 
Piauhy, e que vai terminar na capital do Ma
ranhão ; considero esta estrada da mais alta 
importancia para o commercio da provincia da 
Bahia : é por ella que v~m todo o gado do 
Piauhy que abastece a província da Bahia. 

Por esta occasião, Sr. presidente, tenho de 
dizer que voto pela emenda do honrado depu
tado por Minas, ó Sr. Ottoni? que quer que se 

.,. 
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contraia um emprestimo geral afim de se abrir 
um:.i estrada que pal'la do porto de S. Felix 
para a província de Minas. Esla cornmunicaça.o 
entre as duas provincias, corno o nobre Llepu
Lvlo hontern mostron, é rn11iío necessaria: o 
commercio de Minas com a Bahia se acha pa
ralysado, e esta paralysação não prnvém senão 
dc:ts pessitnas estradas que existem entre as 
dtrns províncias. Se queremos trabalhar no me
lhoramento do nosso paiz, na liberdade pratica 
rlPllP, P nPP.P<:::<:rnrin qni:> tPnh!lmfl<::; rnnita nt-

tenção na abertura desta e de out!'aS estradas. 
Voto igualmente pela suppressão feita pela 

cornn1issão, da quantia de 4 contos de réis 
para construcçl'l.o do monumento levantado no 
Ypirang:t A cornmissilo dá a razão de que em 
Jpjç; nnlPrinrPs ign!ll -;nmmn. lf>m .;:idn r>,1nc:i. 

gnada, desej I ra que o Exm. ministro nos dis
sesse em que estado está esta obra, se eslá 
parada, ou o que falta para se concluir; nno sei 
se ella começou ... 

UM SR. ÜE:PUTADO :-Não começou. 
O SR. MouRA MAaALH,lEs :-Ora, se nno co

meçou, e nos orçameutos anteriores se tem 
votado esta quantia, é melhor que se>ja elimi
nada. 

Tenl10 de votai· contra a emenda do lion
rado deputado o Si·. Rezende, que quer que se 
supprima a quantia consignada para o collegio 
Pedro II. Na.o acho ju,sla nem fundamentada 
esta emenda: acho que o collegio de Pedro II 
é estabelecimento de muita utilidade ; o plano 
de estudos, as attribuições dos div:ersos f'unc
cionarios, emfim, tudo está muito bem coor
denado; este estabelecimento não póde deixar 
de produzir grande vantagem ao imperio. Edu
cados os meninos naquelle collegio, imbuidos 
nas doutrinas alli ensinadas, podem depois en
tregar-se aos estudos mais profundos, mais ele
vados da sociedade. 

Eu devo acreditar na commissll.o encarre
gada de exarninar este estabelecimento , ella é 
composta de um dos nossos illustres collegas, 
e de outro rnembro bem conhecido nesta ci
dade, e que igualmente jã foi representante da 
naça.o ; esta commissllo apresentou o seu rela
taria, e disse que o collegio caminhava muito 
bem : eu devo acreditar nella, e entendo que 
a nação deve auxiliar por todos os mE:ios pos
si veis estabelecimentos desta natureza. Noto 
mesmo que o collegio de Pedro II ioi frequen
tado o anno passado por grande numero de 
alumnos, que muitos delles utilisárão bas
tante, forão corôados com premios, o que é 
incentivo muito poderoso para a mocidade hra
zileira. 

Tenho igualmente de justificar uma emenda 
que mandei á mesa, pedindo 2 contos de réis 
para º. instituto :ti,istorico-geogt·aphico brazileiro. 
Acredito que este estabelecimento necessita · de 
algum auxilio da parte do governo ; · em um 

paiz constitucional em que as letras devem 
ter o pt'imeiro i ugar 1 por isso que para os 
empregos pub\icos devem ser chamados os que 
lêrn letras ou virtudes, os estabelecimentos 
scienlificos necessilào da mão protectora do corpo 
legislativo ; muito principalmente a merece o 
estabelecimento scientifieo que tem por fim 
esquadrinhar os docun1entos que existem es# 
palhados pelas diversas provincias do i111 perio, 
ácerca da historia ·e da geographi:i do nosso p&.iz. 
Se até agora o instiluto historico não pôde 
apresentar vantagem, para o futuro póde ser 
um corpo de summa utilidade para a nação, e 
é por isso que desejo qu_e o corpo legislativo o 
anime prestando ã cónsignação· de 2 contos. 
Na segunda pal'te d~ emenda obrigo a direcçno 
do illsliluto a prestar contas ao governo do 
emprego desta somma, e desta maneira se 
previne qualquer abuso que po~sa haver. Honlern 
a illusti-e commiss!lo de orçamento apresentou 
uma 1·esoluçno concedendo 1:200$, obrigando 
o instituto a prestar contas, determir:rnndo 
que a impressn.o de suas rnemc.,rias e de seu 
jornal fosse feita gratuitamente pela nação ; mas 
o instituto ntlo pede tanto, elle pede uuica~ 
mente esta dotflç11.o, e eu me anirnei a mandar a 
emenda, certo de que o corpo legislativo, possuído 

· de nobres sentimentos, do desejo ardente de 
ver eepalhada a instrucção por todos os seus 
concidadaüs, não deixará de votar esta tao in
significante quantia para animar um estabe
leei mento littet;irio, que póde prestar tão uteis 
e relevantes serviços. Sr. presidente, este esta
belecimento ainda é util debaix.o de outl'o ponto 
de vista, que é para rectificar os muitos e gt·os
seiros erros que em historia;; escri ptas por es
trangeiros se lançllo sobre o Brazil, para re
pellir convicios, como os do celebre Jacquemont, 
que aqui esteve vinte e tantos dias, e que nos 
lançou improperios de toda a ordem ; para 
ractificar erros como os do.Sr. Constancio, que 
na sua historia tão ignorante foi, que até -disse 
que a Bahia eslava na margem do Parahyba. 

Eu tenho ainda de fallar a respeito de outra 
emenda que mandei á mesa, consignando a 
quantia de 20 contos para que o governo os 
empregµe em acções da compánhia do Rio 
Doce ; o Exm. ministro nada nos disse no seu 
relatorio a respeito desta companhia ; uma em
preza desta ordem, que tão grandes vantagens 
promette ao paiz, e partic.ularmente ás provín
cias dé Minas e Espirito Santo, Rio de Janeiro 
e B:1hia, é. doloroso que se ache esmorecida, e 
é para animal-a que desejo que o governo 
compre algumas acções. 

Voto pela emenda do nobre deputado por 
Minas ácerca de empregar o remanescente . de 
10 contos dos rendimentos da eseola de medi· 
cina na compra de instrumentos _e de livros 
pari a bibliotheea da mesma escola. Não sei .se 

~é .mania minha,·mas toda ~ .quantia , destin.ad11 
para propagar a instrucçao sempre terá o níeu 
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voto. Não posso, porém, votar pela emenda do 
deputado, que quer subtrahir a camara muni
cipal do Rio de Janeiro da inspecçào que sobre 
ella deve ter o cot·po legislativo ; não quero 
que a camara faça despezas a seu bel-prazer ; 
desejo que a camara legislativa examine a con
ducta desta municipalidade, que, dispondo de 
grandes rendas, todavia deixa. as nns da capital 
· no miseravel estado em que as vemos. Demais, 
se todas as camaras do imperio estão· sujei~as 
á inspecção do poder legislativo provincial, ne
nhuma razão ha para que a camara municipal 
do município neutro fique isenta da inspecção 
do poder legislativo ger:d. 

Sa.o lidas e apoiadas a:; seguintes emendas : 

Do Sr. Navarro.-« No art. 17 diga-se : -
Canaes, pontes e estmdas gernes, e mais 20 
contos com a estrada nova de Malto-Grosso que 
communica com S. Pu11lo1 100:000$. ,1 

Do Sr. Freitas.-cc No§ 26 das obras pu
blicas :iccrescenlc-se: - Incluindo 4 contos 
para conlinuaça.o do chafarii de Mata-porcos, 
para cuju construcçào já foi l!onsignada igual 
quantia no 01·ça1nenlo <lo auno passado, ,1 

O Sr, Paula. Albuquerque (min·ist1·o do im.
perio ), dando as informações que o Sr. Moura 
Mc1galh11cs exigio, diz que a co111panhia de pa
quetes a vapor .tem o numero preciso de vasos 
na fórma do scn contracto, mas que encon
trando difficuldade na sna ernpre1.a recorreu ao 
governo para se lhe augmentilr a consignação ; 
a commissão que o governo no1neou para exa
minar este negocio, allendendo ás ditlicul
dades com que a companhia tem lutado, deu um 
parecer fa-yoravel á mesma companhia ; e é em 
attenção tambem a essas Jifficuldades qlle o 
governo tem sido um tanto condescendente re· 
}ativamente á condiçM a que se snb
mctteu a companhia quanto á sahida dos 
paquetes. 

S. Ex. observa que não fo~ no tempo da 
achial administração que se fez a distribuição 
entre os empregados do correio da gratificação 
para elles destinada. Deseja que objectos desta 

· natureza sejão determinados por lei, e n~o 
fiq11em a arbitrio do governo. . 

A omissão que se nota no relatorio a res· 
peito da companhia do Rio Doce proveio de 
i;slar paralysad9 todo este negocio, em conse· 
quencia de se não ter approvado em Londres 
algumas condições : entretanto presentemente 
elle se acha em andamento. · 

S. Ex. se conforma com as idéas do Sr. 
Moura Magalhães a respeito do auxilio do insti
tuto historilio. 

Passando a dar aé informações exigidas pe]o 
Sr. Rezende na sessão antecedente ácerca 
dos rendimentos do collegio' Pedro II, S. 
Ex. apresenta os diversos artigos de renda 
oeste estabelecimento, os ordenados dos res
pectivos empregados, etc. i mas lê qs . seus 

documentos em voz tãO baixa que não pudemos 
t.omar apanhamento das diversas parcellas. 

A' vista da exposiçll.o que fa1. dos rendi
mentos do collegio, e da- despeza a que é 
obrigado, S. Ex. diz que a não se querer 
aniquíllar um estabelecimento que tantas van
tagens promette ao paiz, e que todos oi:; dias 
vai ganhando credito, não se deve approvar a 
emenda do Sr. Rezende que supprime a con· 
signação pedida pelo governo para o co1legio 
Pedro li. 

S. Ex. passa a fazer observações sobre a re
ducçllo de algumas verbas do orçamento pro
posta pela commissão , mas destas observa
ções apenas algumas, mui poucas, ouvimos, 
por S. Ex. f1llar muito baixo e havei· s11sm·ro 
na casa. 

S. Ex. diz que, comquanto deseja qne se 
marquem as njudas de custo que devem ler os 
presidente~ sugundo as localidades, comtudo não 
sabe em que se fundâra a commissa.o para re
duiil· a verba deste ramo do serviço publico; que 
esta ved1a foi orçada o mais approximada
mente possivel. Nao quer at·bitrio nesta parte 
porque em vez de ulilidade só traz embara~·os. 

Quanto á reducção na despeza com a cu· 
mara. dos senadores, S. Ex. diz que o orça· 
mento respectivo foi feito para o estado com
pleto, e que a cama1·a decidirá ~e convêm 
abater-se a parte relativa ao subsidio de um 
senador. 

Não e:itá habilitado para dizer se prejudica ao 
serviço publico a reducç!lo feita na quantia pe
di da para compra dé!livros para a bibliotheca de 
S. Paulo. · 

Repl'Ova a suppl'essão da quantia destinada. 
pam aluguel da casa em que se acha a prove
doria da s,\ude ; porque tendo sido necessaria a 
sala do consulado onde esta repartição existia, 
necessal'Íó foi alugar urna casa. 

Na.o lhe parece que se deva supprimir agora 
a consignaçilo destinada para o monumento do 
Ypiranga, por isso que já alguma cousa se tem· 
feito a este respeito. 

Tambem se oppõe á reducção feita na verb1:& 
com ojnrdim botanico, por isso que se agora 
nao existem os 20 eiscravos de que falla a com
missão, por exigencia do director se ha de aug· 
-mentar o numero de braços. 

Igualmente se oppõe á reducço.o feita na 
· quantia pedida para. illµminaçao. 

Finalmente oppõe-se á · reducção da quantia · 
pedida para obras publicas : faz vêr que ·o 
governo contractou a construcçao de canos 
de ferro para snbslituir aa calhas de barro 
nos encanamentos por ser mais ecooomico: 
que é necessario concluir o chafariz de Santa 
Rita, etc~ · 

São lidas e apoiadas as seguintes emenda~ ·do 
Sr. Aureliano : 

«. 1". Consigne-se 12 contos de réis para 
que o ~overno d~ principio . I\Q çanal do 
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630 SESSÃO .EM 14 DE AGOSTO DE 1830 

mangue da Cidade Nova, conforme a planta 
que existe na camara municipal desta ci
dade. 

« 2ª. Consigne-se 40 contos no ministerio 
do imperio para o governo empregar em 
pagar a passagem de obreiros mais precisos 
nos arsenaes e obras publicas da côrte, man
dando engajar para este fim na Europa, e 
conlractar com elles para que com metade' 
dos jornaes que vierem ganhar paguem a pas
sagem que o governo houver adiantado.-
S. R. ,1 

O Sr. iezende, sustentando a emenda que 
supprime a consignação para o collegio Pedro II, 
diz que não contesta os elogios qne a este esta-

. belecimento fizera o Sr. Moura Magalhães; mas 
contesta a competencia do governo para estabe
lecer aquelle collegio, decretar despezas,· crear 
em pregados, etc. Lembra que pelo art. 7º da lei 
de 11 de Novembro de ..• devia haver no semi
nario de S. Joaquim uma cadeira de geometria e 
outra de mechanica applicada ás artes: a tenção 
do legislador era que este estabelecimento fosse 
destinado ás classes menos abastadas da socie
dade; entretanto o ministro, sem dar contas á 
assembléa, sem se impot'lar com a lei, tmns
formou o seminario de S. Joaquim de collegio 
de pobres em collegio de nobres. E para que 
não se vá acostumando a população a actos 
illegaes, para que não se vá com esses factos aos 
fins que alguns q:.ierem, não póde elle orador 
votar por nenhuma quantia para um collegio 
illegalmente instituido, nno se deixando fascinar 
com esses esplendores, com esses milagres que, 
dizem, fai o collegio Pedro II. Demais pelo 
relatorio do Sr. ministro vê que o collegio não 
precisa desta consignação. 

Declara-se contra a emenda qne manda abrir 
uma estrada de Caravellas para Minas, ele., por 
isso que teme que succeda a ella o que a outras 
tem succedido, que é, abrir-se a estrada, e o 
matto fechai-a. Lembra o seguinte dito de um 
senador: - Para que abrir-se uma estrada que 
atravesse o Brazil de ~orte a sul? Para quem 
andar nella? Seis individnos cada. anno. - No 
Piauhy, diz o orador, onde ninguem tem feito 
estradas, ha muito boas estradas feitas pelos 
pés dos bois (risadas) ; e de facto se os bois 
não abrirem esta estrada, pés humanos não a 
abriráõ; servirá para dar passagem a seis indios 

· cada anno. Senhores, toda· esta obra virá com o 
tempo, com a industria, com a agricultura. Por 
outro lado nós sabemos que em paizes muito 
civilisados e adiantados, na Inglaterra, por 
exemplo, quando se abre uma estrada, dá-se 
logo providencias para a sua conservação ; ha 
quem se encarre~ue de pôr uma pedra no 
lugar onde faltar outra ; mas entre nós acontece 
isto ? Eu fui creado n 'uma villa onde todos os 
annos, quando se. esperava ~ ouvidor da co
JDarca, prqcurav"-~ limpar as estra<las? mas ~~ 

• 
primeiras chuvas fazião-as desapparecer; de 
maneira que, acabada a coneição, acabarão-se 
as estradas. Eu pronuncio-me contra essas 
consignações, que só f:ervem para augmenlar a 
despeza, e nenhuma utilidade trazem. 

Nno foi proposta pelo respectivo ministro no 
anno passado a suppressão da despeza com o 
canal da Pavuna, cujas vantagens aliás tinhão 
sido apregoadas no principio para facilitar o 
commercio com a provincia de Minas, dizendo
se· que mais facilmente ;e fazia por agua? No 
anno passado tambem, a pedido de um Sr. 
deputado de Mallo-Grosso, se consignárão 20 
contos de rl:is para a eatrada entre S. Paulo e 
Matlo-Grosso. Já se deu principio a esta obra? 
Já se g~stou este dinheiro? 

ALGu~s SENHORES :-Nno. 
O SR. REzENDE :-Se ainda nno se gastou, 

como se quer consignar nova quantia? 
Desejava ver estabelecidas no Brazil boas es

tradas, mas está inteirarmmte couvencido de 
que o methodo até hoje seguido é menos apro
priado para se conslguir este fim. O goverr10, 
attendendo ás reprei.=entações de um fazendeiro, 
que, movido pelo interesse particular, affirma 
que, passando a estrada por sua fazenda, se 
poupão tantas e tantas leguas, e se facilita o 
tram~ito, manda proceder á construcçao n11ssa 
direcçAo : pouco depois outro fazendeiro, igual
mente interessado em que a estrada passe pela 
sua fazenda, procura persuadir que a estrada, 
seguindo direcção diversa do plano primitivo, 
atalha mais, e é mais commodo ao transito pu
blico ; o governo cede, e . muda a direcção. 
Daqui resulta que se faz grande despeza sem se 
conseguir o fim principal, que é o commodo 
publico. · 

Votará contra a emenda que propõe uma 
consignação para o alterro do mangue da Cidade 
Nova. Não contesta a utilidade desta obra, mas 
entende que não se deve emprehender nas 
actuaes circutnstancias do paiz. Primeiro está 
a vida e existencia política, e depois a exis
tencia commoda e suave. A respeito do atterro 
já começado por particulares, observa que cada. 
um lhe dá a direcção que mais convém aos 
seus interesses: deseja por isso que o governo, 
em quanto é tempo, mande demarcar as ruas, 
e e~tabelecer a dire~ção do canal, trabalho que 
talvez acamara municipal devesse ser obrigàda 
a mandar fazer. 

Concorda com aquelles senhores que opinão 
que não se deve fazer do correio ramo de renda 
publica ; mas sustenta, é sustenta com exemplos 
de outras nações, a· necessidade de o corpo 
legislativo empenhar-se quanto lhe fôr pos!!ivel 
para que .as rendas do correio se approximem o 
mais que ser põssa á despeza que se faz com 
esle estabelecimento, para que se possão intro
duzir nelle os melhoramentos de que carece, 
~u~men~ando-s~ linl!as, postes? etc.1 á proporçac;, 
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SESSÃO EM H: DE AGOSTO DE 1839 631 

do augmeoto da populaça.o, comó acontece nos 
outros pai:ies civilisados. Um dos meios effi
cazes do :se conseguir o augrncnto desta renda 
é innegavelmente aquelle de se vedar a entrega 
das cartas po1· mãos particulares. 

Votará pela reducção na consignação pedida 
para obras publicas; tanto mais, quanto nesta 
consignação, e na pediJa para despezas even
tuaes, póde havt!r o abuso de se applicar, por 
exemplo, parle da consignação a obras do col
legío Pedro II, sem qne depois se possa provar 
que tal applicaça.o teve lugar, Recommenda ao 
Sr. ministt-o que neste rarno do serviço pt1blico 
altenda mais á utilidade do que á patacoada 
de grandes e di:;pendiosos edificios sem maior 
utilidade real. Peqnenos chafarize5 ou anneís de 
agua conduzidos por pequenos tubos de ferro 
para diversos po~tos da cidade, abasteceria.o o 
povo de agua muito melhor do que o chafariz 
da Carioca, Santa-Rita e outros que exigem 
enormes despezas, e parecem verdadeil'Os esta
fermos, dos quaes resulta até incomrnodopublico; 
exemplo o chafariz da Carioca, cujas aguas de 
tal modo avulta.o nas occasiões de chuvas, que 
tomão inll'a11sitavel a rua do Cano. 

Vota pela supµressão da consignação para o 
monumento do Yp1ranga. Um pilar de ferro, ou 
pelourinho, plantado naquelle lugar com a con
stituiçao em cima, emquanto o Brazil se reger 
pela actual constituição, e emquanto o estado do 
Brazil lõr este, lhe parece o mopumento o mais 
glorioso que póde haver. 

Está persuadido de que o Bt·azil é um gigante; 
mas os gigantes são susceptiveis de serem enfra· 
quecidos pelas muitas sanguesugas. 

0 Sr. Suc11pira tem de votat· pelas emendas 
da commissfi.o1 porque está certo de que el!a, 
cortando o superfluo, deixou á repartição do im
perio uma <1uantia sufficiente para a gerencia 
dos negocios a seu <!8.rgo. Considerando a grande 
vantagem que deve resultar ào paiz da cons
trucção de estradas, terá de vot&r por algumas 
emendas que destinão a este fim parte do quan
titativo consignado para este ministerio. 

Tendo o Sr. deputado contador-geral do the
souro dilo na sessão de 6 do corrente que tinha 
de dizer alguma cousa a respeito das thesou
rarias do Ceará e de outras provincias, o que 
não fazia naquella occasino por se achar fatigado, 
o orador previne que em occasião competente 
fará algn mas reflexões a este respeito, pois que 
se julga em cireumstancias .. de poder dar á ea
mara uma informação exacta ácerca da 'the
SOUfaria da provincia que tem a honra de re-
presentar. · · 

E' lida e apoiada a seguinte emenda : 

K Para augmento da gratificação do official 
·e guarda~livNs da secr~taria d(? curso juridico 
de Olinda, 800$~-Bandeira/de·Mell~. » 

O Sr. Pontes . Vilgueiro·: -· . Sr. prés~dente, · 
estou persuadido · que ·a illustre commissão .do 

orçamento para a fixação da despeza da re
partição do imperio teve muito em vistas cortar 
as despezas a cargo deste minislerio ; mt1s tam
bern me convenço que ella teria melhor cum
prido o seu dever se tivesse á vista os respectivos 
balanços : é por isso que eu os exigi, e muitos 
dos meus collegas : mas enta.o se disse, que 
elles na.o erão necessarios, · com o que não 
posso concordar; pol'que se nós soubessem os 
que nas Alagôas na.o se faz despeza alguma com 
as visitas de saude1 a cornmissão sem duvida 
teria cortado essa despeza de 600$ que se pedem 
para esse fim. Sei que por lei provincia)1 sob 
projecto do meu nobre amigo o Sr. Dr. Dantas, 
se bem me lembro, esta despeza foi abolida, 
não sei se bem ou mal ; mas o caso é que 
ella nilo existe ; portanto a casa me ha de per· 
mittir que ao § lõ eu addicione á emenda da 
illuske commissa.o a suppressllo da quantia de 
600$ ; pois se elta fôr decretada, se ha de 
gastar pelo nosso máo systema da lei do or
çamento, e enta.o o recurso que nos resta é ir 
cortando certas despezas nos seus respectivos pa-
ragraphos. · . 

Por esta occasião, Sr. presidente, ainda la
mento a falta dos balanços , e quando eu fallei 
sobre esta materia, nllo increpei sómente o mi
nisterio, qneixei-me tambem das thesourarias, e 
com especialidade da de minha provincia; então 
eu disse que aq,,uelle impector não tinha cum
prido com o seu dever, Mas disse um nobre de
putado, men collega e amigo, o Sr. Dr. G. Ribeiro, 
que minhas accusações erão menos verdadeiras: 
e fazendo côro com o Exm. Sr. ministro da fa. 
zenda, assegurou á casa que os balanços tinhllo 
vindo ; cu o conv.encerei do contrario. O nobre 
deputado entendeu que eu na.o devia accusar um 
empregado de gerarchia inferior, que a minha 
missão e~a mais alta, e que minhas accusações, 
sendo vagas e virulentas, e mesmo falsas 
quanto á remessa dos balanços, não devião ser 
acreditadas quanto ao m~is. Conforme a sua 
logica, se eu mostrar qlle esta. accusação foi 
verdadeira1 espero ser acreditado nas outras : 
e pelo que diz respeito á minha missão, de
claro á camara que estou di.sposlo a abraçar 
seus planos de a1ta · p·olilica quando· os desen
volver : entretanto, por . falta de capacidade, 
seguirei a minha politiea 1nesqoinha, se é mes
quinha a que tenho seguido, porque eu estou 
convencido que quando o governo não se sentir 
dos seus actos, quando ~·não se )entir àe uma 
reintegraçã.9 m~·, .. coi:po a. que fez . pará a ~be
souraria dàs Alagôas,. nós o· devemos faz~r sentir 
à.o respectivo. ministró. · · . · · . · . .. · · 

Eu disse que o . inspector das . Alagôas, · não· 
tinha mandado . os bala11çôs .da thes,ourari~; 
para prova disto tenho;aquf o. S~U ID,8SIDO ofµcio . 
datado de: 28. de ~bril de· l888;<ahi:elle ~e(e~ 

. ri rido-se a outro.· datado eni 20 .. de ;Ma.r,ço; .àmbós 

. dirigidos ao Exm~ ~r.'.e~::Pli~{stro· ijá.. ·ra~e~~~/::· 
nega-si~ â remessa do .. ba1aii.9'l -~º .anno. a~têrié>r .• 

. ... ;•• •.• '--,e· •• ·,;"· 
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632 SESSÃO EM 14 DE AGOSTO DE 1839 

de 1836 a 1837, que era obrigado a remetter 
aié 2 de Dezembro, havendo paralysado a re
messa dos balancetes desde o rnez ele ,Julho, 
que foi justamente o tempo em que o Sr. Luna. 
deixou a thesouraria ; e tenho lembranç.a que o 
mesmo ministro, na sessllo do anno passado, 
disse nesta casa que o balanço da thesouraria 
rb,: i\hgA::i~ n!\o tinh::i. vinrln; pnrfnnto o nohre 
deputa.do dizendo que nãO sabia a. quero acre
ditasse, se a mim 1 se ao Exm. ministro, acre
dite a1Zora em um documento do proprio accu
~ado, que é prova provada. Quanto ào balanço 
de 1837 a 1838, que o inspector era obrigado 
a mandar ~té 2 de :Oezembro passado, a prova 
eslá aqui no orçamento in1presso, de que elle 
não cum prio com esta obrigaçao ; veja o nobre 
deputado a fl. 13, que achará o seguinte N. B. 
que leu:- Não tendo chegado o compelente 
orçamento das provincias das Alagôus, Ceará e 
S. Pedro, supprio-se esta fültn com o do anno 
antecedente. - Portanto, fique a camara sa
bendo que a minha accusaçllo não foi falsa, 
e que eu nao costumo fallar á verdade; e que 
tenho provado com docurnen\os, nllo só que o 
i1'spector das Alagôas nllo mandou o balanço 
de 1836 a 1837, como o de 1837 a 1838; e 
quanto á falta do prímeiro, p6de lambem o 
nobre deputado ler o officio.do presidente com 
data de 28 de Abril do anuo passê\do, que con
corda com o do L ·''"'pector: por isso ainda sub
siste a minha ac:_::.isação, de que aquelle ins
pector não tem capacidade, nem a necessaria 
habilidade para exercer o seu cargo, e que é 
fallo de exacçào no cumprimento de seus de
veres. 

Se o nobre deputado deve- agora estar con
vencido da verdade, e que eu tive razão para 
fazer aquel]a accusaça.o, para que no seu dis
curso me atassalhou tllo impiedosamente? Para 
que havia dizer o que nunca se disse a ninguem 
nesta casa ? Para que havia dizer que ninguem 
se persuadirá de boa fé qt1e o amor do bem 
publico foi que me dirigia? Persuade-se o nobre 
deputado que eu não o hei de aggravar· da 
mesma maneira, nao ll1e hei de diztr cousa 
alguma que o ofienda : rogo-lhe que tenha to
lerancia com as opiniões alheias, e qlle não 
faça tãO máo juízo das m.inhas intenções; 
mas se sabe a razão que me moveu em parti
cular, lhe peço que declare, certo de que nurica 

· lhe hei de fazer tno grande injustiça como fez 
a mim. 

·O Sn. PRESIDENTE adverte ao orador que 
está fóra da riTdem da discussã.o. 

O Sa. PoNTES VISGUEIRO: - Parece-me que 
estou na ordem, porque em qualquer discussão 
da lei do orçamento póde•se tratar da falta dos 
balanços das thesourarias; porém, como eu já 
disse o que queria, que era convencer a camara; 
por meio de documentos que não tinha feito 
u~a accusação falsa, nem vaga, não continuarei 

mais. Mas desde já peço a palavra para a ter
ceira discussão do orçamenio da fazenda: àe
sejo defender- me, e já pedi uma certida.o ao 
thesouro, que ainda me nao foi dada, pata que 
o n1eu collega se persuada que não falto á ver· 
dade, e convença-se ao mesmo tempo que nao 
hei de offendel-o. . 

r,oní!lllirei !':ÓrnF>ntP P()m nm!:I. nhc:.-.ru!ll'!ln 
--------- -- ---~--..---....- ..,...,,.,._. -~..,_.,,..,. ""..r'-''-,IL ....... ..,~Va 

Disse o nobre deputado que uma das razões 
que tinha a favor do inspector das Alagôas era 
o bom conceito oue delle fazia o oresidente da 
provincia, esse m~ço cujos destinÔs erllo admi
nistrar uma pràvincia. mais importante que as 
Alagôas. Ah l Sr. presidente, o nobre deputado 
o Sr. G. Ribeirn, não sabe o que disse-! Ah ! 
Sr. deputado, já as Alagôas n11o chega para o 
~ ':: N e~es, já o S~. N_eves na.o_ cabe nas Alagóas ! 
( Gom força e entlntsíawm,a.) Póde ser que um 
dia as Alagôas diga que o nobre deputado ri~o 
cabe nas Alagôas, que as Alagô:.1s na.o chega 
para elle l As Alagõas é muito grande, não se 
enche assim. Nem um milhão de Neves L.. 

O Sr. Moura Magalhães (pela ordtmJ ex.
plica que a sua emenda tem por fim desen
globar a somrna pedida, sem comtudo alleral-a. 

O Sr. Peixoto de Alencar entende que as 
som mas consignadas pela com missão para a 
repartição do i m perio são suflicientes para íazer 
face. ás despezas a cargo deste ministerio ; e 
por isso se oppõe a algumas emendas tendentes 
a augmentar a despeza. Não duvida de que 
algumas destas emendas sejão offerecidas parn 
obras importantes e necessarias ao bem publico 
do paiz; mas nas actuaes circumstancias julga 
que se deve attender primeiro e principalmente 
ás despezas mais urgentes, ficando reservadas 
para depois da conclusão da guerra obras pu~ 
blicas e outros melhoramentos materiaes_ O 
orndor se· tem constantemente declarado na 
casa a favor das provincias, mas nas circum
siancias aduaes entende que ellas devem fazer 
algum sacrificio, e foi por isso que al~ votou 
contra a emenda que dava 40 contos para a 
provincia do Ceará. 

Votará tambern contra a emenda do Sr. Ban
deira de Mello, que propõe a gratificação de 
800$000 a favor do official e guarda-livros da 
secretaria do curso juridico de Olinda, nll.o só 
porque ignora qual é o vencimento deslu em
pregado, como porque outros empregados ha 
com ordenado muito mesquinhos, como por 
exemplo os agentes de correios, cujos venci
mentos não farão augmentados pelo governo 
na proporç.ão que· convinha : donde resulta. qué, 
vencendo o agente do correio do Ceará 200$000 
que lhe fora.o augmentados apenas. com 80$000, 
sendo aliás velho hom·ado, exucto no cumpri
mento de seus deveres, e servindo ha mais de 
15 annos percebe menos do que o porteiro da 
tbesouraria, empregado de muito menor cate
goria, que vence 400$000 por anno 1 
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Na.o receia ser taxado de contradictorio, sus
tentando a emenda que propôz para que se 
augmente a dotaç~o. do "imperador co;n 50 
contos. A dotação consignada no orçamento é a 
m,e_sma que foJ estabelecida quando o imperador 
t1_nha apenas 5 annos, e quando não erão pre-

. cisas despezas hoje indispensaveis para que o 
throno tenha o esplendor e prestígio necessario. 

A ' __ ~ _ ._ _ _1 _. 1 , • 1 -r-,,, _ _ 

.a v1sca ao retator10 ao .t,;xm. tutor, a camara 
dt:>ve estar convencida de que a consignação 
não chega para as despezas da casa imperial ; 
e é por esta razão qi1e o orador. tambem manda 
para que este augmento tenha lugar desde já. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
« Additiva.- Fica consignada a quantia de 

dez contos de réis para serem pelo governo dis
tribuídos pelos diversos bispados, afim de 
uelles se estabelecerem aulas nr·omias á. ins-- - ------·- r- -r----- -- ----

lruCÇÜO ?º clero, tendo em a~tençâo aquelles 
que mais possão necessitar deste soccorro. 

« Paço da camara dos deputados, 1,1 de 
.Agosto de 18~19.-.lJ,farinho. ,> 

~ Na quota consignada para o correio geral, 
supprirna-se 10:000$000. Na dita consignada 

· para obras publicas, em lugar de 141:068$000 
diga-se - 84:000$000. 

cc Paço da camara dos deputados, 14 de 
Agosto.- Ribeiro de À ndrada. » 

u Na emenda da con1missão ao § 15 sup
prirna-se a quanti& de 600$000 .. 

t< Paço da camarn dos deputados, 14 de 
Agosto de 1839.-Pontes Visgueiro. J> 

cc Na minha emenda accrescente-se no fim -
ficando em vigor esta disposiça.o desde já.
Peixoto de Alencar.» 

O Sr. Gomes de Cam:pos limitar-se-ha a 
· fallar na emenda que propõe que se sup
prima a disposiç!lo iuserta na lei do orçamento 
do anno passado, peb. qual se obriga a camara 
municipal desta côrte a apresentar o orçamento 
de sua despeza. 

Nao se admira de que este artigo fosse inclui do 
na lei do orçamento do anoo passado, porque foi 
proposto por sorpreza no ultimo dia da terceira 
discussão, e até sem discurso que a justificasse·: 
não se admira tambem de que, tendo appare
cido sempre Ila casa tantos e tão eloquentes 
disc'ursos manifestando o desgosto de se fazer 
da lei do orçamento uma lei de enchertia-, para 
o que o orador ·nunca concorreu, se quizesse 
então sustentar uma emenda que trazia comsigo 
a revogação de uma lei regulamentar, e até de 
um artigo expresso da constituição : o que lhe 
admira é que: aquelles senhores que no anno 
passado tanto Iamerilárão a anomáJia que trouxe 
o acto addicional, reduzindo a uma perfeita 
nullidade as camaras municipaes, então de
signadas como nucleo . do systema representa
tivo, .sejão os mesmos que agora, suslefltar;iclo 
o cóntrario, querem . r~du'zi.r a municipalidade 
do Rio de J.meiro ao inesm'o estado de nulli-

TOMó II 

dade e objecç:ào das outras carnaras mumc1-
oaes do imoerio. aoresentando até a idéa od"iosa 
de que a c~rna~a 'municipal do Rio de J~neir~ 
não deve gozar de um privilegio . de que não 
gozão as ou trns camaras. 

O orador ter-se-hia opposlo á emenda que 
passou em 1838 se não fosse rnQvido pelo de
sejo de não prolongar a discuEsão da léi já 
muito prolongada; e está. persuadido de que 
esta disposiçtlo teria cahido no senado, se cir
cum1otancias imperiosas não tivessem occor
rido parn que a lei não voliasse emendada para 
a camara dos Srs. deputados. 

Está convencido de que o povo do municipio 
.-:ln- 11Arfa nn~ríl rl.cu::oi:....•.o r,,n.,la ..... mnn;r.:nnl .OTY\. u;,,fn,-ln. 
u..u. 1...va l.\,,, t:JuL..o. Y\;,,;;J-~ç pvuç,;1 ~u uun .... 1pc\.L v1u \' .ll LUU \:," 

da conslilu ição do estado., .. 

O SR. M oURA MAGALHÃES :-QlH~ artigo? 

O SR. Grnms DE CAMPOS:- Eu satisfarei ao 
Sr. deputado. Direi desde já que a respeito de 
direito publico brazileiro nada sei, porque de 
duas urna: ou hei de confessar que n:10 posso 
seguir a minha intelligencia, ou que a nossa 
organisaça.o politica é um monstro ; mas, de
vendo respeitar as decisões do corpo legi.slati v0, 
por modestia farei o sacrificio da propria in
telligencia, sem romtudo estar convencido de 
que a nossa organisação politica é boa, por 
que em todos os seus ramo:; descubro parles 
repugnantes que se destroem entre si. 

Duas razões se produzirãO em suslentaçào á 
emenda que passou no anno preterito ; uma, 
que, não passando ella, a camara munidpal não 
daria contas . e nada se saberia sobre o modo 
porque gastasse o dinheiro confiado á sua ge
rencia: outra, que a camara municipal ficaria 
gosando de um privilegio de que nao gosão as 
outras ; e daqui se tirou a cone! usão de que ella 
devi.a apresentar orçamento. Arnbas estas razões 
s~o improcedentes~ e não contêm fundamento 
legitimo de que se possa deduzir a conclusão. A 
primeira porque de facto a camara tem dado 
suas contas. O nobre deputado que tomou a 
peito este negocio, a ponto de propôr no pro
jecto de resolução da respectiva com missão 
sobre as coI1tas apresentadas no anno passado a 
continuação do artigo da lei do orçamento 4ue 
revoia o artigo da constilüição e regimento das 
camara.s rnunicipaes, é memb1·0 desta com
missão e sabe que as contas têm sido apresen
tadas. Nem se póde dizer que estas contas sao 
más, pois n~o vejo glosa que a com missão fi. 
zesse, á excepça.o de 800$ do or.:lenado do secre
tario da carnara municipal e de uma gratificação 
a um dos dous engenheiros que a camara tinha 
·empregado no seu serviço.· Em tempo c:om· 
petente mostrarei que a commissa.o se enganou 
e que taes glosas não podem subsistir. Mas 
achou a commissao defeito nas contas ? Des·· 
cobrio enganos, prevaricações ou malversações.? 
Se as achou, porque nAo as glosou~ Esta.o 
lambe~ -na casa as co~t~s do· anno subst:· 

80 
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quente, sobre as quaes ainda se não apreseulou 
parecer aigllm. Creio portanto que estou au
torisado para dizer que essa razão não é ver
~udeira, e que assim desapparece este fun
damento para se obrigar acamara a apresentar 
orçamento. 

A segunda razão não é menos inf·.,.ndacla. · 
A camarn, on antes o povo ào Rio àe Janeiro; 
gosa de um podet· municipal expresso na con
stituiçilo ; para as outras camaras deixarem de 
gozar delle, foi necessario que viesse o acto 
addicion.:.l dar-lhes garrote, exprt:ssl:lo que não é 
minha, mas foi apresentada na casa no anno 
passado ; mas a ca.mara do Rio de Janeiro 
ficou com o seu privilegio intacto. A disposição 
dos arts. 71 e 72 da constituição, melhor 
desenvolvidos nos arts. 168 e Hi9. é bem clara 
e expressa. ( Lê estes artigos.) Dest~s· a~tio-;~ · ~e 

, d ::, 
ve que o po er que exercem as camaras 
munieipaes não é delega<;ão de outros po
d~res, mas ~a naça.o "1m geral ; o povo do 
Rw de Janeiro na.o póde portanto ser pri
vado deste privilegio concedido pela consti
tuição enquanto na.o fôr reformada tam bem nesta 
parte. 

No anno passado se disse nesta casa que as 
camaras m unieipaes esta vão reduzidas a não 
poder gastar dez tostões sem aulorisação das as
sembléas provinciaes ; conheceu-se que isto era 
urn mal grave ; como pois queremos estendel-o 
á camara municipal da côrte, contra o disposto 
na constituiçao, privando-a de fazet' applicação 
da renda do seu patrimonio como lhe parecer 
mais conveniente ao cornrnodo publico ? Estou 
p8rsuadido de que nenhum poder político póde 
licitamente privai-a desta attribuiçno. Como se 
quer obcigar a camara a apresentar orçt1.mento 
indicando as obras que mandará construir ou re
parar no anno futuro, pondo-a na impossibilidade 
de empregar o seu dinheiro segundo a maior 
neces~idade do povo do ruunicipio, necessidade 
que póde variar, e sujeitando esta deliberação 
ao arbítrio da assembléa geral, que licitamente 
não póde impedir o exercício deste poder mu
nicipal ? 

Senhores, corn estas reflexões não tenho em 
vista defendei· nem accusar os vereadores 
actuaes, mas sustentar Ull1 direito do povo do 
município do Rio de.Janeiro, que não póde ser 
esbulhado sem contra vença.o ao disposto na con
stituição do estado. 

Os vereadores da. camara , municipal são 
homens respeitaveis ( apoiados), e não consta 
que tenhão prevaricado, antes sei que servem 
bem, com zelo e desinteresse, sacrificando até 
parte de sua fortuna e de seu tempo. Se erros 
têm commettido, nílo são de vontade : merecem 
portanto toda a confiança. Quem os não tiver 
commettido seja o primeiro a denuncial-os. 

Eu lambem queria fallar sobre o collegio 
Pedro Il7 mas já outros sellhores desempenharão 

a tarefo mugniftcamente, e limito-me portanto 
ao exposto. · • 

A discussllü fica adiada pela hora. 

O SH. l° SECRETARIO lê o seg:uinte oarecer · 
~ . . 

<e A commissão de constituição, tomando em 
consideraçao o officio que o senado enviou á 
carnara dos deputados, convidando-a para no· 
mear uma commissão do seu seio, afim de offe
recer conjunctamente com outra nomeada pelo 
mesmo senado as medidas necessarias ao res
tabelecimento da paz e tranquillidade nos 
diversos pontos do imperio que se ach:lo em 
anarchia, e que ao mesmo tempo preservem as 
províncias ainda tranquíllas do contagio que 
as ameaça, é de parecer que se nomêe a com
missão . mencionada, por· entender que as ca
mart1s legislatí vas se devem prestar recipro
camente a taes convites, e muito principal
mente cm circumstancias por alguma fórma 
extraordinari~s. ~ 

e, Paço da camn.ra dos deputados, 14 de Agosto 
de 1839. -.l. Clemente .Pereira. -À. P. Bar
reto Pecfroso. » 

O SR, Pm:smENTE : -Não havendo quem se 
opponlrn .... 

Os Sm;, ArmRADA MACHADO E RIBEIRO DE AN

DRADA: -PelJO a palavra. 
Fica adiado. 
O SR. PmsrnENTE dá para orde·m do dia a 

mesma, e levunla a sessa.o ás duas horas e meiá 
da tarde. 

Se!i!i~ão em I6 de A.gosto 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJ'O VIANNA 

SuMMAH10.-Expediente.-Discurso do Sr. An
dmda 1lf achado, apresentando o projecto de 
lei de eleições.-Discii.~são do parecer da 
commissão de constituição sobre o officio do 
senado. Discurso do Sr. Ribeiro de Andrada; 
a comm·iBsão de salvação publica ; resposta ao 
senadu ; p1•oposta pelo honrado membro. Dis
curso do Sr. Barreto Pedroso · o estado do 
paiz ; a dictadura ; a repr~sentação da 

· Bahia ; etc., eto.-Ordem do dia.- Orça-
mento do Í'tnperío. · 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e_ 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessllo, lê-se e· approva-se a 
aeta da antecedente. 

Fallão com causa participada os Srs. An
dréa, C11j11e1ro, Torreão, Cintra, Bustamante, 
Carneiro Leão, Pinto Coelho e D. José; e sem 
ella os Srs. Souza Franco, Francisco do Rego, 
Mello Matlos e Coelho. 

EXPEDIENTE 

O SR. l" SECRETARio~dá conta do expediente, 
lendo os seg11inles officios : ... 
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Do ministro do imperio, remetlendo o officio 

do presidente da provincia do Pará, àalado de 9 · 
do mez passado, em que responde ao aviso que 
lhe foi expe-dido por aquella secretaria de es
tado dos negocios do impet'io, em conse
quencia da requisição desta camara, paL·a serem 
remettidos os respectivos diplomas aos dous 
supplentes mais votados; aQm de serem por 
elles suppridas as faltas dos deputados ordi
narios, que não comparecêrl:lo por aquella pro
vincia na presente sessao.-A' commissão de 
poderes. -

Do mesmo ministro, enviando a copia do de
creto de 15 do corrente, pelo qual se concede ao 
tenente-coronel reformado Joaquim Manoel da 
Silva a tença anÍlual de 80$000, correspondente 
ao posto de major.-A' comrnissão de pensões 
e ordenados. 

Vai á commissão de ínstrucção publica o re
querimt-nto de Joaqllim da Costa Dourado. 

Lêm-se os seguintes pareceres, e sendo jul· 
gados objecto de deliberação, vão a imprimir 
os projectos nelles declarados, a saber : 

.!< José Martins Vieit'a, na fórma do artigo 31 
da lei de 24 de Outubro de 1832, pede ao corpo 
legislativo o pagamento de 1:900$, importe da 
sentença que obteve contra a fazenda· nacional, 
proveniente de uma inj11sta presa, que no Ma· 
ra11hao lhe fizera o almirante lord Cochrane. 
A 3" commissllO de fazenda, examinando o 
processo e sentença obtida pelo supplicante, 
vê que a mesma passára em julgado, prece
dendo os tramites legaes, e por isso e pelas 
razões, que em casos identicos já tem expen
dido, é de parecer que se defira com a seguinte 
resolução: 

<e A assembléa gerai legislativa resolve : 
« Artigo unico. O governo fica autorisado a 

satisfazer a José Martins Vieira, a quantia de 
1:900$000, em que fôra a fazenda nacional con· 
demnada por motivo do injusto apresamento 
feito ao brigue 01·iente, por lord Cochrane na 
provincia do Maranhão, segundo a respectiva 
sentença por elle obtida. 

<e Paço da camara dos deputados, 13 de 
Agosto de 1839.-J. J. Paeheeo.-S. Martins. 
-M. Amaral. » 

cc A comrnissão de pensões e ordenados leu 
oofficio do Ex.m. ministro da marinha, em que 
expôz ao governo o estado valetudinario do 
escrivão da íntendencia da marinha desta côrte 
Antonio Joaquim de Mello, contando mais-de 35 
annos de bom serviço, em-cujo espaço de tempo 
sempre desempenhou os seus deveres com 
honra, zelo e actividade, e tendo mais de 60 
de idade, por cujos motivos o governo atten
dendo a seus serviços e probidade, o· aposentou 
com seu ordenado por inteiro ; Julgando a com
missão por estas mesmas razões, que se deve 
approvar a aposentadoria concedida pelo go
verno, para o que .offerece a seguin~ resolução : 

A 'Llé 1 1 •. 1 t' • <e ãssemp a gerai 1eg1s1a 1va resoive: 

<( Fica approvada a aposentadoria concedida 
pelo governo a Antonio Joaquim de Me1lo, 
escrivão da inlendencia da marinha desta côrte, 
por dcerelo de 25 de Junho de 1839. 

« Paço da <·.amara dos deputados, 7 de Agosto 
de 1839.-J. M. Carneiro da Ounha.-;.11. I. 
Cavalcanti de Lacerda.- G01nes da Fonseca. " 

Lê-se e approva-se o seguinte parecer da 
com missão de marinha e guerra: 

« Havendo o ministro e secretario de estado 
dos negocios da guerra, remeltido á esta au
gusta camar:J., com officio de 26 do mez pro
ximo passado, as consultas do conselho su
premo militar. datadas de 12 de Outubro de 
1838, acornpa~hando os requerimentos e docu
mentos de Luiz Antonio da Silva Ferreira, 
praticante do extincto commissal'iado, e Agos
tinho Nunes 1\fontez, escriptural'io da mesma 
repartição, pedindo serem comprehendidos na. 
resolução de 31 de Outubro de 1831, que de
clarou os empregados da extincta repartição do 
cornmissar-iado, que se acharem confirmados 
por avisos da secretaria de estado dos negocios 
da guerra, continuaráõ a receber os seus orde
nados até que sejão empregados em outras 
repartições. A commissão de marinha e guerra, 
á vista dos documentos apresentados pelos sup· 
plicantes, da opinirto. do referido conselho su
premo militar, e diJ procurador da corôa, 
soberania e fazenda nacional, é de parecer que 
os supplicantes se achão comprehendidos na 
cilada resol11ç:w de 31 de Outubro de 1831, e 
q•Je por consequencia o seu deferimento per
tence ao governo. 

« Paço da camara dos deputados, 13 de 
Agosto de 18:39.-Lirna e Silva.-Oarvalho de 
lffendonça.-RodrigueB Torres. » 

São tambem lidos e approvados os seguintes 
requerimentos cta· commissão de instrucção 
publica : 

e( Foi presente á commissão de instrucção 
publica o requerimento do Sr. deputado Dantas, 
no qual denuncia a pouca regularidade da 
escola de medicina da cidade da Bahia, e para 
a comrriissão dar sobre elle o seu parecer, 
requer se peção ao governo informaçúes sobre 
o objecto do mesmo requerimento. 

« Paço da camara dos deputados, 13 de 
Agosto de 1839.-Bandeira de Mello.-L. J. 
Ribeiro. - Bispo de Cuyabá. » 

<e Leu a commissão de instrucçllo publica o 
requerimento de Domingos de Azeredo Coutinho 
Duque-Estrada, bib1iothecario da escol!! de me
dicina desta côrte, pedindo uma gratificaçM 
proporcional á. que foi concedida ao secret~rio 
da mesma escola, e é de parecer que seJa o 
dito requerimento remettido á commissao de 
pensões e ordenados, a quem, pela sua materia, 
entende competir. 

e< Paço d:1 camara dos depulados1 lR de 
Agosto de 1839.-Bandeira de Mello.-· L. J. 
Ribeiro.-Bispo do Ouyabá. » 
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O Sr. Andrada Machado:- Sr. presidente, 
a COP, m1c:C:Eifl P<:pP1:i~1J chi;: p\pÍÇl'íP<a: 1 ::l. Qlll> tPnhn 

a honra de pertencer, vem hoje apresentar á 
ca~a o resnltado de seus trabalhos. A com
missfío está convencida da imvortancia de uma 
representação, maravilhoso invento dos povos 
modernos, não tanto como meio de tornar pra
tica vel a deliberação de grandes nações em urn 
lugar; pois isto tal vez não seria proprio senão 
para colher convenientemente, ou para cega
mente executar todas as perniciosas e injustas 
decisões de multidões ignorantt~s. Outras são 
as vantagens de uma representação, segundo a 
opinino da commissno. Corrigir as faltas do 
governo àemocratico, base das eleições popu
lal'es, é de mais importancia do que estender a 
esphera a que este governo se póde applicar. 
Uma reprêSE'ntaça.o apresenta ao poder da. mul
tidão um contrapeso na influencia das outras 
clagses: ella substitue legisladores babeis a 
outros inteiramente incapazes de qualquer 
funcçllo legislativa; e continua a confiança uma 
vez úeposiladu por todo o tempo sofficiente pat'a 
snl var a legislatura das illusões e frenezi tem
porarío do povo. Penetrada destas verdades, 
examinou a commisstio as bases da elegibili
darle consignadas na constituição do imperio; 
e apesar do respeito que consagra a esta arca 
santa, na.o póde deixar de confessar que ellas 
lhe parecem pouco satisfactorias ; ao menos 
esta é a minha opinião individual. O suffragío 
quasi universal não póde ter, a meu ver, outro 
resultado sena.o sujeitar todos cs mais interesses 
sociaes á só discrição do mesmo ; os represen
tantes, fructo de taes suffragios, nào podem es· 
capar ás leis da sua origem ; qualquer illusll.o 
trani>iente, qualquer frenezi temporario, devem 
por forr_:a reinar em um tal corpo representa
tivo. Se o suffragio universal não tem a minha 
approvação, menos a têm as ·eleições indirectas. 
Semelhantes eleições aniquilla.o toda a força 
moral da representação, fazendo desapparecer o 
apoio que possa haver do interesse que por e1la 
mostrem os que a elegerao ; qualquer interesse 
que haver pudesse não resiste, quando coado 
pe}o filtro das ditas eleições; os eleitores pri· 
marios não é natural se interessem por depu · 
lados que não escolherão. O ebcrutinio secreto 
tem lambem .em mim, depois de madura re· 
flexãQ1 um decidido oppoente. Sei que destróe 
os tumultos que quasi sempre acompanhão a 
votação; mas em retorno .amortece o amor da 
liberdade, de cujo sentimento depende inteira, 
mente um governo liv1:e, pois lhe presta · se
gurança contra o poder do tempo e dos inimigos, 
e 1he dá efficacia -e realidade emquanto dura. 
O escrutínio secreto porém introduz a inditre
rença, alberga a dissimulação e apadrinha a im
moralidade, castrando a ardideza de carácter. 
Com estas opiniões a com missão bem qufaera 
retocar, ou antes mudar 'a base da elegibilidade: 
mas· à constituição lh:'o vedava," e eJla é para a· . ·. ', .... , ' . ' 

com missno o muruJJ ahenu.9 q11e elln nllo devia 
. transpôr. Motivos de só conveniencia decidirrí:o 

a commissão a nno prescrever nominnlivarnente 
na eleiçno dos deputados a pluralidade abso
luta. 

A ordenar-se isto no systema de eleições pro
vinciaes seguido entre n6s, seria mister um 
processo repetido de eleições que arrancarião o 
povo a seus misteres, e nllo poderião deixar de 
ser por elle olhados como uma aborrecivel 
cot·vea, e tenderiào a aliena1-o cada- vez do 
exercicio do direito de votar, exercicio a que 
só por compulsao de penas pecuniarias se su
jeilão. E' verdade que restava o expediente de 
àiviclir a provincia em çlistrictos eieitoraes de 
um ou dous deputados, ne.o havendo neste caso 
difficuldade de tornar effectiva a pluralidade 
absoluta. Mas se com este expediente se evi
tava o mal <las corveas, outro mal maior pareceu 
á. commissão dever dahi derivar. Elia capacitou
se que semelhante divisão nao faria senão en
vü,r ao corpo representativo notabilidades de 
aldêa, em vez das verdadeiras notabilidades pro
vinciaes. Nas escolhas entre dous malfs a com
miss_ão d•}cidio-se pelo que lhe pareceu menor, 
e conservou as instrucções a respeito. Tal foi 
a marcha do presente .projecto ; taes forão as 
considerações a que deverAo sua origem as dif -
ferentes disposições. A commissa.o reconhece a 
imperfeição deste trabalho ; mas esperança-se 
que a sabedoria da casa o aperfeiçoará, e tor
nará digno de ser adoptado. 

Lê-se e vai a imprimir o seguinte projecto: 
« A a.ssernbléa geral legislativa decreta: 
1( Art. l.º As instrucções de 26 de Março de 

1824-, e as ]eis posteriores sobre a eleição de 
seuadores, deputaJos á assembléa geral legisla
tiva e membros da'.s assernbléas provinciaes 
continuaráõ a ser observadas com as alterações 
seguintes: 

SECÇÃO I 

Da maneira de verificar o numero do$ cidadão3 
actú;os, e os fogos de cada parochia 

cc Art. 2.º Haverá em cada freguezia uma 
junta, a qual formará uma: lista dos cidadãos 
activos ·ahi residentes, e outra dos fogos na 
mesma freguezia comprehendidos. E~ta junta 
será composta do vigario, ou de quem suas 
vezes fizer,- do juiz de paz do districto da 
matriz, e. de uma pessoa nomeada pelo governo, 
das m'ais abastadas da freguezia, que tenha as 
qualidades necessarias para senador, substi
tuindo-a na falta as das rendas immediatas. A 
junta se reunirá para começar-os seus trabalhos 
no principio de Janeiro do 4°· anno da legisla
tura geral. Na lis~a dos cidadã9s activos serão 
contemplados os que podem votar nas as
semblé:as parochiaes; e ser votados para elei
tores, deputados· e senadqres, especificando-se 
os reqoisiJo~, ~ue ~ªp,i.H,t~~ · ~- -~~~ u,01 ~~11.~s 
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SESSÃO EM. 16 DE AGOSTO DE 1839 637 

para as ditas funcçaes. Serão ~onsiderados com 
a renda liquida de cem mil réis os que a 
tiverem, e ainda superior, uma vez que não 
chegue a duzentos mil réis; com a de duzentos 
mil réis os que a tiverem, e ainda superior não 
chegando a quatrocentos mil réis•; com a de 
guatrocentos mil réis os que a tiverem, e ainda 
superior nllo chegando a oitocentos mil réis; 
com a de oitocentos mil réis os que a tiverem, 
ou superior qualquer que seja o excesso: de 
maneira que a renda liquida de cada cidadão 
activo seja sempre designada pelas seguintes 
quantias : cem mil réis, ·duzentos mil réis, 
qnatrocentos mil réis e oitocentos mil réis, des· 
prezados quaesquer excessos, 

« A rt. 3. º Renda liquida é o que resta da 
renda total, tiradas as despezas para obtel-a. A 
renda dos jornaleiros será computada no 
multiplo de duzentos jornaes por anno, atten
didos os dias sant.os, os impedimentos de tra
ball10 por molestia, a despeza dos instru
mentos, e outras cansas que possão occorrer. 

« Art. 4º. A junla não incluirá na lista da 
respecl.iva freguezia o ciriad1lo, qne nllo fô1· ahi 
residente no primeiro domingo do advento do 
311 anno da legislatura gernl. Os que depois 
deste dia mudarem de freg11ezia devem ir votar 
na em que d'antes rcsidião, como se acha dis
posto nas instrucções de 26 de Março de 
1834. 

« Art. õn. Estas listas serão afix:das á porta 
da igreja matriz, e publicadas pela imprensa, 
em os lugares em que a haja, para se1·em rece· 
bidas as reclamaçõest e representações, tanto 
sobre a illegal, ou injusta . inclusão, exclusão, 
ou classificação dos cidadãos, como sobre o in
devido augmento, ou diminuição dos fogos. 

« Art. 6'\ Por fogo entende-se a casa, ou parte 
àella em que habita independentemente· um in
dividuo ou familia. 

« Art. 7º. O presidente da provincia ajudado 
de um conselho composto de seis eleitores mais 
votados, residentes na capital da provincia, jul
gará das reclamações, e representações, á vista 

· de prova, :e informações por escripto das 
juntas das freguezias. As questões. serão deci
didas á pluralidade de votos, tendo o· presidente 
o voto de desempate. 

« Art. 8º. Dous mezes depois de afixados os 
editaes de que trata o art. 4º, e feitas nas listas 
as alteraçõesr que pa·recerem razoa veis, expe~ 
dirá o presidente officio ao juiz de paz do dis• 
trielo da parochia, remettendo-lhe a lista dos 
fogós della, dos que podem votar nas as~embléas 
parochiaes, e ser eleitores, e do numero · destes 
que á parochia compete eleger. · 
. « Art. 9•_ Inhabilita para o cargo de eleitor a 
pronuncia por algum dos crimes, que erão ~aso 
de devassa, ou querella, nos.termos da consti
tituiçao. 

SECÇÃO II 

Das assambléas prooliiaBB 

cc Art. 10. A mesa da assembléa parochial 
será nomeada por uma junta composta de doze 
a vinte e quatro membros, escolhidos da ma
neira seguinte : 

cc A's 8 horas da manhã do dia 7 de Se
tembro do 4n anno da legislatura geral, de
pois de preenchidas as solemnidades prescriptas 
nas instru·cções de 26 de Março de 1824, o juiz 
de paz do districto da matriz, tendo á sua di
reita o respectivo parocho, ou quem suas vezes 
fizer, e á esquerda o escrivão do juizo, tomará 
assento no topo da mesa, e convidará os cida
daos qualificados no quarto gráo de e) igibili
dade a approxima:rem-se della, desviando-se os 
outros. Se daquelles se acharem presentes doze, 
011 mais, comtarito que não excedllo a 24, 
todos elles formaráõ a junta, que ha de no
mear a mesu. Se excederem a 24, serM redu
zidos a_.este nt1t11!!1·0 pela sorte; e para i~to o 
juiz de puz lançará em uma uma tantas cedulas 
quantos forem os cidada.os presentes qualifi
cados naquelle dito gráo, escrevendo em 24 
das taes cedulas a p,l.lavra-junta-e as outras 
em branco. Cada uma tirará uma cedula, e fi. 
cal'áõ sendo membros da junta aquellcs que 
fü-arem cedulas, em que a dita palavra esteja 
escripla. Se os cidadãos presentes da primeira 
classe não chc~arem a 12, completar-se-ha a 
junta com cidadãos da classe immediata. Se 
uns e outros chegarem a doze, e não excederem 
a 24, todos elles formaráõ a junta. Se exce
derem a 24, a reducção terá lugar entre os da 
2n. classe·pelo sorteamento, como fü:a disposto. 
Se não chegarem a 12, deverá preencher-se 
este numero com cidadãos da 3ª classe, e assim 
por diante. 
. « Art. 11. A junta assim organisada, e presi

dida pelo juiz de paz, passará a eleger o presi-
. dente da mesa á pluralidade absoluta, e 2 escru
tinadores, e 2 secretarios á pluralidade relativa. 
A eleição deverá ser por escrutinfo secreto. No 
fim de cada eleição ha de o escrivão lêr os nomes 
de todos os votados, declarando o numero de 
votos, que cada um teve: e o juiz de paz 
immediatamente proclamará os que sah irem 
eleitos. 

« Art. 12. Quando na primeira votação para 
presidente não houver maioria absoluta, deverá 
proceder-se á segunda votação, limitando-se. a 
escolha entre os dous mais votados. Ern todo 
o caso de empate decidirá a sorte. 

« Art. 18. Todos os que podeqi ser eleitores 
podem ser votados para membros da mesa, 
excepto o juiz de paz que presidirá eleição da 
IDl!Sa. 

« Art. 14. Em livro proprio para as ·eleiçoes 
das assembléas primarias, ministrado ao juiz- de 
pa~ pela respeçtivij Cl\mara municipal, e rubri-
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638 SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1839 

cado por um dos vereadores, lançará o escrivão 
a acta da eleição da mesa, a qual passará in• 
continente ao exercicio da.s sua.R funcções, en
tregando o juiz de paz ao presidente nomeado 
o livro das eleições, a lista.dos fogos, e a dos 
cidada.os activos. 

SECÇ',.4.0 III 

Da nomeayâo- dos eleitore8 -

« Art. 15. Compete á mesa decidir á p1u
ralidade de votos todas as questões occorrentes, 
e nomear quem interiuamenle substitua algum 
dos seus membros impedido. Compete ao pre
sidente manter a ordem, e fazer a distribujção 
dos trabalhos pelos secretarios e escrutina
dores. 

« Art. 16. Logo que a mesa tomar assento, 
o presidente, consultando os outros membroR, 
marc1ná a hora da reunião no dia seguinte, e 
levantará a sessAo. Â acta respectiva (bem 
como as que se seguir-em) sera escripta poz· um 
dos secretiu-ios, e assignada por lodos os 
membros da mesa. 

rc Art. 17. Reunida a 1nesa no dia seguinte 
á hora aprasada, e aberta a sessão depois de 
lida, e approvada a acta da a11lccedente1 pro
ceder-se•ha á entrega das listas. 

1{ Art. 18. As listas constaráo de tantos 
nomes de pessoas elegiveis quantos os eleitores 
que devero nomear. Se as li$tas constarem de 
menor numero de nomes, ou de nomes de 
pessoas na.o elegíveis, terao vigor a respeito 
sómente das que forem devidamente nomeadas. 
Se as listas constarem de maior numero de 
nomes, serão despresados os nomes excedentes 
no fim. As listas serão assignadas 'nas costas, 
com declaração da rua e numero da casa, ou 
bairro da residencia do votante; e no impedi
mento deste assignará â seu rogo pessoa suffi -
cientemente conhecida, a qual fará a mesma 
declaração. 

« Art. 19 .. A mesa deve considerar como 
· elegivel todo aquelle, cujo nome se achar con

templado na lista de qne trata o art. 7.0 

« Art. 20. Todos sa.o obrigados a apresen
tarem pessoalmente as suas listas ; porém, no 
caso de molestia ou outro impedimento que 
para isso inhahilite a alguem 1 poderá este 
mandar em carta fechada ao presidente da 
assembléa a sua -lista, com um aiteslado de 
impedimento, firmado por dous cidadãos de 
reconhecido credito. Estas listas serio reee
·bidas, .se a rnesa, ou dous cidadãos presentes 
reconhecerem as firmas. · 

o: Art. 21. As listas serão recebidas por 
bairros ou quarteirOes, e ruas, conforme o p1·e· 
sidenle (Jesignar, rejeitadas todas as listas de 
pessoas, cujo nome .não estiver contemplado na 
lista dos que podem votar. Um dos escrutina
dores Jerá o nome dos volantes; um dos s~-

cretarios fará um signal ao lado do nome que 
se ler, afim de designar a apresentação da lista 
respectiva ; e outro escr11linador irá emassando 
as listas apresentadas em lotes de 60, afim de 
faci\itar a contagem a que se ha de proceder 
por ultimo. Corridos assim todos os bairros e 
ruas, serão recebidas as mais listas que se 
apresentarem; e não se apresentando mais, 
serão todas contadas, e fazendo-se menção ·do 
seu nm~ero na acta, a qual será redigirla pela 
-maneira seguinte : Aos tantos dias do mez -
de tal, do· anno de tal, nesta igreja matriz de ... 
municipio de ... reunida a assembJéa primaria 
do districto, e organisada em seu seio a res
pectiva mesa, composta de F. presidente,_ F. e 
F. escrutinadores, e de F. e F. secretados, 
achou a referida mesa, em presença da as
sem bléa, haver nesta freguezia tantos fogos, a 
que correspondem tantos eleitores, e achou 

_ mais haver tantos cidadãos activos, dos quaes 
forno . apresentadas, e recebidas tantas listas, 
cujos votos vão ser apurados, ele. 

<e Depois deste acto nllo se receberáO mais 
listas, e o presidente annuncianí, que se vai 
proceder á ap11raçg,o de votos. · 

<< Art. 22, O presidente lerá os nomes dos 
votados, e depositará a lista que ti ver lido 
sobre a mesa, de maneira que possa se-r 
lida pelos egcrutinadores, afim de se reparar 
qualquer equivoco. Os dous seeretarios escre
veráõ ao mesmo tempo os nomes dos votados, e 
Jançatáõ ao pé destes os nomes, os nurneros 
dos votos por algarismos successivos, de sot•te 
que o ultimo indique a totalidade dos votos que 
será continuadamente publicada em voz alta. 

« Art. 23. O secretario encarregado das actas 
lançará os votos no livro dellas, em segui:. 
mento do termo de eleição, e o outro secretario 
em um caderno, que h_a de ser conferido, e 
guardado com o livro. 

« Ad. 24. Concluída a apuração dos votos, 
cada secretario, com o escrutinador a seu lado, 
fará a lista dos eleitores nomeados, que serão 
os que obtiverem a maioria de votos, deci
dindo-se pela sorte os casos de empate, 

o: Art. 25. Durante a apuração dos votos o 
secretario incumbido de lavrar a acta fará em 
separado os necessarios apontar:_nentos de todas 
as questões que se moverem, e de todas as de· 
cisc'.Jes que se tomarem, Jan~ndo depois tudo na 
acta, em seguimento da apuração; assim como 
terá lançado ludo o que anteriorm~nte· houver 
occorrido. 

« Art. 26. Quando a aparaça.o de votos não 
se puder concluir no mesmo dia, e sem inter
rupção depois de apresentadas as listas, o secre
tario encarregado de escrever a acta tomará 
nota da suspensão, e posteriormente da con· 
tinuação dos trab1dhos para mencional-as ; ~
as listas serão fechadas ern cofres de tres · 
chaves, das quaes guardará uma o presidente, 
e cada escrutil)ador outra, A !~reja onde ~ 
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eleição se fizer, e o cofre ficar, será cuidadosa~ 
mente guardada, não se permittindo qu~ nella 
entre pe.ssoa alguma sem necessidade e sem . ' . 
as precisas cautelas para que o cofre não seJa . 
tocado. . 

<e Art. 27. O secretario tendo lançado na 
acta, em !:ieguimento das listas, todas as questões 
que occorrf'!rllo, e decisões sobre ellas lomaàas 

. ' 
encerrara a mesma acta, declarando o dia, 
mez e .1nno da conclusão dos trabalhos. 

« A acta será assignada pelo presidente e 
membros da mesii. · 

« Art. 28. Os diplomas dos eleitores serão 
esr:riptos peios secretarios, ou por outra qual
quer pessoa idonea a juízo da mesa, assignados 
por todos os membros desta, e concebídos da 
fórrna seguinte: No alto estarão escriptas as 
seguintes palavras-Diploma de eleitor (ou de 

, eleitor supplente, quando o seja) passudo, e 
conferido ao Sr. F.~Depois irá copiado o 
termo da eleição com a lista dos eleitores no
meados até incluir o nome, que estiver no alto. 
Se porém o diploma fô1· do eleitor supplente, 
t:E:rá copiada toda a lista dos ~leito1·es proprie
tarios e a parte da lista dos supplentes, que 
cornprehenda o nome daquelle cujo titulo se 
passa. Os diplomas, ou di rcctamente ou por 
inlermedio do juiz de paz, sera.o entregues ás 
pessoas á qup pertencerem. 

<e Art. 29. O livro das adas, a lista dos 
fogos e dos votantes serão entregues ao juiz de 
paz da freguezia, o qual fará extrahir uma 
copia authentica, e completa de quanto respeita 
á eleiçao, e a remetterá sem demora ao juiz 
que deve presidirá primeira reunii\o do col
legio eleitoral respectivo. 

SECÇÃO IV 

Das disposições geraes 

« Art. · 30. Fica.o em vigor as leis existentes 
ácerca da convornç11o, e trabalhos dos collegios 
eleitoraes no que 0110 fôr contrario ás seguintes 
disposições: lº, compele aos presidentes destes 
collegios, · para a manutenção da ordem, a 
mesma attribuição conferida no artigo seguinte 
aos presidentes das assembléas parochiaes ; 2º, 
o eleitor que · qui~er votar íóra àe seu collegio 
será obrigado a participai-o a este, sob pena de 
pagar de 20$ •l 60$, ajuizo do mesmo col- · 
legio. 

(< Art. 31. Os presidentes das assembléas 
parochiaes regularáõ a policia das sessões, 
chamando ã ordem os ,lue della se desviarem, 
impondo silencio aos espectadores, fazendo 
sahir para fóra os que se nao acconimodarem ; 
e prenderem oa desobedientes, ou que inju• 
riarem os votantes, conservando-os presos 
emquanto se não ultimarem as eleições, além 
das mais oenas ern alle tenhão incorrido. - ,- ... 

• << Art, 32, As camaras mun~cipaes das ca-

pitaes das provincias, que· na apuração das 
actas eleitoraes ní!.o se limit.arem a sommar os 
votos qne tiverem os votados, constantes das 
actas dos respectivos collegios eleitoraes, in
correrâ.õ na multa do decreto de 2~ de j u1ho 
de 1828, no artigo 4.º 

<e Art. 33. Os membros dns juntas de fre
guezia que não forem exactos no cumprimento 
de seus deveres, conforme os ai·ts. 2º e 3° da 
presente lei, soffreráõ cada um a multa de cem 
rnil réis. 

(( Art. 34. No impedimento do eleitor a 
camarn municipal respectiva dará uma copia 
da acta ao imrr!ediato em votos, a qual lhe 
servirá de diploma, e terá vigor, durante o 
impedimento do proprietario. 

<< Art. 35. O numero dos deputados se re
gulará na proporção de cincoenta eleitores a 
um deputado, e quando depois esgotada a pro
porçl\o sobrarem 'eleitores, que façào mais da 
metade, nao chegando porécµ a completar a 
proporçi:io admittida, sempr·e terá a provincia 
mais um deputado, assim como lhe não será 
contado para o effeito o diio accrescimo, urna 
vez que não seja além da metade. 

<e Art. 36. O numero de deputados conti
nuará porém, a ser o mesmo que é actualmente 
naquellas províncias, a quem pela p1·oporção 
admittida não possa caber semelhante nu
mero. 

<e Art. 37. Fiéão revogadas todas as disposições 
em contrnrio. - À ndrada JJiachado. - Silva 
Pontes.-Alvare8 Machado, » 

E' apresentado o seguinte parecer da com
missão, sobre o exame das contas do tutor, que 
vai a imorimir : 

« A êommissao encarregada de examinar o 
rclatorio do Exm. tutor de S. M. Imperial e de 
suas augustas irmãs, e assim tambem as contas 
da administração do mesmo Exm. tutor, no 
anno financeiro da casa imperial do lº de 
Abril de 1838 ao ultimo de Março de 
1839, tem a honra de expôr á esta augusta 
camara as informações contidas nesses do
cumentos, e o resulta.do dos el(.ames a que 
procedeu. 

cr Começa o relatorio annunciando á assem
b1éa geral a grata noticia de que S. M. Impedal 
e suas augustas irmas têm gozado perfeita 
saude. 

(( Communica o Exm. tutor haver nomeado, 
em conformidade da lei de 11 de Outubro de 
1837, art. 2º, § lº, para rneslre de leitura e de 
sciencias positivas o Exm. couselheiro Sr. Can
dido José de Araujo Vianna, e assegura estar 
plenamente satisfeito com a maneira por que 
este digno. professor desempenha as funcçõe~ 
do seu magisterio. A' uma exposiça.o sobre o 
adiantamento de seus augustos discipulos, que 
delle exigira1 S. Ex. se refere para congratular-se 
com a assembléa geral pelas qualidades que 
adornão o espirito e o coração, n!lo só ào jove~ 
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principe, ao qual tem de ser confiada a gloriosa 
tarefa de firmar <:: desenvolver a prosperidade 
do Brazil, como tambem o das augustas prin
cezas. 

« E com effeito, da exposição que a con1= 
míssil.o acaba de mencionar, consta : que S. M. 
Imperial já compõe sem erros e traduz com 
t'::i(\ilidarIP. ~ lingm1 lntin::1 ; q11P ]t, P. tr::i.rl11z hPrn 
o francez e o inglcz, escrevendo com facilidade 
em ambas lingµas ; que faz progressos no al
lemão ; que possue variados conhecimentos 
em geÓgrâphia; physica · e política ; que tem a 
memoria enriquecida com grande uumero de 
factos historicos e mytho]ogicos ; e que final
mente applica-se ao de~enho e á esgrima. Quanto 
a S. A. Imperial e a S. A. a Princezu D. Fran
cisca, applicao-se com vant.agem á geographia, 
ao francez, ao inglez, ao ct·esenbo, á musiea, e 
têm feito rapidos progressos no italiano. Consta 
igualmente da exposição do. digno mesll'e de 
litteratura e de sciencias positivas, que os outros 
mestres preenchem com zelo suas importantes 
obrigações,. e que emprega.o os methodos mais 
apropriados para conseguir os fins para que 
forào instituidos. A iç:noranciu dos principes 
tem sido muitas vezes origem de calamidades 
publicas, e por isso nada mais lisongeiro, do 
que a animadora esperanc;a, de que a illustraç~o 
e outros dotes pessoaes tenha.o de abrilhantar o 
throno do Brazil, e sejao dignos ornamentos da 
dynastia irn per ia 1. 

cc Prosegue o relatorio do Exm. tutor pa
gando o merecido tribulo de elogios ao respei
tavel padre-mestre frei Pedro de Santa Ma
rianna, pelo cuidado com que se empenha em 
apP.rfeiçoar e réctificar o espirilo do imperador,· 
infundindo-lhe amor ao trabalho Jitterario, e 
com o exemplo das proprias virtudes, fazendo 
que se arraiguem no coraçã.o de S. M. Imperial 
maximas philosophicas e religiosas. Poss!:!.o os 
louvaveis esforços de lão veneravel ecclesiastico 
deixar no animo docil do joven monarcha uma 
impressão capaz de resistir ao bafo pestifero 
da adulação e da lisonja\· e aproveitando-se das 
felizes disposições de S. M. Imperial inspjrar
lhe, á par dessas virludes philosophicas e reli
giosas, a convicção de que onde não predomina · 
o hediondo absolutismo, os thronos são ele
vados para utilidade publica, e que se o ma
gistrado-supremo, e · primeiro cidadno de um 
povo livre occupa na escala social o mais 
brilhante posto de honra, a importancia de seus 
altos deveres acha-se a par da elevação de sua 
gerarchia. 

« Pondera depoi1:1 o ~xm. tutor, que devendo 
os alimentos g4ardar proporção com a idade 
e qualidades_ de '·,seus imperiaes pupiltos, nao 
póde ser sufficiente para o imperador com qua
torze annos a dotação decretada,. quando S.· M. 
Imperial contava sómente õ an'nos. Desejaria 
a commissão que as circumstàncfo.s do thesouro 
nacional permittissem a iniciativa· do augmeoto 

da dotaçll.o imperial, mas no seu énlender o 
explendôr e magnificeiicia do thrnno devem ser 
em todo o caso grnduados pela prnsperitlade 
do paiz, e nn.o l'azel' contl'asle eom a misel'Ía. 
pub'lica. l\1os apuros ern que está o thesont10, 
quando se consente em augmentar a divida 
publica para fazer face aos gastos extrnordi
n::irinq rh g11Pr1·~ r~ivil í nAo omu1. ::i.. r.om 111 ic;;<;!\n 

iniciar melhoramento na dotação imperi.il, e 
mesmo observa que da consignação decretada 
oara·o anno aue findou em Abril. e dos outros 
~endimentos de S. M. Imperial foi' po~si vel dis
trahir-se para despozas extrnordinarias uma 
quantia superior a oitenta contos de réis, con~ 
templando, por exemplo, trinta e seis contos 
destinados á amortisação do preço de varias 
carruagens vindas de Inglaterra. Entretanto, 
estando já apoiada, e em discussão a emenda 
de um illuslre deputado, elevando a 250 co11tos 
a dotuçao, a carnal'a decidirá o que entendei· em 
sua sabedoria, eumprindo sómente á commissíl.o 
informar, que com essa qua11tia fica preenchido 
o total do ol'c;arnento do l~xrn. tutor, e calculado 
tom:1ndo-se o termo médio, do que se letn des
pendido nos annos anteriores. 

e( Passando ultimamente ás contas de receila 
e despem tanto de S. M. Imperial como de snas 
augustas irmas, no anno qne decorreu do lº 
de Abril de 1838 a 31 Je Março de 1839, prin
cipiará a commissão repetindo a declaração 
feita por outras comrnissões de annos ante
riores, que lhe é impossivel, na falta de muitos 
dados indispensaveis, emittir uma opinião fun
damentada sobre a moralidade das despe;,:as ; 
todavia terá a commissa.o de propôr a appro
vação das contas, como voto de confiança, que 
na.o duvida prestar ao reconhecido zelo e fide
lidade do Exm. marquez tutor. De outra ma
neira mal poderia a commissão interpôt· juizo, 
v. g., sobre a compra de joias. e outros objectos, 
cuja inspecção ridiculo fôra exigir, sendo· aliás 
indispensavel para uma exacta apreciação da 
moralidade dô emprego. Cumpre, po1·ém, dizer, 
que o Exm. tutor se mostra solicito em for
necer ao corpo legislativo tudo quanto possa 
servir de esclarecimento para o exame de sua 
administração, e que guiado sem duvida por 
estes princípios, addio ao seu relatorio deste 
anno mais um documento importante, cuja 
conveniencia fôra · apeuas lembrada no parecei· 
da com missão· do anno passado : - é o quadro 
dos bens particulares de S. M. o Imperador 
e de suas augustas irmãs e o usofructo da corôa 
- onde sómente resta á contemplar o. valor 
dos paços da cidade, Boa-Vista e suas de
pendencias, Santa-Cruz, Cajú e terras adja-
centes. · 

« Poder-se~hia fazer uma e:r.posiçno minuciosa 
dos diversos documentos que acompanhárAo 

· o relatorio, e sobre que assentou o exame 
da co1àmissão,. mas .havendo sido todos elles 
distí:ibuidos impressos, póde cada um dos Srs, 
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deput~dos, independentemente de ·qualquer es
clarec11nento da commissrro, ajuizar com fun
damento sobre o quantitativo das despezas e os 
ob,iectos dellas, 
_ .« O rendi111enlo da fazenda de Sn11 la-Crnz, 
ruí neste a11110 n11proximuJnmcnte igual ao an
lcl'ior. Figlll'il enlre as parcellas ma ia a vu llnclas 
desta verba o aluguel dos e:scruvos, e consta 
que têm subido os lucros da fazenda, àepois 
que·se recor1·eu a este expedienle, observando 
porém a commissao as grandes vantagens, 
4ut: rn:;::,lt::::, ult;tuu::, cmuu::, a t.:uHu1·a !t:111 uffêii::

cido, se convence de que uma administração 
bem montada poderia tirar muito maiores 
vantagens dos escravos, empregando-os effecti
vamento na agricultttra. O rendimento liquido 
da fazenda é de vinte contos mais ou menos, e 
montando os caoitaes alli emnatados talvez em 
800 contos, segundo o q;;dr~ ~nencio~ado 
acima, vê-se que estes capitaes apenas pro
duzem um premio de 2 1/2 por cento ao anno, 
o que é uma vantagem muito insignificante, 
Cabe aqui repetir o requerimento feito na 
sesstlo passada para se convidar a com
missão de justiça civil a que désse o seu 
parecer sobre a conveniencia de uma inter
pretaçllo do decreto de 25 de Novembro de 
1830, cujas expressões por muito vagas va.o 
dando lugar á usurpação dos terrenos da fa
zenda, o que cumpre acautelar. 
· « Do anno passado até o presente 'nenhuma 
nova occurrencia tinha havido relativa aos pro
cessos existenle~ entre a mordomia da casa im
perial e diversos particularés ; assim o informa 
o mordomo. 

« Terminando esle re1atorio, a commissllo 
tem a honra de submelter á consideraçllo 
desta augusta camara, o seguinte projecto de 
resolução: 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Ârtigo unico. Sao approvadas as contas 

apresentadas pelo tutor de S. M. Imperial e 
das imperiaes princezas, relativas ao anno que 
decorreu do lº de Abril dP. 1838 ao ultimo de 
Março de 1839. 

<e Paço dacarnara dos deputados, 16 de Agosto 
de 1839.-José Marianno de Albuquerque Oa
valcanti.-. Joaquim José de Oli'IJeira. - Theo
philo Benedicto Otton-i. » 

São lidos e approvados os seguintes requeri
mentos: 

Do Sr. Rezende: 
<e Pelo ministerio da marinha, peça-se com 

urgencia, copia do aviso de 23 de Maio 
deste· anno ácerca do . 2º tenente da ar
·mada Marcos José Evangelista, com os es-
· clarecimentos ácerca da sua demissa.o e rein-
t2graça.o. . 
· << Pelo da justiça, quando tomou assento 
na relação da Bahia o desembargador D. 
. Nuno Eugenio · de Lossio, e em· que se funda.o 
·os venciqientos· que cê,mo tal reclama. 

'1;'0110 li 

e< lrlem, se consta ao governo que a relação 
de P•Jrnambuco tem deixado de trabalhar oor 
falta de membros.--RP-zende. )) · - • - · 

PRIMEIRA PART~ DA ORDEM DO DIA 

Eulra em rliscus'3no o parl'cer da com 111 is,;no 
de constituiço.o sobre o offieio do senado 
convidando esta cumara a nomear uma com~ 
missi:l.o do seu seio. 

O Sr. Ribeiro de Andrada :-Senhores, con-
i;:pnti nllP Pll PnPPIP !l rlicf>11c,c,!!r, ~º~~"' n.-,rona-.. ...,._. •• .,. "1,"""'...,. ...,. __ ., • ....,.,...._..., "" ,...,._,"V\AoJ"-1-V \.A\JU\,'L., J.JUL'-V\;,,1.J 

exclamando como o or:i.dor romano :-0' Dii 
i1nmor_ta.les ! ubinam, gentium smnmus ! Quâ in 
urbe vivimus ! Ouam 1·e1Jublicarn habemu.q ! Hiri. 
hic s~nt. n.ostro V in .1~m~e7:o, 1'.n ho~- g1:~vis8ir;~ 
sanctissinwque consilio, qui de no8trorum omoium 
interitu, atque de h-t~jw:1 ·urbis exitio coq it~nt ? 
Deuses imtnortaes ! E111 que paiz estam;s J Em 
que cidade vivemos ! Que fórma de governo 
lemos ? Aqui nesle recinto, no meio de nós 

. ' neste mui grave e santo conselho de r,~presen-
tantes do povo, pôde h,tver alguem que cogite da 
morte de todos nós, e da ruina do irnperio consti
tucional ? Não seguramente nllo lia. Mas eu 
devo submetler á vossa consideraçao e critica 
alguns factos consignados nos jornae:; ; e vós, 
reparando e esmerilhando o lugar em que pri
rneir? apparecê~ão, a origem donde partir1!.o, 
as c1rcumslancias qne os acompanhárllü e as 
medtdas que exigem, talvez possaes eli~1inar 
a incogníta ou ineognitas, quern dizer, o ver
dadeiro autor ou autores ele toda eScla trama, 
em que vos achais envolvi dos, e d i zc>r- lhes, 
c~r~o ou~t·'.ora. ~icer~ á Catilina: Nt'.hil agis, 
nihil mohris, nihil cogites, id non rnodo attdiam 
sed etiam videam, planeque sentirnn. O que e~ 
posso ainda affirnMr-vos, é que no reino animal 
ha corpos tão electricos, que ainda depois de 
mortos co,nservão por bastante tempo tanta 
frritabilidade, quanta baste para abalar os 
vivos. 

Antes, porém, de entrar na analyse dos 
referidos factos, é de mister· que eu vos aponte 
tres contradicções em que cahiriamos se appro
vassemos o presente parecer. 

l.ª A commissão estará lembrada qne um 
dos nossos nobres collegas requereu que se 
nomeasse uma commissão de salvação pu
blica, e a camara rejeitou semelhante reque
rimento : depois outro nobre deputado offereceu 
um11 indicação para serem chamados us mi
nistros, e a com missa.o de poderes, depois de 
haver desenvolvido a maleria, e entre ouh'as 
observações · mostrado que aos ministros com
petia o virem communicar á ~amara o estado 
peculiar do paiz, e reclamar as medidas que 
julgassem necessarias, deu um parecer em con
trario ; e por ultimo, sendo apresentado o 
officio do senado, um dos illustres membros 
da commissão respondeu que nada linha mais 
a com missa.o . que dizer a tal_ respeito : dnas 

81 
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642 SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1839 

horas depois a commissllo conveio no seu pa
c~t;~t· corn a norneaçào da dita coin1nis~a.o; 
na.o se diria que ella foi ao depois inspirnda pelo 
espirita divino ? Peraclit-u.~, quem nri:sit pater 
ir:, n<nnine suo, ille po~tea douiit VÓ8 o·mnia ! 

2.• Quando se discutia o voto dé graças o 
Rio Grande se achava em grande parte oc
C'uoado · oelos rebeldes : um nobre colle~a - --("' -- -- - .. - - - . , ,_, 

nosso por Santa Catharina nos havia infor
mado do estado · de sua pl'Ovincia, e do pe
rigo que havia de que os rebeldes se apo
derassem delta, attento o descontentamento 
causado pela conservaçtlo do presidente, e que 
mesmà a \.'illa de Lages já se acha em poder 
dos rebeldes ; sabia-se igualmente o estado do 
Maranhao, e que duas companhias de guardas 
nacionaes e tropa de linha tinhao sido der
l'otudas peia quaàriiha dos saite1r.io1·es que a 
iul'e:,;tavào : a eamara, todavia, reconheceu em 
sua 1·esposta que ::;e divist,va na 1~ór parte do 
impedo um espírito de Ol'dem, desdenhando 
taes noticias : hoje qtHl Lagmrn e Caxias cahit·ão 
nas maus dos rebeldes e salteadores, a ca mara 
(piererá mudar de opinião, e quernrá uma com• 
missllo lfo salvar;ao publica? 

3." A camarn teve a Llôr de ver revoltas no 
Pará, 110 Ceal'á1 em Púnambueo, nas Alagôas, 
na Bahia, em Minas-Get·aes, e nunca exol'bitou 
de suas attribuições, e nem se lembrou de com
missões de salvação publiea; e hoje votará parn 
que se crêe semelhante commissào ? hso não é 
crivel. 

Passarei agora á :rnalyse dos factos. Sen~ores, 
parE:ce que uma especie de vertigem in vàdio os 
espiritos das classes e dos individuos, e jorna
listas, mesmo daque!les que se denomina.o 
amigos da ordem e da lei ; parece que o de
monio das revoluções se apoderou de todos ; e 
quererá lambem apcderar-se de nós? Eu vou 
referir os faclo.3 : appareceu nos jornaes uma 
representaçao que se diz vinda da Bahia, im
pressa em fragmentos, e em nu meros differentes, 
na qual se ousa faltar ao t·espeito devido ao corpo 
legislativo ; e porque um crime nunca marcha 
solitario, e tem :se1npre por companheiros outros 
cr.imes, grudou-se com o prhnairo a supplica da 
abolição de 7 de Novembro de 1831, a vio
lação mais ou menos directa da convenção de _ 
Fevereiro de 1826, e por conseguinte da appro
vação da lei vinda do senado a tal respeito. 
Sobre este objecto referirei á camara uma pe
quena hí:;toría: Havia se perpetra,lo um grande 
roubo em uma cidade, onde existia um ladrão 
muito afamado ; este, sendo interpellarlo por 
seus iguaes s.e era verdade ser elle o autor do 
dito roubo, replicou : dizei-lhes que mentem, 
pOl'que eu mato primeiro para ·depois roubar. 
Com effeito, a conti1111ação pedida do i11fame 
trafico de africanos começa por mortes e l:l_caba 
pelo roubo. . 

Tem-se igualmente assoalhado nos jorn:aes à 
idéa da necessidade de~~~ dictadura·legal, idéa 

verciadeirame~te revolucionaria; e todavia as 
.. -.,,L,._n;,f.,.,~u.:-o ,....,,,,. .,t-l~n nn'\ ,__.r'\,1J-hinn. o;l1J.n11;n onhr,.Q 
'l\UlVI. IL4U'-('l;~ 5uu1. uc-..v UI.IA UJJU.'-LLIVV OJJ.'l:;ll\JIV .::iUIJL\;., 

l11do isto ; e estes homens se apregoa.o os 
amigos da orJ.emt do throno e do altar, porque 
1H1<, n;;; fi.;:r.:lP.;: ria ~onstit11ição; pare<'.P <Jlle n!ln 
somos. Que união disparatada a de dictador e 
de legal ! Por ventura estamos nó:;; autorisados 
oara uma semelhante creacão ? ! Podemos nós. 
filhos da liberdade e mandataríos da naçuo em 
virtude de uma constituiça.o baseada sobre ella, 
desthronísar a rna.i que nos deu o ser, e assentar 
sobre os mernbrns palpitantes della a massa in
dige:ita e r11de do tyrannico e suspeitoso despo
fümo ? ! Q11ando mesmo fossemos a.utorisados 
para isto, haviamas de annullar a entidade sa
grada o Sr. D. Pedro II, ou pelo menos enlhro
nisar o crime em nome da virtude e da innocen
cia ? Se o consorcio àe urn àictaàor com um 
monarcha constitucional, se o consorcio do 
crime com a virtude é legal, porque dimana de 
um corpo inve~tido de semelhante poder, 
q1ie diria Plata.o ou Cicero ouvindo uma tal 
blasphemia. ' 

Senhores, depois de todos os factos consi
gnados nos nosso:,; jornaes, que acabo de ana
ly:iar, apparece no senado e approva-se a 
creaçao de uma commissilo de salvac;a.o publica; 
que quereis que eu suppor1ha? Q11e é o preludio 
daquillo que no:;; jornaes se exige de nó~, da
quillo ern que acamara nunca deve consentir. 
Com effoito, se eu consulto a constituiça.o, de 
nenhum dos artigos relativos ás attribuições 
desta camara póde ·nascer a idéa de crear uma 
commissão de salvaça.o publica, e com raz~o, 
porque a naturern dos objectos de que ella terá 
de tratar pertencem ou silo da alçada do poder 
executivo ; e por isso sabiamente o legisladol' 
no art. 36 determinou -que. perante nós come
çassem as discussões das propostas dos mi
nistros. Se pois o conheci menta da situaç~o pe
culiar do paiz, e a primeira idéa dos remedias 
com que cural-a pertence ao referido poder, 
como a carnara usurpa seus direitos e regalias, 
além de uma responsabilidade moral de que 
voluntariamente se onera? Debaixo deste ponto 
de vista, a creação de sem.e1l~ant1:: commissao é 

· inconstitucional, porque nós não podemos es
tender ou coarclar os li1nites de qualq11er dos 
poderes, . sena.o pelos tramites · marcados na 
mesma constitüição. · 

Tenho der.riais outra observação que accres
cenlar, e vem a ser, que· a commissão por 
nós nomeada ha de conferir com a do senado, 
donde parece deduzir-se a consequencia de 
nossa reunião com o mesmo senado para ven
ti!armos os tt·abalhos das duas commissões ; e 
neste caso fica reduzido a ·nada o art. 61 da 
mesma con:;tituiçllo: tudo isto p 1recP. inaudito, 
e todavia resulta desta medida, se a tomal'des. 
Parece-me um arc·e111edo de convenção nacional 
já tentadQ, na.o sei se em 31 ou 32, ainda que 
por ouh-os motivos. 
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Senhores, temos nós algum mandato espe-. 
cial de nossos commiltenles paia nos conver-
termos em convenç~o nacional? Para de legis
latura ordinaria passarmos a extraordinaria e 
constituinte? Para annul1Hrn1os o poder exe
cutivo? Para ... ? E ntl.o vos illudais, dado o pri
meiro passo ou salto, os outros ss.o necessarios 
corol IH rio!';_ Se estas com missões forem nomeadas, 
hem de pressa os ministros serão tirados ou do 
seu seio, ou dos do seu partido; o poder judi
ciario passnrá lambem a ser uma companhia 
de clieri"tes seus que cifrará todo o seu ji1izo, e 
n:lo consentirá outra defeza aos réos mais do 
que a identidade de pessoa, a idade e naturali
dade dos réos. Chegados a este resu]lado rne
lancolico e medonho, dizei-me, estais vós re
signados como Danton, entrando para a 
prisno, a dÍiier a vossos companheiros de infor
tunio: « Amigos, eu fui o autor desta iníqua me
clill,, dcslinuda pura os inimigos dn putria, mas 
applicuda contr11 os seus mais ardentes amigos: 
vós cslab vingmkis, e11 V(!llho soffrer comvosco. » 
l•;stais vós rei;ignados a dizer, como Danton 
pet'untc seus j11izes: 1c eu tenho tanto de idade, 
sou naln mi de Monlargis, e bem depressa serei 
nnl11ral da elernidude. " 

Eshds vós resignados como Dnnton, mar
e hando parn o su pplicio, a dizer ao algoz : 
,1 Amigo, quando me cortares a cabeça, mostra-a· 
ao povo, para que nella veja se existem os linea
men los da liberdade. i, 

Estais . vós, finalmente, r.~signados a apre
sentar um rosto sempre irnpavido no meio das 
ruinas da patria, como diz o Lyrico latino
et si fractus illabatur orbis, impavidum ferient 
ritince .f 

Este quadro é horroroso) mas póde ainda 
realisar-se no meio de nós ; n:io é um quadro 
phanlastico, é uma imagem fiel do acontecido 
em uma revoluça.o bem fresca em vossa me
mona. 

Senhores, se para livrar-vos.de uma medida 
que reputo revoluciçnaria ; se para conservar 
vossa dignidade illesa, e salvar o povo· brazi
lciro, fosse ,mister o sacrificio de todos os meus 
com modos, o sacrificio mesmo da minha ex.is
tencia, de bom grado eu me sacrifreava: -
Omnes a.cerbifates, omnes d.olores, eruciatu.sque 
perf e;rrem :. feram non modo fertile8, sed etiam 
libe-ater1 dummodo ·laboribus meis .vobis, popu
logue brasilico dignitas, 8alusque pariatur; mas 
nada ~isto agrada, quer-se obstinadamente que 
a camara encete a carreira das revoluções, e 
que ella dê o P.Xemplo e seja como o guia nas 
desordens e desgraças que se prepárãO. Nno 
podendo jámais concorrer para ellas, offereço, 
como emenda substilutiva ao parecer em dis
cussãO,- esta respo_sta i:lo senado, que remelto 
á mesa. 

« Responda~se ao senado que a camara, 
embora re,:onheça que a ordem se aclia al
terada em algumas provincias, não póde toda-

via res~Iv~r-se a exorbita~ das attribt!ições que 
a conslitmçao lhe confenra ; e por isso deixa 
de proceder ã nomeaça.o por elle pedida de 
uma commissa.o de salvaçao publica para con-
t',:lrll'· f'I\YY\ · !l ~ll!i • Yn~C= rrnn. allo o.c-l~ a. c-nrnY"\. .... n.. 
L'-'' l:L 'V'-"11.J.-I 'UI, .:,uiu,.' 1.1.1(-1~ '-1'-''-' '-'.1.IU, "-'CILQ. li[, CIÇlJ.J_tJlG 

estará prornpta a ouvir todas as medidas pro
postas pelo governo em prol do restabeleci· 
mento da orcJpm; f> nP.~VPhl1!:! 11~r::l SeU aS

SenSO a ellas, por mais energicas que seja.o, 
por maiores sacrificios que reclamarem, com
tanto que sejão justas e promettllo ser pro
veitosas. )> 

O Sr. Barreto Pedroso :~Em duas partes 
considero dividido o discurso do nobre depu= 
tado : na pt·irneira entendeu elle achar em 
contrndicçno o parecer da commissa.o, e na 
segunda combateu completamente a indicaça.o 
do Sr. Nunes Machado, contra a qual tambem 
se pronunciou a commissão de constituição: 
po1· consequencia só tenho a responder aos 
argumentos expendidos pelo nobre deputado 
quanto á primeira parte, íslo é, naquella que 
pretendeu arguir a com111iss110 de contrudictoria. 

Sr. presidente, quando ouvi o exordio do 
nobt'e deputado, certamente aterrei-me, e 
suppuz que a commissM, e que eu, como 
membro della, tínhamo-nos apartado de todas 
as regras da justiça, tinha mos emiltído uma 
opinilio, a qual, se fosse approvada pela camara, 
daria em resultado a destruição da constituição, 
do throno e da integridade do imperio ! 

O SR. RocHA GALVÃO:-· Peço a palavra. 

O SR. BARRtTo PEDRoso:-Aterrei-rne1 porque 
nao me podia lembrar que a opinião da com
misslio pudesse acarretar tlio terríveis e funestas 
consequencias; pürém felizmente nada se 
observou do que disse o nobre deputado, por 
nada ter provado de que se pudesse fazer 
semelhante conceito ! 

Disse primeiramente o nobre deputado que 
havia eu cahido em contradicção, porque, 
lendo-se aqui o officio do senado, achei que 
desnecessario era que o officio fosse á com~ 
mis::;ao por já haver esta emittido a sua opinía.o. 
Suppôz o nobre deputado que essas minhas 
palavras tinhao asseverado que o parecer da 
commissAo era que não se devia annuir ao 
convite do senado ; e por isso mui sorpren
dido achou-se quando dL1as horas dt::lpois 
)eu-se um parecer da commissão por mim 
assignaào, annuindo a esse convite. V ou mostrar 
como a commissão no seu primeiro parecer 
nrto disse o que o nobre deputado suppôz. 
( O orador lê o parecer dti eommis&ão.) 
Expressamen_te diz ·a com missão neste primeiro 
parecer que se o senado so)icitasse de nós a 
nomeação dessa com missão, deveriamos acceder 
a seu convite: mas que não dessemas nós este 
passo pela fórma, indicada pelo nobre depu~ado 
o Sr. Nunes Machado, porque· seria offerla e 
~a.o convite. 
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E' preciso, Sr. presidente, que o nobre de-· 
nulado e rrne toda a camara note hem as oa-r------ - ,-- -- -- -- -- -- - ª 

lavras que estão no parecer da com missão, e que 
note 1nais quaes as circumstancias que a mo
vêrão a emittir esta opinião. 

Um nobre deputado (o Sr. Penna) tinha pe
dido que acamara nomeasse uma commissa.o 
para o mesmo fim para que fôra nomeada a do 
senado: a camara o havia rejeitado. Veio então 
a indicaçao do nobre deputado para que con
vidassemos o senado a unir-se á camara dos 
deputados, afim de tralar dos meios de re
mediar, etc .... 

O SR. NuNES MACHADO:- Que se fundisse. 

O SR. BARRETO PEDROSO (para o Sr. Nunes 
Aíaclwdo) : -Se o nobre deputado pretendia 
com essa uniG.o aue aconselhava a fusllo das 
duas eamaras, escuso refutar de novo essa opi
nirto, porque está cabalmente· refutada pelo 
1wbre deputado que me precedeu, sendo 11lé 
apoiado quanto disse o mesmo S1·. deputado. 

O SR. NUNES MACHADO : - Apoiado, 
· O SR: BARRETO PEDRoso: - Queria pois 

sem duvida que essa fusn.o se effectuasse por 
meio de uma commissllO que lrubalhusse con
juncturnente com alguma que o senado ·no
measse, e este é exactamente o meio que tem 
sido adaptado para se entenderem as duas ca
maras. 

O SR. NuNEs MACHADO: - Nem uma, nem 
outra cousa. 

O SR. BARRETO PEDROSO : - Então tenha o 
nobre deputado a bondade de exprimir-se com 
mais clareza, para que poss'a ser entendido. 

A commissa.o nrto podia entender sena.o que 
propunha o nobre deputado a nomeação de 
uma commissM que trabalhasse unida com a 
do senado. Pensou nessas circurnslancias a 
corr,missilo que esf.as medidas de~iao ser pro
postas pela administraçG.o ; e tanto mais que o 
~enado, tendo já nomeado a sua commiss!lo, se 
Julgasse elle que se fizesse necessaria a inter-, 
vençllo de uma cornmiss:io desta casa, poderia 
solicitai-a. Teaho provado completamente que 
nós na.o queriamos que a camara se fosse o:ffe
recer ao senado, mas que estavamos dispostos 
a aceitar o seu convite quando nos fosse elle 
feito: Quando eu disse que era escusado que o 
offic10 do senado fosse á commissao, estava 
claro que o pensamento da commissão na.o era 
recusar-se ao convite do senado, porque estava 
bem claramente exarado no parecer que quando 
se apresentasse esse convite dever-sê-ia annuir 
N~o prestou pois o nobre deputado (o Sr, Ri: 
beiro de Andrada). toda a attença.o ao que está 
no parecer, e por isso menos pensadamente me 
accus?u de uma contradicça.o. que não existe. 

Qu1z o nobre deputado demonstrar que o pa· 
r~cer era c?nlradicl~rio com o que ácerca das 
c1rcumstanc1as do pa1z havia a camara no voto 

de graças declarado ao throno. Tin hamos dito 
qne reconhecíamos que no paiz reinava o es
pírito de ordem, e achou:o nobre deputado que, 
sendo as circurnstancias de enlão as mesmas 
de hoje, não precisamos de medidas extrnor· 
dinarias.-Par·a responder a este argumento, 
tenho de fazer ver primeiramente que as cir
cumstancias nao sn.o as mesmas, e em segundo 
lugar que, comquanto reconheq,e. esse espirilo 
de ordem no Brazil1 não o julgo sufficiente para 
occorrer ás necessidades que ex.istem. Quando 
respondemos ao throno, a desordem no Rio 
Grande e a que tamhern existia:[no Maranha.o 
eslavào no pé em que hoje se achão? Nao. 
r\. r, • • . , _ l~ _ 1_ _ ~ _ , 

u ::sr. ex-mm1stro aa guerra cmna a-nançaao 
que no Rio Grande havillo 8,000 homens, força 
na sua oµin iao sufliciente para acabar com a 
rev0lução logo que tivesse ella chegado á melhor 
disciplina. Santa Catlrnrina se achava íllesa, e 
nenhum rebelde pisava o seu lltoral. Os revol
tosos do Maranhno achuvllO-se no interior, e 
não tinlião tomado a importante cidade de Ca
xias : nno tínhamos da Bahia as noticias que 
agora temos, e que toma.o indispensavel mais 
alguma cousa: Sergipe estava em completa paz, 
e nao havia ncHieias de desordens taes em uma 
comarca, que só em urna semana tivessem ha
vido 22 assassinatos. A causa da rebeldia tem 
conseguido avançar, a legalidade, comquanto 
nrto tenha por ora desanimado, não se achava 
então a braços com as diffiCllldades com que 
hoje está lutando : nao se póde, pois, dizer 
que as circumstancias do paiz sa.o hoje as 
mesmas. ' 

O SR. MoNTEZUMA :-Peço a paiavra. 
O SR. BARRETO PEDRoso : - Mas disse o 

nobre deputado :-A camara reconheceu que 
existe no Brazil um espil'ito de ordem.-E esse 
espirita de ordem s_erá sufficiente para trnn
quillisar o imperio? Felizmente, Sr. presidente, 
:reconheço que .existe no Brazil esse espirita de 
ordem, reconheço que a grande maioria dos 
habitantes do Brazil é de amigos da ordem. A 
grande maioria dos bmzíleiros está convencida 
que sem ordem não é possivel ver garantidos e 
augmedtados a industria, o commercio, a pro
priedaue : mas será isto bastante para sup
plantar a rebeldia que tem apparecido em diffe
rentes pontos do imperio ? E quando fosse 
sufficiente esse espirito de ordem para sup
plantar a anarchia, devedamos lhe deixar uni
carnente o trjumpho de legalidade? Deveremos 
sujeitar os habitantes do Brazil que têm esse 
espírito de ordem a soffrerem as perseguições, 
os perigos, os p:rejuizos que lhes impõe are-. 
hellião nos dífferentes pontos do imperio ! 

O Sa. NuNES MACHADO :-Peço a palavra. 
O Sa. BARRETO PEDROSO :-Sr. presidente, 

o espirita de ordem existe em toda a parte, e 
no· emtanto póde elle ser supplantado. Entre 
outros e~emplos que poderia otierecer á consi-
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deração da casa, ponderareí o que aconteceu na 
Bahia. Reinava entre os seus habitantes o es
pírito de ordem, e entretanto appareceu uma 
rebelli~o, e a capital da província foi victima 
de grandes perdas ; muito sang11e foi dena
madÕ, Se esse espírito fosse -bastante para 
escusar a acção dos poderes politícos do estado, 
enta.o dever-se-hia deixar sacrificada a pt·o
vincia á anard1ia, e unicamente appellar para o 
espírito de ordem? Na.o; devemos conhecer 
que aos poderes políticos do estado compete 
desenvolvel-o, coadjuval-o. E pois não é o 
reconhecimento dessa verdade razão sufficiente 
para repellir o parecer da commissilO. 

O nobre àepuiado foi busear no passo que 
deu o senado, no parecer da commissa.o, com
binando-os com alg11ns artigos do jornalismo e 
alguns factos que apresentuu, n idéa de que 
plano havia para plantar entre nós a dictadura: 
nAo sei se attribuio aos memhros da com missa.o 
semelhante plano .... 

O SR. RmEmo DE ÁNDRADA ;-Nada, nada. 
O SR. BARRETO PEoHoso :-Mas pareceu-me 

que atll'ibuio á illflue11ciu e sngge~lões de outras 
pessoas o parecer da com 111 is:;ilo. Eu posso 
afiançar ao ·nobre dep11l:ldo, tanlo de mim 
como de me11 collega, que e111iltimos o nosso 
pensamento, e pezisamenlo que já autel'ior
rnente havíamos emiltido. Se errámos, errámos 
com pensamento nosso, e se acertátflos, com 
elle acertámos. Pedirei ao nobre deputado que 
faça melhor conceito dos seus collegas, que 
respeite mais as suas intenções, e saiba que 
na camara dos deputados ha deputados que 
emiltem as suas opiniões com frant-tueza. 

O SR. NuNEs MACHADO :-Apoiado, se falh 
de todos. 

O SR. BARRETO PEDROSO :-En penso qne 
todos o fazem, estou disto persuadido ; se 
porém alguem ha que pense q11e deputados 
ex~stem que exprimem opiniões alheias, peço
l~@que tambem se persuada que alguns ha que 
francamente emittem suas proprias opiniões. 

Entre outros factos que o nobre deputado 
trouxe para provar que se pretendia estabelecer 
a dictadura no Brazil, fallou primeiramente da 
repr·esentação da Bahia: o nobre deputado en
tende que existe um plano occulto pura plantar 
a dictadura no Brazil, e que para poder passar 
uma semelhante medida tem-se procurado 
todos os meios, sendo nm delles incutir o terror 
no espirito publico, como o fez essa represen
tação da Bahia. Estou que se o nobre depu
tado tivêsse examinado com_ bondade e attenção 
as circumst~ncias da Bahia, se tivesse visto o 
incendio daquella importante cidade, se se lem
brasse das viuvas e orphãos daquelles que com 
os maiores sacrificios se prestárão ao restabele
cimento da legalidade, se tivesse em vista seus 
prejuizos, s~us incommodos, se tivesse presen
ciad«;> todos ei;ses males, e ~ora viss~ a m~-

neira insultante por que esses criminosos se 
porlàO hoj: e?1 frente de suas victirnas; ~scre
vendo period1cos, representando comedias na 
cadêa, e insultaLido a todos, estou que o mesmo 
nobre deputado não diria que a representação 
vinda da ·R,hia tern por fini alienar ·o poder ·le
gislativo e estabelecer a dictadura? Na.o é esse 
o espirilo ela representação, nem se deduz isso 
de suas palavras. Os signatarios mostra.o só de
sejar que sejão rn inorados os males de sua pro
vincia, que ~e não veja ella mais exposta a ser 
victima de incendios e de roubos ; que o sangue 
de seus filhos seja poupado, ou derramado justa
mente contra inimigos estrangeiros, e nílü na 
guerra civii. 

Para conseguirem este importante fim é que 
estes cidadnos representao ao corpo legislativo, e 
pedem-lhe que faça cessar a impunidãde,essa im
punidade que tem sidn origem de todos os males 
do Bmzil. (Apoiados.) E' preciso que o nobre 
deputado se ponha na sit11açno de um proprie
lal'io e de 11111 habitante da provincia da Bahia, 
amigo da legalidade e da otdern, vendo urna 
província riq11issi111a, e de tanta industria e corn
m.l•rcio, tantas vezes victimas da guerra civil e 
da desordem! (Apoiwlo-~.) E1 preciso q11e vísse 
q11anlo assim se Lein retardado o seu auglllento ! 
E n.10 devem estar os seus habitantes indi
gnados de tanta impunidade ! E' estranhave] 
que assignassem elles uma representaça.o que 
tem por fim fortalecer a autoridade publica, para 
q11e possa dar prolecçllo aos bons e castigo aos 
máos? !: .. Não: devemos, senhores, interpretar 
de outro modo o pensamento dos nossos conci· 
dadãos. Sao homens de respeito (exclama .o 
01·a,dor emn vehem,encia), que se têm sacrifi
cado pela causa publica, e qlle estão promptos 
a desembainhar as suas espadas a favor e pela 
constituição e liberdade publica: pela liberdade 
publica, e nao pela anarchia e pela licença !. .. 

Disse o nobre deputado que nessa represen
taçao se achava uma ameaça ao poder legis· 
!ativo e á carnara dos deputados. Eu nella nll.o 
vejo palavra alguma que envolva- tal pensa
mento. O que ha nella que se pos·sa entender 
como ameaça? Nella se lê, é verdade, que 
quando o corpo legislativo não tome medidas 
salvadoras, tomal-as-ha a provincia. Será isto 
ameaça? Qt1ererá o eorpo legislativo que as 
províncias se sacrifiquem?! Na.o terão os ci
dada.os da Bahia o direito que tem qualquer 
individuo de defender a sua propriedade, de 
sustentar a sua existencia, quando vissem aban
donada a provincia pelo corpo legislativo?! .. . 
Para SP. emittir semelhante opinião, seria pre
ciso examinar quem sa.o os signatarios dessa 
representação; verificar-se as qualidades, s.e o 
comportamento desses homens poderia.o justi
ficar nelles esse pensamento de anieaça que se 
lhes attribue. São homens que · se tê·m sacri~ 
ficado constantes, que sempre se têm prestado 
~ defender a le~alidade. A representação da 
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SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1839 

nrovincia da Bahia é a exoressão do sentimento 
da provincia sobre a nec~ssidade de se reo~ga
nisar a legislaçtto do pa1z, de se trat11r da lei da 
guarda nacional de se reformar os nossos co-' . digos, e e:;tabelecer leis segundo as quaes seJão 
punidos os criminosos, os perturbadores do 
socego publico. . _ 

01itro faclo que o nobre deputado apresentou 
para justificar sen pensamento de que se pre
tendia estabelecer a dictadnra, é a nomeação 
que o senado fez àe uma commisstí.o _p~ra,, _de 
accôrdo com alguns membros do mm 1steno, 
proporem medidas, commi~são a que o illustre 
deputado deu o nome de com missão de salvação -
publica. Eu creio Sr. presidente, que se - o 
iJ]ustre deputado não tivesse dado gratuitamente 
este non1e á comrnissa.o do senado, todo e seu 
argumento teria cahido (apoiados); pot·que é 
obrigação das camaras vigiar sobre a conser
vaçri.o da constituiça.o. Ora, a que se propoem 
os rebeldes e revolucionarios? A nada menos 
que a destruir a constituiçno e a monardiia 1:e· 
presentativa. E fazendo progressos a rebeldia, 
não será dever do r.orpo legislalivo procurar os 
meios de remediar este mal? Nno é isto um 
direito seu? Eu sou da opiniao elo meu illustre 
collega, de que nunca devemos censurar os actos 
do senado para não d;ir ao senado o direito de 
nos censurar, e de alguma maneira estabelecer 
conflíctos entre as duas camaras. Q11ando 
alguma cousa se pudesse notar no senado, era 
o ter-se assustado bastante com ai:s notieias 
que vierão das provincias ; mas que o senado 
tivesse em vista estabelecer uma com missão 
de salvação publíca como a da França, é cousa 
inadmiss vel. Como póde o nobre deputado 
provar que a commissão nomeada pelo senado 
é commissão de salvação publica? 

Diz o nobre depulado que laes commissões 
não estão na constituição; como pois temos 
nós nomeado commissões para casos espe
ciaes? Não nomeámos uma cornmissão especial 
para rever o codigo do commercio ? Não temos 
nomeado mesmo commissões para trabalhar 
de accordo com outras do senado ? Na.o seria 
mesmo conveniente que esta commiss:to que 
apresentou o projecto de lei de eleições tivesse 
trabalhado com a do senado ? Por nomear uma 
com missno póde-se dizer qlie o senado tem o 
pensamento de estabelecer uma dictadura ? 
Nau sei onde vamos parar argument&ndo-se 
por esta maneira ! E citando. um pedaço de 
latim á imitação do nobre deputado, pergun
tarei : -abinam gentium sumus ? - Onde es
tamos quando vejo homens rei;peitaveis por 
seu saber, por sua, maduresa, por sua pru
dencia, &pr~sentar argumentos desta nat~reza ? 
Póde-se sem grande fundamento, sem grandes 
provas attribuir-se um pensamento tãu horro
roso a um dos ramos do corpo legislativo ? 
Senhores, o senado estava no seu direiLo quando 
nomeou a commissão (apoft!,doa); rn~s .esta-

remos no nosso direito se ·acaso nomearmos 
uma conuni:,;s!lo para trabalhar com a do se
nado, porque é isto facto l?raticado m?itas 
ver.es. Tire o nobre deputado a esta comm1ssflo 
o nome de-salvação publica-e terá desappa
recido todo seu argumento .... 

O Sa. RooRIGUEs ToRRES : - Peço a pa-
lavra. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : - Peço a palavra. 
O SR. CosTA MrnANM: - Peço a palavra. 

.O SR. ALVARES MACHADO: - Peço a palavra. 
O SR. MARINHO : - Peço a palavra. 
O SR. PENNA : - Peço a palavra. 

O SR. BARRETO PEDROSO (depois de wna 
pausa) : - Já acabá.rã.o de pedir a palavra ? .... 
Continuarei. 

O terceiro facto apresentado pelo nobre de
putado para provar que existia o pensamento 
de se querer a dictadura foi a publicaça.o 
de um artigo inserido em um jornal : nesse 
artigo se dizia que as circumstancias do paiz 
reclamavM medidas fortes ; o .anlor desse 
artigo, se bem me Ie.mbra, ex~rimio que nao 
tinha duvida em aceitar a d1ctadura legal. 
Ora, Sr. presidente, o que quer isto dizer ? 
Que o autor deste artigo reconhecia que os 
males publicas não se podião curar com a 
legislaç9.o que lemos, com as ]eis brandas f;l 

fracas que existem. O epitheto - legal.
unido á palavra dictadura - tem ex.clmdo 
t11do quanto póde haver de odioso na matería , 
porque se a dictadura ~ legal, segue-se que 
o dicta~lor não póde e}(ercer sena.o aquellas 
attribuic;ões que a lei lhe dér ; ou, traduzindo 
a phrase por outra maneira·- o governo ar
mado de mais força - e eu confesso claramente 
que qnero isto .... 

( Grande su-~urro na sala. Cruzão-se vozes que 
não pudemos ouvir.) 

Direi ao nobres . deputados que qnero a 
dictadura legal para evitar a dictadura despolica, 
a dictadiJra militar. (Apoiados; continua o su
surr,p e as interrupções.) 

O Sa. MACIEL MONTEIRO : - Peço a pa-
lavra. 

O Sa. ÜTTONI : - Peço a palavra. 
O Sa. PACllECO : - Peço a palavra, 

O Sa. CARNEIRO DA CUNHA : - Peço a · pa-
1a vra. 

o Sn. BARRETO PEDROSO: - Tenhão a bon
dade de dar- atlença.o ás minhas palavras. Eu 
não me aterro facilmente. Eu disse que entendia 
por dictadura legal o governo armado de mais 
força ; porque a dictadura na accepçn.o dos 
nobres deputados não é legal - dictador · cuja 
vontade .é a Jei - ; não é este o dictador 
l~gal ; dictaqor, verdadeiramente dictador, é 
R:«>:siàs ; e é .P~ª ~vit.ar um ,RC>s!ls no meu plliz, 

. .. -. ' . . .. •· . . . : ... 
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SESSÃO EM 16 DÊ AGOStO DE 1839 

que quero um governo forte (apoiados ge
raes) .... 

O Sa. MARINllo : - Mas a dictadura legal é 
um governo despotico. 

O Sa. BARREro PEoaoso: - Na.o é um 
governo despotico que quero, é um governo 
armado de mais força, com a força necessaria 
para reprhnir os desordeiros do paiz e proteger 
_os cidada.os pacíficos e industriosos de todas 
as classes. (.Apoiados ; novas interrupções que 
não pudemos ouvir.) 

Peço aos nobres deputados que têm de me 
combater q.ue entenda.o as minhas idéas, não 
creern cavallos d~ batalha, moinhos de vento ; 
o meu pensamento é - quero governo forte 
para sustentar a lei. (Apoiados.) Nisto sigo 
a opinião do nobre deputado por S. Paulo, 
ancião respeitavel, que proclamou n'um perio
àico - que que1fa no Brazil uma monarchia 
forte. Eu abraço a doult"ina deste nobre de
putado, e desde já o convido para a su:;tenta1· 
aqui. E o que vai acontecenrlo no Brazil ? 
Vai-se conhecendo a nece;;:;idàde <le presidunles 
militares : e . por onde acaba1·1•mos ? - Pelo 
governo militar ; e é exactamente o que eu 
não quero. A França, depois de se enfregar a 
todas as theorias da liberdade, cahio no despo
tismo militar ; é p.tra evitar o despotismo de 
qualquer natureza que seja que quero que um 
governo forte sustente a lei e a ordem, para 
que nunca cheguemos a precisar de urn Rosas 
ou de um Napoleão, que com a espada nos 
venh!! . rlq,r SOCl!go. Sustentando desta maneira 
a força do .. ·gt1.~t-mo, tenho dernonstrado que 
o meu espil'ito é ·contr_ario a tudo quanto é 
despotismo.... ·· 

· O Sa. MoNTEZUMA : - E é ·pôr·· iszq_ que quer 
a dictadura legal? ·· 

O SR. BARRETO PEDROSO : - Se algu r~ dia 
a anarchia supplantar a liberdade no meu paiz, 
hei de dar toda -a força ao governo para & 

salvar ; porque antes quero· o despotismo do 
que a anarchia .... 

• r',:Jl 
O SR. CASTRO E SILVA :-Nilo apoia.d.o. 

. . 
O SR. NuNES MACHADO: - Nern . uin, nem 

outra. . 
O Sa. BARRETO PEDROSO :-Eu lambem não 

quero nem o despotismo, nem a anarchia ; mas 
se acaso as nossas theorias trollxet:em algum 
dia a anarchia, hei de desej-u que ella acabe 
embora por meio do despotismo. A marcha 
dos povos que se entrega.o ás doutrinas revolu
cionarias é-passar dellas para a anarchia, e 
da anarchia para o despotismo ; e como quero 
que o meu paiz se sustente, $e conserve no 
regimen constitucional, hei de me oppôr a estas 
theorias, que trazem a anarchia, porque não 
quero que da anarchia demos o infallivt:1 passo 
para o tiespolismo.-Esta é a minha <>pinião; 
ganhei-a .nas. doutrinas de um ancião hoje or-

namento dâ opposição ; eu o convido a sus
tentar esta opinião ... 

O Sa. MoNTEzmu :-Está sustentando sem 
querer a dictadura legal. 

o SR. PRESIDENTE :- Permitta-me o nobre 
dep11 taúo que o interrompa : está na ante-sala o 
Sr. ministro do irnperio. 

O Sn. BARRETO PEDROSO : - Eu me sen
tarei, ruas peço a V. Ex. a palavra para con· 
tinuar amanhã. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro, continúa a dis
cussão do orçamento do imperio 7 com as 
emendas .apoiadas. 

O Sr. Castro e Silva, :-Eu tenho mui breves 
observações a fazer sobre o orçamento que se 
discute, pois quando pedi a palavra foi princi
palmente para responder ao nobt·e ex-ministro 
da fazenda. Antes porém de o fazer peço per
missa.o a V. Ex.. que me diga se tem ou na.o de 
chama1·-me á ordem, porque neste caso dei
xarei de o fazer, e obedecerei, como é meu 
dever, ás suas insinuações. y. Ex., que foi fao 
indulgente com o nobt·e ex-ministro da fazenda 
consentindo qoe em materia tão estt-anha que 
então se discutia elle me re:::pondesse a essa . 
exposição que. eu havia publicado pela im
pren~a, parece que _devêra ter a mesma indul
gencia pua comm1go. 

O SR. PRESIDENTE:-· Devo advertir ao Sr. de
putado que estarei prompto a consentir na sua 
resposta quando se discutir a receita da fa
zenda ; agora não o poderei fazer. 

O Sa. CASTRO E S1LVA :-Bem I Eu me sub
metlo á decisão de V. Ex.: lamento que na 
casa haja.o membros mais privilegiados do que 
outros. Já disse, obedeço a V. Ex., e entrarei 
na materia do orçamento. 

Declaro que hei de votar por todas as emendas 
\fa illustre commissilo, e votarei pela sup
pres~ào de 10 ·contos de réis na despeza do 
corre)t>,_ geral, se por ventura a illustre com· 
missao, ,:,~tendendo áo que vou expôr, á ·offe
recer. A Iékde 20 de Ontubro de 1838 a~to
risou o goverrlq_ a melliorar os vencimentos dos 
empregados dest~ estabelecimento, comtanto 
que esse augmento _ não excedesse da quantia 
fixada na mesma lei; Apparece agora no orça
mento a despéza de 140,. contos, e tendo sido 
fixada naqnella lei a de 13 contos, parece que 
houve um excesso de 10 e tos de réis. Na 
distribuição que st: fez por e s empregados 
apparecem ~esigualdades notaveis. O adminis
trador do correio do Espirito Santo~·apparec,c 
com o vencimento de 630$, no entret to que 
o do Pará está com 560$, e o do Cear com 
230$. Quem dirá que o rendimento e tra ~ho 
do éorreio do Espi_rito Sant.o seja maior do ·~e 

-.. 
\ 
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;,·,·:· 

o do correio destas duas provincias? As Ahigôas 
apparece com 560$, a Parahyba com 420$. 
Ern diversas leis as províncias das .Alagô.1s, Pa· 
hyba e Ceará íorão seus empregados igüalados 
nos rencjrneatos, e só agora assim se na.o fez. 
Nota-se mais que os ofliriaes papelistas àa 
Bahia e Pernambuco percebem um vencimento 
de 420$1 e entretanto e QS do Maranhão õ60$. 
Na provedoria ou visitas de: saude se nota 
iguaes desigualdade~ .. O citurgia.o director da 
Bahia percebe 1$ diarios, 365$, o secretario 
288$, e o cirurgião direclor de Pernambuco 
600$, e o secretario 400$.- Eu chamo a at
tençào de S. Ex. e da nobre commissl'lo para 
que emendem essas designaldades. Tambern es· 
capou á nobre commissã.o a suppre~sào de 200$ 
concedidos por dt:creto de 19 de 011tubro àe 
l 837 ao escrivão da receita do musêo. A cu
mal'a se lia de recordar de que por vezes uma 
emenda sómente se ha offerecido na casa, e 
consLantementte tem sido. eJJa rejeitada. Ora, 
se a camara a tem rejeitado, com qne direilo o 
governe- concedeu esse ordenado? Eu reclamo 
a sua suppressão, não pela importancia da 
quantia e sim pela illegalidade com. que foi 
concedido esse ordenado. 

Mais observações eu tinha a fazer i ·porém, 
a camara ainda se acha tão agitada, qae ne~ 
nhuma altenção póde dar a argumentos de 

· cifras ; _por isso eu na.o continuarei ; pois como 
disse em principio, eu pedi a palavra para res
ponder ao .nobre ex-ministro da fawnda, e nao 
me sendo isso agora pennittido1 guurdar-rne-hei 
para essa occasia.o que V. Ex. indica, e então 
espero dar-lhe uma cabal resposta; e se por 
-ventura não me chegar essa occasit101 eu antes 
que chegue essa dictadura legal que acaba de 
apregoar-se na casa, reco1rerei á hnprensa, por
que felizmente ainda ella està livre, e mesmo 
para poupar tempo á camara. 

O Sr. Limpo cl~ Abreu :-Sr. 'presidente, 
antes de entrar na discussão desla parte do orça
mente, tenho de declarar ao Sr. . ministro, 
como memb1·0 da com missão· de que faç.o parte, 
que a com missão t..-stá disposta a auxiliar o 
miriisterio em tudo aquillo que se provar que é 
necessario para elle poder desempenhar o .ser
viço publico na repartição cujas c~fras se dís
c.ulem actualmente i e que, por, consequencia, 
nao duvidará concordar em ,-todas aquellas 
emendas que S. Ex.. julgar,.nêcessarias, e cuja 
necessidade demonstrar; pó'rque foi este o prin
cipio que a commiss_aó adoptou, quando re· 
digio o parecer qu1:,,submetteu á consideração 
da _camara. Sen10·' isto ai:sim, eu principiarei 
por fazer algur:nas considerações sobre o rela· 
torio do Sr ... tfiinistro do imperío, para poder 
declarar ,ós motivos por que a · commi.ssão 
não cQzttemplou · no parecer gue se dis<;ute 
_alg~UJ,ts d~spezas que S. Ei. julgou neces~ 
sar19'. . . 

J.'cerca das presidenci~ das pro"Vincias, S. Ex. . ~ 

/' 

expendeu quanto seria conveniente destinar-se· 
quantias não só para conslrucç9.o de alguns 
pa\ados de governo em algumas provincias 
onde t!lles não existem, como tambem as quan· 
tfo.:S precisas para mobilia de alguns dos pa· 
lados, e pc1ra o aluguel de casas naquellas 
provincias onde ou nllo existem palacios de 
governo, ou os presidentes t~ro sido obri• · 
gados a se passarem dos palacios para casas, 
cujos a}ugueis pagão. A cotnmissâo não se 
atreveu a destinar quantia alguma para estas 
despezas, por isso que lhe pareceu que era ao 
rninisterio que competia determinar essas 
quantias para compra de mobilia e aluguel de 
casas. Se portanto, o Sr. ministro do imperio 
estiver já habilitado para poder dar á com
rnissa.o esclarecimentos sobre estes objectos, a 
commissão os tomará. em consideraçãO para 
sobre elles emiltfr a sua opinião, ou seja du
rante a discussno que nos occupa, ou seja na S" 
discussao, como parece mais razoavel. 

Pelo que perlence á construcçao de palacios 
do gC>verno naqnellas províncias onde na.o 
existem, creio qlle S. Ex. o Sr. miniStl'O do 
imperio concordará: 11>, na necessidade de 
apresent::,ir as plantas e orçamento de taes 
obras; 2º, na tlesconveniencia do corpo legis
lativo nas actu~es circumstancías decretar uma 
consignaç!lo que não póde deixar de ser rnuito 
avultada a taes objectos. Se os pa1acios do 
governo se tôm podido dispensar· até agora 
naque1las províncias, onde taes editicíos nao 
~xistem, parece-me que se poderá igualmente 
dispensar por mais als1m1 tempo, at~ .~ue as 
finanças do paiz scjllo ma.is favo_re.~~i$. 

Quanto á alugueis de cas.ts, eu ainda farei 
. uma ohse1·vação a S. Ex.. o Sr. ministro do ím

perio. Halfia na commissão uma representação 
do ex-presidente da provincia do Maranhão 
pedindo uma quantia determinada para pagar o 
aluguel da casa onde elle residio depois que 
deixou o palacio do governo ; a commisslo 
não destinou quantia alguma para este fim, 
porque o ex-presidente nQo justificou a neces· 
sidade que o obrigou a abandonar o palacio do 
g-Jverno. Esta opiuia.o da commissão foi de 
certo 'modo justificada depois que em um dis
curso pronunciado no iienado por um senador 
por aquella provincia, li q,1e -o ex-pr.-.sidente 
tinha abandonada. o palacio, não tanto pela ne
cessidade que elle tinha de reparost cotno p,,r 
motivos de receio que eUe tivera de continuar a 
habitar o palacio. Se porém se provar que este 
palacio . esta nas ch-cumstancias indicadas por 
aquelle e1.-presidente, na.o terá a commissão 
duvida em approvar esta quantia já despendida, 
e consignar outras para o pdgi:lmento de aluguel 
de ca*as, nào só nessa provincia, como em 
qualquer outra onde o presidente da provincia 
se veja obrigado a deixar o palacio do governo, 
e habitar alguma casa pat·ticular •••. 

O SR. PRESIDENTE :-Permitia-me o Sr. de,-
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SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 183!) 

pulado que o interrompa: acha-se na sala im
mediata o Sr. João Candido de Deus e Silva, 
que vern to1nar assento na casa. 

Os SRs. SECRETAmos vão receber o Sr. João 
Candido, que presta juramento e torna assenlo. 

O Sa. LIMPO DE ABREU :-Qnanto á rubrica 
da secretaria àe estado, poderia parecer que a 
commissão foi omissa em não decretar maior 
quantia do que aquella que vem orçada pelo 
Sr. ministro do imperio, urna vez que o go
verno foi autorisado para reformar a secretaria, 
e esta reforma póàe ter lugar desàe já, por isso 
que está em execução a lei que conferio ao 
governo esta faculdade. Mas á esla objecção que 
se poderia fazer, a commissao responde :~que, 
em primeiro lugar, o governo nenhuma obser
vação fez a este respeito; em segundo lngar, que 
não é sabido, nem póde ser conhecido ainda pela 
ca mara, que a reforma da secretaria de estado 
dos negocios do imperio traga maiores despezas 
do que aquellas que são consignadas na lei, e 
que fort10 orçarias pelo respectivo ministro. 
-Eu, Sr. presidente, votei o anno passado 
contra semelhante nutorisação, por isso que 
ella foi concedida ao governo sf'rn nenhuma 
garantia, qne não consistisse na inte1ligencia, 
na probidade dos ministros respectivos. Sendo 
.isto assim, posto que eu deposito aclualrnente 
toda a confiança no Exm. ministro que dirige a 
repartição do im perio, toda via nem elle nos 
deu esclarecimentos para que a coromissão 
pudesse votar garantia alguma além daquella 
que foi orçada, nem mesmo S. Ex. nem a ca
ri1ara podem saber que o Sr. ministro do im
peria seja aquelle que tenha de pôr em pratica 
esta reforma. 

· Eu, Sr. presidente, lenho hoje muito medo· 
de reformas ; quasi lodas as nossas repartiçõ~s 
desde 1831 para cá têm successivamente sido 
reforma.das; e como não se tem estabelecido 
meio algum, clausula alguma salutar, para que 
as reformas se possão fazer de um modo mais 
conveniente ao serviço publico, eu creio que 
ellas nno têm produzido outro resultado, senão, 
por uma parte, ·mudança de empregados, e por 
outra parte, maior despeza para o thesouro ; 
por isso que aquelles que não têm ficado em 
exercício passao para a classe dos aposentados 
on dos empregados avulsos, e continullo a per
ceber os mesmos ordenados; e os novos empre
gados fazem sempre um accrescimo de despeza. 
Se o serviço publico tivesse com isto conseguido 
alguma vantagem, se os indivíduos que têm 
sido . nomeados pelo governo tivessem outras 
habilitações que não tinhao os que farão· dis
pensados do serviço, eu não teria duvida em 
annuir a esta reforma; mas como isto n11.o tem 
acontecido, se S. Ex. conco1·dasse, eu leria 

· muita sati~faça.o em, sob sua direcção, mandar 
a · este respeito uma emenda qualquer que 
pudesse agradar a S. Ex. 

TOMOU 

Na rubrica que trata da instrucçao publica, 
o Sr. minist.ro do imperio propC8 algumas me
didas que parecêrão á comniissão muito ra
zoa veis: como, por exemplo, S. Ex. desrjaria 
que se destacasse da inspecção do lribnnal da 
junta do commercio a aula do cornmercio; que 
se provesse com maior ordenado a subsistencia 
dos ]entes. A commissão entendeu que esta 
medida era mnito razoavel; mas pareceu-lhe 
que competiv. ao Sr. ministro offerecer uma 
providencia qualquer sobre este arsumplo; 
não se devendo limitar esta a augmentar o or
denado dos lentes, sem que se tenha em vista 
a reforma do estabelecimento; entendeu a 
commissão que deveria esperai· que o Sr. mi
nistro propur.esse uma medida a este respeito. 

Ha lambem outra consigm1~'.f10 pedida pelo 
Sr. ministro, que parece11 muito razoavel á 
comniissa.o, que vem a ser: a compra de al
guns predios µnra se abrir u111a rna que com
munique o cstnbele<;imenlo da acnde11da das 
bellas-artes com o lurgo do Roeio, medida tanto 
mais urgente, quanto á proporção que uecorrer 
o tempo, os prcdios subir;W de valor, e se 
construiráõ oulro!:i que depois seja necessario 
comprar, tomando-se as~im a consignação cnda 
vez mais avultada. Mas a commis~no nenhuns 
dados linha para poder consignar uma quantia 
qualquer: não lhe foi presente a avali'nção dos 
predios ora existentes ; portanto e1ia se achou 
completamente ás cegas, nada póile fnzer ; mas 
espera que S. Ex., mandando proceder ás ave
riguações indispensaveis, proponha á carnarn a 
quantia que julga necessaria para se verificar a 
compra des,-es predios. 

Tambem S. Ex. acha limitada a quantia de 
900$000 que se lem estabelecido para o me
dico que tem de vi.,1jar pela Europa, afim de se 
instruir nos conhecimentos desta sciencia. Nesta 
parte podia a commissão augmentar esta 
quantia, mas não o foz por uma razão. Ã com -
missão deseja que S. Ex. concorde primeira
mente com ella, em que convéin que esse me
dico, em lugar de ir viajar à Europa, vá viajar 
diversos lugares do irnperio, que convém que 
sejllo examinados. Da leitura do relatorio de S. 
Ex. se deduz com toda a evidencia :-i necessi~ 
dade de. que esse medico procure primeira
mente viajar o seu paiz : entre on tros as
sumptos que S. Ex. reconhece dignos de serem 
examinados, ba um que muito µó.de interessar 
as sciencias,e igualmente a saude dos cid11dãos 
brazileiros. S. Ex. fez menção de umas aguas 
them1aes que existem na provincia de Goyaz, 
as quaes, entre outras virtt1des que têm, diz 
S. Ex. que se affüma serem efficazes para curar 

. a elephantiasis. Ora, se isto é verdade, sem 
duvida estas aguas produziráõ uma revoluçáO 
na medicina, porque parece-me que a elephan
tiasis até agora se tem reputado molestia in
cura\'el, principalmente quando chega a um 
certo gráo. S. Ex. diz que expedia ordens ao 

R2 
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presidente da respectiva provincia, afim de que 
el]e procedesse aos ex:arnes os mai:':> circm1istan
ciados e circumspectos, pata informar ao go
verno se é vercladeira a virtude que se aUribne 

... oJ' "lA s ,-, • a eBlns ;)gn~s. 1·üas, pcrao~-rne . 1:,x., creio que 
os resultados destes exames, destas avei-igwH;ões, 
feifas por ordem do presidente de Goyaz, set·ão 
nenhans: porque prüneiraruente a difficuldade 
que elle n:10 p6de vencer é encontrar uma pes
soa profissional, que seja capaz de ir examinar 
essas aguas, e mesmo de con~ervar-se a.Ili o 
tempo necessario para ver os doentes, para 

· calcular os effeítos da agua : portanto por 
esta e outras razoes que se deduzem do 
relalorio do Sr·. ministro, enlendeu a commissão 
não augmentar u consígnaçào, para o medico 
que deve viajar , sem que S. Ex concorde 
cm que essa viagem deve princiJJiur 1-1elo im
perio. para depois, se se julgar necessario, ir 
procural' irislru<:çllo lôm do paiii. Se nesta 
i<lé.\, que me pareee muito iinporLanle, con
cord.11· o SL'. miníst.l'O, a com missão nno terá 
duvida nenhuma em augmentar a consignação 
de 900$, e mesmo em habilitar o governo 
afim de que mande mais de uma pessoa Iiabil, 
profissional, examinar todas as riquezas do 
paiz, tudo quanlo elle póde ern si encerrar 
de util · á humanidatle e ás seiencias. 

S. Ex. toca larn bem em urna queslão que 
hoje se agita enlre alguns medico::; dislinctos, 
e vem a ser a necessidade de revaccinação. 
A este ·respeito refere-nos S. Ex, que a insti
tuiç!lo vaccínica desta côrte já expendeu o 
seu parecer sobre este assumpto, e que S. Ex. 
espera iguaes pareceres tanto da escola de 
medidna, como da academia ímperia! de me
dicina. Eu sinto que o nobr~ ministro não 
mandasse public.:ar o parecer da instituição 
vaccinica .... 

O SR. PAULA CrnDIDO ; - Já. o foi no Cor
reio Ojficial. 

O SR. Lnupo DE AnREU: - Assevera-se que a 
instituiçi.to vaccinica declarou que pelas obser
vações que havia feito concluia a desnecessidade 
da re\'accinação. Ora_, não sei se . S. E:,. o 
Sr. ministl'o pel,Js documentos que 1he forão 
presentes, pelas informações sobre que este 
parecer se devia basear, julga suffieíentemente 
justificada a opinião da· instiiuição vaccinica. 
Um nobre deputado diz-me que este parecer 
se publicou ; nào tenho noticia del le, nllo o 
li, nrto sei se se publicár·&o todos os· doeu~ 
mentos sobre que a instituição vaccinica se 
fundou para emitti: _falv~z. em curto espaço 
de tempo este seu jUIZO, Ju1zo que parece-me 
estar em contradicção com opiniões muito 
respeitaveis, que se íund~o até em obser\'aç11Ó 
de factos. Eu desejaria, visto que já se publicou 
o primeiro parecer, que S. Ex. abreviasse 
quanto lhe fosse possível os outros pareceres 
por que se espera, afim de que se possa saber 
qual a opiniao> ou verdadeira> ou ao menos mais 

provavel sobr~ assumpto de tão grande 1m
pol'b1 nciu. 

Feitas C3las observt1çõe.s sobre o rc1ntorio 
de S. Ex. o Sr. ministro do itupcrio, tendo-lhe 
indicado Ds moiivos por que u co111rni:;sflo uno 
attendeu a algumas dHs consigna<,'.Oc::; pedidas 
por S. Ex. 7 .ptcic:u1·arei j11slifícar a~ re<lucçõcs 
que a commissã.o propôz no parecer que se 
diSCll te. 

A primeira reducção é de 4 contos na qmmtía 
pedida no § 7° do art.. 2º para presidentes de 
províncias e ajudas de custo; S. Ex. pedio 
80:400$, e a commissrto reduzio esta quantia 
a 76:400$, E:ntendeu elle que a qnantia de 
6:400$, pedich:1 par~ pagamenlo dos vice-presi
dentes, quando os preaidenles e~lào impedidos, 
era denrnsíada, porque na.o c,onslou que se ti
vesse verificado e:c,la hypotbese em muitas pro
víncias: S. Ex. devel'Ít\ ju;:;tifitar este peJido inos
trnndo qu~es os více-presidenles de provincins 
qnu tên1 recebiJo os ~eus ordenados quando os 
presidentes e.slão impedidos, mas com direito a 
t'ecebet todo o seu ordenado; portanto pareceu 
á commissno que nesta parcella de 6:400$ se 
podia fazer uma reducção ·ao menos de 3 contos. 
Para ajudas de custo dos presidentes quando 
são novamente nomeados, pedio o Sr. ministro 
a quantia de 16 contos de réis. Tambem pa
receu á com missão que esta quantia· poderia 
soffrf.:r alguma redncção, tanto que na lei que 
regeu de 37 a 38 o col'po legislativo julgou que 
a quantia do 12 contos eta sufticientB para ))O· 
derem ser sati:Jeitas essa::; ,;1judas de cusio i 
ellas podem ser mais ou menos crescidas, se~ 
gundo houver mais ou menos mudanças de 
n•·esl·u~<>ntes • "r-a º"tou r",~0 11a,1;,10 q"~ O te-·-o f",. \,OI. ~ V ' \,,,t.,;,ii, _l,Jc.il ;:i UIU UC: l.lJ }J 

das mudanças deve ír acabando, que o governo 
~nt~s ~e proc~der a qualquer nomeaçn.o deve 
mst1tmr um rigoroso exame sobre as pessoas 
que nornêa para serem delegados seus nas pro
vincias. Se este exame se ínsfüuír, se as no
meações de presidentes de provindas não se 
derem ao patronato1 mas sim ao merecimento, 
eu estou convencido de que uão será necessario 
ao governo estar todos os dias a mudar de p1·e
sidentes. Se, como tenho dito mais de uma vez, 
o governo nomear presidentes que estiverem a 
par da illust.raçã.o d,Is prnvincias, {Jne puderem 
concorrer · com suas assem b]é,ts provínciaes na 
tarefo. de promover a fe!icidade (h~s pr-ovincias, 
a coosequencia distJ, alétt1 de 0utras, ha de ser 
não se ver o governo na necessida<le de mudar 
os presidentes, por isso que as provincias · hão 
de aceital~os com satisfação, hão de obedeci:r~ 
lhes de bom gl.'ado. Infeiizmente até agora nós 
temos visto o contrario disto ; temos visto pre
sidentes. que est~o nas provincias apenas dous, 
tres ou quatro mezes ; parecem mais commis
sados para certos e determinados fins, do que 
homens encarregados de administrar as pro
vincias, de maneira que nesta parte o escan
dalo tem chegado ao maior ponto ...• 
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O SR. MouRA MAGALHÃES :- A ponte alguns 
factos. 

O SR. LrnPo DE ABnEu :-E' o que eu. nl:l.o 
faço; nfio f'cu;o senrto fallar em gernl ; não me 
dirijo etn partic11lar nein pró nein conlra nf;~ 
nlium presideule de província; se nãO ex
ponho fados verdadeiros, se a liisloria da nossa 
adtniuislrnção nno 110s fornece excn1plo de pre
sidentes que têm administrado províncias 
apenas por quatro mezes, o nobre deputado 
me con leste; mas se eu exponho factos ver~ 
dadeiros, se a historia de nossa administração 
nos fornece esti:s .... 

escandalosos. 

O SR. L111Po DE ABREU : - . . . e outros 
exernpios mais escanna1osos; d~1qui póde 
nascer n smpeita de que esses clelcgados sflo 
mai.~ comrn issarios rnandados pelo governo para 
certos e determinados fins, do que para adrni
nistrnr as prnvincias. Co11 vó1n sem cltJvíila, 
Sr. presiclenl<0 , que isto acabe (apoiacloH); e o 
COl'po legislativo, cerceando, ainda 11ue pouco, 
a eonsignaçflo destinada para ajuda;, de eusto 
cios presidentes de provincia, pan!ee-me que 
contl'ibue para fürnar o principio que ltnho a 
honra, em nome ela cornmissi1o, de enunciar ,na 
tribuna: todavia a commissao nflo duvtclará 
alterar a reducção que foz, e elevar a con
signação para as ajudas de custo mesmo á 
quantia de desesseis contos pedidos por S. Ex., 
estando certa de. que, se nao fôt· preciso des
pencter esta quantia, S. Ex. não se prevalecerá 
ela faculdade que lhe dá a lei de applical-a para 
oulro ohjccto; tanta 6 a confiança que a ç;om
missão se lisongêa de depositar na probidade 
de S. Ex. o Sr. ministro ào irnoel'Ío. 

Ao § 8° da proposta do gÔverno que trata 
da camara dos senadores e sua secretaria, a 
cornmissão propôz uma reducção correspondente 
ao subsidio de um senador, se por ventura elle 
estivesse em exerci cio. Nesta reducçao conveio 
o Sr. ministrn; a commissão portanto nno tem 
que sustentai-a. 

Ao §·10, em lugar de 91:600$ a commissão 
concede 80;040$, reduzindo metade da con
signação destinada para compra de livros para 
as bibliothecas dos cursos juridicos, e abatendo 
mais a quantia de 1:620$ na qne foi pedida 
para concerto e arranjo da sala dos actos da 
academia de S. Paulo. Pelas informações, posto 
que não muito exactas, que a comrnissão pôde 
obter a este respeito, reconheceu que nao se 
gastava na compra dos livros a quantia de qnatro 
contos que foi pedida; que muitas vezes ne111 
um conto se gastava: entendeu portanto a com
missão que, dando a S. Ex., não a quantia de 
quafro contos, não a de um conto, ma.s a de 
dous contos, o habilitava sufficientemente para 
enriquecer essas livrarias com os livros neces
sarios, e que razoavelmente se podem comprar 

dentro de um anno. Na.o deixará por esta 
o~eflsii'!o i:i {'.r.mmi,;s;~o ili~ notar q11P no rPb~orio 

do Sr. ministro se diz que o cmso jurídico de 
OI inda não tem uma sala propria para a sua 
hihliol11P.ca. E' rnnis urna razào nara se escas
sear a quantia pedida para comprá de livl"os ; e 
em sumrna, li'a oulra raz:.'l.o que já alJcguei, que 
me parece respunder salisfacloriamente a qual· 
qner observação, e vem a ser que durante os 
annos anteriores ( quanto a commissão póde 
conhecer) nunca se gastou neste objecto a 
quantia que S. E::c pede. Parece-me portanto 
que com dous contos de réis para a bibliotheca 
de S. Paulo, e outro tanto para a compra de 
iivros pai'" a bibiiotheca do curso ju,:idico, flca 
S. Ex. surficientemente dotado. 

No ~ 15 propõe u com missão que se con
cedão ao governo 19:856$ em lugar cie vinte 
contos, para se ab::llet· a l(Uanlia de 144$ des
tinada para o alug11el da casa onde se acha a 
p1·ovedoría. A corn111issi:'i.o tinha supprimido esta 
peq11ena quantia, por isso que nos orçamentos 
anteriores nunca fôra ella pedida, e no orça
rnento para 1840 a 1841 apenas se dizia que 
esbl qtHi.nlia fôra concedida por um aviso do 
respectivo ministro do imperio. Todavia S. Ex. 
na diseussão que teve lugar na ultima sessão 
mostrou · os fundamentos em que se baseava 
este accrescimo de despeza. A comrnissào não 
tem portanto duvida em annuir ás reflexões 
feitas por S. Ex., concedendo a quantia de 
144$, visto que o Sr. ministro mostrou que 
esta provedoria. costumava fazer suas sessões 
em um edificio publico, mas que, não podendo 
continuar a fazer as sessões nesle edificio pu
blico, fôra de mister alugar urna casa para 
este fim. São razoaveis e justas estas obser
vações de S. Ex., e eu, combinado com os 
membros da commissão, estou autorisado para 
dec:larar ao Sr. ministro que a commissão' 
annue a esse accrescimo de despeza. 

Ao § 17 propôz a commissão urna emenda 
de reducção de trinta .::ofllos. Este paragrapho 
trata de canaes, pontes e e:Stradas geraes. S. Ex. 
tarnbem nao fez a este respeito observação 
algnma, e me pareceu portanto annuir á re
ducção proposta pela commissão. Eu creio que 
a consignação destinada para pautes, estradas 
e canaes, se applica principalmente pa1·a o con
certo do que existe, antes do que para se em
prehenderem novas estradas, canaes e pontes. 
Tanto mais me parece esta a applicação que 
se tem dado a estas consignações, quanto admi
nistrações lêm ·havido que nem para conservar 
o existente têm applicado taes consignações. 
Ernprehendeu-se o canal chamado da Pavuna, 
de que os nobres deputados devem ter muita 
noticia: conseguio-se fazerem-se algumas obras 
neste canal, e o corpo legislativo, posto na.o 
tenhá ainda reconhecido a convenie1 eia de se 
continuar esta obra principiada? toà 1via reco· 
nheceu que convinha muito conse -var o que 
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existicl. ô oat·a este fim destinou em akrnmas 
]~is~ a' q11í{;1lin de doze· contos de réis~ esta 
q11anlin foi rlt·~li11ada na lei de 1838 a 1839, e 
na lei de IB39 a 1840. Na verdade nuo me 
parece conforme a nenhum principio, q11e se 
abandone um canal que em pal'le já está feilo, 
e q11e sem duvida alguma produz alguma ulili
d,H.le, porque faci I ita o transporte de m.uitos ge
neros. Mas eu quizera saber do Sr. ministro se 
por venlura a administração passada cumpria o 
preceito dessas duas leis, applicanào para a con
servaçrw do canal ela Pavuna os; vinte e quatro 
contos de réis que nellas for:i.o deslinados. Sobre 
isto conta-se uma historia um pouco interessante, 
que a camara me ha de perrnittir qne eu 
repila para que ~o7sa fazer idéa da maneira 
porque algtins m1n1stros tratão os negocios 
publicos. - Diz-se que urna pessoa interessada 
na conserv-nção do canal da Pavuna pedira 
cm 1839 a consignuçào de doze contos de 
réis, que devi,l ser destinada para conservaçao do 
canal; e diz-se que o mi.nistro da reparliçào não 
só rnand,fra fazer esse pagamenlo, corno q11e o 
dinheiro chegou a estar nas mãos dessa pessoa 
interessada na conservação do canal da Pavuna, 
sendo encanegad:i mesmo Je dirigir a obt·a. In
felizmente, nr,o sei porque fatalid.tde, q11ando 
nesta côrte se agitava nma grande q11estào de 
eleições, 1::sse individuo desagt\ldou ao ministro 
da repartição, e irnmediatamente na.o só foi 
revogauo. o aviso pelo q11al se mandára fazer o 
pagamento, corno foi esse indiv_iduo obrigàdo a 
restituir o dinheirn, como ue facto restituio; de 
maneira que em t1u1 muito curto espaço de 
tempo o ministro da repartição foi de opinião 
que a conservação do cGnal era util, e dahi a 
muito poucos dias foi de opinião opposta. Nao 
sei se este faclo é exacto ; não tenho mesmo 
pedido informações pela repartição resper:tiva, 
porque a c,1ma.ra sabe que eu go::;to muito pouco 
de pedir informações ao governo. Faço simples
mente menção do facto para que se não repítão 
lambem factos semelhantes, e para que os St·s. 
1uinislros se wnvenção ele qne uma questào de 
eleições não póde tel' influencia alguma sobre 
uma questão de se conservar ou de se destruir 
um canal que alguma utilidade póde,offerecer á 
agricultura e industria. Em summa, eu creio 
que para a conservação das estradas, pontes e 
canaes existentes, S. Ex. fica sufficientemente 
dotado com a quantia de 50 contos de réis; tanto 
mais, quanto estou persuadido de que, se o Sr. 
ministro continuar a dirigir a repartição do 
imperio, ha de pôr de parte todas as questões 
que não tiverem immt:diato interesse com a 
causa publica, e que o espirita da economia 
e. de fiscalisação ha de presidir á sua adnii
mstração. 

No§ 18 a commissão supprimio a quantia de 
4 contos de réis, que é destinada para a cons
trucça.o do 1nonumento -lev.antado á indepen
dencia do Ypiranga. Sr.\presidente1 o Sr. ministro 

do irnperio oppôz-se a esta reducç1!.o e disse, 
sem d;1vida coi"n todo O accenlo da convicçao; 
que era ag1)ra a occasião mais propria, nno só de 
se conceder esta errnsignaçl\o, corno de ser a 
ohra levada a effoito, acct·escentando que já 
existia o orçamento da obra, e 'que portanto 
o governo tinha todos os meios de a tornar 
effectiva. En ex.porei a S. Ex. os motivos 
que teve a commissa.o para supprimir esta des
peza. 

r4 • • .. 'I .. t - _, , • 

L.ons1gna·se a quanna ne '± cornos ae reis 
para um monum~nto no Ypiranga, creio qne · 
desde 183.5, e portanto o governo tem 
tido á sua disposição não só 4, com3 16 
contos de réis. Eu perguntarei - tem o go
verno feito de:;ta quantia a applicação legal?
Parece.,n1e que Sª Ex. dirá que no.o.. Esta 
quantia tem sido distrahida para outros objeclos, 
e portanto q,1izera que a camara me dissesse 
que garantia tem ella, dando outra vez 4 contos 
para o monumento no Ypirnnga, de que (uma 
vez que se não conserve o actual Sr. mi
nistro} esta quanlia não seja applicada para 
outros fins? Emq11anto exislir o artigo de lei 
que autmis::.i os ministros para de um artigo 
onde ha sobras applicat· o dinheiro para outro 
arligo onde ha falb1, e emquanto, emfim, não 
se verific,, r uma vez a responsabilidade de um 
ministro que distráia para fins diversos os 
dinheiros que lhes são consignados para objectos 
determinados, eu creio que o corpo legislativo 
não poderá votar a lei do orçamento 8em 
uma gt·ande repugnancia. Pela minha parte 
sinto toda a repugnancia em conceder di
nheiro a um governo que não só não tem dado 
contas de sua administração, como mesmo 
vem dizer ao corpo legisLi.Livo que na verdade 
não applicou as consignações da lei do orca
rnenlo para os objectos para qne s!lo destinados. 
E nesta parte, pelo qne pertence á quantia 
destinada para o monumento do Ypiranga, 
creio que a resposta verdadeira que devia dar 
a camara ao ministro era a sua accusaçao, 
verificar a sua responsabilidade, por isso que 
a adminístração não póde apoiar-se na dispo
sição da lei . de que fiz menção. Essa dispo
sição o que diz é que um artigo onde haja 
sobra se possa applicar alguma quantia para 
outro al'tigo onde haja falta ; mas neste artigo 
nem honve sobras nem falta : o ministro não 
quiz cumprir o artigo da lei, ou nào o pôde 
cumprir; é o mais que se póde conceder ; 
ma:; se não pôde cumprir . o artigo, não se 
dava o caso de podel' applicar a qnantia para 
outro fim, m=ts .sim de não ter destino algum 
essa quantia. Nestas circumstai:lcias estão mt1itas 
outras despezas feitas por alguns dos ministros 
da corôa, de maneira que, para se poder 
verificai· a responsabilidade de alguns delles, 
na minh!l opinião na.o era preciso que viessem . 
as contas: ·o simples exame da lei do orça
mento e as proprias confissões de alguns dos 
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ministros bastarião para que se pudesse ve
rificar a sua responsabilidaàe. Esta seria uma 
das grandes mPdidas na cri~e. em que nos 
achamos, se por ventura os rnm1:;tro~ d~ corôa 
estivessem persuadidos de que as ma10nas qne 
lhes concedem as medidas que elles pedem 
votarião por sua responsabilidade, quan?o elles 
abusas::;em das medidas e nao cumprrnsem o 
seu dever · estou certo de que no ímperio 
haveria m ;is obediencia á lei, mais espírito 
de ordem e mais respeito ás autorídades pu
blicas. 

No § 19 propõe a commissão a reduc<;:ão de 
20 contos de 1 éis. Este paragra pho se refere ás 
dcspezas eventuaes: . 

Sr. presidente, amda nenhum dos Srs. m1-
n islr os nos deu de despezas eventuaes urna 
definiçno que nos pt1desse satisfazer. Parece 
que a primeira comrnissilo do orçamento 
se encarregou este anno da tarefa de de
finir o que são despezas eventuaes. Ora, ha 
muito tempo que eu me tenho declarado 
contra definições, e portanto não _sou eu_ o 
mais proprio, nen1 me abah111ç.1rei ~em du
vida a definir o que são despezas eventuaes. 
Todavia, se acaso no rninisterio do imperio não 
estao previstas algumas despezns a que se deva 
oc~orrer por esta reparlição, u com ir1issão nl'lo 
terá duvida e 11 a consignac· explicitamente 
na lei. Será tLfíicil a S. Ex. o mostrar que 
ha uma despeza não prevista nesta lei.. .. 

O SR. V1ANNA :-Ha muitas. 

O SR. L1.MPO DE ABREU :~ ••. e portanto eu 
supponho que o Sr. rninislro do imper\o se verá 
obrigado a não fazer uso da quantia de 20 
contos que a comrniss:clo consigna . para des- · 
pezas chamadas eventuaes. Poder-se-ha dizer 
que, por exemplo, a inundaçao 9ue houve na 
provincia de Goyaz, e a destruição de uma 
pal'tt) dos edificios da cidade, exigirão que 
o Sr. ministro do imperio app1ique alguma 
quantia para indemnisar a pessoas prejudi
cadas pelos estragos feitos pelo rio Vermelho ; 
mas neste caso me parecia mais conveniente 
que, em lugar _de se destinar uma quantia 
para despezas eventuaes, em cuja rubrica 
deve ficar comprehendida esta e outras even
tualidades semelhantes, se destjnasse na lei 
do orçamento, em paI'agrapho separado, a 
quantia indispensavel com a rubrica-soccorros 
publicos. 

O Sa. V1ANNA : - Ha outras : n!lo é só 
essa. 

O SR. LrfirPo DE ABREU: - Havendo urna 
rubrica de-soccorros publicos-, dentro da 
qual ficasse comprehendida esta e outras 
eventualidades, supponho que se tirava a van
tagem de não ficar livre ao ministro da re~ 
partiçâQ o dar á palavra-eventual-aquella 
definiçã0 que lhe possa agradar. Esta rubrica de 
-sqccorros publicos- seria o complemento 

da lei do orçamento na parte relativa á 
repartição do imperío .•. 

O SR. V1ANNA :-Ha outras ; no sell rni
nisterio mesmo houve outras. 

O Sa. LIMPO DE ABR.EU :-•••. porque em 
verdade, por mais que tenha procurado des
pezas que nao apparecem declarad:is nos diffe
rentes paragraphos da lei do orçamento, pelo 
que pertence á repartição do imperio, não me 
tem sido possi vel descobrir. 

O SR. VrANNA :- Aqui está uma: a pas
sagem do corone I Pereira no ministerio do 
nobre deputado. 

O SR. LIMPO DE ABREU :- Não enlnirci agora 
na averiguaçl\o de despezas que hajno sido 
feitas debaixo da rubrica <le eventuaes ; o 
que digo é que, incluindo-se na lei a rnbrica 
- soccorros publicos - e completando-se 
assim a lei do orçamento na pat·Le relativa 
á repartiça.o do imperio, nao poderá o res
pectivo ministro provar que está autm·isado 
para gastar nestas e outras diligencias, e fica 
portanto coarctadri o al'bitrio do ministro. Em
quanto houver a rubrica de despezas eveutuaes, 
o ministro da repartição se ha de julgar com 
rn uito boas razões au torisado para fazer a des
pez,1 de que fez rnençao o Sr. deputado, e 
outras que estl·jã0 nas mesmas circumstancias. 
'E' este j ustarnente o inconveniente qne se cvi
luria se em lugar ãa rubrica - despezas 
eventuaes -se substítuisse a óulra - soccon·os 
p11blicos.-Assim ficava o ministerio do imperio 
corn11letamente habilitado para satisfazer a todas 
as desµezas necesstuias, previstas pelo corpo 
l egisiati vo ... 

O SR. V1ANNA :- Não póde prever todas. 
O Sr-t LIMPO. DE ABREU : ~ •••• e inliabili

tado a dar interpretações, como se tem feito, 
·e a applicar os dinheiros publicas para fins 
que talvez o corpo legislativo nno tivesse em 
vista. Todavia, esta questa.o poder-nos~hia levar 
muito longe, e a commissão não fez mais do 
que lembrat· nesta occasiilo o que julga mais in
têressante. Não deixa comtudo de consignar 20 
c:·ntos ern lugat· de 40 para despezas eventuacs, 
que eu desejava que fossem subslituidas por -
soccorros publicos, 

No§ 22 supprime a commissao 1:694$ para 
sustento, vesluario e curativo de _mais 20 es
cravos, por depender esta despeza da exístencia . 
dos ditos escravos, que por ora não estão no 
jardim botanico. 

A commissã.o entendeu que devia fazer esta 
reducç1to, porque a despeza não póde ter lugar, 
quando se augmente · o numero dos escravos 
destinãdos para o jardim botan ico, senão no 
anno de 1840-1841, quando principiar a vi
gorar esta lei, porque o Sr. ministro do im
perio n:io inse1·io no paragrapho a clausula 
-desde já. - Todavia $e o Sr1 ministrq d~-
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654 SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1839 
c1arar que elle pódo j1\ n,nndnr pnrn o jnrdim monstrar a proposição de que calcnla11do·se a botu.nico CS!iC mnior 11111111.•ro tio m1r:rnvos, a dcspeza de ci1da lan1pello em 4$000, 4$100 commissão tarnbe111 nno lr1·ia d11virln 0111 llie ou 4$200, o Sr. ministro terá quantia conceder este angrnenlo tle r:011sig11a~:no, 1;111·l•111, mais que suJlicienle · p:ira podei· satisfazer então deverá ajuntar•se a clrwsuln -del-de jà- cumo con \'ém a este serviço publico de grande para que o Sr. ministro possa far.el' esta des- imporlancia pnrn o soergo e lranquillidade peza sem dependencia de esperar pelo tempo p11l1lica no rnunicipio·do Hio de Janeiro. Ora, em que a lei deve principiar a ler vigor. Mas ainua calc:11lar1do a dcspei.a de cada lampeão se S. Ex. não póde ainda dispôr desse maior em 4$, 4$100 e 4$200, em todos estes casos numero de escravos, se S. Ex. se contenta a quantia de 82:270$, a que a commissllo re· que se lhe dê esta quantia daqui a um anno, duzio a que foi pedida pelo Sr. ministro do então poder-se-ha conseguir o mesmo fim irnperio, é sufficiente- para S. Ex. conservar sem o mesmo perigo, quando se discutir a lei do os 1,600 lampeões de que faz menção no seu orçamento na sessão futura, inserindo-se a clau· orçamento. Eu fiz o calculo da despeza, snp· sula -desde já,- ficando o Sr. ministro ussim pondo que cada um hunpeão devia despender habilitado pa1·a o que deseja. Portanto, nesta 4$, 4$100 ou 4$200, e o resultado dos meus parte a commissl'i.o espera pelas declarações calculos foi que a quantia de 82:270$ bastava que houver de fazer S. Ex., e segundo ellas o para este se1·viço publico. Portanto, creio ttue habilitará, ou nao, a gastar esta quanli.a, na S. Ex. annuirá a esta redncção. certeza de que, a dever ser habilitado para Quanto a ser ou não approvada a arrema-esta despeza na presente lei, deve se inserir a lação da illuminação do m unicipio do Rio de clausu]a - desde já -, clausula que tem lido Jnueil'o, isto fica aQ prudente arbítrio do nobre lugar em muitas outras occasiões, para que minislro, posto que a opinião que tenho ha o Sr. minh;ho possa dispôr da quanlia antes muit0 tempo é que tal arrematação não convém que a lei principie a ter execução no seu fazer·se. Digo ha muito tempo, por qne, quando todo. tive a honra de dirigir a repal'lição do imperio, No § · 25 propõe a cornmissao .que se con- houve mais de uma pessoa que quizesse arre-ceda sómente· a quantia de 82:270$ para a niatar a illuminação; mas eu· repelli sempre illuminação do municipio do Rio de Janeiro, esta pretenção, convencido de que neste caso, em lugar de 90:579$. Em todos os orça· e em outros semelhantes, embora o governo nrentos anteriores a despeza calculada para gaste mais alguma: cousa, convém mais do cada um lampello no municipio do Rio de Ja- que economisa1· com detrimento do serviço neiro tem sido na razão de 4$800, compre· oubiico. 
hendida a despeza do material e do pessoal. • No § 26 a commissão propõe as seguintes Neste orçamento, porém, parn 1840-1841, reducções -em lugar de 141:068$-104:500~, que eu creio que não foi feito debaixo da - abatendo·se, 1°, dous con los na· consignaçno inspecção immediata do nobre ministro, ou para o chafariz de .Santa Rita; 2º, 14 contos talvez já estivesse feito ou elaborado quando para o encanamento de ferro para o mesmo S. E:x. entrou para o ministerio, vem uma chafariz; 3º, 2:436$ na quantia consignada para conta que eu chamarei de estalajadeiro, uma conservação dos aqueductos e fontes da cidade, conta por miudo, quando nos orçamentos an·· restabelecendo a mesma quantia pedida no teriores essa conta vinha englobada, calculando- anno passado, que foi de 28 contos de réis; 4º, se a despeza por cada um 1am peão. 6 contos na consignação pedida para a obra do Ora, sem entrar no exame dessa conta, que collegio de Pedro li; 5°, 132$ na rubrica dos pela primeira vez apparece no orçamento 'para vencimentos do inspector geral e mais ernpre-1840 a 1841 direi a S. Ex. que me parece gados das obras, restabelecendo a consignação que calculando-i::e a despeza de cada um dos de 8:436$, orçada no armo passado ; 6º, a lampeões em 4$ ou 4$100, S. Ex. fica muito quantia de 12 contos de réis para ultimação do habilitado para satiefazer a semelhante des- edificio do .museu nacional. . peza. Tanto isto é verdade, quanto me consta Eu direi ao Sr.ministro do imperio as razões que, mandando o governo arrematar a i11umi- · que teve a commissão para propôr cada uma nação da cidade, houve quem se obrigasse a. destas reducções. · fazer essa despeza á ·razão de 3$700 ou 3$800 A primeira, dous contos na consignaça.o para por cada um lampeão. 01·a, eu na.o sou de o chafariz de Santa-Rita, funda-se em que se, opinião que a illuminaç!io da cidade se deva para o chafariz da Carioca, · cujas obras estilo ter por ~rrematação, porque supponho que o em andamento, e que é uma daquellas que, sem resultado será que todos havemos de ficar ás duvida, faz maior despeza actualmente, S. Ex. escuras, e_ que por fim o governo se ha de ver pede apenas 12 contos, parece que o chafariz na necessidade de despender muito mais, por de Sanla-Rita, que ainda não principiou a le-que ha de receber os Iam peões e utensis em vantar-se, e de que ainda não existe vestigio estado de não poderem mais servir. Porém, algum, ficará sufficiente.mente dotado com uma os lanços que se obtiverão servem para de- quantia muito pouco menor do que aquella que 
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SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1839 655 

é destinada para o chafariz da Carioca. Toda
via, se S. ·Ex. provar co1n a couta nlen.sal da 
despeza teita c.01n esse d1afariz que eo111 effeilo 
se gaslão os 12 contos, a commissão não re
sisfüá á evidencia de· taes ducurnentos. Mas 
corno não lhe forão pre,:;e11les obset·vaç0es al
gn rnas, a cornmissão foi obrig"ida ,; n1ei ,cinar 
sobre a b,1se aue tenho o honra de offerecer á 
consideraçao de S. Ex. 

A segunda reducção é de 11! contos para o 
encanamento de ferro para o mesmo chafariz. 
A ratão que teve a comm issão para supprimir 
esta quantia na sua totalidade foi ter vi:sto qlle 
~m or<:,arncntos anleríore:; lambem, desde 1835 
ou 1,-.BG1 todos os anuas se U:m consignauo a 
quantia de 14 eo11Los para o enca11arnento p.-1ra 
o d1:11':u·i:r. de Sauta-llit:1, e que não é possível 
acabar-se sellleiitunle encanamento. Ora, eu não 
:,,;ei em quant0 foi orçada eslu despeza, e q1rnnlos 
qui11taes de ferro são precisos para se fazer esse 
eneanamento do chafariz de Santa-Rita, e por 
quanto se deve pagar cada quintal ; mas pa
rece-me que 40 ou 50 contos que já se têm 
consignado para o encanamento de que se trata 
era o sornrna sufficienle para se fazer um enca
namento ele umas poucas de leguas. Portanto, 
se a qu:rnlia de 1,1 contos não se ha de des
pender neste encanamento de ferro, para qtie 
a comrnissão ha de concedêl-a ao Sr. ministro 
do irnperio? Pareceu que era uma medida 
economica e poliliea o snpprimir inteiramente 
esta clespeza, dim de que os Sc.s. ministros se 
convenção de que, ou hao de applícar os di
nheiros que se lhes concedem para os fins· para 
que são destinados, ou então o corpo legislativo 
não lhes ha de conceder meio algum. Talvez 
seja o melhor methodo de se tomarem contas 
ao· minister-io. Quando o ministerio todos os 
annos nos vier pedir a mesma consignação pàra 
o mesmo fim, provando-se evidentemente que 
não tem applicado o dinheiro para o fim para 
que tinha sido dado, melhor é que o corpo le
gislativo não ]he dê mais dinheiro, porque 
assim talvez que o governo cumpra nwihor o 
seu dever. Esta cem:ura não é feita ao Sr. mi
niJSLro aetunl, porq11e ha pouco entrou para o 
rnitiislerió. Talvez eu deva partilhar nesta cen
sura, mas ernfim me parece que isto é muito 
conveniente. Portanto, se S. Ex. não puder 
demonstrar que esta quantia, durante o anno 
financeiro futuro, deve sei· despendida neste en
canamento, Cl'eio que o não devemos conceder, 
estou mesmo persuadido de que, durante o fu. 
turo armo financeiro, ainda quando se tei1ha de 
pagar alguma parte desse encanamento de ferro 
que ainda não esteja feito, quatro ou seis contos 
serião sufficienlt:s para occorrer â esl.a despez.i.. 
Portanto, quando esta consignaçao não deva 
ser inteirameute supprimida, póde ser muito 
reduzida. . , 

A commissao espera que o Sr. ministro, pelo 
menos1 mostt·e a quantia que se despend~u com 

este encanamento, e qnanto se pagou ao em
prezarío ou pessoa encarregada de o fazer du
rante cada um do:; annos de 1837, 1838 e 
1839. fato deve con~tar na secretaria do i m
perio, onde devem e.st.tr registradas as ordens 
expeJiclas para estes pr1ga1nentos. Segundo os 
esclarecimentos que der S. Ex., talvez a com
missão anrrn':I a aue·se consigne urna auantia 
para esta despez;, mas nunca 14 coritos de 
réis. 

A commissão, abatendo 2:436$ na quantia 
pedida para conservação de aqueductos e- fontes 
da cidade, restabelece 26:000$580 pedida no 
anno passado. A raz:'.to que teve a commissno 
foi porque n:lo se prova pelo orçamento apre
sentado pelo Sl". ministro a razno por que, du
rante o anno de 1840 a 1841, se deve gastar 
uma quantia maior com a conservação dos 
aqueduc:tos, etc. 1 do que aquella que tell1 gasto 
nos annos anteriores. A commissão adoptou o 
µrincipio de não annuir a nenhum augmenlo 
de despeza sem qt1e elle se justifique plena
ment9i porque, supposto acredite . muito nas 
palavra's de qualquer ministro, todavia, quando 
a camara conferio á con1missão a ho.nra de a 
nomear para examinar o orçamento, foi para 
que ella acreditasse, não lanto nas palavras 
dos Srs. ministros, porqtJe então não fôra de 
mister mandaL' examinar os orçamentos, mas 
para se cond1nir pelos documentos e infor
mações que se lhe pudesse ministrar ; e como 
áciirca deste augrnento de despeza a commissão 
não vio documeuto algum que o pudesse com
provar, entendeu que devia conservar a mesma 
quantia pedida e votada no anno pa.ssado. 

Abatell tambem a quantia de 6 contos na 
consignação pediçla pam a obra do collegio 
Pedro II, ficando o ministerio do imperio com 
a consignação d~ 12 contos para este fim. N~o 
entrarei no exame moral desta medida adap
tada pelo governo ou pela administraç1lo de 19 
de Se.lembro. Eu r·eprovo altamente a des
truição do collegio àe S. Joaquim, e sua me
tamorphose em collegio Pedro II ; mas muitas 
vezes é peior remediar urn mal e restituir a~ 
cousas ao seu antigo estado, do que tolerar esse 
mal: muitas vezes é preferivel continuar com . o 
mal do que emendal-o, remediai-o inteira
mente. E como o inal já está feito e p_ouco ou 
nenhum remedia poderá ter, a commissão en
tendeu que devia concedei'.' alguma consignação 
para algumas obrns e reparos .que seja prncbo 
fazer no collegio Ped1·0 II. Porém pareceu-lhe 
que 18 contos de réis ero.o um sacrificio muito 
gmnde, e que 12 contos suppririão, e suppriria.o 
muilo bem a esses reparos1 concertos e obras 
que ainda têm de fazer-se nesse coUegio. Eu 
creio que o Sr. ministro tambem não fez obser
vação alguma sobr·e esta rubrica de despeza que 
faça com que a commissa.o mude de opiniã.o 
e continue a dar a quantia de 18 contos de réis. 

A commiss:'.i.o reduzio tambem 132$ na 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:41 - PÃ¡gina 23 de 23
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rubrica dos vencimentos do inspector geral e 
rnais empregados das obras pela mesin a razao. 
A commissão não sabe JJOL· q.ue motivo se 
augmentárão as gratificações desses em pregados 
publicos, e portanto não annuio a esse ang
mento de despeza. Ora, eu creio que se a razão 
de se augrnentarem as gratificações a algum ou 
alguns empregados das obras publicas é a razno 
geral de que os vencimentos dos empregados 
publicos .são muito diminutos, então seria de 
miater que se fizesse a medida exte11siva a 
muitos outros empregados. Mas como a com
missão não vio que o governo allegasse este 
pretexto para o augmento de taes gratificações, 
nem que. tomasse a mesn1a medida relativa
mente a muitos o~t1·os empregados qnc e~tão 
debaixo da repa1'lição do impe!'io, i11cli11011-sc a 
reprovar este augment.o, emquanto nll.o se lhe 
demonstrar o verdadeiro molivo que houve para 
elJe se ve1·ificar. 

A commissa.o supprime tambem a quantia 
de 12 contos pedido para a ultimação do edi
ficio do museu, pela mesma razão já ex.posta 
de que esta quantia tem sido consign~da pot· 
outras leis, e o mus!m continua. a estar no 
mesmo estado, necessitando de reparos e de 
obras, o que prova que a administração, qual
quer que seja, não deu a esta consignação o 
destino que devia ter. Portanto, o meio de 
obrigar o govemo a cumprir o seu dever, ou 
pelo menos de o corpo Ji•gislativo não ser inu
tilmente oneroso aos contribuintes, é nao dar 
aos ministros senão aquelle dinheiro que elles 
por força hão de despender nos objectos para 
que são destinados. A commissão, portanto, 
está. tambem resolvida; emquanto não se lhe 
provar o contrario, a não annuir corri seu voto · 
para que os ministros continuem a abusar das 
leis, e mesmo a escarnecer do corpo legislativo. 
Deste modo ha a utilidade de se diminuírem 
as despezas publicas, e de não se ver· o corpo 
legislativo na necessidade de impôr maiores 
encargos aos contribuintes sem uti1idade pu-
blica. · 

São estas as redoeções que a com missão 
entendeu que devia propôr ao ministerio dos 
negocios de, imperio. Eu desejaria que ·o Sr. 
ministro, depois de ter ouvido a um dos 
membros da commissão, expenàesse a sua 
opinião sobre tudo quanto tenho dito, e mos
trasse que, sem embargo de todas as conside
rações, deve preferir ainda assim o orçamento 
apresentado pelo governo às emendas e re
ducções que a commissão propae, e que tenho 
justificado com os motivos já produzidos. 

Um dos nobres deputados que hoje falJárão 
sobre o parecer da commissão fez duas ·obser
vações : uma sobre a quantia consignada para 
os correios, e entendeu que a com missão de
veria deduzir a quautia de 10: contos de réis, 
por ser um excesso de despeza, e mesmo uma 
violação de lei, porque quando a lei autorisQu a 

udrninistraçno para augmentar as gratificações 
dos empregados do correio, obrigou-a ao mesmo 
tempo a não exceder a qnantia votada ; a outra 
observação do nobre deputado foi a respeito 
do museu, porque po.r um decreto do mi
nisterio passado se linha concedido a grati
ficação de 200$ a um dos empregados do 
museu. O nobre deputado entendeu que o 
ministro tinha lambem violado a lei, dando 
um ordenado que constantemente tinha sido 
recusado pelo corpo legislativo, quando offere
ciclo como emenda na discussão da Jei do 
orçamento. En considero maito razoaveis tQcfas 
estas obser\'ações füitas pelo nobre deputado ; 
mas como o governo entendeu dever augmentar 
a gralificaçAO dos empregados do correio, e 
como esses empreg;ldos já estão de posse 

.deste augmento de vencimentos, julgou a 
com missão nno dever ir offender interesses 
adquiridos. Se é máo aug111entar os venci
mentos dos empregados pul>licos sem um mo
tivo justo, é pessimo diminuit· esses venci
mentos depois q11e o empregado publico os 
percebe. Além disto, na medida legislativa que 
autorisou o governo para augmenlar os venci
mentos dos empregados do correio, se diz 
que qualquer medida que o governo tomasse 
ficaria dP.pendente da appronçrw do corpo 
legislativo. Portanto, a occasiao mais propria 
para se approvar ou reprovar a resolução que 
tomou o governo, e as bases que adoptou 
para essa resolução, parece que não é tanto 
quando se trata das discussões da lei do orça
mento, quando se trata de uma medida especial 
que qualquer membro da camara póde iniciar a 
este respeito, approvando ou reprovando ex
pressamente a resoluçllo que tomou o governo . 
. O nobre deputado mostrou quanto erão 

falliveis as bases que o governo adoptou 
quando teve de augmentar os vencimentos 
dos empregados do correio. Segundo consta do 
relatorio do Sr. ministro do imperio, o governo 
tomou por base do augmento 20 por cento no 
município da côrte, e 40 por cento nas mais 
provincias. Se todos os veucimentos dos empre
gados do correio estivessem bem regulados, é 
evidente que a base era muito bem tom:.tda ; 
mas desde que se tem provado e se na.o póde 
negar que havia uma desigualdade flagrante nos 
vencimentos desses empregados, adoptando-se 
a mesma base, segue-se que se conservou a 
rne::1ma desigualdade pre-existente. Mas isto não 
se deve discutir agora, mas quando se tratar . 
de uma medida especial a este respeito. Um dos 
membros da com·missão tinha preciosos tra
balhos sobre este objecto : mas infelizmente, 
sendo procurados, não apparecêrào, e portanto 
·a comrnissão se vio privada de os ·poder apre
s'én-tar talvez nesta sessão ; ·mas ou os apresen
tará em onlra ses-são, ou o membro da com
missão a quem me refiro, que é o Sr. Souza 
Martins, poderá ofl'erecer o projecto que CQ· 
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SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1839 657 

meçou a elaborar sobre este assumpto. Parecc
me, porém, que consignando·se a quantia pe~ 
dida peio governo para pagarnento destes em
pregados, nem por isso se approvão as bases 
que elle adaptou ou as alterações que fez sobre 
este ramo ào serviço publico. Se a camara en
tendesse que votando esta quantia na lei do ot·
çarnento se approvavão as medidas pouco re· 
flectidas do governo, eu não teria duvida 
nenhuma de votar pela reducçllo de 10 contos de 
réis, Creio, porém, que é verdadeira a minha 
opiniac, de que a camara votando nesta cccasíao 
nao approva nem reprova a medida do go
verno. 

Se V. Ex. me deixasse coniinuat amanhã .... 
O Sn. PRESIDENTE : -Só o posso fazer por 

voluçào da cnmura. 

O Sn, L1111Po DE ABnEu: - E11 me sujeito a 
el1a, tenho que fallar sobre as emendas. 

A discussão fica adii\da pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 

mesma de hoje, e levanta a :.essão ás duas e um 
qual'to. 

PRESJDENC!A DO SR. ARAUJO VIANNA 

Smn.1Amo.-Expediente.~Ordem do dia.- Va
rios prqjectos.-Discussão do parecer i;obre o 
officio d~ senado. Discurso do Sr. Barreto 
Pedroso ; a dictadúra; a representação ·da 
Bahia, ete. etc. Re8posta do Sr. :A ndrada 
lYlacli~do i o medo ào· senado ; anedocta; D. 
João V e o espeto de Alcobaça; antes a anar
chia do que o despotism,o.- Urgencia.- Or
çamento do imperio. Discurso do S1·. Limpo 
de Abreu, etc. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo qne se reune numero legal de St·s. de
putaàos abre-se a sessão, lê·se e approva-se a 
acta da antecedente. 

' .. 

Faltão com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza ·Martins, Cava]canti de Albu-, 
quergue, Torl'ello, Cintra, Bustamante, Carneit·o 
Lea.o, Alei biades, Pinto Coelho e Assis . Mas
carenhas; e sem ella os Srs. Souza Franco e· 
Francisco do Rego .. 

EXPEDIENTE 

Vai á mesma commissl:\o o requerimento de 
Antonio José Fernandes. 

O mesmo Sr. lº secretado passa o lêr os se
guintes pareceres: 

e< Alguns alumnos da esco1a militar' repre
senUlo á esta augusta camara, pedindo serem 
contemplados na leí do 1Q de Outubro de 1834, 
visto que por estarem estudando na escola não 
deve111 ficar privados do que co11cede a supradita 
lei aos officiaes empregados nos corpos, aonde 
os snpplicanlcs se ach!io, nrto obstante lerem 
ol'tido Jice1iça para cstud:uem. A rommissno 
de mal'inha e guerra reconhecendo a necessi
dade que tem o exercito de ol'ftciaes babeis, e 
altendendo a que; pela falta de escolas mili
tares nas provincii:ls, muitos officiaes dos corpos 
alli estacionados ficariâo sem os estudos das 
armas a aue oertencem. auando os da côrte te
riao toda ·a fa~ilidade d~ se instruir, é de pa
recer que os supplicantes sejão deferidos com 
a seguinte resolução: 

<( A assembléa geral legisl ali va resolve : 
e, Artigo unico. A lei do 1 º de Outubro de 

1834 comprehende os officiaes dos corpos do 
exercito, que estudarem na escola ~nilitar da 
côrte. 

« Paço da cainara dos deputados, 16 de 
Agosto de 1839.-Carvalho de Mendonça.
Lima e Silva.-Rodrigues Torres. }1 

O projeclo é julgado objecto de deliberaça.o, 
e manda-se imprimir. 

« Antonio Gomes Leal pede a esta augusta 
carnara a continuação do pagamento de uma 
gratificação de 200$ annuaes, que lhe fôra ,:;o n
cedida pol' serviços seus, e de seu pai Fratl· 
cisco Gomes Leal,· pelos serviços que presl:irn 
na c~lechese dos índios na provincia de Minas
Geraes, a qual se considero11 cornprehendída 
na generalidade do art. 20 § 66 da lei de 1,5 
de Dezembro de 1830, qne supprimio todas as 
pensões :na.o approvadas. A eom misss.o do orça
mento da fazenda, observa que como igual 
pensão, que se acha . · comprehendida nesse 
mesmo artigo e paragrapho da lei citada, á do 
Dr. Roque Schuch, já foi m;mdada pagar pela 
resoluç1'lo de 19 de Agosto de 1837, n. 41, · nilo 
obstante na.o ter sido ainda approvada, e es
tando no mesmo caso o supplicant.e, parece que 
deve ser deferido por urna igual resolução; por 
isso offerece a seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislalil/a resolve: 

« Art. 1". A Antonio Gomes Leal compete a . 
pensão annual: de 200$, que lhe foi conce-

0 SR. 1° SECRETARIO dá conta do expediente, dida por. provisões de 17 ~e Setembro e 29 · 
fazendo· menção de que se remette á com- de Novembro de 1828, desde que lhe foi 

. missão do orçamento d~ fazenda o mappa de- suspensa. 
monstrativo dá sub~tituiçãô · e assignatura·· ·do << Art. 2'>, Ficao revogadas todas as disposi· 
papel-~oeda'. , . çêies em contrario. 

Remet\e~s.e ~ com~issão de marinha e guerra- . . « Paço .da camara dos deputados, 9 de Junho 
o requerimento de Joaquim · José de Souza de 1839. - M. N. · Castro e SUva. - J. F. 
Vianna. Vianna.-Carneiro de Campos. " 

TOi\10 IJ 83 
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658 SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 18~39 

Não é julgado objecto de deliberação. 
cc O desembargador d;i antiga casa d:.t suppii

cação Francisco da Frunça. · l\liurnda, repre
sentou ao governo a injthliça contra clle pea
ticacia pot· ter sido aposentado com 450$, metade 
de seu ordenado, pelo decreto do 11) de Se
tembro de 1824, pedtndo não sórnenle o seu or
denado por inteirn, como a restitui,;ão da outra 
metade, que deixou de perceber desde o dia em 
que fôra aposentado. O governo altendeu á pri-
·r ... -.ô;,..º n~r~r.J ,lo cn~ nrofa.1111.õ,'II D n~n. t1-:1 ~cio-1n1rl~ 
.1,.1,.,1,'-',1.t '-" t'""&. L,._, \.-4'-" "-1'-'l~ ,t-11. VLll...lJyuv,- v .._ ... ~-.v .1,.1-u, ...;,vz,u"'..-.'-' l"' 
com o que se confoe1na a cl)mmissão, e por 
isso é de paeecer, que sejào approvt1do:3 os 
dous dc~crelos do g-overno. n,Ha o m1i-> off~rece a -- ; - -- - - - - - - - - - -- - o - - - - - - - -:, ~- - - - - -.1 .• - - - -

seguinte t'esolução : 
(< A assem bica geral legislativa l'esulv(,• : 
e< Ficão app1·ovados o:5 uecrdos do p;ovcrno do 

lº de Dezenil:iro de rn24, que a11oseÍ1lo11 1'.otn 

450$ ao desembargador da antiga casa da snp· 
plic.içllo Frnncisco ela F'rança Mil'at1da, e o 2º 
tle 11 de Junlio de 1839, que elevou essa 
quantia a 900$, que d'ura em cfürnle ficará 
percebc~n<lo. 

e( Paç:o da camara dos dcp11tados 1 7 de Agosto 
ele 183!). -J. Lll. C. da Citnha.-.ill. L Caval
canti de Lacerda.- Gome8 da Fonseca. " 

Julga-se o prnjeclo ubjedo Je . <leliberaç~o, 
e manda-se imprimir. 

« ,José de Cuperlino Ferreira, contador do 
arsenal de guerra desta cô1·te, requereu que o 
seu ordenado, que .é de 1:400$, fosse igualado 
ao do contador do arsenal de mariuha, que é de 
1:600$. A commissao para podel' deferir a sua 
pretenção pedio i11fo1·rnações ao governo, que 
mandou ouvir ao director do mesmo arsenal 
de guerra, o qual l't:spondeu que senJo o seu 
empt·ego de igual categoria, e sirnullaneamenle 
ao seu pensar de não menor trabalho, julgava 
que iguaes deveriao ser os seus respectivos 
vencimentos, parecer com que se não conforma 
a commissão pelos motivos que passa a ex- · 
pen<ler : 1", · porque o lugar de contador da 
marinha é de maior trabalho pelo continuaclo 
serviço daquella repartição : e 2", que não che
gando as rendas d_a nação para s1:1as despezas, 
na.o se podem augmenlar os ordenados dos se1• ... 
vidores do estado ; portanto é de parecer que se 
indefira a sua pretenção. · 

<< Paço da ca1nara dos depuh1dos, 2.4 de Julho 
de 1839. - J. M. Carneiro. da Ounha. - Go
me8 da Fonseca. " 

E' approvado: 
« O parocho da villa d~ Linhares na pro

vincia do Espírito-Santo, requer que pelas 
rend.as geraes do imperio, se mande fazer os 
c~ncerlos de que necessita. a igreja matriz 
daquella v'illa, . allegando o já ter requerído 
ao presidente da provincia, e nada haver con
seguido. 

« A 211. commissão do orçamento julga q·ue 
depois da publicação do _ acto addicionaJ, as 
despezas com. Q~ ~emplos nas pro vincias, a:3sim 

como com os parochos, se tem considerado des
pezas provincicie:5, e por con:5equencía à res
pectiva, assembléct pwvincial do E:ipirito-S;;mto 
;~ompete proviJenci~r a: respeito do que requer 
_ _ ______ .. \ _ _) . _ • 1 l _ _I _ T ~ _ t_ _ , • * .., 
u parocuo ua vllla ue Lmnares ; e ponanto e de 
parecer qL1e o requerimento seja enviado ao 
governo~ parn qL,e o remetta á assembléa pro
vincial da provi.ncia. do E~pirito-Santo, á 4uern 
compete deferil-o. 

<e Par;o da camara dos deputados,. 31 de J ullw 
rfr, 1 ;-1.:,tçi - Rnn,;,.rr. JLfn,;,finc, _ J P r.;'""'" ,:,n ............ _-..,..._V'• .,,_,V\.'V,..,\N" ... ,.--.,.,;,·• VU,V".I• ..i::....Lo _._ I .J.....JI.JllfJYV t-t,c;, 

Abrea. - J. lJf. de Brito.)) 
Fiea adiado por se µeJir a p:1lavra. 
« A mes:c\ d,1 ve11er,1vel ordem terceir,, dos 

mi11i1110,,; d0 palL'J<tt'dt:'I. S. Frnneisco de P,lllla, 
ee:slabelet:iua ne,:,;la cidade do Rio ele Janeiro, 
repl'esirnta :í e:sl;i a11µ;11:sta camMa aue instituída 
elfa lia pouco:; an11:i,,; pe!u piedalle de algnns 
fieis, e co1n o intento de soccorrer a seus irmãos 
desvalidos e desgt·aç..tdos, estabelecera um hos
pital de t:àl'Ídade ; e havendo esses pios estabe
lec_i rnentos mel'ecido sempre a protecção dos 
monarchas, req11et· que as graçHs coneedidas 
pelo alvará de :t8 de Setembro de 1810 á santa 
casa Ja rnisel'icoruia de::;la côrtc, se estenda ao 
hospital da ord1::u1 tel'ceira. de S. Francisco 
de Paula. 

<r A commissão do orçamento da fazenda 
observa que o hospital d,1 ordem terceirn de S. 
Francisco de Paula não eslá no mesmo caso da 
santa casa da misericorJia, porquanto aquelle 
só recebe ao:5 seus irwãos desvalidos, quando 
e$la re<,;ebe a t~dos os cJesgraçados, por i:,;so, e 
por outras con::;1derações é de fJêlrecer que não 
tem lugar o qut: peJ8. 

cc Pctço da tarnara dos deputados, 21 de Julho 
de 183B.-ilí. N Castro e Silva.-J. F. Vicinna. 
- C. Garnefro de. Oarnpos. i, 

Fica adia.do por se pedir a paln.vra. 
« O coronel de engenheiros João Vicente 

Gomes, expondo as vantagens que devem re
sultar da ernpreza de fornecer por meio de 
cancs subterraneos ás cas~s desta capital a ao-da 

. ~ 

necessana aos usos de seus habitantes, appli-
cando-:se para e::ile fün uma parte da que para 
ella é coill\uzida pelos aq·ueductos publicos, se
gut1<lo o plauo por elle concebido, e organi::iado, 
rel(uer a esta. a.ugu~la camara a inliispeusavel fa. 
culdade _para levar· a effeito a obra projectada, 
por ine10 de uma comµauhia, e mediante as 
clausulas e condições exµressadas nos artigos 
que acompanhão o seu requerimento. 
. « A _commissào de cominercio, agricultura, 
rndustrrn e urtes,. eirn minando a materia, não 
pó~e desconhecer com o supplicante, quão util 
seria ao publico desta côrte, e aind;:l ao estado 
em geral, se urna se1nelhante emp.reia se hou
vesse de realisar, tirando-se proveito do feliz pre
dicado, de quegosaa ca~iital do imperio, pol:isuindo 
abundante nascentes d agua preciosa no cimo das 
elevadas montanhus que se Jhe avesiuhao, pois 
por este meio não só poderião os particulares 
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gozar desse commodo in,:ipreciavel, mas a.inda 
fPrilin rlr> p~r1it>ípar rlPllPtndos os estabelecimentos 
publ icos, como suo os arsenaes de marinh.l e 
guerra, aquartelamentos, hospitae~, e todas as 
officinas da e~tado. com incalculavel economia 
de braços e desp~zas. Como porém reconhece 
que t·ste objecto está denlro das faculdades do 
poder executivo, na conformidade dn lei de 29 
de Agosto de 1828, que o autorísou a celebrar taes 
contractos, estabelecendo para isso um pro
vidente reg1Jlamenlo1 é a mesma commissn.o de 
parecer que o presente requerimento e proposta, 
sejilo enviados ao governo pela reparlí,~ão com
petente, para que pussno ser tomados na con
sidernçuo que merecerem. . 

« Pnço da carnarn dos deputados, 29 de Ju1ho 
de 1839. - Francisco Gmnes de Campos. - H. 
Fen·cú-u Penna.-J . .A. de Lemos. )) · 

Fica :-idiado por se pedira p:d:ivra. 

PRIMEIPu\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

LEITURA DE PROJECTOS E INDICAÇÕES 

Jufgíl-se ohjeclo de deliberação e vai a 1m· 
primir o .seguint1~ projeclu: 

cc A a~sembléa geral legislativa resolve: 
cc Art. 1", O córte do páo-brnzil fica reservado 

aos pt·op1·íetaríos dos terrenos que o prodm:irem, 
e naquelles por elles le~alrnente autoriimdos, e 
serú pago o quintal pela fazenda publica a 8$ 
nas províncias das Alagôas, Pernambuco e 
Parahyba, e na do Rio Grnnde do Norte 
a 6$. 

(( Arl. 2º. Os proprietaríos dos terrenos que 
prnduzirem o dito páo ficão responsaveis µelo 
contraba_ndo1 urna vez que fica garantida a sua 
propriedade, e serllo rnu !lados na terça parte do 
valor dos mesmos terreaos, cuja sornma será 
recolhida ao cofre da receita provincial. -Salva 
a reda.cção. 

(e Paço da csmara dos deputados, 17 de 
Agosto de 1839. -J. jjf. Gai·neit-o da Cunha. >) 

Não se julga pném . objecto de deliberação 
este oulr~ projecto do mesmo illust.re deputado : 

cr A assemhléa geral legislativa resolve : 
« Art. lº. O crime de furto não é afiançavel. 
cc Art. 2°. O crime de .furto até a quantia de 

4$, será punido summaria e cort'eccioualmente 
pelos juizes de paz, municipaes, prefeitos e juiz~s 
de direito, applicando em proporçM ao deliclo 
as penas de prisão simples, com traba}ho, e 
~ulta correspondente. 

,e Art. 3º. Ficão revogadas as leis em con
trario. 

<< Paço· da camara dos · deputadôs, 17 de 
Agosto de +839. _; Salva a redacçrto. - J. M. 
Carneiro da . Ounha. » 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Contínúa a discussa.o do parecer da com~ 

missão de constituição sobre o officio do senado 
convidando esta camara a nomear uma com
missão do seu seio para se unir á da outra 
camara. 

O Sr. Barreto PedNso : - Sr. presidente, 
hontern tive a honra de fazer algun1as obser· 
vnções em resposta ao nobl'e deputado (o Sr. 
M,n .. f1rc1 k1r"Ul''ll"'icr-l'I\ • c-llnnf\nhn. l'H1.o. nrt"\uD; nn 
,J,.J,L(.L{l.,JIJ.l. .L J.u,.1u1.:11 .. ~.1 • .::;"UlJJJVLJLLV ~ ......... J-11.V9f'\.,l C\.V 

nobl'e depntado que elle nllo tinha convencido 
a comrnissão de contradicloria; lambem julgo 
ter provado que os factos por el1e apresentados 
não lendiao de maneira c1lgnma a provar que 
hon vess1~ u ,n plano de eslahelecer a dictadura 
no Brm::il : hoic ainda insistirei a resoeito desses 

, fodos 1 e p,ela ·;ninha vez pedirei ao ~obre depu
tado q11e nos repetio a pass,,gem de Cicero :
Ni/1,il artis, nihil molin's, etc., etc.,-dando assim 
a ente1~dcr que eslav·a perfeitamente intei
rado de planos e mant>jos de revo]1Jcio
naríos (porque revolucionarias chamarei sempre 
áquelles que tentarem estabelecer a dieta
dura no Brazil) (apoiados), pedirei ao nobre 
depnlado que haja de manifestar nesta casa 
esses planos, esses rnanejos1 como fez Cicero 
accusando Catilina; e tanto mais cumpre 
saber de taes manejas, quanto a repre
sentaçno naciona1 é a primeira encarregad~ de 
velar na guarda da constitllição e da monarchia 
repreÚinlativa. E' preciso saber quem são esses 
agitadores, pa1·a que a camara possa cortar o 
mal pela raiz, conhecendo perfeitamente a sua 
origem, e para que a cornmissão a que tenho a 
honra de pertencer possa repellir de si qualquer 
pensamento que contra ella possa nascer das 
palavras do illustre deputado. 

O nobre deputado apresenton-nos aqui um 
pedaço do discurso de Cicero para um fim 
inteiramente contrario ao que se propnnha o 
orador-romano quando o pt'oferio ; neste dis
curso tinha em vista o orador armar o poder 
depcsitaclo em suas mãos paríl repellir a sedíçM 
promovida por Catilina ; por consequencia essas 
palavras se podia.o applicar aqui para mover 
os representantes do povo a armar o g{}verno 
contra a rebellião ciue apparece, não prernedi· 
tada, mas já empenhada. 

Quando fallei ácerca da representação vinda 
~a Bahfa, não me occorren responder imme
diatamente a um dos pensamentos do nobre 
deputados a este t'espeito ; · elle nos disse que a 
representaçno da Bahia bem mostrava ser obra 
de traficantes de africanos. Eu entendo, se
nhores, que é dever da representação da nação 
defender a honra de seus concidadãos quando 
aqui maculada (apoiados); era preciso que ~ 
nobre deputado não lançasse tão vagamente 
uma imputação desta natureza. EUe disse que o 
crime não anda só, que um ci;-ime é acompa.
nhado de outro. Era preciso que o nobre de
putado nos tivesse convencido dos crimes dos 
signatarios dessa . representação, . nos tivesse 
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provado que elles erão traficantes de africanos, 
para então lançar-lhes semelhante imputação. 
Eu entendo que devemos ser mui comedidos, 
que nllo devemos lançar contra quem quer que 
se}• accusações de qualquer natureza, sem que 
esl(0 jamos munidos de competentes provas ; é 
daqui que deve nascer o respeito que 1:ada um 
cidadao deve [ributar a outro ; por'lue é este 
respeito, na minha opinião, o primeiro ele
mento de ordem, a primeira base-de segurança, 
o primeiro fundamento da união. 

01·a, só porque os signatarios da represen
tação pedirão á assembléa que revogasse a lei 
de 7 de Novembro, póde-se-lhes lançar o labéo 

.de traficanles de africanos? Se tal argumento 
procede, igual labéo póde · o illustre deputado 
lançar sobre a assembléa da sua provincia, 
sobre outL·as muitas que têm pedido senielhante 
medida, porque se tem entendido que o Brazil 
. não póde dispensar esses braços para a sua 
lavoura. E' preciso convencer aos nos~os con
cidadãos de que outros, que não estes, são os 
meios de supprir a falta de braços que deixou 
a abolição do trafico de africanos. Tenho res
pondido á esta parte do discurso do nobre de
putado ; passarei agora a outras observações. 

Sr. ,,residente, grande sensação notei honlem 
Ili' carnara quando fallei em dictadura; hontem 
mesmo tratei de explicar ; é preciso que as pa
lavras sejão entendidas e interpretadas segundo 
a opinino de quem as profere. Admirou-me 
summamente, Sr. presidente, que apparecesse 

· tno grande espanto na casa quando proferi a pa
Javra-dictadura-, e que appatecesse esse 
grande espanto do lado a que pertencem os 
Srs. que mais claramente têm aqui pedido a 
dictadura (1··iBadas fronicas nos bancos da op
posiçã,o) ; ainda soão nos nossos ou\·idos as ex
pressões de nm illustl'e deputado desse lado 
com que nos pedia medidas ampli,ssimas, exfra
ordinarias e illi1nitada.9; e que outt'a cousa é a 
dictadura P Dar-se-ha que os nobres députados 
se horrorillem com a palavra e não com a idéa 
t:xprimida pela palavra? Dar-se-ha que os 
nobres deputados se horrorisem com o nome 
e não com a cousa? Pois quem pede medidas 
a1n'f!lissimas, extrao,·dinarias e il!imitadas, que 
mais outra cousa pede sen!ío a d1ctadura ~... . 

O Sa. MARINHO :-E quem as negou, porque 
é que as.q~er hoje? · 

O Sa. Bu\RETO PEDROSO :-E quem pede 
medidas adequadas, sufficientes e necessarias 
para os _rebeldes sere!Il comprimidos, para que 
a rebelhão não progrida, para que os cidadãos 
pacilicos tenhão prolecção e ab'rigo; quem quer 
isto, pede medidas ampli8simas, extraordinarias 
e_ illimitad!l.B ?-Quem demonstrou aqui a neces
sidade de semelhantes medidas P Deveria esta 
ter sido a base dos argumentos do nobre de
putado , para fundar lodos os seus argumentos 
deveria provar que a com.missão se propunha a 

este fim, deveria ter demonstrado que as duas 
commissões reunidas er·ão· investidas dos po
deres que costum~o acórnpaohar uma com -
missão de salvação publica ; mas isto foi o que 
se não provou. Quem, pois, pede uma com
missão de salvaçll.o publica? Quem pede me
didas mnplissimas e:m1·ao,·din.arias e illimi
tadas ? Eu sou o primeiro a negar o meu voto 
a semelhantes medidas ; mas porque nego o 
meu voto a isto segue-se que deixarei de armar 
o governo com ·a força necessaria para pre
encher os fins de sua alta missão? Não, Sr, 
presidente; já disse hontem, r~pito e repelirei, 
porque desejo que o Brazil todo conheça as 
minhas idéas - hei de armar quanto ern mim 
couber o governo.da força nccessaria para re
pellir os rebeldes, para cortar a cabeça da 
anarchir1: e tanto mais de hoa -vontade faço_ isto, 
quanto receio, e receio sum11111mente que as leis 
fracas que temos, que a autoridade fraca como 
se acha nos ponhão na terrivel necessidade-ou 
de armarmos urn dictador, ou de o sotfrermos 
(dictador na accepção dos nobres deputados). 
Os nobres deputados sabem o estado a que 
fOl'ão le11ados os povos por certas Oieorias, 
os nobres deputados sabem quaes forão os 
poderes que se det·ão a Rosas, homem com 
qnem aliás sympathiso pela coragem com que 
tem defendido a nacionalidade do seu paiz, 
mas cujo despotismo detesto ; é para evitar 
que o meu paiz chegue a tal abysmo, é para 
impedir a dicta:dura de· um despota militar que 
eu desejo que o governo seja armado da força 
necessaria. 

O nobre deputado a quem tenho a honra 
de responder, desconfiando, e desconfiando 
-com razão, que seus argumentos não pudessem 
produzir o fim a que se propunha, tratou 
de mover-nos por dous objectos da maior im
portancia ; o primeiro tfrado da augusta pessoa 
do monarcha brazileiro, · o segundo de nós 
mesmos. O nobre depuêado disse que nós 
iamos co,nprometter a sagrada pessoa do mo
narcha brazileiro. Sem duvida nenhuma sel'ia 
muito para desejar q'ue o nobre deputado nos 
fizesse ver que queriamos a dictadura, e assim 
compl'ometter a pessoa do monarcha ; mas a· 
dictadura da maneira por que a entendo é para 
sustentar a monarchla-constitucional ; por con
sequencia, o argumento do nobre deputado de 
nada· serve. 

Outro argumento que se dirigia a mover.-nos 
foi a idéa d~ Danton caminhando para o pa
tibulo i e pergunt-0u-nos o nobr:e deputado se 
teriamos coragem para, como Danton, arrostrar 
a morte. Sr. presidente, a comparação é bas
tante esteril ; pois nós pretendemos apresentar 
as medidas que Danton . apresentou P Estamos 
nestas circumstancias ?. Pelo contrario, é para 
que nã(! sejamos colll os Dantons levados ao 
patíbulo que eu quero medidas fortes ; é para 
que eu e meus concidadãos possamos contar 
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co~ garantias para nossas pessoas, .Qossas pro
priédades, que eu quero as medidas neces::iarias, 
cuja falta tem produzido tantos males no nosso 
paiz :. quantas victimas têm sido sacrificadas 
no Pará e Maranhão! Nem idade, nem sex.o, 
nem consideração alguma tem impedido os 
revolucionarios no caminho da perseguição e 
das barbaridades I E poderemos nós tolerar 
· que isto progrida? Procurar remediar esses 
males, fazer com que deixe de correr esse 
sangue será querer uma dictadura? O nobre 
deputado ha de permittir que lhe diga que
ou não entendo os seus ar-gumentos, ou me 
parece que elles nada valem e que sno mesmo 
contraproducentes. 

Pelo que tenho dito parece- me evidente que 
o parecer da com missão níl.o póde prodnzír o 
resultado de que tanto se mostrou receioso o 
illustre deputado.· Passarei a examinar o pa
recer em s1 mesmo. 

O que diz a commissrio ? - Que se annna 
ao convite do senado; e apresenta com a fran
. q~eza que lhe é propria as razões que a movem 
a 1~to. _A commissão· entende que as camaras 
Jcg,s~allvas se devem sempre prestar a taes 
convites. O senado entendeu, não sei se bem 
ou ma), que era conveniente crear uma com
missão parn, de accôr<lo com o ministerio, 
propôr algumas medidas, e conviria para isto a 
eamara dos Srs. deputados: e por que motivo 
se ha de rec~sar a câmara dos Srs. deputados 
a este convite? Quer a camara a dictadura 
porque nomêa esta com missão? Esta commissão 
nomeada leva· já poderes para executar qual
quer medida como uma commissão de salvação 
publica? Na.o, a com missão lia de expôr nesta 
casa o que tiver passado com a do senado : e é 
isto crear uma commissão de salvação publica? 
Confesso que estou muito· alheio de ·entender 
isto. 

Demais .será decoroso a esta camara. rec.usar
se ao convite do senado P Será decoroso mandar
lhe dizer o que nos insinuou o illustre deputado, 
que se responda ao senado que a camara não 
q1~er norn~ar uma commissão de salvação pu
bhca? Pois o senado nos convida para nomear · 
sernelhar;ite commissão? Com que rundamento 
podemo~· nós chamar commissão de salvação 
publ.ica a n(?rneada pelo se~ado ? Não será istô 
um msulto que a camara vai dirigir ao senarlo? 
E devemos nós, nas circumstancias em que nos 
achamos, quando da união das camaras deve 
partir a mais segura .garantia de ordem ; deve
rem?s nós, nas circumstancias em que mais se 
precisa da união dos poderes politicos, dirigir 
uma offensa desta natureza ao senadc1 P 
· ,Outro funda_meoto de que lança mão a co_m· 
missa.o para dizer que se nomêe a com missão. 
especial é quP. nos achamos em circumstancias 
a~gmn tanto e~traordinarias. E quem· duvidará 
disto P E se amda este anno convidámos o se
nado pa~a, qomear ,Qma COlllrnissão · p_ara CQfil 

outra qossa tra~ar do projecto do codigo do 
commercio, corno recusarmos o convite do se
nado para tratar de algumas medidas exigidas 
pelas circuinstaneias e:xtraordinarias em que nos 
achamos? Não sei, Sr. presidente, por que razão 
o parecer da commissa.o causou tanto susto ao 
n9bre deputado; elle vio neste parecer tao sim
ples, ta.o natural, cousas que o assusta.o ; mas é 
preciso dizer ao nobre deputado que a causa d este 
terror só existe no seu espírito, e não no pa
recer da com missão: a causa deste terror não 
está mesmo no paiz. A cornmissão tem dado 
bastantes provas de que não desespera do · es
tado do paiz ; deseja vêl-o melhorado, ruas na.o 
se tem assustado ; é opiniAo da commissa.o de 
constituição que convêm que o governo apre
sente as medidas que julga necessarias; a com
missão ainda está convencida de que essas 
medidas devem ser iniciadas pelo governo pelo 
melhor conhecimento que tem do paiz, e 
mesmo porque tem de executal-as ; mas este 
motivo não obriga a commissão a recusar o 
convite do senado . 
· Sr . . presidente, tenho dito quanto basta para 

sustentar, na miclha opinião, o parecer da com
missão ; tenho de fazer por· ultimo uma obs.er
vaçiio aos nobres deputados qu~ pediião a pa· 
l,4vra para me combater. Se os nobres depu· 
tados tratarem de refutar as minhas idéas, e 
de combater os meus pensamentos: ou me 
convenceráõ, e neste caso me calarei, ou na.o me 
convenceráõ, e então tratarei de responder~lhes: 
mas se os nobres deputados me attribuirem 
pensamentos que não são meus, idéas q11e não 
ernitti, eu não lhes responderei : . appellarei dos 
nobres deputad<?s para o juizo da camara, con
tinuat·ei assim no meu proposito de não esper
diçaL' o tempo sempre precioso, e muito mais 
ainda nas circumstáncias em que se acha o 
paiz, e por estar a sessão a findar. 

O Sr. Andra!a. Machado :-Sr. presidente, 
tal vez eu devesse seguir o conselho do celebre 
Chiabrera. : 

Va.l sopra l'oro nn bel silenzio assai 
Quando vilta n'eschiva. 

Vale mais que ouro o silencio, quando se.não 
pódc altribuir á vileza. 

Devo porém a" mim, devo á patria dizer o 
que sinto ; permitta-me pois V. Ex.. que eu 
exponha minhas idéas sobre materias inteira
mente extraordinarias, inteiramente. novas i é 
preciso que eu estigmat_ise o parecer da ,:orn
missão ; sinto-o, porque.sou amigo dos nobres 
membros da eommissão, mas não posso con
c?rdar com elles. Principiarei, Sr. presidente, 
servin!io-me da citação de um dramalico ita
liano: 

11 dolor 
Confondi i semi elavagion, si vede 
Talor qnel che non v'e, ció eh~ e pres~nt~ 
N on si vede talor, · 
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A dôr ou affiicçn.o confundem os sentidos e 
a razão, fazem-nos ver muitas vezes o que não 
existt! ; e o que está presente fazem talvez que 
não sintamos. 

Eis o que acontecen ao senado. Permitia
roe elle · apezar do respeito que lhe en tributo, 
que trate de sua conducta, porque nel\a se im
plica a qlle nós d~vcmõs ter iam bem. Vío o 
senado cousas qne nllo existem, assustou-se; 
e o medo e a colera são muito máos con-
,,...-,,l't,,n;.,nc-, • rt. n1nrlA ft~nr, .f,·1 lfn rln. .Ol"'ll.n1~rr;,..._ 
.":!'VUJ'ÇJLV.;:1 j V UJ~UV 1.( t-1./• i'.~llct u-ç; '--lJç151n 

d'nl11rn, torna-nos incapazes de ver as causas 
pela sua verdadeira face ; e W.o incapazes nos 
torna de acerbr com 0s rernedios que de
vemos applicar, que qi1asi sempre em SP· 
melhante estado o remedio que applicamos 
é inteiramente nocivo. O scmido vio as circurn
stancias extraordinarias ; mas o qt1e ha de novo 
&gora? Ha tempo não tinllarnos nós a revo
luçl'\o do Rio Grnnde ? Pois q11anrfo nossas 
tropa:; não tinhào até agora conseguido sohl'e 
as dos rebeldes vanbigens (;.Sta vamos melho1·es? 
O que ~ucccdeu de novo nesle canl0 do 
Brazil ? Urna correria q11e consegpio apndenir- · 
se temporariamente da villa da Laguna, porq11e 
ho:.ive traidores e cobm·des que a entreg;árão ; 
mas o qne ha de novo ? Quaes são os recmsos 
q11e dalii podem tirnr os rebeldes? Nenhuns; 
porque ou eu me engci.no muito, ou de certo 
elles não são tão loucos que queirfio conser'1i:tr 
esla villa. O que vemos no Maranhão, o qne 
lw de novo ? Hoslcs bnrbanis, capitaneadas 
por um homi:·m que nfto é deste ':',ec\llo, pur 
uw tigre, .:ivançavão em suas conel'ins, já 
tinhãc, tomudo a vi\la do Brejo ; e o qne ac· 
crescenlárão mais ? A tomHcLi da cidade de 
Caxias; müs por venlma é isto uma circn111-
stancia extl'ema, é circumstancia que nos deve 
assustar ? N:10 temos força no Maranhf:í.O ? Nl:1.0 
temos o governo armado de muila!S forças para 

. mandat· mais? O que é que se póde seguir deí,se 
facto ? Na.o póde seguir-se senàO o emprego da 
força, tudo o mais que se pede é de uma ope
ração lenta ; agora o que r preciso é re
pellir os rebeldes (apoiados), e não se repelle 
senão com força, e força temos nós. 

O senado vio em ludo isto circumstancia:; 
ta.o extraordinarias que assuslou-se ; é natural, 
esse corpo é composto, como já disse, de muitos 
homens respeita veis, porém, já no füri da vida. 
A camara, aqui é composta de gente mais 
ll?ºÇª ; creio que eu e o meu honrado ~rmão 
somos os mais velhoi : mas o que talvez nos 
falta de mocidade, supprimos com alguma ener
gia demais. 

Mostrei que o senado vio o que não havia, 
vou mostrar que não vio o que havia. Não vio 
o senado que violava o paclo fundamental ? 
Que confundia as raias dos poderes r Que 
invertia suas attribuições ? Sr. presidente} 
a bellçza do governo representativo é a di
visão dos poderes, é a diversa attribuição 

das funcçêíes de cada um delles ; mas o 
que faz este parecer ? Inverte tudo ; o poder 
]egis]ativo torna-se poder execDtivo. Demais, 
q11em deu direito ao senado de irrogar a ter-

• "1 • • • • _ . ~-- • _, n 'T\."T - _ r1ve1 JnJtlrla que 1rrogou aos mrn1s1ros Y r11ao 
é irrogar·-lhes inj11ria tornar-lhes attribuições 
qne lhes con1petem? F. o mais celebre de tudo 
isto é qne depois de os julgar incapazes, trata 
com elles como se fossem capaz.es ; porque 
diz-vós sois incapa;,;es, e tão incapazes que 
fn.,.,,nnJ'td....,. rf'l'lô .. ,./"\e:, cfi,n !dh,ihnl1l!lC!' 011 neo ft"\r1')/\ 
lUIIL,\:v.-..;;:, lil,(Ç vv;:i l,,JU.l..f L.ll,.l.t..tPUI ....... V.~ .... \.A U..;t \.VJ.J..A"-'t 

eu as invado, porque não sois capazes de as 
exec11far: - mas depois o que diz elle? -
Anw,;H '1P inr•<>n>l?P<: f'll voe; nI1Pro dar mP.io~ ... ~,J·,.-~,,, ~·., .1.*•"~'"I"'"~•,....,. .... ,,, -··- • ~- ·1··-- - -·-·· -------

qne vós executareis.-Não ha maior contrn
dicção ! 

Lemhru- me o caso de um rei de Portugal. 
Esse rei, tenrlo um camnrista que fôra accu
sad0 peranle: e\1e 11e prevnricação, teve a bar
barid,ide de rn::indar lêr os seus crimes e pre
varicações, ror elle mesmo ; P. qu,1.ndo o desgra
çado se j1ilg:1va perrlido e ia hrnça1-se aos joe
lhDs d0 mon~rd)a, tlisc.e eHe - levanta-te, mi
nistro ele estado.- (Ri8ada8.J Ct'eio que é o 
trlf\;;tno que o senado que1· fazei' ; díz aos rni
nislros-snis i1ic8p:i:ws, rnas ape:wl' disto me
receis minha confhnça, en vos ernlrego. 

Vou :igorn RO qI1e nós fazemos. Se.remos 
nós consislentes se adontarmos este parecer? 
Cuido qne · não. Um illustre deputado nosso 
collega prqpôz a mesma consa, cahio ; agora 
porque o senado propõe devemos adoplc\r ? 
Merece o scnrido mais do qlle o nos30 collega? 
Eu respeito muito o sennd0 ; mas nao sei se é 
por espírito de corpo, prefiro os meus collegas 
aos senadores. Se e11 votei contra o requet'i
mento do i11ustre depntado o. Sr. F'erreira 
Penna, tambem devo agora volal' contra este 
convite, porque o contrario é desfeitear o nosso 
collega . 

:Mas é preciso harmonisar as camaras, é 
necessario civilidade, urbanidade. Eu lambem 
sou em favor da amenidade da communicação 
entro as duascàmaras, mas é quando não estou 
persuadido de que uma cousa vai de frenle ao 
qne se devia faze.r; éntM não ha urbanidade que 
valha, salvo se queremos aqui fazer o· que fez 
outr'ora uma cornmunidade de Bemardos; 
permitta-me V. Ex.. que eu a refira. ·D. Joao V, 
que era muito curioso, teve vontade de ver os 
vastos toueis e monstruoso es"peto de Alcobaça.; 
foi a este mosteiro ; e o abbade que tinha medo 
que esta communidade, · p01 sua proverbial 
ignorancia, fizesse alguma das suas, disse : -
Reverendos padres, aqui ninguem faça senão 
o que eu fizer.-Succede que el-rei para ver 
o monstruoso espeto teve de descer uma es-

. cada íngreme, chegou até o fim ; mas o bom 
abbade, que não foi tão ligeiro, tropeçou e rolou 
a es.cada.: eis toda a communidade de braços 
cruzados foi-se atirando e rolando... (Hilari
dade prolongada.) Eis o que nós fazemos. Se 
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o senado quizer rolar pela escad.1 tambem nós 
devemos rÕlar? (Risadas.) Ceeio que não. , 

Creio que lia alguma contradicção entre este 
parec-er da com I u is::::ão, e o que deu sobre a 
indicaçãa do Sr. Nunes Machado; ahi diz que 
as circumstancías erão conhecidas, que não 
havia nada de novo. E que mudança ha 
para chamar extra.ordinarias c1s cit·cumstancias 
agora ? Sr, presidente1 eu cuido que as cousas 
sã.o muito ordinarias ; admira que urna ca
mú4 tão illustrnda, que LHila cornmissào lào 
respeita vcl ignore isto. 

Em todos ~s p~vos, e princip;1!m.ent~ em 
povos que pr1nc1piãot a populaçüo dtvtde"'se 
em Ires dw,se_; conllecidas 1 uwa uos que go· 
vernão e dos que !ucrão cu1u o govenw, outra 
dPquelles que se lhes uppoetn, a t.crGeira desta 
11wssa ínerle de ge11Lc indiffereDte_ ao bem e 
ao lllal, que súl1're- tudo sem re::;mungar, mas 
sell, satisfa,ção, persuadidos de que a Dí vina 
Providencia os põe na terra para soffrer ; 
mas como o homem· nao é um ente malerial 
sómente, mas é um ente intellectual1 e corno 
a i n tellirreneia não é estacionaria, esta nH.ssa 
inerte q;e não tem vida aeurda. pouco a po11i_;o 
á vída : quando esta parte da tna:;tõa ínel'le 
desGuidada e in:!iff,:r(:t1le L·eu;dce á viJa po
litieu e íntelle<.;tua!, se o goverrrn é ju;;to, se 
seus planos prosperào, se seu palrnnato é im
pat'cial, se os tributo;; não são muito pesc1di>s, 
natural1i.1ente at1ueHes que conseguem ::;ucces
sivarnente capacidade nwiouul .e puldica. o 
susteu tão e se deciarão con lrn o::i fat:i.:iusus ; 
q1rnudo, porén1, como enlre llÓ:,;, o governo é 
capridioso e oppre::;;:;í vo, seus pla1rn:,; de;:;a::;Lro:;;o::;, 
suas e:i-:acçõe:; pesauas, seu to rn repu bi vo, 
quando a dislribuii,:àO ths suas graça::; {! in
justa e con·urnpíd.a, t:sta gente que renasceu á 
vida politica e inlellectual põe-se em oppo
sição com o goVt::rno, e então a culpa é do 
governo. A causa pois deste phenomeno não 
é desconhecida, não é extrnordinaria, é a 
marcha da sociedade, e se nao póde remediar 
senão com a correcçn.o do governo. 

Tendo pois desenvolvido os motivos por que 
não posso estar pelo parecer da commis:sào, 
re$ta-me tocar em algtnnas cousas _que honlem 
e huje ouvi. Lembra-me uma idéa do meu 
nobre collega o Sr, Nunes Machado ; esse 
nobrê co11ega desculpou-se com querer-arredar 
da camara este descnidito que acintemente se 
trata de lançar sobre eila. Reconheço o facto, 
e realmente se se quer destruir o systema 
represeutatívo1 se se quer h1troduzir a~ formulas · 
absolutas, não hl:l. melhor Mminho que de:iacre
ditar as camaras. (Apoiados.) Uma repre
sentaça.o, Sr. presidente, é só quem · faz: bons os 
governos, é só quem segm·a os governos bons. 
Os governos livres ou justos, que, na minha 
opinillo, são synonimos, porque, a justiça é 
sempre inherente á iib.erdade (apoiadus), têm 
uma influencia capital para fazer os homens 

mais intelligentes, mais probos, mais bravos, 
mais generosos ; o despotismo não precisa de 
gente intelligente, não precisa ue cidadãos co
raj0;;;0s, nrw precisa de gente proba. 

Sr. presidente, digo nesta casa1 porque não 
ten!io medo que nenl1 u rn dos rneus honrados 
coHegas me conteste-a liberdade é para mim 
a mãi do genio, é a eàucadora da razão 1 é a 
inspiradora do valor a que as nações devem a 
su::i. segurança e poder, é o incentivo da in~ 
dustria, do espieito de empreza1 da actividade, 
a que as nações devem a sua prosperidade e . 
riqueza. Senhore:;1 qLtem ataca a represen-
fqri .. "1n ,-1.,-, n,•nr~;t •)f•1n,J ln1l.·1,:, .O~~..-.lC" rt11'7,1;.-1,~~L'.U'.'• 
t.<,ll.(CA.'.I l-lV U-t.. C\L,.ll,. ~t.qt.,.,a 1,,,VUCJi.::) "L,,.:,vu..:, '-i LAC'-.J~\.-iàU~v, 

pui;:; que ella é feita parn as sustentar, para 
as prodttzie. E.:u nrto foço caso uisto pel.:i. minha 
parte como homem ; mas Gomo brazileiro es
tremeço de horror, bravejo de ira. Ha teuden
cias, que vi sempre exi~tir ainda no governo 
velho para desac;reditur clS carnarns; e em ver
dade, perdôe o meu nobl'e amigo membro da 
commíssão, nall olho com ta.o bous olhos a re
presentação dt1. Bahia, o tom didntoríal, o modo 
com que nos dieta a lei, as expressões -
ba::;ta Je utopi.-is: basta de ensaios, - fal!ar-se 
as:-;im aos que e,-;lão ·etH.:anegados da conser
vai;üo da lei, estas expressões por mais que se 
ex.pliquem com rodeios, esta citação do- sab,1,s 
pop_llli- que sempre lt'azern os que querem 

. de,,trnir os co!'pos legislativos, é sem duvida um 
:sym ptmna tel'ri vel. 

Oiüro symptoma é a pregação dessa dieta· 
dura legal, que é um absurdo. Nínguetn tem 
díreilo no imperio do Brazil de ser dictador ; 
i:sto de~lruiria os direitos do auguslo j0ven que 
nos reg,]. (Apofodos.) Estimo muito que o 
nobre membro da commissão boje !:ie expli
Ccl.sse, po·ryue hontem confesso que me escan
dulisou ; hoje· vejo que cornmetteu simp1es
mente um eno gramrnatícal e de Iogica : por 
que chamar dicladura o que o não é, não sei o 
que seja:- dictadura foi e ::erá sempre a con
centração de todos os podere:; em um só 
homem ; e quem seria t'Ste homem no Brazil ? 
O augusto príncipe? A sua mínoridade o dis
pensa, nem elle o quereria. (Apoiados.) Vilho 
do Bruzil, não dominarâ no Brazil senão como 

. o povo bi'aúieirn jurou obedec~1·-lhe. Quem 
seria pois? Talvez algum substituto. Ora, . 
fo!izmeoté a natureza não fez aqui ninguem 
para substituto (m.-uitoa apoiados) ; sâo muito 
inertes, sãO muito faltos de actividade, nao 
nos fazem medo. Tambem digo ao nobre depu~ 
tado que não lenho medo de dictadores militare$. 
Qual é o militar aqui que n~s possa metter medo ? 
Graças . a Deus que não podem haver entre 
nós nem Rosas, nern Santa-Cruz ; todos os 
militares sao tão mansinhos ! . . . (Risadas.) 
Nós vimos proclamar ·aqui um militar como 
o mais forte, e elle entre . néis tornou-se 
bem manso, (risadas, apoiadas) ; não ha poiis 

. que temer. ' 
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664 SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1839 

Senti-me de uma palavra que escapou na dis
cnssão a um membro da commissão, uma es
pecie de a1·guíção dirigida aos seus collegas, · por 
se estar em tempo de reeleições. Eu me per
suado, julgando por mim, que ·nenhum dos 
nobres deputados tem em vista semelhante 
idéa ; é honroso representar a sua naÇão, mas 
buscar representai-a por meios indjgnos, n:10 
creio que seja capaz uenhum dos Srs. depu
tados ; nâo é pois o desejo da reeleição que 
move a um deputado ; é talvez um engano de 
sua razno a que póde ser sujeito como outro 
qualquer. · 

Permítta-me agora V. Ex. que entre os apon
tamentos que tomei procure alguma cousa para 
responder. O mE:11 nobre collega membro da 
commissão explicou hootem muito mal a sua 
dictadura legal, tirou do artigo da constituição 
que diz que pertence á assembléa geral velar 
na gua1·da da constituição e prover o bem geral 
da noção o argumento de que podemos no
mear a commissão. Não se segne dahi; nós 
devemos velar na constituição e prover o bem 
da nação, mas dentro dos limites que a lei 
marca, fazendo disposições, mas deixando ao 
poder que nos aponte ou essas mesmas disposi
ções, ou ao menos que nos indique as suas ne
cessidades. 

Commissãode salvação publica, diz o nobre 
membro· que não póde ser esta, po1·que nao 
tem attribuições executivas. Sei que assim co
meçãr~o os taes co1nités de salut public em 
França, principiárão sómente deliberativos, de
pois executivos ; esta passagem é que eu temo, 
não quero approximar-me della. 

Diz o nobre.deputado que· o senado está em 
seu direito. Nao disputo ; nós lambem estamos 
no nosso; o senado entendeu que e~ta medida 
· está dentro de suas attribuições, nós enten• 
demos que não está ; cada um . entende por 
seu modo. 

O nobre deputado quii de alguma - nianeira 
roborar a sua opinião com a minha. Pede a· 
justiça que diga que· eu tenho as mesmas 
opiniões ; creio que o governo constitucional no 
Brazil precisa dar mais alguma força ao ele
mer:ito monarchico ; mas isto não tem ne
nhuma semelhança, nem com diêtadurat nem 
com leis excepcionaos. Eu fui arrastado a· esta 
opini.áo pela experiencia ; . vi que o primeiro 
imperador, esse heróe (como o tenho, quando 
considero o pem que elle fez ao Brazil, embora 
commettesse muito, erros), esse homem foi 
daqui expulso coin uma facilidade sem conta : 
altribui isto á que o · elemento monart:hico 
estava muito mal fortificado, e que o elemento 
democratico era muito mais forte ; cuidava eu 
que era possível equilihI'al-.o melh~r ; eis a opi
nião em que eslava, e em que estou; mas ,apezar 
desta minha opinião, devo dizer que no actual 
tempo não, porqúe ha muito risco ; quero que 
aquillo que se fazem fnvor·deum dos tres ramos 

do poder seja feito com conhecimento delle : 
e não $ei com que direito mn regente ou 

· ministro mette-se-Jhe na cabeça propõr cousa 
que, em vez de ser util ao throno do , Sr. 
D. Pedro II, póde ser· meio de o derribar ; por 
isso é que nao quero agora nad11, guardo para 
tempo opportuno. 

Aqui, vou talvtiz espantar a camara, talv.ez 
alguem ache que sou anarchista. Aqui es
palhou-se uma doutrina que me parece er
ronea ; disse-se que era melhor o despotisrno 
do que a anarchia ; eu digo o avesso: não con
cordo nessa opiniao, que é a de lord Camden, 
repetida por Blackslone; mas não é minha, 
e vou dar as raiões. Sr. presidente, a anarchia 
e despotismo sao ambos males horriveis (apoia
dos), mas o mal do despotismo é mal de mo'rte 
lenta e de corrupção; o mal da anarchia é a febre 
maligna ; e como não é chronico, mas agudo, 
não póde durar por muito tempo ; é impos
sivel que pç,ssa aturar, o homem sabe dt:lle com 
novas forças, com nova capacidade ; sua con
stituição recebeu no\•a tempera na fragua em 
que ardeu ; mas o escravo não é homem : nisto 
sou da opinião de· Aristoteles e de Platão. - O 
homem, no dia em qut! se fez escravo, deixou 
de ser homem. . 

Não sei a que vem aqui ·a sympathia com 
Rosas ; eu sympathiso co~ Rosas como bravo 
americano que resiste ás pretenções exageradas 
do estrangeiro, mas não como dictador ; espero 
que esse homern emende o governo do seu 
paiz, porque a generosidade d'alma é amiga da 
liberdade. 

Disse o nobre deputado que deste lado 
lambem em algum tempo se pedia a dictadura. 
Eu uão tenho lembrança de que nesta casa vo
gasse semelhante lembrança ; que nos jornaes 
viesse isto, sim ; mais nesse tempo havia muito 
respeito a esta camara para que semelhante 
palavra se pronunciasse ; manebant et·Í<,1:m tum 
vestigia murientÍ8 lihertatis, na phrase de Tacito, 
ainda então permanecião vestígios de liberdade 
que ia morrer, ninguem se ábalançava a dizer: 
eu quero a tlictadura. · 

O meu nobre irmã.o avançou uma cousa que 
o nobre membro. da eommissão achou cen- · 
suravel; elle disse que essa representação era 
assignada por esses anti-humanos, anti•chris· 
ta.os,· que escravisão ~omens livres a despeito 
da lei, e fundou-se em q11e esses signatários 
era.o os mesmos que bavião assignado outra 
represenláção em que se pedia a . revogação da 
lei de 7 de Novembro ; por isso disse ine11 
irmão qµe · o crime anda sempre unido, e fez
lhes favor, porque na.o, podia crrr que cidadãos 
conspicuos pedissem uma cousa que augmen
tava o perigo que temião. Se elles têm medo, 

· t.'Omo requerem -h que deve aug~entar o mal 
de que se receião ? Como acarreta.o o com-

. bustivél em que podem arder ? · E' a co'ritra- · ' 
dicção a 'mais inexplicavel, se na.o recorrermos 
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SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 183<J 

ao interesse- sol'dido que os céga, e gne os preci
pitará se nós tivermos a fraquéza de ceder a 
suas insolentes ameaças. 

·Eu não tenho tanto rnedo, 11ão temo a escra
vatura ; é massa ine1·te, inct1paz de 1110\'er-se, 
porque nüo lem quem os capitanêe; rnas se 
entre a gente de cô1·, que é enlt·e nós muito 
illustrada e tem sido loucamente offendida, 
apr,arecer alguma Catilina qne se apresente 
para dirigi1·-U1es os braços, então ai ce nós !. .. 
ai da Bãhia !. . . Mas se esses homens têm esse 
terror, como pedem o augmento do mal? Ora, 
islo é uma contradicção manifesta: não p~nsárão 
no que disserllo, talvez mesmo alguem os tenha 
allncinado. E' preciso que se te1Jha perdido os 
miolos para pedir a continuação do mal contra 
que se pede remeuio. 

Disse meu irrnno - o ct·ime não anda só. -
Olhando elle, cori10 eu tambem olho, como 
altamente indecorosa e offensiva á dignidade 
da assemblétt a representação da Bahia, dis~e 
que o crime nãO anda só; se são esses homens 
os que escravisão outros homens, tambem sã.o 
el!es os mesmos que rebaixão os seus repL·esen
tantes, que m.enoscabll.o a nobre camara a que 
me honro de pertencer. 

O nobre membro da conimissllo espantou-se 
da comparação qúc meu nobre irmão fez; não 
tenho duvida que Danton fosse um grande 
revoludonario, mas disse-se que uã.o ha:via 
nenhum ponto de comparação entre nós e 
Danton. O ponto de comparação existe; foi 
Danton quem creuu o tribunal revolucionario1 

i;: foi uma das victimas de1le : é o que elle quiz 
dizer - que tives~emos cuidado quando creas
sem os uma potencia, gue depois nos podia ceifar 
pouco a. pouco. Digo isto mais pelos;; meus nobres 
collegas que sao moços do que por mim; a minl1a 
cabeça não vale muito a pena de a conservar. 

· Tenlw a meu ver· satisfeito ao que devera 
dizer. Voto contt·a o parecer da commissão, e 
pela emenda do meu nobre irma.o ; mas desejo 
qu~ elle consinta na sub-emenda, que assigno, 
na q~al se expriine o ::nesmo pensamento, mas· 
differtnlemente formulado, conserva-se toda a 
força, 1~as adoça-se com a urbanidade parla
mentar que deve . sempre reinar en~re nós, e 
principalmente nas communicaçoes de camara 
3 camara. 

O SR. PRESIDENTE :- A materia fica adiada 
·para s~ passal' á discussão do orçamento. 

O Sr. Moura. Magalhães (pela ordem) : -
Eu não sei até quando vai esta .discussão, 
cumpre que haja uma deferencia para com a 
outra camara, e esta def erencia consiste em 
dizer sim ou não ao convite que ella nos fez, 
mas isto immediatamente; não é depois .de 
quinze dias de discussão que havemos de res
ponder ao senado. Entendo que é -mais justo e 
conveniente parar · eom â discussão ào orça~ 
mento, e continuar com a que estamos. As 

TOlilO 11 

pt'orogações são cerh,\~i sãO infa.Jliveisr. porqne 
uão é possivel na sessão m·dínaria tratar das 
lres )eis que a constitniçfm manda fazei·; con
tinuemos com esta questão: eJJa é muito inte· 
rcssB.nte , J10je fallou um nobre deputado; estão 
inscriptos na lista doze ou treze, n·o emtanto o 
senado está á espera da nossa resposta. O. q11e 
dirá o publico? Não sou dos que perdem mais 
tempo ... 

O SR. MoNTEZUllfA : - Mas está perdendo 
agora. 

O SR. MoDRA. · MAfü\LRÃES : - Esta ceusui·a. 
talvez seja mais devida ao nobt'e deputado, 
porque o nobrn deputado é um dos que têm 
dito aqui que:: ainda não se tein fixado a po
)itica do governo apesar de tres · mezes de dis
cussão ..... 

O SR. MoNTEZUllfA :-Isto não vem a pello, 
está fôra da ol'dem. 

O SR. MouRA MA.GALHÃES ~-Estou fóra di:l 
ordem, porque os apartes, as cousas que tenho 
ouvido, fazem-me sahir ft'.•ra <la ordem, fazem
me irritai·; e tenho razão para isto, porque vejo 
pel'der tempo. 

O SR. 'Mo11;".l'EZUJUA :-Com a sua colera nãa 
nos venha obrigar a perder o tempo ... 

O Sa. MouRA l\lJAGALH!Es :-Na.o é minha 
co1era ... 

O Sn .. MoNTEZUM.A. :-Se não quer teL' pa
ciencia, tenha resignação, 

O SR. MouaA MAGALRÃES :-Hei de resignar
me ao voto da maioria, e .nã.o a.o do nobre de-
putado... ~. 

O Sa. MoN'rEZ.UMA '.-Ao regimento. 
O SR. :MouRA MA.GA.I.BÃ.Es :- Sim, ao regi

mento, estou pl'Ompto a resignar-me, e é pelo 
regimento que pedi a palavra para que se ter
mine esta questão. 

Peço :1 urgencia. 
A ucgencia é apoiada. 

. Ü SI:l. PRES[DEN'l'E ~-o Sr. ministro do 1111· 

perio, que está na ante-sala, manda. dizer que 
se acha incommodado, e que ~e retira. 

Pedindo-se votos, o Sr. presidente suhmette 
á votação a urgencia pedida pelo Sr. Moura 
Magalhães, e nao é appt'Ovada. 

TERCEIR~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

ContinllA a discussão do orçamento do im- . 
perio. 

O SR. PRESIDEiiTE · consulta a camam se deve 
o Sr. Limpo cont_inuar o seu discurso. 

A camata decide pela affim1ativa. 
0 Sr. Limpo de Abreu :~Sr. presidente, 

hontem expuz as razões que teve a commissão 
para produzir algumas emendas ao or:çamento, 
tanto .ª respeito do augmento como da.· dími-

84 
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nuição que fez; tratarei hoje do juízo que a 
commissão fórma úcm·cu das. elllendas que 
se achão sobre a rnesn. A colllmissão, por 
ora, faz um juizo ainda incei·to, não tem infor~ 
mações suflicientes n respeito de · cada uma 
dellas e espera por sua discus:;ãu, afim de ' , poder7 com segumnça, dai· seus votos acercã 
dcllas. Pat·ece que, as:;im como uma proposta 
do governo é rcmetlida a uma comrnissão para 
esta expende1· suas raiões, e dar sob1·e ell~ um 
pureç:er, convinha que a::; em_emla;::; offceec1das, 
durante a tHscuss~o, fossem igualmente remet
tidas a uma commissM, ali111 de tlnt· sobre e_llas 
urn parecer· e á vista da ui:swss:10 delle, ficar . ' ' a camara habilitada parn mluµlal-as ou re-
jcital·as. Mas como o nosso 1·cgiu1i;:nlo não 
tem estabelecido ess.l re0ru, a c111u mis::ifLo não 
tem remedio senn.o s11jeitu1·-se ú <lh.cu~suo, para 
que sejão adoptadas µs que lorem muis acer
tadas. Dividirei as ernendns cm qualL'O classcs1 

uma que tende a aug1ne11la1· us Ut~sµeias, oult·a 
que tende a supprimil-as, ulgumu::; _que offo
recem á 1.:onsideraçào da ca1m11·a med1Ju:; :sol.n·e 
estradas e outras disposições geme:; relativas á 
r<'pariição do irnperio. 

Uma das primeiraE, que tende ao a11g111i:nlo 
de despeza, é a que tem pu1· lhu augmc11la1· a 
dotação de S. M. o lmperado1· i um 11obrn de· 
pulado pela provincia do Ceat'ti 1.11·opôz que 
fosse ella elevada a 250:000$. O nolm:: depu
tado pelo Ceará fundou a 1wcessidi.lde de se 
adoptar esta emenda em consilicrnçõe~ que não 
repetirei á camarn, porque ellil u:s ouvw; além 
de que o nobre ministeo do imperio nl\o só 
lhe deu seu assenso, mas até pl'cstou s~u fode 
apoio a essa outra emenda. que µedia. que se 
augrnentasse a dotação das augustas pt·rncer.us. 
A com missão todav.ia, apesat· de respeitai· a 
opinião do nobre deputado do Ceará, assim 
como a do nobre ministro, na.o póde deixar de 
declarar que as circumstancfas do paiz se 
oppoem á approvação destas emendas ; e por 
outra part~, a leí que estabeleceu a consignaça.o 
ao imperadot· não póde ser alterada. por uma 
emenda do orçamento. 

Uma lei estabeleceu a dotação ào impc1·adot', 
e no § 3u dessa lei está expresso que pat·a ali
mentos terá o imperador 12:000$, e mnis 
4:000$ lõgo que tenha 18 annos. E IH) § 5º dii 
que piu·a os alimentos das augustas princczas 
serão consignados 4:800$ emquanto se consi
derarem menores, e depois de maior~s 9 
contos; portanto, se ha uma lei que tem esla· 
belecido estes alimentos, se nós nD.o podemos 
exceder essa lei, salvo quando se mostr.u· a 
conveniencia de se cmenua·r directamente 
essa lei augmentanto ou diminuindo taes 
consignações, eu creio que a 1.:ommissllo 

. emitlio o j uiz·o que deve merecer o as-
senso da canrnra, quando de bom gl'ado se oppõe 
ás dÚas emendas offerecidns pelo nobre deputado 
do Ceará1 cujas opiniões forã.o sustentadas pelo 

nobre ministro do imperio; e porque se se 
augtnenta a dotação com 50 coutos de réis1 esse 
augrnento deverá tornal'·Se extensivo á consi
gnaçilo concedida ás augustas princezas. Por
tHnto não nceitn a com missa.o as emendas que 
se offorecê1·ão. 

Sr. presidente, ha divet·sns outras - emendas 
que suhmeltem á considel'açao da camara o 
augmento da consignação pat'a eskadas t ~endo 
uma dellas a que se refere á estrada ·que con
fina a provincia de S. Paulo com Matto-Grosso ; 
além ~estas ha outras que são relativas a outras 
estradas. 

Entre ·estas farc~i uma distincçM ácel'ca da 
emenda oITerecida pelo meu úobrn amigo e.illus
lrndo collega pela prnvincia de Minas Geraes, 
que se refere á estrada que deve communicar 
as r,rovincias àa Bahia e de Minas Geraes. 
Falhu·ei sobre esta; e quanto ás outras, direi, 
como orgão da commissão, que não é conve
niente adoptal-as, porque nenhum proveito ellas 
offerecem que provem a conveniencia de se 
consignarem dinheil'Os, ao governo. para esse 
fim ; em segundo lugar, porque pelas dispo
sições das leis de 17 de Setembro de 1833 e 20 
de Ontnbro de 1838, o corpo legislativo se 
comprouietteu a nuo conceder consignaçilo para 
esse fim, sem que se apresentem o plano e 
orçamento dessa~ obrns. Ora, se estas dis
posições, alé1n de razoa veísr nã'o ~êm sido revo
gadas pelo corpo legislativo, parece que é 
preciso ceder ao preceito dessas leis, e des
presar todas as emendas que tendão a con
trarial-as. 

Diz o art. 17 da lei de 11 de Outubro de 
1837 :-Todos os-dinheiros para obras publicas 
serão justificados por planos e orçamentos. 

O art. 34 da lei de Ontubro de 1838 diz :
Nenhum fundo podel'á ser consignado, etc.
Ora, á vista desta disposição, a camara seria 
contradictoria se, tendo-se ella mesma imposto 
certas regras para que os dinheiros e fundos 
publicos sejão bem distribuidos e applicados, 
sem motivos assás justi~cados não continuasse 
na mesma marcha que até aqui tem seguido. 
Neste sentido· a commissa.o não póde dar seu 
assentimento â maior pa:te das emendas que 
têm por objecto augmentar a co:1sígnação das 
estradas. · 

Era para desejar qne o govet'no tivesse apre.: 
sentado as plantas e orçamentos de taes obra·s, 
pl'Íncipa]mente aquella que facilita a cornmu· 
nicação da provinciá do Pará com Matto-Grosso, 
de que o nobre ministro do imperio fez especial 
menção no seu relatorio ; mas nao tendo sido 
apresentados a planta e orçamento, não tendo 
sido· dados esclarecimentos alguns, não póde a 
commissão deixar de oppôr-se a que se con
signem quantias a!$,umas sem que primeira-: 
mente se satisfaça á lei que acabo de referir. 

Ha' uma emenda do nobre deputado pelo 
Rio· de Janeiro, que exige que se. consigne 40 
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contlls · de réis ao ministro do im perio, para 
serem empregados nas passagens de operarios 
europêos que o governo tem de manda~ en
gajar para os arsenaes e obras publicas. 

Esfa emenda parece á commissão que tem 
um fim util ao paiz. Mas a commissão desejaria 
que o nobre deputado a dividisse em duas 
partes. · 

Ella vê que uma das administrações pas
sadas) posto que nao autorisada, mandou en· 
gajar á Europa certo numero de operados para 
os arsenaes e estabelecimentos publicas, e, se
gundo àizem, esta medida na.o preencheu os 
fins a que se propunha. 

A comr.1issllo está convencida de que, não 
ht:1.vendo uma legislação apropriada, todas as 
despezas que o governo fizer para conseguir 
esses operarios ha.o de ser perdidas, como já 
aconteceu, e como ~gol'a inesmo acontece com 
os colonos que lêm sido contractados e. lêm 
vindo para o Braúl, cujos queixn 1nes não 
podem deixar de ter chegado ao conhecimento 
do nobre deputado do Rio de Janeiro. 

Ora, se a legislação aetllal não é sufficienle 
para tomar effectivos esses contractos, quando 
sua execução é reclarn:ida por pessoas nelles 
directamente inb.,ressa'1as, corno não será para 
receíar que aconteça o mesmo ao governo 
quando tiver de reclamar âcerca desses con
tractos? 

A emenda, pqis, não está no caso de ser to· 
mada em consideração. Se por ventura esses 
contractos não pudessem de m·aneira alguma 
deixar de ser levados a effeíto, eu não duvi
daria nceitat· a emenda do nohre deputador 
com a clam,nla de que o governo não dei· 
xasse de applicai· a essa despezn os fundos 
que nesse intuito lhe consignassemos. 

O orador continua a examinar ·a$ emendas 
ao orçamento olTerncidas pot· alguns dfJs 
Srs. deputados. Sentimos que um repentino 
incommado do tachygrapho nos inhiba de 
transcrever o resto do díscurso do nobre orador, 
devendo accrescentar que, pelo mesmo motivo, 
a decifração da primeira ·parte foi muito im· 
perfeita e apresenta erros notaveis. 

O Sr, Peixoto de Alencar fará breves re· 
flexões em resposta ás impugnações feitas á 
emenda que teve a honra de apresentar á ca· 
mara, augmentando de 50 contos a dotação de 
S. M. o Imperador. 

Dá o devido· peso á razão apresentada 
da necessidade de economia para que se 
possa fazer face ás despezas que e:x:igem as 
circumstandas do paiz; mas1 lendo-se aug
mentado o ordenado dos ministros e de outrns 
empregados publicas no anno passado, aug-· 
mento que não era tão n~cêssario como o da 
dotação de S. M. o lmpel'ado1·, não lhe parec~ 
que este argumento possa ter a força de destruir 
a necessidade de sua emenda, principalmente 

á vista do relatorio do Ex.m. tutor, peJo qual 
a camara deve estar convencida de que a do
tação de 200 contos não é sufficiente para que 
o lhrono tenha o necessario esplendor. 

Encara o augmento da dotação até con-io me
dida politica, pois que desle modo a camara 
irá proval· ao Brm:il o amor e udhesão que 
consagra á pessoa do jovcn monarcha que tem 
de presidir nos destinos do imperio, e dará um 
testemunho aos · l'ebeldes, empenhados em 
destruir a monarchia constilucional, do quanto 
o corpo legislativo está determinndo a sust~ntar 
o monat·clta, nao poupando sacrificios. 

Netl) lhe parece procedente o argumento 
apresentado de que com a approvação da 
emenda se vai revogar a lei da dotaçí.\o de S. 
M. o I111perador1 pois c1ue semelhantes revo
gações tem sido uso fazer-se por simples 
emendas na .lei do orçamento. Cita para ex
emplo, a revogação da lei da regencia feita no 
anno passado pot· uma emenda na lei do orça· 
mento, ~utorisando-se o governo pat·a promover 
conegos e ruqnsenhores da capella imperial. 

O augmento da dotaçâ.o lhe parece muito 
cousenlaneô co·n o objecto em discussão, pois 
que se trata. ·de decretar dcspezas paeo. o rni:1is· 
tcrio do imperio, e nada ha mais pwprio do que 
incluir-se . na lei nesta parte a disposiça.o de 
sua emenàa. 

Qualquer que seja a decÍ:iôão da camara, o 
orador a respeitará; mas entende dever certi
ficar qtie a ernenda que offereceu ·é filha de 
sua convicção e de seus principias. 

Nlu1TAS VozEs ;-Votos, votos, votos. 
O SR. PAULA CANDIDO :- Eu cedo para votar, 

po"sto faça nisto algum sacrificio. 
O SR. MoNTEZUUA :- Eu não posso ceder. 

O que tenho a dizer é breve: po<lerá occupar a
carnara um quarto de hora. 

O Sr. J?aula.. Oandido espera merecer a 
attenção <le camara na exposição das razões que 
tem de a.presenta1· em sustentação á sua emenda 
relativa á camal'a municipal do Rio de Janeiro. 
Antes de entrar em rnateria, pede que se reflicta 
muito na grande differença que ha e11lre orça
mento e contas. Pela emenda que apresentou 
não dispensa a camara de ap!'esentar as contas, 
que por dever e decoro seu é obrigada a 
prestar, obrigação a que não se tem negado, 
pois que a tem apresentado regularmente, como 
melho1· p6de informar a comrnissão, posto os 
seus membros não dêm nesta occasião apoiados, 
de que o orador lambem não precisa. 
· Não sabe se as cainaras municipaes das pro· 

vincias que em vi1'tude do acto addicional sã.o 
obrigadas a apresentar ás assem.bléas pro
vinciaes as contas que devião prestür aos con· 
selhos geraes, apresentão támbem· os orça
mentos; mas considera que nada ha mais 
improprio do que querer-se que um deputado -
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que mora nas extremidades diITerentes do im
perio venha votar sobre tal ou tal despeza que 
acamara municipal do Rio de Janeiro 11uer 
fazer, por exemplo, com uma ponte no rio 
Maracanã. Não descobre vantagem algnma em 
semelhante disposição, tanto mais quanto, tendo 
a lei respectiva marcado os objectos em que a 
camara municipal tem de empregar os seus 
reditos, nesta lei implicitamente se cocnpre
hende o orçamenlo das despezas que tem de 
fazer. Foi possuido destas idéas que apresentou 
a sua emenda, sobre a qual acamara tomará a 
deliberação que melhor entender. 

Fallará agom a respeito <lo collegio Pedt·o II. 

Emquanto a udministração de 19 de Se
tembro est.nva no poder, achou muito bom e 
muito direito que se fizessem censuras a essa 
arlministração, seguindo a maxirna dos joga
dores de voltarete - para o feito facadas - : 
gostou até quando se accusou ao ex-ministro 
da jnstiça do horroroso crime da pat·alysia, 
dizendo-se que os negocios estavno paralysados; 
mas depois que esta administração se retirou, 
não póde deixar de estranhar que se pretenda 
destruir o maior monumento talvez de sua 
gloria, cuja utilidade jâ ninguem disputa. Na.o 
se refere nesta parte ao Sr. Rezcnde, pois que 
muitas vezes tem confessado o quanto respeita 
as suas opiniões, que entende filhas da sna 
convicção ••• 

O SR. ÜTTONI :-. E as dos outros não. 

O SR. PAULA CANDIDo não quer depl'i111ir a 
nenhum Sr. deputado ou censurar a alg11em ; 
nem lhe · parece que isso se possa deprehender 
das suas ex.pressões, dizendo que o Sr. Rezende· 
é um dos Srs. deputados que fülla conforme a 
sua co11sciencia, pois que isto nllo indica que 
os outros não procedem do mesmo modo. No 
Sr. Rezende porém descobre oull'a particu
laridade, que é que não se importa de arrostar 
a popularidade. 

Classifica as objecções feitas ao collegio de 
Pedro II de duas maneiras, umn· relativa á 
legaUdade da medida, e outra á organisaça.o 
intrinseca do collegio. _ . 

Como nomeado que foi pela adminislração 
de 19 de Setembro para inspeccionar o collegio, 
e depois para assistir aos exames na qualid~de 
de comrnissario do governo, e inteirado por 
consequencia de tudo quanto diz respeito a este 
estabelecimento, propõe-se a defender o collegio, 
mostrando primeiramente <1ue a sua creação é 

· muito legal, e até a mais legal possivel ; e 
quanto á or·ganisaça.o, que é para o Brazil o 
supra-summmn da perfeição neste genero. Prin· 
cipiará por considerar a questão da legalidade. 

O seminario de S. Joaquim foi estabelecido 
por um mineiro para educação de certas 
c!ass.es pobres, crê que para o estado eoole
siastico. Até 1819 esteve o s<::minario debaixo da 
tutella do bispo diocesano, até que este bispo. 

espontaneamente o offeree:eu ao rei D. João VI, 
entendeudo talvez que tinha meios para pre
parar moços para o estado ecclesiastico7 inde
pendentes desse seminario. O rei D. João VI 
aceitou a offerta, e fez do seminario quartel 
de tropas, substituindo assim o concilio lri
dentino e breviario pelo regulamento do conde . 
de Lippe. Quando o Sr. D. Pedro I subio ao 
throno, procuron restabelecer o collegio, e 
creou algumas cadeiras de arithmetica, algebra, 
geometria, etc., e assim ficou até 1831, em 
que o governo foi po1· lei autorisado para 
reformar os estatutos desse collegio, para se 
ensinar nelle geometria e mecanica applicada 
ás artes, medida que, depondo muito a favor 
do patriolismo dos Srs. deputados que para 
ella concorrêrão, nao abona talvez os seus 
conhecimentos a re·spP.ito · da materia. Assim 
continuou o estabelecimento alé 10 de Janeiro 
de 1838, quando teve lugar a reforma do 
collegio, na qu·1l o governo -attendeu quanto 
e['a possivel ao fim prirnario do estabelecimento, 
que era a educação Je meninos pobt•es, pois 
que vinte e nove meninos pobres podem ser 
educados neste collegio, qualquer que seja o 
estado a que se destinem. Nesta reforma na.o 
se deixou de attender lambem ao fim que 
tinha em vista o ministerio de 1831, porque 
a administração de 19 de Setembt·o tinha 
intenção de estabelecer no museu um curso 
de conservatoria das artes p·ara applicaçll.o da 
parte mecanica, podendo os meninos pobres 
ir aos arsenaes applicar-se a qualquer officio 
mecanico. Verdade é que isto não se verificou; 
mas foi talvez porque o ex-ministro do impedo 

. não contasse sahir tão depressa do poder. Nilo 
houve portanto illegalidade alguma na creaçao 
do collegio, pelo contrario nesta creaç.ão se 
tevtl attençllo a mais es<~rupulosa ao preenchi
mento dos fins do intituidor. 

Qnanto á parte administrativa do collegio, 
informa á camara que o dinheiro que o corpo 
legislativo tem cm annos anteriores. votado 
para este estabelecimento tem sido todo em
pregado em construcçilo e reparo do edificio. 

. que ainda é muito pequeno em relação aos 
discipulos que concorrem, e nem um real se 
tem applicado ao pagamento dos mestres, que 
são pagos de seus honornrios dos reditos pro· 
priamente do collegio. Assim, em lugar da 
censura que se tem feito ao gabinete de 19 
·de Setem1t1·0, lhe . parece antes digno do re~ 
conhecimento nacional, por ter estabelecido 
um collegio tão util á instrucção da mocidade 
sem gastar um só real â nação. Nem receia 
ser desmentido nesta sua asserção, pois que 
o c_ollegio é accessivel a todos, e os Srs. de
putados que quizerem podem convencer-se desta 
verdade. 

Pelo que respeita á pólicia, vê-se no ·col
legio a melhor disposição, ordem e aceio. 
Julga neste lugar dever fazer justiça aos lentes 

. , 
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neste collegio. Bem longe de terem em mira 
os ordenados, farão unicamente movidos pelo 
desejo de prestar importantes serviços ao p:liZ; 
percebendo até muito mesquinhos salarios em 
relaçllo ao trabalho que <lesempenh:10, havendo 
lentes aue regem duas e tres cadeiras. Ora. 
á vista· desle V desin leresse, e â vista do foclÓ 
de laes ordenados nào serem pagos pelos cofres 
nuciom1es, mas pelos rendimentos do coile;:i;io, 
como accn:;ar a adminislraçao de 1D de S,.:!
tembro de let· abusado das rend.~s publicas, 
dando ordenndos que a lei não cunfcl'ia ? 
Parecem-lhe censuras . estas propl'ias de quem 
procut·a atacar uma medida sem tei· della cabal 
conhecimento. 

Tendo feito os rieviJos ciogios aos Jignos 
lentes do collegio P(~dro II, não póde deixar de 
dizer duas palavrns a respeilo do illustre pre
lado que esteve á testa daquclle estabelcci
rncnto, o Sr. frei Leandro, cidnd:lo pio e despido 
das vanglorias do mundo, que, deixando o seu 
estabelecirnenlo em Minas, teve sumrno tra
balho e muito concorreu para o estabeleci
mento do collegio Pedrn II. Quando o orador 
vio que o Sr. frei Leandro vinha para o collegio 
Pedro II, lembrotHe do dito de um celebre 
homem do nosso secu!o, que o seminado é o 
reitor, e que o reitor é tudo. Quando vio o Sr. 
frei Leandro tomar o encal'go de reitor do col
legio, conceb0u as mais !isongeira.:; esperanças 
deste estabelecimento, e não se cn(!'.ano11, Como 
o collcgio tem sido atar:,Hio 1u parte scientífica, 
não poderá nesta occasiãr.1 ueix:1r de refutar o 
que se tem dito fóra da casa conlra o systema 
do ensino simultaneo. A simultaneidade do 
estudo lern sido objecto da.s rdlexões de muitos 
grandes homens ; este ensino é baseado no · 
µdncipio physiologtco, que o descanso consiste 
na quietação, como vulgarmente . se crê, mas 
na mudança dos objéctos, e lambem no prin-

. cipio de que é necessario levar coma parnleIIas 
as differentes faculdades do entendimento. H:'l. 
demais outro principio que lambem ahona o 
da simultaneidade, e é que as sciencías pMcisão 
uma das outras. Na.o procurará provar esta 
asserção fallando da medicina; tratará dos ma
gistrados de que abunda a carnara: Poderá con
siderar-se completo o magistrado que nM possa 
decidir uma questão de agrimensura, enve
nenamento, etc. ? Nuo quer dizer que o ma
gistrado. seja abàlisado nestas matedas ; mas 
que deve ter a respeito dellas mais ou 
menos conhecimentos, crê que ninguem po· 
derá negar. · 

Parece-lhe portanto incontestavel que a si
multaneidade das malerias que SP. ensinão no 
collegio Pedro II se basêa em factos muito 
positivos, 'e em exe~plos de nações cultas, 
como a Inglaterra, _França e principalmente a 
Allemanha ; e o que . é mais, na nossa ·fegis
laça.o antiga, que mandava ensin~r simul-

taneamente 1êr, escrever, contar e orth o
gt·aphia. 

Não tomará tempo á c:.1mara com o ex:.1me 
da escoHu das n1at~ria-;; que se ensi não no 
collegio Pedro II. Tem hwi,{o grnnde contro
ver3ia entre differenles; escriptores sobre ins
truccno m1blica q11anto á con venienci,1 do 
ensino d~\S lingmts mortas, sendo COtnt(ll.10 

Girnrdin, Cousin e oult'os, de opinião qnc se 
não deve ab:rnilonat· inteiramente este estudo. 
O collegio Pedto II h~m seguido a opinião dos 
melhores escl'iptol'Cs a este re:,;peito. 

O SR. Pn.ESJDE:>'1'8 rosrn ao Sr. deoutado aue - . - - . . •J ' - -.1, - -

se cinja á materia em discussão. . 
O Sa. PAULA CANDrno crê que está na ordem, 

nA;.:!. r-1110 ~~ c11,-.c- rnílC11vr1o~ ~ân'l nl'llr hrr1 nl"'("\H•'I. '" ri 
t-'Vl.::J ~Jlt'\.; u~ ... ,1..tuv .l.Vl.l.',.-1C'l,,,U\,;~ l.,\,.JIJ,,\, J.JUl. LJ.\l.~ fJlV'J•l.l 0. 

utilidade do collegío, e conelnir dahi que se 
deve consignar a quantia de 18 contos. 

la-lhe esquecendo uma razão que considera 
muito importante. Quando se desenvolvem 
assim ao mesmo tempo todas as faculdades de 
um menino, é rn;:iis fa.cil conhecer quu! a que 
111:::lle mais domina. No collegio Pedro JI, bem 
como na Europa, se tem observado que um 
menino que tern muita habilidade para uma 
matel'Ía se distingue geralmente em todas a::; 
outt'as. No collegio Pedro II se tem verificado 
este facto, de sorte que os estudantes premiados 
forão quasi os mesmos em todos os ramos do 
emino, o que bem lhe prova a boa escoÍhu que 
se fez na organisação deste coll<,gio. 

Pede que se não confunda o collegio Pedro II 
com instrucção pr,imaria e instrucção superior ; 
pois que na instrucção prim01.ria, qnando um 
alurnno tem adq11irido os elernentos neces
sarios, trata só de aperfeiçoar um ou outro 
desses conhecimentos, apurando-se na pintura, 
desenho, musica ou qualquer ramo das artes 
mécanicas ; entretanto que a instrncção secun
daria presuppõe que o estudante deve con
tinuar a sua carreira de ínstrucção. O co1legio 
Pedro H veio encher esta grande lacuna que 
existia no imperio, onde não havia estabele
cimento dessa instrucção secundarí~. E tão 
geral tem sido a convicção da utilidade desle 
collegio, que já faltão lugares para admittir 
discipnlos, e tem sido necessal'io restringir esta 
admissão, limitando a idade até 12 annos. 

Na qualida<;ie de juiz que foi dos premios 
distribuidos neste collegio, julga dever dizer 
alguma cousa a este respeito. Na sua opinião 
os premias forão de muito pequeno valor em· 
relaçM ao progresso dos alurnnos. Na.o receia 
que possa ser tax~do nesta par.te de exagerado, 
pois que .é urn facto digno de admiração o 
prog1·esso que fizera.o em um anno meninos de 
tenra idade, fazendo operaçõe::; de arithmetica 
até a extracção de raízes do 2" gráo, mostrando 
na carta geógraphica a posição de qualquer paiz 
que se lhe exigia, etc., etc. 

Provada assim a utilidatje e legalidade d~ 
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crea ção do colJegio Pedro II, espera. q_ue lhe 
sejão consignados os 18 contos de réis. 

Vai tratar agora de algumas emendas. Não 
acha muito fundada a objecçno apresentada â 
sua emenda que propõe que se applique o 
dinheiro que restar do laboratorio á compra de 
livros, dizendo-se que poderá . nad~ resta~, 
assim não ter applicação esta disposição. Pri
meiramente a escola de medicina, não querend~ 
metter-se em grandes· planos, que quas1 
sempre não se realisno, se contenta com algumas 
relot·las e o necessario para o 1aboratorio, e 
restringe a despe:ím o mais que é possivel; e 
em 211 lugar, se nada sobt·ar, o mais que póde 
re~ullnr é nno se applica1· somma alguma para 
a compra de livros; entreta?to que, passando a 
disposição, póde ser apphc~da aqnella que 
sobi·ar. Quanto á escolha de hvros,. ad.vel'te q~e 
a despeza se destina a obras: per10d1cas, cu.1_a 
acquisição foi interrompida por falta de di
nheiro. 

Não discorda da opinião de um Sr. deputauo 
sobre a conveniencia de se mandar analysar as 
aguas descobertas na provincia l~e _Goyaz, que 
se diz que são contrn a elephanha1S1s; no que 
discorda porém é que um. (~edico, que acabe ~e 
sahir da escola de med1cma, em lugar de 1r 
para a Europa, vá primeiramente examinar e 
analysar essas aguas, pois que. esta ana_lys13_ é 
muito difficil, e depende de muita exper1encm, 

Applaude entretanto :i ídéa do Sr. deputado, 
O SR. MocRA MAGALHÃES :-Póde it· um lente 

da escola. 

6 SR. PAULA. CANDIDO affirma que se o· go
verno mandar qualquer lente <la academia, elle 
irá, pois que não ha homem que mais se .cond~a 
·da humanidade, não ha homem que seJa m,us 
respeitador da· lei e . das ordens do gover~o do 
que o medico. (Apoiados.) 

Dirá alguma cousa sobre a revaccinação, em 
que hontem tocou um Sr. deputado. . 

Lembra-se de ter lido em um Correio Qfficial, 
que na.o pôde encontrar, o parecer do Sr. Her
cules Octaviano Muzzi1 em que este senhor 
parece que não se pronuncia muito pela revac
ci nação1 dizendo que, sendo empregado o ver
dadeiro pús, a rcvaccinação não é necessaria. 
Espera que esta questão de revaccinação, 
objecto de tantas indagações no Rio de Ja
neiro e na Europa, mertiça particular attençno 
do Sr. ministro do imperio, incumbido de vigiar 
sobre a saude pub]ica. 

Posto pareça desnecessario fallar Iia historia 
referida na casa por um Sr. deputado a respeito 
do canal da Pavuna, á vista do discurso do· Sr. 
ministro do imperio inserto no Jornal do Oom
mercio, dirá as informações que tem sobre o 
facto. O Sr. ex-ministro do imperio, julgando 
preferível construir uma estrada segundo o sys- · 
tema de Mae•Adam, veio fazer neste sentido 
uma proposta á camara ; e porque seria ·inalil 

continuar o canal s~ a proposta fosse approvada, 
jn1gou dever suspender as d~spe~as com ~ste 
canal e mandar recolher o dmhe1ro para isso 
desti~ado até decisão do corpo legislativo. 

Comqu'anto entenda que as estradas no Brazil 
só devem ser estabelecidas quando houver po
pülação sufficiente para que a concurrencia dos 
que por ellas transitão possa produzir a somma 
necessaria para as despezas de sua manutenção, . 
comtudo é um dos deputados que constante
mente tem votado a favor de estradas, desejando 
que a este \·espeito o corpo legislativo ~uarde o 
meio let·mo nã.o mandando constrml-as em 
lugares ond~ não ha quem por ellas transite, 
nem lambem deixando de mandar estabelecer 
aquellas que são necessarias para que a popu
laça.o na.o se agglomet·e em uns lugares, deixando 
outros despovoados. 

Mandará uma emenda para a continuaça.o 
da estrada de Minas até o rio Parahybuna e 
Porto da Estrel1a1 para o que já ha muitos tra• 
balhos feitos. . 

Lisongea-se muito de que as suas idéas es
tejão de accordo com as do S~. Moma Magalhã~s 
a respeito da compra de apoiices da co~panh1? 
do Rio Doce. Julga esta empreza mmto. mais 
vantajosa do que a de outra estt'ada p~oject~da, 
pol·qne_ o trnnsporle por agua é mais fac1l e 
menos dispendioso. · 

O Sr. Alvares Machado (pela ordem) enten
dendo que não con'vé111 demorar muito a decisão 
do parecer da commissn.o sobre o convite feito 
pelo senado, e entendendo tambem que não 
convém que a camara vote ~ lei do orçamento 
com precipitaçao: para que se preenchão estes 
dous fins, prnpõe que, durante a discussão d_o 
dito parecer, as sessões da camara durem m,11s 
uma hora, discutindo-se o parecer, findo que seja 
o expediente, até uma hora da tarde. Pede que 
este requerimento seja discutido agora, para 
que o Sr. ministro 'possa ser convidaqo para 
se apresentar na casa á uma hora da tarde afim 
de a':5sistir á discuss~o do orçamento de sua 
repartição. 

E' lido e entra e~1 discussão o seguinte re-
querimento : . 

« Requeiro, que durante a discussão do pa
recer da commissão ácerca do convit~ do .Sij
nad.o, as sessões da camara durem· mais uma 
hora, discutindo-se o parecer, findo que seja o 
expediente até uma hora da tarde. 

tC Paço da carnara dos deputados, -19 de 
Agosto de 1889.-Àlvares Machado. ,i · 
. A urgencia é apoiada e entra em discussão. 

0 Sr. Montezuma. (pela ordem) :-Quando 
entrou aqui em discu~são o parecer da com
missão de cónstituiçao sobre uma índicaçno do 
Sr. deputado pelá provincia de Pernambttc?, 
que propôz que as nossas sessões durassem seis 
hor~s, en pedi a palavra para fallar sobre o 
parecer : ma~ ainda nãO me chegou a vez. · Eu 
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tinha intenção de propôr que houvesse de ser 
remeltida á commissão da r11esa esta parte da 
indicação, visto que « commissão de consti
tnição não tomou, com razão, conhecimento <lesta 
materia oara que a rnesa desse o seu parecer 
sobre estê topicÔ, com o que ficaria h:.lvez satis
feita a indicação que o Sr. deputado pela pro
vincia de S. Paulo acaba de offerecer. Todavia, 
se a carnara entende que póde já tomar sobre 
ella uma decisao, fica decidido o objecto lam
bem da indicação, nesta parte, do Sr. deputado 
por Pernambuco. 

Devo dar· á camara uma sati~fação, decla
rando o motim por que não p1.1dc cedei' a pa
lavra. Eu ainda não foliei sobre o 01·çume11lo 
do ministerio do impel'io ; e sobre o orçamento 
da despcza do mirüstetio da fazenda foliei uma 
unica VGz, encenando-se a discussào quando eu 
tinha de offerccer á canwra considerações que 

, em minha c:onsciencia julgava uteis sobre as 
respostas do Sr. ministro da fazenda e do Sr. 
deputado pe1a provincia do Rio de Janeiro. 
Como deixar de fallar· sobre o orçamento do 
imperio ? Creio que devo á minha provinc!a 
algumas considerações. Est0u promplo a annmr 
sempre, quanµo o men dever 111 10 não impede. 
Eu n!lo peço a palavra para foliar sobre um 
objecto por mero diverlimento, ou pt'azer, mas 
forçado, instigado pelo cumprimento do meu 
dever. 

Dando-se por discntida a · urgencià é ap
provada. 

O Sr. Andra.da Machado propõe o seguinte 
. additamento que é apoiado : 

<( Que se estenda á discussão do parecer 
sobre as eleições de Sergipe o que se assentar 
respeito ao convite do senado. >) 

O Sr. Vianna propõe est'oulro udditamento, 
que é igualmente apoiado : 
· « Que durem. 5 horas as sessões desta ca
mara emquanto se discutir a lei do orça
mento ... » 

O Sr. Nunes Ma.ohado julga preferivel · que 
se tome uma medida gera! e n;Io espedal para 
a discussão de um ou outro objecto. Tendo a -
.camara reconhecido que os seus trabalhos estão 
atrazados, parece conveniente que as sessões 
durem mais algum tempo para que elles se 
possão adiantar. Foi debaixo destas vistas 
que apresentou a indic,,ção em que fallou o Sr. 
Montezuma. 

O Sr. Alvares Maohaô.o louva as boas inten
ções do Sr. deputado que acaba de sentar-se, 
mas está persuadido de que, se se tomar a 
medida geral em que fallou, não se verificaráõ_ 
os seus deseios, ~ois que a camara já urna 
vez decidio que se augmentasse o trabalho 
por mais uma hora diaria, mas isto não se pôde 
verificar. 

E' apoiada a seguinte emenda ; 

« Principiando ás 9 horas da manhã. - Go· 
·mes Ribeiro. i) 

Julgada a ma teria discutida, é approvada a 
indicação do Sr. Alvares Machado, e o addita
mento do Sr. Andrada Machado: 

A emenda do Sr. Vianna é rejeitada, e a do 
Sr. Gomes Ribeiro fica prejudicada. 

O Sr. Gomes Ribeiro pede o encerramento da 
discussão do orçamento do imperio. 

Consultada ü cam~ra se dá a materia por suf
ficientemente discutida, decide pela 1-iegativa. 

Dada a hora, o Sr. presidente dá para ordem 
do dia 19 o parecer da eo111missao de consli· 
tuiç1lo sobre o convite do senado, na fórma 
vencida.; se houver tempo o pc\recer relativo ás 
eleições de Sergiµe, e na ultitna pal'te a dis
cussão do ad. 2º do peojecto de lei do orçamento, 
e levanta a sessão. 

Sessão em J.9 de A.gosto 

PRESIDENCfA DO SR. ARAUJO VIA.NNA 

Su111MAR10.-Expediente.-Loteria8 para os oni
nibus,-Reqiterimento, etc.-Ordein do dia. 
·-DiS<J'lt1,são do pa;·eaer da cmnmissão de 
const·ititição sobre o ojficio dl) senado. Dis
cursoa dos Srs. Rocha Galvão e Monte
zuma ; a politica homceopathica ; a dieta ; a 
dictad1..wa ; a maioridade do imperador ; a 
'tepres~ntação da Bahia, etc . .Discurso do Sr. 
Clemente Perefra; a ma-ioridade do impe
rado1', etc • 

A's dez horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados~ abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltào com causa participada os Srs. Cajtrniro, 
D. José, Pedro de Aleantara7 Carneiro Leão, 
Bustamante, Souza .Martins e Andréa ; e sem 
ella o Sr. Souza Franco. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
fazendo menção do requerimento de Gustavo 
Ado!pho Reye, que fica sobre a mesa para ser 
tomado em consideração quando se tratar do 
seu negocio. 

Julga-se ohjecto de d~liberação, e vai a im
primir, o seguinte projecto da commissão do 
commercio, agricultura, industria e artes : 

,< A compauhia fluminense dos omnibus re
quereu a esta augusta carnara~ no anno de 1838, 
a concessão de duas loterias de cento e vinte 
contos por ui.n.a só vez, e porque não .fosse entãQ 
tomada em consideração a sua supplica, eUa 
apresenta de novo, e eJrpõe que desejanclo em
pregar todos os esforços para manter-se até ul
terior providencia do cot"po legislativo, já resol-
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vel'a duplicar o seu fundo capital ( que era de 
30:000$ ) por meio da emissão de novas acções, 
e elevai· a taxa das passagens d_e 320 a 400 
réis em todos os dias, quer uteis quer de 
guarda. 

« Não tendo havido até o ptesente dividendo 
algum, pouco satisfactorio foi o effeito da p1·i
meira providencia, porque apenas foi possivel 
ernittir 70 apolices em pagamento de dividas ; 
o augmento da taxa, como não concorresse 
para a diminuição do 1m01ero de passageiros, 
foi bastante para elevar a receita a uma som ma 
superior á despeza ordinaria, mas nem por isso 
ficou a companhia habilitada para occorre1· ás 
exlt·Hot·dinal'ias , que infa.llivelmente devem 
provir do concerto dos ca1·c·os, substiluiçllo dos 
animaes que l'.e vao deterioi-ando, e da reno· 
vaça.o de outros objectos indispensuvcis pat·a o 
regular andamento do serviço, despezas estas 
que vão sempre em progressivo augmento. 

,, A' vista do exposto (dizem os supplicantcs) 
facilmente se conhece que os accionistas da 
companhia desde a sua crea.ção até hoje trnnhum 
p1·oveilo têm füado do emprego dos seus fundos, 
e achando-se a emprew. além disto ernp~nhtlda 
em quasi seis contos de réis, é manifesto que 
ern casos sinistros quererão elles autes a disso
luçao da companhia, do que sacrificar novos 
capítaes na expectativa de interesses re1notos e 
duvidosos, o que nao tem aceitação entre nós, 
por isso que muitos sao os meios que o puiz 
otferece para o emprego de capitaes, eom lucros 
razoaveis, e sem risco de perda total. 
. rc A com.missa.o de ind11slt'ia, commercio e -
artes, que foi incumbida do exame deste n~gocio, 
attendendo ás ra.cões allegadas pela companhia, 

· e persuadida de que muito convém desenvolver, 
e firmnr nesta populosa capital uma instituição, 
que já offerecc não poucas commodidades aos 
seus habitantes, não duvida concorrer com seu 
voto para que ella seja convenientemente auxi
liada; e considerando, outrosiu1, que o corpo 
legislativo não tem deixado de adaptar a con
cessao de loteria§'1 como um dos meioi mais 
promptos e suaves de proteger e animar se
melhantes emprezas, submette ao conhecimento 
desta augusfa camara o seguinte projeclo de 
resolução : 

1c Art. 1.0 São concedidas ·á companhia flu
minense de omnibus, por uma· só vez, duas 
loterias de cento e vinte contos de réis cada 
uma. 
- « Art. 2.u O governo fisr.alisará o uso que a 
companhia fizer destas loterias, afim .de que 
não. faça parte dos dividendos, mas seja uni
camente applicada ao pagamento da sua divida 
actual, e· à com pra de anivi aes, carros e outros 
objectos necessarios ao. serviço. · 

. t1 Art. 3.º Se a companhia se dissolver dentro 
do prazo de dous annos, contados da data da 
presente resoluçao,. ficará obrigada a entregar 
ao ho~pital. dos lazaros desta cidade à parte do 

produclo das loterias que não live1• sido de.;
pendida na fórma do artigo antecedente. 

<e Art. 4.° Ficno revogadas as disposições etn 
contrnrio. 

« Paço da camaL·a dos deputados, 3 d.e Agosto 
de 1839.- H .. Ferreira .Eenna.-F. Gornes 
de Carnpos.-J. A.-de Lemos.» 

Vai a imprimir o seguinte parecer da com
. missão de assembléas provinc:ie.es : 

<e A commíss~o das assemliléas leµ-islativas 
provinciaes examinou a seguinte indicaçãO do 
Sr .. deputado Peuna : - Indico que a illustre 
com missão d~ assem biéas pl'Ovinciaes, intel'pre
tundo o acto addicional, declare em nrtigó ad · 
dilivo ::ao projeclo que:! se discute, quaes sno as 
condições de elegibilidade, que se exigem p~ra o 
car~o de deputado pt·ovincial - e sob1·e ella·tem 
a homn dt! submetter á consideracã.o desta au
gu stn c~mut·a o seguinle parecer : ' 

cc O a.elo uddiciunal neuhumu declaração fez 
áccrca dê1s coudições de ele~ibilidad.e dos depu- · 
tados ás assembléas de provincia. As unicas ex
pressões que nclle se (;!nconti·oo á.cerca de sua 
elei,ao, sllo us seguintes dó art. 4°, onde se diz
a eleição destas assembléas far-se-ha da mesma 
maneira, que se fizer a dos deputados á 
ass~mhléa geral legislativa, e pelos mesmos 
eleitores. · 

« Parece fól'a de duvida á commissâo que as 
palavras -pela mesma maneira, que se fizer a 
dos deputados geraes,- não podem, em modo 
algum, _i~portar a doutrina .de que as condições 
de eleg1bd1dade dos deputados de pt·ovincia sao 
as mesmas que a constituição ex.igio .. para 
aquelles, e isto pelas razões seguintes : 

lf l.º Potque a força das palavras - ma
neira de eleic;ão, - no sentido em que i;;emprc 
forao ad_m_i~tidas, não póde abt·anger condições 
de eleg1b1hdade, mas unicamente o modo, 
estylo e costume porque taes eleições se fazem : 
2°, porque est~ intelligencia que a taes pa
lavras dá a eommissão, vai de perfeito accôrdo 
com _aq.uella ein que as u~ou o art. 7 4 da 
conslltmçao, a qual não obstant.e haver ahi 
disposto que a elejça.o dos membros dos con
selhos geraes fosse feita da mesma maneira 
por que se fiz~sse a dos representantes da 
nação, marcou todavia no art. 75 as condições 
de elegibilidade pai·a os membros dQs conselhos 
geracs ; 8°, finalmente, porque sendo regra 
obse1·vada em muitas constituições, .e parti
cularmente na nossa, exigirem-se condições 
de elegibilidade mais ou menos fortes, segundo 
a importancia e duração das funcções politicas 
que cada corpo é chamado a exercer, na.o 
é por modo algum de suppôr que o acto 
addíeional tivesse em vista exigir para os de
putados de provincia, cujas funcções sã.o muito 
me~o~. i~_portantes, as mesmas condições d~ 
elegLbthflade que a constituição exigira para 
os deputados geraes. . . 

« Sendo portanto eviclente que o acto addi~ 
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cional não encerra disposição alguma relativa 
ás condições de elegibilidade para os depu
tados ás assembléas de provincia, cumpre 
procural-as na constitujção do irnpeL·io, 

cc A · carta de lei de 12 4e Outubro de 
1832, que decretou as reformas á constituição, 
autodsou a legislatura · constituinte para 1·<::· 
formar os arts. 73, 74, 76, 7.7, 80, 83 § 3", 
84, 85, 86, 87, 88 e 89, para o fim de serem 
os conselhos geraes convertidos em assembléas 
legislativas provinciues. 

,, O art. 1·1 do acto addicional declarou mui 
expressamente que as assernbléas provinciaes 
substituião os conselhos geraes. 

« O mesmCJ acto addicional nã.o declarou 
as condições de elegibilidade dos deputados de 
provincia, e nem ácel·ca de semelhantt! objecto 
disse uma só palavra. Não foi julgado refOl'· 
mavel1 nem reformado o art. 75 da <~onsti
tuição, qul! declara as condições de elegibi
lidade dos membt•os dos conselhos geraes, nem 
o art. 79 que exclue da eleição parn ess~ ca1·go 
o presidente da província, o sect·etario e o com
mandante das armas. 

te L~go, é evidente que as condições de 
elegibilidade dos deputados ás assembléas de 
provincia sào aquellas mesn1as, que a consli· 
tuiçao exigio para os membros dos conselhos 
geraes, e que pm· esta maneira ficou mais 
ampliado o elemento democratico da consti..: 
tuição, visto que dando-se a faculdade de 
legislar ás assembl~as provinciaes, conser~rão 
aoi:; seus membros as mesmas condições de 
elegibilidade dos conselhos gentes, qu!l não 
legislavão, mas tinha.o unicamente o direito de 
propôr. 

« E porquanto a doutrina ex.posta neste 
parecer parece á commissão mui clara, e não 
sujeita á duvidas fundadas, entende ella que 
~esta parte. não . se torna precisa interpretação 
alguma do acto addicioi:ial, que sómente deve ser 
interpretado naquelles lugares que sao reahnente 
obscuros, ou se prestão á vadas intelligencias 
sustentaveis, de alguma ou ·algumas das quaes 
podem resultar g1·aves inconvenientes á união 
do .. imperio, e conflictos entre. o poder geral 
e provincial. 

,, Paço da camara dos deputados,· 17 de 
Setembro de 1838.-Paulino José Soares d6 
Souza.-..4. P. Barreto Pedroao.- Â.ntor,,io 
Ca·rlos Ribeiro de Andrada Maohado e Silva. » 

Pedinda~se · a palavra, o Sr. presidente d~
clat-a ficar adiado o parecer. 

O Sr. Henriques de· Bezende propõe a .ur
gencia para que se discuta. 

O Sr. Montezuma (pela ordem) decla1·a que 
se oppõe á urgencia, porque entende que o 
parecer antes de entrar em discusão deve ser 
impresso, visto que a sua materia não é or
dinaria, e i,ede por isso a S. Ex. o Sr. pre-. 

TOMO ll 

sidente que haja de consultar a camara para 
que o parecer se imprima. 

Consulta-se a camara, e esta decide que o 
pal'ecer vá a imprimir. 

O Sn. HENRIQUES DE REZENDE pede que se im
prima com urgencia. 

Lê-se est'outro parecer : 

« Foi remeltido á commissão das assembléas 
legislativas provinciaes um officio do ministro 
do hnperio, datado de 25 de Julho de 1836, co
brindo outro do presidente da p1·ovincia das 
Alagôas, de 9 de Junho do mesmo un110 1 e 
uma resolução impressa sob 11. 18 ila nsl:lt.!lnbléa 
legislativa da dita pt·ovincia, que fixou u 1'01·ça 
policial respectiva. Pondllt'il uquellu pt·eshlen te 
no citado oí'Hcio os inconv~uienlus r·c:rnltimles 
de uma disposição adoptada na refürida J'eso• 
lução, e pela qual a t'orça policial cl;1 pt·ovincia 
está posta. debaixo dtls immediatas onlens dos 
chefes de policia das comarcas, sendo pot· elles 
feitos os engajamentos, e nomeados os res
pecti ~o~ commaa.dantes. 

cc A commissào reprova os principios, que 
díctárào uma dísposi~ao semelhante, convencida 
como está, de que á primeira autoridade da pro
vi ncia, inunediatamente responsavel pela sua 
tranquillidade e segurança, deve pertencer a no
meação dos commandantes da força policial, e 
mais ol'fi.ciaes della. A independencia de taes 
offlciaes do. presidente da província, e a sua su
jeição immediata u empregados, que lhes são 
subaltemos, diminue-lhe a força moral, e 
obriga-o a servir-se para mantel' a ordem 
publica, e executai· as suas ordens, de agentes 
de outra · autoridade, que podem muitas vezes 
deixar de merecer a sua confiança. No caso 
de desintelligencia entre o poder executivo pro
vincial e os empregados, quç no meião os com
mandantes da força policial, dá a estes ultimos 
decidida vantagem sobre aquelles. . 

K Competindo porém pelo acto addicional ex
clusivamente ás assemhléas pro,inciaes o le
gislarem sobre a força policial 1·especti va, e bem 
assim sobre os casos em que os presidentes 
podem nomear os empregados provinciaes,' e 
sendo os commandantes da referida força em
pregados me·rarnente provinciaes, entende a 
commissão que a resolm;ão de que se trata, 
posto que menos discreta e pensada, cabe nas 
attribuições da assembléa legislativa provincial, 
e não póde por isso ser revogado pelo poder le
gislativo geral. Está lambem persuadida de-que 
a mesma resoluçao não prejudica, nem podia 
prejudicar ~ direito que tem o presidente da 
pr:ovintia, pela lei de 8 de Outubro de 1834, de 

. dispôr da força a bem da segurança e tranquilli-
dade publica. . 

C( A1 vista do que fica ponderado, é a com
missão de parecer que nenhuma· deliberação 

· tem a tol)lar esta augusta camara sobre ó 

85 
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SESSÃO E:M 19 DE AGOSTO DE 18:30 
objeclo dos otTicios e l'esoluçOes de que bata 
este parecer. 

« Paço da camarn dos deputado~, ~O tle 
Juuho de 1838.-Antonio Oarlos R.1.b,:1,1·0 de 

· .Andmda }jfaelLado e Silva. - Pa·ul'in,o José 
Soa1·es de Sou.za. » 

O Sr. Dantas (vela orde1n) obse1·va que não 
deve haver demora na discussão desle pat·ecer. 

Lê-s~ e approva-se o seguinte requerimento: 
te Requeiro que se pe~ ao governo, pela )·e

partição competente, informarões de quanto foi 
marêado á provincia do Ceará pelo ministerio 
da guerra para as despezas re:'ipecliV'as nos 
annos de 1835 a 1836, de 1836 u 1887, de 
1837 a 1838 e de 1838 u 1839, e o q11anlo se-· 
despendeu alli em cada um desles an110s· (i. 
nanceit-os. 

,, P,,ço da cmnurn dos depulados1 l H de Agosto 
de 1839.-0o~ta lllfrau.cla. » 

PH.lMEIRA PARTE: DA ORDEM DO DIA 

Contínua u discussão adiaria sobre o parecer 
da commissão de constituiçno áce1·ca do con• 
víte do senado1 e emenda apoiada. 

São apoiadus as seguintes emendas: 
« Sub-emenda do Sr. Bibeiro <lê Andr,1da.

Em vez de-t·esolvcr-se u HX.orbitar das ult1·í
buições que u constituiçi.'lo lhe conferil'3, por 
isso dejxa de pt-ocede1·-;;uhstilua-se-- annuir 
ao seu convite, por não julgar-se autori~o.da 
pelas attrib1iições que a cons~ituiç:to lhe con, 
ferira. para pt·oceder á nomeai;ão por clle pe- · 
dida, etc. . 

(( Supprimão-se as palavras-de salvação pu· 
blica.-Andrada Maehado.-Oof:lho. » 

1c Que se responda ao senado que esta eamara 
aguarda o resultado dos tt·abalhos da commissão 
do mesmo senado para tomal-os na devida con
sideração, julgando por isso dispensavel a no
meaçn.o da com missão para que o senado a con
vidou.-Nunes Maeliado. )) 

O Sr. :Rocha Galvão :-Sr. presidente, quando 
na sessão de 13 deste mez nos apresentou a 
commissão de constituição o seu parecer rejei
tando a indicação feita pelo íllustre,deputado e 
meu digno amigo o ·Sr. Nunes Machado, a_ 
maioria da camara pareceu dar pleno assenso á 
solidez dos principias nesse parecer exarados 
pela nobre commissão ; e eu particulal'menle 
lhe tributei louvoi-es pelo acertado desem
penho da sua missão, e mais ainda pelo ser
viço que, na minha opinião, havia ella feito no 
paiz e á djgnidade da representação nacional, 
em apontar no seu parecer a orig~m principal 
dos males que pesão sobre a naç~o, na época 
àe difficH transição .em que se acha em fazer 
ver ao Brazil e aos nossos constituintes que esta 
camara jámais deix.ou de ser prompta e sobeja
mente franca em dar ao governo todos os meios 
pedidos para satisfazer as. necessidades publicas 
e prover a segurança do estado ; refutílnQo 

assirn a co111missão, e removendo do corpo legis• 
!ativo ns inculpações tão gi:aves como injustas 
que proclll'ào á porfia it-rógar-lhe a ignorancia 
e a má. fé (muitos apoiado.9) ; a ignorancia, 

. digo, e a má fe, que desconhecem os p~inci
pios, ou n!:lo atlendem á vei-dadeÍl'cl indole dos 
governos representativos. Hoje, porém, SI'. pre
sidenti~, á vista do p.irecer que se discute 1 peço 
licença á illusll'e e sàbia commissão para co11t1·a
pôr aos louvores que então lhe tributei a eslra
nhesa que me causa o ver que ella nos recom
mende a adopçM de uma medida contraria á 
constituiçilo, contraria uos principios por ella 
mesma e1nittido:1 em ::rnu pa1·ece1·. 

Sr. pt·esílle11lc, a:; mesmas razões que me 
movô1·:10 mn a :-;e::;süo anle1·io1· a votai· conh·;t o 
1·equerimer1l.o do ilht:.l.rc deputado pela p1·0· 
vincia de Minaíi, o 81·. Fei·ruit·u PtJ1111a, ohl'igl\o· 
me agora a rejeHai• o parecer cm íJIICsli\o ; m11~ 
não devendo eu i·epetit· essas r,11.0cs pol' 11:10 
tomai· o tempo á camut·u, nem liuuhcm cm• 
p1·egnl' outrqs argrn111.-mtos, que com tanta lrnbi
Jidadt: e pompa de cluq1wncin forno já p1•odt1-
zidos pelos illu~trc:1 ol'adores q,rn me preccdôrno 
nesta cliscu::1sf\o> limilllr·mc•hei t-úmenlu a prnvm· 
em breves rellex<Jes a venlude dus u11ns assct·· 
ções po1· mim avim~:ndas : que csll~ parm:er 
encena uma medida litte.ralmente <:ontral'Íu a 
uw al'ligo constituciorwl ; que fui coulrudictorià 
a cotnmissã.o em nôl-a propôr1 apnl'lundo-se de 
seus mes111os princípios. (Apoiados.) 

Uma e muitas vezes se tem dito, Sr. presi
dente, que ao· podet· legislativo incumbe fazer 
leis, e não administrar nem governar o paiz; e 
não se engan~o os que assim o,inão, porque 
bern distinctamente estão marcadas na. con
stituição us 1·especlívas attribuições dos dif
fereute;:; poderes polilicos. Abrindo este co
digo da nossa Jei fundamental pedirei a 
allenção da illustre coinmissao para ler o_ 
§ 15 do art. 102. Nelle, senhores, expres
samente se declara que uma das princi
paes attribuições do poder executivo é prover 
a tudo que fôr concernente á segm·ança in
terna e externa -do estado, na fórma da 
constituição ; e foi de ce1·to a conscienda ou 
percepção intima deste principio con~titucional 
quem f"r-z dizer -á com missão, no seu precedente 
pMecer, estas formaes palavras : « Julg0 a com
missão 'desnecessarío o convite proposto aos 
ministros, porque.se as desordens existentes têm 
causa especial po1· eUes conhecida e occulta á 
camara, é do seu dever iuformar dellas ao corpo 
legislativo. )> - E accrescenta mais a commissão: 
1< Se medidas extraordinari~s sãá necessarias, 
desejára a commissão que os ministros antes 
as propuzessem que as aceitassem ; e elles al
gum·as propuzerão j:i, · e na.o deixaráõ de ser 
propostas oull'as. >> Logo, e sem necessidade de 
recorrer a outrQ algum argumento, tenho pro
vado que é inconstitucional a medida pro- · 
posta pela com missão, e provada tambe':Il fica a 
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SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1839 675 

incoherencia em que el]a cahio apartando-se de 
seus proprios principias. 

Sem duvida, senhores, foi em igual confor
midade com esle artigo conslitucional que acabo 
de citar, que traíando-se no senado àe nomear 
esta commissão ( que eu clwmarei ainda de 
segurança o de salvaç~o publica, porque ella 
nno é nem pôde ser outra cousa ), que tra
tando-se, digo, de nomear essa commissao, 
declarou S. Ex. o Sr. ministro da jt1sliça qne 
achava na verdade un1 pouco extraordinario 
eslc modo de procedei· ( apoiados ), parecendo
lhe mnis nut.ural que o rninisterio Íldcill$se taes 
medidns ; e sejn-rnc fH!rrniltido m!mirnr, de 
passag(:m, o co1n1:dirnenlo ou o 811.auilel' -in modo 
eom q11e se exprimi o S, E)I:. porqne a idéa de 
nomear-se nuw lal commi,.;:,:fio ot1 i11nt:1 dé 111e-___ . - - -- __, ------ --- ----

dicos politicos t'oi u ee11su1·a nwis HCre, a salyru 
mai::; crnd que se podia fozcr aos actuaes rui
nblros da corôa ( apoiaclo.~ ), suppondo-os uão 
só inhabeis pnra cural.' os nrnlf~s que :dnigern a 
naçlto, mas a(é in<:apazes úe saberem pedir con
selho a lern po. (.A zJOioclos.) 

Sem faltar, pois, ú consideração qne nos me
rece a snbedoria e dignidade do senado, julgo 
que podemos declinai· o convite qlle ellc nos 
foz, e que não deve esta camara sabir inconsi
denidarnente da orbita qne lhe está assignada 
pela constituição, tomando uma responsuhi
lid:1de1 e assumindo a execução de deveres que 
Jlie não forão devolvidos ; embora a criminem 
de assim o não ler feito os rnale\'o!os ou dis
farçados inirnigos do nosso pacto social (apoia
dos), que pretendem iosidiosamente descon
ceituar o poder legislativo na opinião dos povos; 
symptoma info.lli\'el, $1'. pr0sidente, de que 
existe ainda entre nós quem suspire poi· arra::;tar 
os grilhões do despoiismo l Urmt tal e):orbitancia 

,. da parte desta camara; ou invasão de attribui• 
ções que propriamente lhe não competem, só 
seria justificada em uma unica hypothese, 
quando a vontade inesponsavel quizesse evi
dentemenle trahir a sua alta missão1 destruir as 
liberdades publicas, ou caprichosamente obsti
nar-se em não adoplar medidas reclamadas 
pelo bem do paiz e segm·ança do estado. 

Só nesta hypothese, verdadeiramente extra
ordinaria, seria licito, seria um devei· da ca
mara transpôr as raias das. suas attribuições, 
porque a salvação da patria é lei suprema ; 
porém no simples caso de serem os ministros 
da corôa incapazes, ou de se não acharem a 
par das circumstancias do paiz, o remedio mais 
obvio e constitucional, o remedio a que devêra. 
com preferencia ter ,i-econido o senado, etJ~ 
pedir a eleição de outros ministros (apoiados), 
segundo ~ pratica adaptada nas monarchias re
P!esentahvas : prática esta que póde ser con- · 
siderada como corollario de um principio esta
belecido por um celebre escriptor . e publicista, 
cuja adhesão cav&.lheirosa á causa da legiti
l!lidade e á familia dos Bourbons torna me110s 

suspeita a sua autoridade. Tout va bien, diz elle, 
dans les a_ffaires hianaines, lorsque l'intelligence 
supéricure 8e tronve dans cevx gY:i commandent, 
a·u lieii, d'étre dans ceux qili obéis3ent. « Tudo 
~ --i" 1 . -· ,_ --- - - - _,. ~a nem nos negoc10s nurnanos, quanao a 

intelligencia superior existe nos que governa.o, 
em vez de achar-se nos que obedecem. >> E na 
verdade, senhores, 11ão é possivel que possa 
hem dirigir os negocios do estado, fazer re
formas uleís, e muito menos conter as facções, 
un1a adrninistrac;ão que rHlo tenha um ponto de 
aµoio na opinirto publica ; e eorno terá ella em 
seu [\,vor a opinill.O pnhlica, se nD.o souber 
inspí1·ar amot· nem cspernnça n. uns pela sua 
altenç'.ãO e discernimento em pl'erníar o merito, 
l'espcito e temor a oull'OS pela sua emirgia em 
ounir o crime. confianca ú nacào inteira nelas 
;uas luzrs? Ürna lAl 0 admini'straçào um~ só 
cousa pó<le il:l' de bom : - o não ser dura
doura. (Apoúulos.) 

Feli:1.mente, quanto á vontadü irresponsavel, 
eu estou, e todos 1iós estamos tão intimamente 
conve11cidos dos sentimentos liberaes e pa
ll'ioticos que. a animrio, da rectidão de suas in
tenções, e do vivo intei·esse que ella toma na 
prosperidade deste imperio, e na conservação do 
(bro110 do Sr. D. Pedro II, que nenhuma neces-
3idade vejo de nos constituírrnos em urna es
pecie de con vei1ção nacional, nem de nomear 
cornmissões de salvação publica. Voto, por~ 
tanto co11tra o parecer da commissào ; e appro
varei de bom grado a emenda apresentada pelo 
íiíustre deputado pela provincia di: S. Paulo, 
ou a que acaba de offerecer o meu nobre amigo 
o Sr. Nnnes Machado, salva qualquer redacçao 
que sem lhe alterar a substancia a torne o 
mais urbana que f'ôr possivel. 

O Sn. MoNTEZüllrA : - Eu cedo por ora da 
palavra com a maior satisfação ao nobre rnern bro 
da com missão, porque desta maneira mélhor 
se faz a discussão. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : - Eu fallarei no 
meu lugar. .. 

O SR. MoNTEzu111A: -. Então quer V. Ex. 
fallar? 

O Sa. CtEMEN'.l'E PEREIRA : - Fallarei no 
tuen lugar. 

O SR. lWoNTEZUMA : - Pois é mesmo no seu 
lugat· qu~ V. Ex. ha de fallar. (R-isadas.) 

O Sa. CLEMENTE PEREJRA ; - Quando tocar 
a minha vez. 

O Sr. Iv!ontezuma. : - Senhores, depois da 
discussão que tem havido ácet·ca da materia, eu 
apenas posso ava~çar algumas proposições, não 
porqlle o objecto nno seja vasto., não porque 
qualquer Sr. deputado não se deva achar ani
mado por princípios muiluminosos e mesmo 

·idéas patrioticas· e sublimes~ vista da indi
cação proposta á camara pelo senado, e á vista 
da maneira por que a nobre·· commissão ex-
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676 SESSÃO ~M 19 DE AGOSTO OE 1839 

primio a. sua opini!'l.o ; mas porque, attendendo 
ao estado em que se acli.a a sessão, é neces
sario nilo só não repetir, como de mais nàO des
envolver demasiado _o _object?, Eu t_e~ho por
tanto de apenas exprimir a mrnha op1mão. Em 
objecto desta natureza não julgo conveniente 
contentar-me com o voto symbolico. 

t'l, ..,.nn.'t'l{1n. n ,·n~i,...,.,... t'"OC.\"\t,.il"" ~onhl"\'Y"O.::i ii 
LJU b\(«;\.t,.UV V ,lJ,_.tu.•v.a. L'-'-.Jt-''-'1.1..V' ,.,;ll..,4.1..L.1.VJ.V-.:J) lA< 

camara vitalícia ; suas deliberações me rne
recêrão sempre a maior consideração e acata
mento ; portanto; quando tenho de me oppôr 
a alguma decisão tomada no senado, é sempre 
corn Sllsto. Eu SüU da opinião, Sr. pt'esidente, 
ele Blakstone. Este e3criptor e iuriscon
sulto celebre da Inglaterra 0 diz que se acaso 
nús p11des:sc111os imaginar a hypothese de urna 
n~se111h!éa gernl, 011 11ma Jas camarns ter o 
dii'eil.o de uni m ;1d vel'lÍl' o monarclia, neste caso 
o 111u11ar·clrn lleíxai·ia de ser llm poder supremo 
do cs\mlo. St' :1er\so lambem nós p11dcssemos ,mi· 
nrndvel'lir a outra camara au aquella a esta, neste 
cnso segllÍl' ·sc-ia a tnCSlfül consr.quencia, isto é, 
aqucl!t\ carnara q11c pudesse ser unimadver· 
tida pela onfra deixal'ia de ser considerada. 
um po<lcr supremo do estado, on deixaria de 
fazer p:-irte desse poder supremo do estado ; 
pot· consequencia a mais inteira e absoluta 
independenci:1 deve consagr::ir uma a respeito 
da ot1lrn camara, para não se cahir no absurdo 
que acabo de indicar ; emfim não desejo que 
de meu volo re,:;uHe a menor animadversão 
ou censuea por occasião de resoluções tomadas 
na outra carnara, porque nunca consentirei 
que na outra camara se procure animad
vertir as opiniões ou deliberações tomadas 

. na camara ::l que tenho a honra de per
tencer. 

Eu, Sr. presidente, creio que, opinando contra 
o parecer da íllustre commissãü, não faço desar 
algum, não lanço animadversão ou censura sobre 

· a deliberaçao tomada no senado, s11stent<lndo 
nesta casa a opiniilo de que é anti-constitucional 
o parecer ou a ~onclusão adoptada pela illustre 
tommissrio; dahi não se póde jámais inferir que 
desejo fazer crêr que a deJiberaça.o tomada no 
senado foi violadora da constituição ; esse di
reito não me pertence ; aos nobres senàdores 
deve pertencer o direito de examinar, de com
parar suas resoluções com a constituição, en
tendendo~a devidamentei para qae as justifi~ 
quem. O ·que desejo é fazer que a camara 
a que tenho a honra de pertencer não dê 
um passo que em minha consciencia póde 
parecer · violador da lei fundamental do_ es-
b~ . 

Depois de ter exposto estes principios, de
c1aro qlle concordo absolutamente com a opi
niilo emíttida na casa pelo men nobre e digno 
amigo pela provincia de S. Paulo e pelo 
muito illustre deputado pela mi~hà prov;incia 
que acaba de sentar-se. Julgo que o pa
recer da commíssão é contrario á consti-

luiç1o ; julgo que o parecer da com missão 
é àe mais coniraàictorio com outra opinião emit
tida pela mesma il1ustre commissão quando 
opinou a respeito da indicação do nobre depu
tado por Pernambuco, o Sr-. Nunes Ma
chado. 

Senhores, eu me persL1ado de que a carnar.a 
na.o . exigirá de mirn, nein que repita as oh= 
servações já offerecidas á ~ma consideração, nem 
qne passe de algum modo a ír procurar razões 
mais forles do qne aqL1ellas que estes dous 
illustres deputados, ta.o eloquentes como são, 
tão dialeclicos como a camara acaba de ob-
5ervae ; digo. no.o exigirá a c!l mara que eu oasse 
de fórn1a alguma a pôr em Slla ptesença melhores 
razões do que os nobres deputados o fizerao. E111-
q11anto a illustre commissao nao destruir a força 
desses argumentos, emquanto na.o mostrar qúe 
n[o só no § 1.5 do art. 102 da constituição, 
como em muitos ll1gares della, nao se deter
mina.o cousas contrarias aos corollaríos ou 
conclusões do paeecer da cornmissãO, eu creio 
que devo continuar a insistir nesses argumentos, 
sem que toda via os 1·epita para nllo gastar 
tern µo ou fatigar a benevola attenção da carnara. 
Por isso, senhores, pedi aos nobres deputados 
membros da· cornmis~ão que tivessem a bon
dade de fallar antes de mim 1 cedendo-lhes 
a palavra; cessão, Sr. presidente, mui justifi
cada, não só porque em regrn os talentos su
periores e sublimes devem sempre antecipar 
aque1les que não se acbão na mesma escala, 
como porque era justo que a nobre e illus
trada commissilo tivesse a bondade .de com
bater primeiro as argumenlaç<les que a ferem 
de morte, para que eu tomasse a liberdade de 
_tambem expôr á camara o limitado e acanha
dissimo contingente da minha razão para con
vencêl-a, ou ficar eu pela minha parte con
vencido. Assim, Sr. presidente, não acon
teceu. 

Faz grande peso em mim o seguinte : -
Corno poderemos nós fazer responsavcis os 
ministros quando tivermos de cumprir o dever 
que nos impõe a lei de 7 de Outubro de 
1827, se damos ao governo os poderes illimi
tados,,se lhe faz.emas concessões excépeionai'ias 
que parece exigir-se hoje da assembléa geral ? 
Nã.o tem já em snas m!ios a administração 
que houver de executar . taes medidas um 
principio de defesa extraordinariamente forte, 
para combater qualquer accusaçã.o que nesta 
casa appareça, quando se houver de fazer res-
ponsavel essa administração? , . 

. ~- Poderei tambem lembrar que o senado, 
·~omo juiz de taes processos, parece que na.o o 

poderia se,r, uma vez que é elle mesmo quem 
vai autorisar o governo, e sem elle o pedir, 
com essas medidas excepcionarias, com esse 
arbítrio, talvez com essa força, com esse 
dinheiro com que o nobre deputado pela minha 
provincia av;mçou nesta casa etn uma das 
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ultimas sessões que nlia era possivel nem resta
belecer. nem manter a paz i:rnblica; oronosicão. 
Sr. pre~idente, que me "encheu da. maiÔr CODS~ 

ternaçao, porque sem duvida o nobre deputado 
a·· quem me eu refiro nao podia rallar desse 
arbilrio ordinario proprio de todas as insti
tuições, designado pela palavra-poder disct·i
cionario ;-não podia tambem o nobre depu
tado, por isso que o conheço rnut atilado e 
illuslrado, considerar nessa occasi1lo aqúelles 
fundos publicas indispensaveis para o manejo 
do serviço pubiico; tambern creio CJLle o nobre 
deputado nao entendeu nessa occasiAo a fol'ça 
legal e constitucional que é indispensavel para 
se podet· manier a auioridude publica e fazei-a 
1·espeita1· dentro dos limites das instituições que 
jurámos; portanto o nobre rlepulado concebeti 
uma hypothese rle tal nnlnrer.a, qne me devera 
consternar e aflligir, assim corno a todo o 
amigo do Brazil, que, zeloso pela libel'dade 
publica, almeja sómente o bem nacional, e essa 
felicidade sem a qual na.o é passivei qt1e 
nenhmn paiz se diga livl'e e cin estado de 
pro~peridade. Af!ligio· me o nobre deputado 
quando apresentou o paiz em estado de exigir 
de nós providencias e sacrificios além daquelies 
que a assembléa de ttm paíz livre póde re
solver e fazer. Que! estabeleceremos o gov~rno 
do arbitrio, do terror e do disprrdicio? 

Sr, presidente, V. Ex. lia de rne permittir 
que nesta occasião eu examine qual tem sido a 
politica que dominou o gabinete de Hl de 
Setembro, e qual a polilica que hoje domina 
ainda os nossos politicos. Se eu puder apre
sentará casa qual a verdddeira politica que, 
parece, faz a base do discurso aqui proferido 
pelo nobre deputado pelo Rio de Janeiro, il
lustre membro da commissão de constituição ; 
se eu puder apresentar á casa isto, creio que 
faço um serviço ao paiz e á camara; e então 
poderá decidir-se a votar ou não pelo parecer 
da comrnissnc. 

Sr. presidente, é ou nãO é util que se nomêe a 
commiss:'.\.o para se reunir á outra do senado, 
afim de tomar as providencias indispensaveis 
que rec]amão as circumstancias actuaes? Para 
esta questão ser decidida cumpre assentar pri
meiro se a camara dev.e, sem ser requisitada pela. 
cm·ôa por meio de suas propostas regularmente 
feitas, votar taes medidas; e depois se medidas 
extraordinarias e excepcionarias devem ser con
cedidas. Tudo isto examinado, decidirá a 
camara se convém nomear a commissào. Para 
pois conhecer tudo isto, é indispensavel saber 
qual a politica que hoje domina os nossos 
homens de estado. 

Sr. presidente, eu . creio que a camara 
sabe da existencia de um systen1a media 
intitulado systema homceopathico. · O celebre 
Hahnernarin, quando estabeleceu o seu sys
tema, mal via que no Brazil haveria uma · 
administração que insliluisse elll principiol e1n 

dogma político, aquillo que aliás a muito custo 
Pretendia elle aue fosse um principio e dogma 
ruedíco ; entendeu o sabio H~hnema.nn fut'.i'dar 
uma escola baseada em um principio contrario 
áquelle que dominava na medicina ha 22 

. séculos, contraria contrariis ourant-ur, decla
rando que o seu systema teria por base o prin
cipio opposto, simUia similib·us <rurantt,r. De 
um tal principio estabeleceu a regra que serião 
re medios propríos e específicos para curar as 
enfermidades aquelles que produzirião no 
estado de saude. Definio as doenças um aggre
gado de symptornas, e proscreveu portanto o 
ex:;\me das causas e natureza das enfermidades: 
O systema hotncevpaHdco tambem rejeita loàa 
a classificaçao de enfermidades. 

Reconhecendo uma extrema susceptihilidade 
entre a naturnza do homem e o remed10 1 esta
beleceu como regra- que a vidude do remedio 
augmentava na razl:!.o de sua divisão, e dahi 
concluio que seria tanto mais forte o medica
mento quanto menor fosse a dóse que se hou -
vesse de applicar. Nesta parte, senhores, quando 
eu tiver de fazer a applicação, verá a camara 
dos Srs. deputados que é talvez o unico ponto 
em que os nossos politicos homreopathicos (ri
sadas) divergirão do seu modelo. A dieta, Si·. 
prnsidente, é uma dos grandes e ímporfantes 
medicinas applicadas neste systema, na.o se 
embLHaçando elle nunca com as causas pro· 
xi mas das enfomlidades, só se embaraçando 
_com o exame das causas reinotas, pelo rnenos 
em relação á dieta. Ainda nesta parte o aystema 
hornccop:1thico servio de modelo á. politica ho
mc.eopatbíca dos nossos políticos da época ... 

O SR. PAULA CANDmo :-Tem seus pontos de 
contacto.. · 

O Sn. MouRA. MAGALHÃES ; - Aponte- nos 
lambem alguma cousa do magnetismo animal. 

O SR. MoNTEZU!.\IA :- Peço licença aos nobres 
deputados para continuar. 

Depois de haver ·estabelecido os pontos fun
damentaes do modelo dos nossos pofüicos 
homreopathicos, eu vou fazer a applicação. Assim 
como o medico hnmceopathico,os nossos politicos 
homooopathicos só cuidão gos symptomas, não 
cuidão das causas proximas, não as examinão; 
verdadeiros em piricos, elles só procm·ão,pe1a ins• 
pecção, saber qual é o symptoma que se apresenta 
p1:tra, combatendo-o, combater nó seu modo 
de pensar a enfermidade do .cotpo social. Não 
se admire portanto ninguem de que os nossos 
homc.copathicos .politicos sejão tao versateis, 
sejão tão faceis em mudar de opinião (apoiados): · 
é da natureza das cousas; é da essencia do sys
tema que elles adoptárão. Le'Vado sómente pelos 
syrnptomas, o medico ·poJitico deste systema 
deve mudar diariamente de remedios: a estabi
lidade em tal partido politico seria destruidora 
completamente do seu proprio systema. 

Não se embaraçando com a c:lassificação da!:i 
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678 SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1839 · 

enfermidades políticas, os en:ipiricos t~mbe1:3 
não examinão qual é o ma! que realmente 
·offende a exjstencía do corpo social, ~presentM 
os mesmos remedios para curàr ma1es politicos 

,: • 4 - ,. < ~ . . . - .• J que proauz1rmo esses mates .no esrnao normai 
do corpo a que silo app1icados. 

Sr. presidente, eu passarei a demonstr~r esta 
proposição de uma maneira que convença intel·· 
ramente a camara; m&s antes disto farei uma 
observaçrto que mostre a homogeneidade âe um 
e outro systema, e vem a :?er que os medicos 
homceopathicos, como sllo dirigidos pelos sym-

. ptomas, como procurilo conhecer os remedias 
pelos effeitos que elles pi'odnúrião .no estado 
são, tarnbem os nossos politicos fazem as suas 
observações, . n'ào no corpo enfermo, rnas no 
coipo são~ P:" can1ara ten1 disto provas ern 
medidas excepciorrnrias e de temor, compre· 
hendendo a generalidade do povo brazileiro, e 
pot· conseqnencia aquelles onde o patriotismo, 
o espirito de ordem e o amor ás ins(ituições do 
paiz sa.o os mais sensiveis e pnJpavcis. A !Pi 
que declarou o Brnzil em estado de guena é 
um exemplo. Poderia lambem aqui lernhrn.r a 
politica acintosa com que se conservão presÍ· 
dentes sem opinil~o, nome/lo-se outros que laes, · 
e dernittern-se empregados honrados e hons 
servidores. 

Senhores, eu disse que os nosS0'3 homceo
pathicos politicos querem curar os t1ossos maJes 
seguindo a maxima-sim,ilia similibus curantilr, 
- eom9 se o Brnzil já n~o tem uma historia 
politica sufficientemente enriquecida de factos, 
que ínstrua os nossos homens de estado, afirn 
de os fazer arredar de syslema lãa deploravel. 

Que é' que se fez antes de 7 de Abril? Todo 
o Brazil o sabe. Procurava-se desacreditar o 
corpo legislativo. ( .Apoiados. ) Procurava-se 
fazer crêr que o Brazil estava em uma geral 
con.flagraçrw. Arruinava-se o nosso estado fi
nanceiro; · desperdiçavn.o-se os dinheiros pn
blicos ; desacreditava-se a boa fé do thesouro ; 
contrahií'.'¼o-sc e mprestimos ruinosos ; corrompia~ 
se e dividia-se o povo; e mais cr~dito merecja 

· do governo aquelle · que mu.is absolutista se 
declarava. Tudo isto para se conseguirem ~ssas 
medidas de terror porque · se suspirava tanto. 
Hoje o que é que se faz? NM se desacredita o 
corpo legislativo? Não se diz que o Brazil está 
ern conflagraçãa perenne e gexa1? Disperdiça-se 
menos ? Fiscalisá-se melhor do que naqueHa 
época ? Conlrahem-se menos emprestimos do 
que então se contrahirão P Póde. dizer~se que 
hoje tudo aqui11o se faz, e com maior e mais 
escandaloso excesso. 

Ora, qual foi a consequencia da politicâ an
terior a 7 de Abril'P Foi a queda do monarcha, 
E se não é para produzir o mesmô effeito, 
então é porque se pretende eurar os nossos 
males seguindo o principio homceopathico
~imiNa si?nílil,u.s e<ürwntur.-Querem curar os 

nossos males com os mesmos reüiedios que os 
prodvzii-ião, 

O SR. CLEMENTE PEREHU :-Es.li engam,do. 
O Sa. MoNTEZUl\IA :-Eis, Sr. presidente, pro~ 

vada a identidade do svstema de. Ha hnernann 
com a politica dos ,iossos homens de es· 
tado. 

Ha uma differençc1, senhores, e eu já re
cordei· á carnara que é a respeito das doses, 
Sim, naquelle systema medico a virtude do re
rnedio augmenta st>mpre na raziio da divis~o, e 
os nossos políticos entendem o ínv·erso. E' pre
ciso, segundo a sua nrnteria medica, · ernpregar 
sempre doses aitas e exlraordinarias de poder, 
arbitrio e de fotçn ; é preciso o ten·or, que o 
medo nlío se enlranbe sómente em uma i.:lasse 
de eidadãos; ellu tieve entranl1ar .. se, penetrar 
iodas as clusscs para obrigar a lodos os c.idüdãos 
a se deixarem influir pelo mem10 principio, es
crnvisados pela n1Bsrnn força. 

E·mqnanto á dieta, Sr. pl'esidcnte, é a mesma, 
QLle me digào os nobres deputados quaes os 
meios applicados pot' esses il\tistres homens 
de estado qne tivessem por fim augrnentar a 
industcia, desenvo]ver o comrnercio, anin)ar 
a agricultura e enriquecer o paiz? Tudo é 
rniseria 1 tudo 6 dieta, e dieta:. a mais res· 
trícia que é passivei, dieta absoluta 1 (Ri
sadas.) Eu espero, Sr. presidente, que os 
nobres <lP-1.rntados que me onvem comb(tteráõ 
os principio's e observações que acabo de 
expó~ · 

Depois de haver ex::nnin,1do a . polilica do 
dia, Sr. presidente, sendo eu do numeto da
quelles que seguern a polilica que \em em seu 
fo.var7 não 22 seculos de existencia, mas a du
ração do homem em sociedade, não applicarei 
nunca remedias irritantes quando acho um 
grão extraor<linario de irritubiJidade no corpo 
social : app!icarei rernedios energicos, procu
rarei na classe dos adaptados e proprios aquelles 
que mais consentaneos forem; com a natureza, 
índole e temperamento do meu enfermo, para 
dahi conseguir o melhor resultado. Deixo aos 
nobres deputados irem continuando nos prin· 
cipios absolutamente oppostos á natureza das 
cousas, contestados e já pulverisados pela 
historia. de todas as nações, e ·em todas as 
épocas. 

Senhores, eu considero o esta.do de nossa 
patda digno de seria attenção; e no exame das 
causas que produzem este effeito, par.a dar a 
minha opinião, declaro que não concordo, se~ 
nhores, com a opiniito emittida pela Hlustre 
commissão de constituição, quando disse que 
1eis pouco discL·etas, adoptadas pela nossa 
inexperiencia, tinha.o aberto. os diques á anat·· 
chia.... · 

O Sa. CLEMENTE P~RElRA : - Apoiado! 
O SR. MoNTEZUMA :-. • • datando a illustre 

commissao os ·males. que soffremos da época, 
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SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1839 679 
em que taes leis fOl'àO promulgadas. Além de 
ser extremamente indecol'Oso enunciar propo
sições desta natureza, eu encontro gt·ande in
exactidno na proposição avançada. pelos nobres 
·deputados. Perguntar-lhes-hei de que lei faJla 
a iHustre com missão; será por ventura de leis 
regulam~ntares? Terião ellas tamanha in
fluencia na nossa politica quê abrissem os 
diques á anarchia? Estou persuadido que os 
nobres deputados 11110 ti verão : em vjsta ·as leis 
regulamentares ; elles entende1·a.o·. sómente as 
leis politicas passadas de 1831 para cá .. Se
nhores, os nobres deputados fallárã.o sem du
vida do aclo addicional. .. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : - Está enganado. 
O Sa. JiiioNTEZD.ll.A :-- Jã disse nesta casa que 

votei conh'ii todas as reforrn,is, porqne a época 
não me pareceu a mais apropriada para se 
discutirem taes objectos. Eu disse tambem que 
sustentarei a constituição tal qual, isto é, com 
o acto addicional, por isso que a minha politica 
é conservadora. Se fui contra a reforma e hoje 
sou conservador, permiltão-me os nobres depu
tad·os que lhes diga que, tendo elles em vista o 
acto addicional, errál'ão completamente. Não,
Sr. presidente, o acto addicional e todas as suas 
consequencias nao podem destruir a pai, não 
podem offender e1n nada a segurança e felici
dade nacional ; pelo contrario este acto é o 
iris· da paz, serve para o desenvolvimento inlel
lecti.ial da nação, para empregar essa actividade 
tão conhecida rios povos do rneio-dia, e muito 
pal'licularmente' no povo do Brazil ; estou pois 
convencido que bem longe de fazer mal, produz 
o maior bem que é possivel. (Apoiados.) 

Senhores, as idéas que, na.o são dadas á 
ordem são dadas á desordem : os povos que 
não podem applicar a activ1dade do seu pensa
mento aos negocios pub1icos,. naturalmente 
con~pirao, revotUio-se contra a autoridade pu
blica, diz Bonshetten: é maxima constknte~ 
mente demonstrada por aquelles que conhecem 
a historia das nações; portanto, 'dar-se o di-

. reito á nação de congregar-se, de reunir-se para 
tratar de seus negocios, dar-se o direito á naça.o 
pa1·a se constituir em jury e julgar os seus 
iguaes, dar-se o direito á naçãO de, no palladio 
de sua liberdade, discutir os negocios publicas, 
censurar a adm~nislração, criminal-a, accusal-a1. 

hem longe de pmduzir o mal, produz o maior 
beneficio. 

Esta doutrina, permilta-me a nobre com
missão que diga, não é doutrina de hoje. 
Lendo a historia de França rle 1712 (note hem. 
a illustre com missa.o a época), Já vejo o delphim 
de França·, dizendo, quando tomn•a em consi
deraçri.o o estado desgraçado das finanças, que 
elle encontraria meios de remediai-o nas insti
tuições adaptadas nas provincías que naqt1ella 
l:poca se denomina vã.o --- pais d'état -, onde 
havia uma sombra de assembléa. provincial. 

1 
Elle, digno principe, pretendia dividir toda a 
nação em porções iguaes, e dar a cada uma 
dellas Hstados geram;, fazendo deste modo com 
que os povos de cada. uma das províncias 
fossetn os mesmos, qne se governassem a si. 
Que é pois isto senão o que determina o acto 
addicionaJ ? Que differença ha entre as nossas 
assemhléas provinciaes e os estados geraes que 
em 1712 já sa procurava estabelecer na França? 
Quando se dizia áquelle principe que taes reu
niões serião pedgosas, respondia :- Bem longe 
disto, eu com antecipação saboreio o pra~er de 
me ver no seio da naça.o cercado de cidada.os 
illustrados, amigos do pafa e dil'igindo-me com 
suas luzes e conselhos. 

Cessem · pois, senhores, todas as censuras 
amargas contrn o acto addicional, contra as 
nossas instituições políticas. Mas como não h!io 
de infelizmente continuar, se na representação 
nacional mesmo se ousa sustentar que a 
dictadura legal seria um meio de felicitar a 
nação ? Que a crise actual a reclama ? Se
nhores, eu na.o posso deixar de manifestar á 
camarn a impressa.o que me produzia seme
lhante proposição emitlida pelo nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro; quaesquer que pudessem 
ser as suas exp licaçôes, todas ellas não fizerão 
mais do que demonsh·ar a necessidade que 
elle julgava no seu conceito haver, de um 
poder acima da lei, de um poder que tivesse 
em suas mãos o direito. de violai· todas as ga
rantias do cidadão bra:úleiro .... 

O Sa. BARRETO PEnaoso : . - Está enganado. 
O SR. MoNTEZUMA : - •••• poder que nós não 

podemos de maneira alguma crear (apaiado8 
geraes), autorisação que excede completamente 

. a missão que rect!bernos da nação. (.Apoiado8 
repetidoa.) 
· O Sn. BARRETO Pens.oso : - Está enganado ; 

se alguem pedio esse p,oder foi o nobre de· 
pulado. 

O SR. l\foNTEZUMA : - Nós não podemos 
por.tanto avançai· nesta casa a horrorosa 
proposição, que é necessario ü ma dieta dura 
le1-5al.. .. 

O SR. BARRETO PEonoso : - Responderei. 
O SR. _ MoNTEZUMA: - Como quer que se 

possa entender tao horrol'Osa propo:1ição, eu 
não vejo nella senão um in.imigo commum, . 
um monstro horroroso e medonho que deve 
pôr em conflagraç~o a nação inteira ...• (Apoia, 
dos.). . 

O SR. BARRETO PEriRoso :-Na.o a põz quando 
o nobre deputado pedio. 

O Sa. MoN'l'EZUMA :-Quaesquer que pudessem 
ser os remorsos que uma proposição desta 
nat~reza devêra prqduzir, _nem por isso cum- . 
prina eu o meu dever se dentasse de censurat-a 
com tcda a energia, com to.da a liberdade de um 
representante do Brazi1. 
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Dictadnra legal, Sr. presidente, já o meu 
nobre amigo pela provincfa de S. Paulo 
most1·ou que era u·ma expressão ta.o absurda 
e inconstitucional, que só devêra ser tomada 
grac_ejando, ou então fazer com que no corpo 
dos representantes do povo de hoje em diante 
mais se não possa avançar. 

Disse-se que se queria a dictadura legal 
porque na.o se queria a dictadura militar. O 
nobre deputado que assim se exprimio pareceu 
não entender que qualquer que fosse a dieta
dura 1ega1, sendo ella estabe1ecida pelo corµo 
legislativo (se o corpo legislativo tiver poder 
para isto), era tão legal como a que na ima
ginação afogueada · do nob.re deputado fosse 
concebida. 

Aqui ainda se nos disse que não se queria 
o exemplo de Rosas .. Sim, nós não queremos 
o governo de Rosas ; poderíamos sim querer 
o patriotismo e dçnodo com que esse chefe 
militar sustenta a independencia da sua patria 
(apoiados) : prouvéra a Deus que todos aquelles 
que se acharem na admin1slraç1to publica no 
Brazil tenha.o ucn <'úraçllo tão brazileiro corno 
até hoje_o tem tido americano aquelle dictador, 
afira de oppôr-se a qualquer aggressào estran-

• 1 ge1ra ..•.. 
O SR. BARRETO PsnRoso : - Apoiado ; não 

duvido. 
O SR. MoNTEZUMA :- Tranquillise-se o nobre 

deputado ; _na.o adopto· de maneira ::alguma as 
maximas desse chefe militar; não, ma:s não pude 
deixar em occasiao opporluna ele fazer o devido 
elogio ao seu patriotismo, ao seu denodo na de
fesa da dignidade e independencia da sua patr-ia. 
Se foi absur·da portanto, Sr. presidente, a ex
pressão - dictadura legal, - perguntarei eu aos 
meus nobres collegas : foi ella por ventura 
sem effeito ? Poderemos nós hoje dizer que 
não produzirá impressão alguma em nossa 
patria ? Quando esse écho horroroso reper
cutir em todos os pontos do Bm.zi1, não se 
abalará0 os espidtos ? Todos os corações bra· 
2ileiros não se animarão de jlisla indignação 
para repellir os efi'eitos de tamanha calamidade 
publica? Não comprometterá esta proposição 
ligeiramente avançada nesta casa a ordem, a . 
segurança de estado? Não irá de alguma ma
neira· comprometler a monarchia constilu
cional ? A nossa industria ficará a m·esma, o 
nosso commercio, a nossa agricultura? Sr. pre
sidente, não continuo, porque não quero com 
o pincel com que devêra pintar tal .o~jecto 
tornai-o mais escuro, concorrendo assim para 
aggravar mais as circumstancias do meu paiz ; 
basta que' a camara dos Srs. deputados se 
tenha. manifestado, como se manifestou, decla
rando por uma voz unanime que ella nunca 
approvaria semelhante proposição, e que ella 
mesma nllo se acha eom poderes para satisfazer 
as intenções, os desejos do nobre deputado. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, eu não posso terminar o meu 
discurso sem responder á uma arguição cons
tantemente feita nesta casa áquelles dos Srs. de
putados que sustentao principios oppostos ~o 
terror, ás medidas excepcionarias, ao arbitrio, 
á força, aos disperdicios. Tem~se dito muitas 
ve::zes aqui ; deixemo-no.s de utopias, são idéali 
absolutam·ente hnpraticaveis, slio princípios que 
compromelteráõ a ordem publica ; é preciso 
que a força impere, é preciso que as leis seja.o 
sustentadas pelo medo. 

Eu, Sr. presidente, ainda me não oppuz 
áquelles proje~tos dos meus nobres coJJegas 
que se dirigem a dar força, estabilidade legal 
á autol'idade publica: lambem ainda me nM 
oppu:t a tu/io aquillo que tem parecido neces
sal'io desvelar-se para obstar á impunidade. 
Senhores, eu recordo-me nesta occasia.o do 
dilo 1·efel'ido por Luiz XIV ~m urna conver
saçãO que tev!3 com o celebl'e Pere La Chaise. 
Os senLimentos de ht1manid.1de desse illustt'e 
cidadão francezJ seu saber, a bondade do seu 
coraçàO, suas vit"ludes· e sua rectidão passão cm 
proverbio enll'e todas as pessoas que conhecem 
com particulal'idade a historia da França. em 
uma das occasiões em que esse .digno cidadão 
se dil'igia ao rei para pedir a modificação de 
um acto do rigor, disse-lhe Luiz XIV: - Vom 
ete8 trop bon-.- Oe n'est pas 1noi, respondeu 
o Pere La Chaise, <JUÍ suis trop bon, c'ei;t voU8 
qui gte:s trop ditr. Não sou eu quem quer ou 
pretende utopias, não sou eu quem quer que as 
leis não tenhão força ; sois vós•qt1e prelertdeis 
medidas duras, nímiamente duras, pat·a me 
não servir nesta occasião de uma expressa.o que 
póde nesta casa ser co11side1·ada como anti
parlamentar. O que exigis vós de mim ? Um 
voto para consagrar o terror e derramal' o susto 
e o -medo, encadeando a liberdade em todas as 
classes da sociedade ?· Para se pôt· em agitaça.o 
todos os espiritos ? Devo recusar o meu voto, 
sem ser por isso censurado de querer um sys
tema politico incapaz de realisar-se. E se é 
de mister desenvoher melhor o principio mo· 
narchico1 se o. govel'llo deve ter mais áttri~ 
buições, espern, senhores, por uma época ; 
época de gt·ande importancia, época por que 
todos nós suspiramos. (Eu peço á camara mais 
dous momentos de attençao ; o objeclo, se
"11hores, que me occupa nesta· occasião é da 
maior transcende.ocia.) 

Sr. presidente, prl'tende-se armar o governo 
com poderes extraordinarios ; diz~se até que se 
quer acabar com a lei da regencia, revogar 
todos as· limitações nella postas: se assirn é, 
_então eu terei a honra de offerecer .ao patrio
tismo da camara considerações que me pa· 
recem dignas deUa. 

No paiz classico da liberdade, senhores, o rei 
nunca é menor. (Apoiado,.) 

O Sn. ANDIUDA MACHADO :-Se fôr preciso 
ha de ser assim; 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:42 - PÃ¡gina 11 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 1.9 DE AGOSTO DE 1839 681 

O Sa. MARINHO :-Apoiado t 
O SR, MoNTEZUllfA : - No pair. classico da 

liberdade o rei nunca é menor. No rei consi
dera a lei absoluta perfeição. EHe não póde 
obrar mal nem pensar mal. Segundo este prin
cipio, a lei determina que no rei não póde 
haver negligencia: e por isso nada pótle de
morar o exercicio do seu direito. - J.Vullum 
t8'1npw1 oeeu'l·rit 1'egi. 

Em verdade a Inglaterra, paiz a que me re
firo, em varias occasiões se lem dado aos mo
narchas lulores, protcclores ou regentes. O 
conde de Pen1bruke por sua propria autoridade 
assumio a regencia quantlo Henrique I(I s11bio 
ao throno, tendo apenas nove annos. O parla
mento nomeou um conselho de regenc.ia pn1·a 
Eduardo 111, de idade de 15 annos, O duque 
de Lancaster tomou por si o manejo dos ne
gocios publicos até à reunião do parlamento, 
quando Ricardo II, de idade de 11 annos, subio 
ao lhrono, e o parlamento nomeou um con
selho para illustrar a corôa. Henrique V antes 
de fallecer nomeoL1 i,ara seu successor, apenas 
de nove mezes1 um regente e tutor. Eduardo 
V, na idade de 13 annos, foi recormnendado 
ao;; cuidados . do duque de Gloocester. Eduardo 

- VI teve por proteclor o conde de Herlford ; 
mas em nenhuma destas occasiõos foi vio
lado o principio de gue o rei nunca como rei é 
menor. 

As circumstancias do paiz são as que deter
minâo o que convém fazer. Nenhuma lei frm
damental na Inglaterra firma irrevogavelmente 

. a tal respeito a minoridade da corôa. Senhores 
(exclama o orador), se a salvação publica exige· 
que se invisb~ o governo regencial de poderes 
extraordinarios.... então declaremos a maiori
dade do imperador. (ÀpoiQ.dos.) Seja o augusto 

· monarcha brazileiro, penhor- sagrado de nossa 
politica felicidade, investido de todos os poderes. 
-Entre no exetcicio de todas as suas attribui
ções. Examine a assembléa geral todas as cir
çmnstancias em que nos achamos ; pese ma
.duramente o modo porque cumpre evitar quaes
qo,_.r. difíiculdades que til.o transcendente medida 
póde offerecer á sua sabedoria ; examine a 
constituição, fixe a i~telligeocia que cumpre dar 
aos artigos relativos á materia, e faça-se tão de
sejada declaração. 

Senhores, o nobre deputado pela Bahia que 
fallou hoje com o mais decidido applauso da . 
camara, deu o verdadeiro nome á ép.oca em 
que estamos, chamando-a época de transição. 
Na verdade, senhores, a época em que nos 
achamos é uma época de transição ; decida o 
corpo legislativo se convém terminar esta época, 
que tem sido ern todas as nações enlutada por 
terriveis cala.midades. Decida franca e leal
mente. Falle-se á. nação com toda a cançura. 
Exponha á naçn.o as éircumstancias em que 
se ncha o throno, e não receie qtte a pessoa 

TOi\10 li 

do joven e adorado mona1·cha se veja nunca 
assombrada pela menor responsabilidade, que 
toda pertencerft áquelle.s que forem encar
regados das differentes repartições publicas. 

Senhores, é principio constitucional que o 
monarcha nunca goverm1 ~ mas o monarclrn com 
o seu prestigio dá uma força irresistivel aos 
act<>s do governo. E' assim qlle elle só por si, 
só com o seu nome, ;,;ua só presença augusta 
vence as mais graves e extraordinario.s diffi
cn]dades. 

Se a crise em q11e nos achamos é grande! se 
devemos armar o governo regencial de poderes 
extraordinarios, então declaremos o termo de 
uma época que nenhum de nós póde desco
nhecer, tem sido sempl'e tempestuosa. Os pe
rigos, senhores, que podem resultar de se a1•mar 
o govet·no l'egencial de attribuiçGes excepcíonaes 
e extraordinarias siio mui grandes. Elle de 
de certo não poderá com o peso de ta
manha responsabilidade. Senhores, nem a his
toria nem a polilica me induzem a fazer taes 
concessões. 

Espero, portanto, que o que ncabo de dizer 
mereça as attenções da assembléa e do poder 
executivo, delle, primeiro do qne de nós, de
vêra partir a indicação de uma tal proposta, 
conhecendo, como deve conhecer, praticamente 
as difficuldades da época. Digno é delle con
vidar a assemblén geral para uma tal dis
cussão. E devendo esperai·, pelo que res
peita aos demais obje'!tos, as propostas do 
g~verno, voto contra o parecer da commjssão. 

Resta-me contestar algumas proposições do 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, quando, 
fallando das nossas circumstanci~s, _disse que 
erão ellas muito mais sérias do que na 
occasião em que se abrio- a assernbléa geral. 
Santa Catharina, avançou elle, não se achava 
ainda em ponto algum invadida-pelos rebeldes ; 
o Maranhão não estava no estad9 em que ora 
se acha, a Bahia tambem não. 

O SR. BARRETO PEDRoso:-:- Assim fosse ..... 

O SR, MoNTEZUMA :- Sr. presiden~e, recordo
me que a tomada de Lages_ foi ainda durante a 
dcp!oravel admini::traÇão de 19 de Setembro ; 
creio que todos concordaráõ commigo que 
Lages, sendo a chave do Rio Grande, a sua 
occupação pelos rebeldes foi a mais desastrosa 
que podiao sotirer as armas da legalidade (apoia
dos) ; a -qccupaçã.o portanto de Santa Calha· 
rinit. já existia. O nobre deputado deve lembrar
se que uma vez que Lages_ se veja occupada 
pelos rebeldes, será, creio, muito difficil entrar 
na província do R.io Grande um só cavallo; 

por consequencia a situáção em que se achava 
Santa Catharina, creio que se póde dizer peior, 
pois que ·presa mo que os rebeldes não podem 
de maneira alguma querer a occupaçã.o pro
longada de um porto de mar; seria contrario 
completamente a qualquer plano estrategico, 

86 
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que elles hou vc;;scin de ÍOL'm;u• para levat· a.o 
cabo seus fratricidas e lrnrt'Orosos pianos, Pelo 
que diz 1·espeito, portanto 1 á pl'ovi11c:ia dl! Sa11ta 
Catbari11atjulgo que o nobredepuluJo niio l'allou 
co:n a exactidM que desejárn. 

Senhores, a -admínistt·ação de 19 de Se· 
lembro deixou o corpo dos representantes da 
naçãO sem dS informações indispensaveis para 
poder na presente sessão tomar· as medidas que 
o estado do paiz reclama. Se olho para a pro~ 
víncia do Maranhão, estou intíinamente con
vencido que os desastres da cidade de Caxi-as 
uão forão mais do que consequencias elo estado 
des.'.lslroso em qne s<i achava já aq11ella pro
vmcia. Pelo que respeita á pi-ovincía da Bahi,1, 
eu peço ao nobre deputado que tíre da sua 
imaginação todo esse terror panico. Já. disse 
nesta casa que a tranquillidade publico. da 
Bahia e::;lava entregue ao patriotismo da classe 
illusl1·ada e ind11striosa daquelb provincja ... 

O SR. BARRETO PEDROSO:- Sempre esteve, e 
apparec:eu a revolução! 

O SR. MoN'rEiUMA :-A revolução de 7 de 
Novembro foi filha da negligencia e dos erros ua adtninislraçno (apoiados) ; de modo algum 
se pócle dizer · que foi filha desse estado ém 
que o nobre deputado snppõe na sna imagi naç:fo 
que está aquella provincia. Se as autoridades 
provinciaes empregassem um zelo esclMecido 
e verdadeiro, e tino adrninistrati vo e político, 
tal catastrophe de cet'to nao occorreria ; não 
havia de ser um punhado de rebeldes que 
poderião perturbar a prr:.>vincia da Bahia: hoje 
mais' atilada, mais experimentada, e estando á 
testa da provincia um magistrado activo e 
il]ustrado, estou intimamente convencido que 
nada ha a receiar · da provincía onde tive a 
honra de nascet'. E essa representaçilo que aqui 
se nos tem inct.:lcado tanto, que se tem descripto 
como um phantasma horroroso, querendo-se 
com ella fazer crer que a província da_ Bahia 
quer o c1bsolulisu;101 que se acha dominada por 
facções ; permitta-me o nobre depntado a quem 
me refiro, (não é o nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro,) que lhe diga que tudo isto é infundado. 

Estou convencido de que qualquer éidadão 
lem o direito de represenlar ao poder legis
lativo como bem entender em sua conseiencia : 
eu ainda na.o vi os nomes dos signatarios dessa 
representação. _ 

Podia nesta occasião duvidar da exactidão 
de um papel que se publicou nas folhas da 
capital ; mas ainda mesmo tomando essa in
forrnaça.o por exacta, não encontro nella sena.o 
a expressa.o respeitosa dos sentimentos desses 
l.Üdadãos. Se a constituiça.o permitte a Qada um 
levar ao poder legislativo os seus 0-ensamenlos. 
porque razão serão elles inhibidÔs de o faze; 
nesta occasião P Ha um motivo demais, Sr.
presidente, para eu descansar sobre o fim desta 
rep1·eseutação, e é que, s~gundo OUí,O dizer, 

nella vêm assignados nomes de pessoas que 
muito pugnlll':'\o pela independcncia do Brazil; 
e pela l'undaçao do sy~tern·t representativo em 
nossa patria. Tantos serviços prnstados nessa 
oc(:a::iião, e que ainda continuão ã prestai' com a 
suü industria e riqneza; tantos serviços, digo, 
são urna garantia segura dos nobres e patrioticos 
sentimentos desses cidadãos. Poderáõ elles 
afastar-se do fim a que se têm até hoje di-
l'igido? _ 

C.onspiraráõ elles? Nao; são incapazes disso. 
Querem por ventura o absolutismo? Na.o. 
(Apoiados.) De::icansem topos os inimigos das 
instiluições políticas do nosso paiz) que na.o é 
a Bahia que se ha d~ oppôr á liber·dade, ser
vindo em suas fileir.;s detesta veis. Ella, assim 
como ns demais, a deíenderáõ com seu samrne. 
Os habitantes da Bahia, senltores, arnãov as 
instituições monarchicas constitucionaes. 

O Sr. Clemente Pereira.:- Sr. presidente, 
o nobt'e deputado que faltou em ultimo lugar 
enc:heu-me de terror! Ouvi tudo quanto ante
riormente ;:;e disse, a convenção nacional, os 
comités de salvação publica, a dictadura em 
estado de pel'feila tranquillidadc ; mas não pude 
ouvir sem commoção que se conspira contra a 
regencia, que se ti-ata de dar á Í-egencía po
deres extrnordinarios e íllirnítados, e no fim de 
ludo isto aue se nos concita a l:lCabar com a 

_ rninoridtJ.d~ do imperador! Se é verdade o que 
u<:abo de ouvir, a razão do meu susto é justi
ficada, porque julgava o crime muito distante, 
e elle existe dentro da capital do imperio ! E é 
o mesmo nobre deputado que acabou de com-. 
bater as medidas extraordinarias, arguindo a 
commissao de as propôr, o que ella não fez, 
quem no::; convida para medidas extraordinarias, 
bem que <le diversa natureza! · 

Sr. presidente, sou monarchista constitu
cional. .. 

UM Sa. DEPUTADO : - Todos nós o somos. 
O Sn. CLEn:1EN'l'E PEREIRA : - Amo o systema 

representativo, e sou amigo em extremo · de 
S, M. o Imperador como todos os Srs. deputados 
o são (apoiadas), e por· jsso não desejo que se 
emittM taes doutrinas (apoiados) ; não se ante
cipem as épocas (apoiadas); se ellas se ante
ciparem receio muito que se perca a unica es
perança de sal vaçllo que nos anima no meio 
dos perigos; e se ella se perder, ai de mim ! 
Ai do Brazil ! Ai do imperador l 

E quem, Sr. presidente, quem ha de governar
nos emquanto a minoridade de um menino o 
impedir· para governar por si? Esse conselho 
que se pretende dar-lhe, os ministros sahiráõ 
de outra dasse? Onde estarào elles? Desde 
que o Brazil tem constituição· todos os dias 
temos visto novos ministerios i se fanço os 
olhos pelos bancos desta casa, eu os vejo cheios 
de homens qu~ já forão ministros; e de tantos 
que têm occupado este lugar qual tem sido 

" 
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SESSi\O EM 19 DE .AGOSTO DE 1839 683 
aquelle que pôde; agradar?! Se pois os mi
nistros devem sah1r dos mesmos homen~, como 
se ousa esperar que só o prestigio do monarch.a 
ha de, salvar o paiz, ainda mesn10 que os mi
nistros deixem de bem servir? 

Aterrado com taes idéas, entro com receio 
na discussão da materfa, e não sei corno me 
poderei haver nella. 
· Um nobre deputado que combateu o parecer 
da comrnissão uisse, segundo me pareceu, que 
cada urn dizia as cousas como as sabia, e eu 
accrescentarei que cada um as sabe segundo o 
prisma por onde as. vê; no qu': o honrado d~
putado ha de convir, porque isto mesmo qmz 
dizer quando nos cilmt os versos de u.1'.1 dr:a
nrntico italiano. Os illustres deputados J;l dH:-· 
serão como vião o negocio de que se trata, 
enunciando suas idéas á carnara peio la.do que 
o encárão. E se é verdade que existe esse plano 
tel'l'ivel da creação de poderes extnwrdinarios ... 
nornes que eu nem q11ero pron_un_ciur pcrqne 
os não desejo ver lernl>rados, drre1 com fran~ 
queza que os honr;idos. deputados têm razão, 

.,. 1 • o A --1 'l'.1."' a- -eu e na occas1rto uo peng me c11.;1J1., av v ::i · 

lado e ntío combaterei na retaguarda ; devehdo ' ., agora só accrescentar que qu':>m Jª em uma 
occasillo muito remota se achou animado de 
forças bastantes para resistir a taes conce~sões, 
não deixaria de o fazer agora se a occas1ão se 
offerccesse, porque ainda não mudei de prin
cipias, e gozo o credito de ser pou~o mudavel 
neHes. Nt;10 vejo, porém, no convtte do se· 
nado esSt\· c.onvencão nacional, essa commissão 
de salvação publica legisla ti n, executiva e 
judiciaria, que os . honrados deputados en
xergárão (apoiados); e se as visse,. eu com 
o meu illustre collega da commtssão as 
houveramos · denunciado á cama1·a e comba
tido. 

O SR. ·BARRETO PEDRoso :-Apoiado. 
O SR. Cu:MENTE. PEREIRA~- No acto do se

nado, ou elle se considera nomeando a sua 
commissão, ou convidando a camara dos de
putados para nomear _outra . para s~ ~nír 
a ella ; não vio a comn11ssao de constllLução 
nada que possa ser taxado de extraordinarío, e 
por isso o seu parecer em nada podia deixar 
d·e ser.como ella o apresentou. A leitura do of
ficio do senado fará a prova. Sr. presidente, 
peço a V. Ex. que queira mandar-me o parecer 
da commiss!io com o officio do senado. 

Peço aos nobres deputados que prestem at· 
tenção á leitura do officio do senado, porque a 
materia é grave, e da intelligencia que SE: _der 
ao mesmo officio:.depende a sua decisão. (.Li.) 
Ora, senhores, alguem dirá que o senado nos 
convida para a nomeação de uma commissão 
de salvação publica? 

U111 SR. DEPUTADO:- Está nas palavras do 
officio. 

O SR, CLEMENTE PEREIRA (com energia):-

Não está, todas as palavras têm sua significaç:lo 
propria, os diccionarios o ensinão, por ella nos 
elevemos entender, verba ligant homínes, e no 
officio do senado nenhuma palavra se encontra 
di,nde possa inferir-se a nomeação de urna corn
missao de salvaçào publica. 

Embol'a outros vissem cousas extraordina
rfos, a commissão só vio um acto muito ordi
nario, muito constitucional e parlal?Jentar. 
(Apofodos.) O senado e a c,Hnara dos depu
tasos têm pela constituição a attribulção de 
fazer, interpl'etar e derogar leis, e o dever de 
velat na guarda da constituiç:10: por conse
auencia ao senado e a esta camara compete 
i~iciar leis tendentes aos ditos fins, e o modo 
JJl'atico e parlamentar de o fazer é por meio de 
cornrnissões : e é isto o que o senado fez : no
meou uma commissão, e convidou a cama1~a 
dos deputados a que nomeasse outra, para 
proporem as medidas legislativas (note-se q.ue 
o offido diz-pctra deliberarem-) necessar1as 
para o restabelecirnento da paz e tranquillidade 
nos diversos pontos do irnperio que se achão 
em anarchia, e que ao mesmo tempo preservem 
as. províncias ainda tranquillas do contagio 
que as ameaça. E que ha nisto de extraor
dinario? 

Tambem é muito ordinario o convite feito 
pelo s~nado a esta camara: os nossos prcce
den tes lodos os annos repetido$ têm estabele· 
cido o uso parlamentar de con vit.es reciprocas 
para nomeaç!lo de commissões reunidas das 
duas camaras. 

O Sn. CARNEIBO DA CuNm :-Apoiado. 
O SR. Gua,mNTE PEREIRA : - Eis porque a 

com missão, não vendo os fiqs sinistros, o latet 
an.g-ili.s in herbci que enxergavão os nobres de
puhidos, foi de parecer que se annuisse ao 
convite do senado. E com que fundamento? 
O parecer o diz, por entender que ambas as 
camaras se devem prestar reciprocam€nte a 

· taes convites, e muito principalmente em cir
cumstancias por alguma fól'ma extraordinarias. 
Nunca este principio foi aqui contestado, e só 
agora se disputa? E porque? Por se pretender 
quf: exista o que em verdade nã.o existe ; por 
se querel' por força dar o nome de cnmmissão 
de salvação publica a uma commissfí.p nomeada 
pal"à . propôr medidas legislativas! E ha de 
dizer-se nesta casa, ha de responder-se ao se
nado aue este exorbitou de suas attribuições ' -, . . na commissão que - nomeou, e no convite que 
nos fez, pois outra cousa niio quer dizer a ne
gativa de nossa parte, e os motivos porque .ella 
se faz: na emenda que se enviou á m~sa, quando 
se diz que 11110 podemos annufr ao con-vite do 
senado por não querermos exorbitar de nossas 
attribuíções ? Que quer isto dizer senão que 
elle exorbitou das suas? Embora, senhores, se 
repita com emphase, e essas palavras encon· 
trem apoiados, a verdade existirá intact.1 1 
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684 SESSÃO EM HJ DE AGOSTO DE 1839 

,nrmct -in. bcript-i11, está escripta no ollicio do 
senado (apoiado,11) (levantandQ a voz)1 e quem 
fôr desinte1·essado verá em todo o tempo que o 
senndo nno nomeou commissaes de salvat;ao 
publica. E que culpa póde ter a commissao 
de constituição por nno ter podido vêr o que 
os nobres deputados virão? Que culpa póde 
ter de que o creador lhe não désse a vista de 
lynce1 _e a penetração de aguia, para vêr o latet 
anguis in herba que poderáõ vêr os illustres 
deputados. 

Se os nobres deputados, baseados na ex.pe· 
riencia, argumeritassem que a nomeação não 
era util pelo pouco proveito que tem resultado 
das nomeações de semelhantes commissõE:s, eu 
apenas poderia responder-lhes que convinha 
conservar os usos estabelecidor, por precedentes 
repetidos; mas mover a camara a que se 
negue ao convite do senado, porque el1e 
exOl'bitou de suas attribuições, parece-me passo 
muito irnprudente1 que póde ter fonestas con
sequencias. E peço aos nobres deputados que 
movem a camara a tomar uma tal medida, que 
reflictão bem nas consequencias. Se làstimão, 
e eu com elles tambe'm lastimo,_ como grave 
mnl, que se promova o descredito dos repre
sentantes da nação, passo precursor da rui na 
das instituições do paiz, como não receião que 
da nossa conducta provenha o descredito ao 
senado, e vindo-a elle deixará de vir tambem á 
camara dos deputados P Senhores, o Brazil que 
nos ouve, e todo o mundo que nos obsena, 
nllo terá razão para dizer que as duas camaras 
estão em desharrnonia e desintelligencia ? E 
quando, em que época? Justamente . na oc
casião em que o accordo, união e perfeita intel· 
ligencia da camara dos deputados com a do 
senado mais do que nunca se fáz mister. 
Accresce que nem somos competentes para 
dirigir censuras ao senado, pois que ellas só 
são. licitas de superiores para inferioresi e o 
senado é um ramo do poder legislativo em 
tudo igual á camara dos deputados (apoiados), 
como muito bem observou um nobre deputado, 
que nem por issõ deixou de por alguma fórma 
lh 'as dirigir ... 

Um jllustre deputado arguio o parecer da 
commissão de anti-constitucional, e tres se-

. nhores o têm accusado de contradictorio. · Para 
prova da anti-constitucionalidade do parecer, re
co1:reu o honrado deputa~o ao art. 102 n. 15 da 
constituição, concluindo da sua disposição que 
a iniciativa de todas as medidas concernentes á 
segurança interna e externa do estado é priva· 
tiva dos ministros d~ estado. Confesso que 
nunca o citado artigo foi_ por mim entendido, 
nem me consta que o tenha sido por alguem. 
mais, como origem do principio que o nobre 
deputado pretende delle deduzir; sempre en
tendi que autorisava o poder executivo para 
ijromover todas as medidas concernentes á ~e-

gurança do estado pelos meios determinados n 
constiluivllo, e nlo vejo que esta ern artig, 
algum determine que seja exclusiva dos mi 
nistros a iniciativa de taes medidas quand• 
fôrem legislativas : portanto, se o nobre depu 
tado quer convencer o parecer da commíssã1 
de offensivo da constituição, é necessario qu, 
cite outro artigo, porque este ~m que se íundi 
nada prova para o caso. Pelo contrario1 a com
missão tem em sua defeza o art. lõ, n. 8 (l~) 
em que declara ser attribuição da assemblé~ 
geral legislativa, e por consequencia de amba: 
as camaras, fazer leis, interpretai-as, sus
pendêl-as e revogal-as; e nestas se compre· 
hendem sem duvida todas a:-s medidas legis, 
}ativas concernentes á' segurança do estado, 
E o que pretende o senado? Preparar por meic 
de urr.a commissao a iniciativa de taes me
didas, fazendo leis novas e interpretando, sus
pendendo 011 derogando as existentes ; e é isto 
mesmo o que quer .a comm\s.são. Como se 
argue, pois, de anti-constitucional no seu pa
recer? 

Tenho mostrado que a commissão não of
fendeu a constituiçãa, passarei á segunda parte 
da argumentação dos Srs. deputados qlle com
batem o parecer, arguindo a commissão de con
tradictoria em seus princípios. 

Pobre comm.issão 1 Não bastava que fosse 
taxada de myope, porque não teve olhos para 
vet o que os nobres deputados virão, foi neces
sario arguil-a por tres vezes de l!ontradictol'Í-a e 
inconsequente no curto espaço de duas horas, o 
que eqt1ivale ~ pouco discreta. 

Vejamos se com effeito existem as tres con· 
tradicções arguidas. 

1" contradicça:o. Propondo o Sr. Nunes Ma
chado que se convidasse o senado para nomear 
uma commissllo que tratasse, de commum 
accordo com outra desta casa, de medidas que 
occorressem aos males que affligem o paiz, a 
commissào de constituição se oppôz ; e duas 
ho1·as depoís, só porque o senado convidou a 
camara para igual nomeação, mudou de pa· 
recer. E onde encontrão os nobres deputados a 
contradicção? Tenhão a bondade de ler o pri· 
meiro parecer, e nelJe verão qtie a commissão 
disse que se o senado nos convidasse para no-

, mearmos a commissão, e1·a do nosso dever 
annuir ao seu convite ; mas que não con
cordava em que nós o convidassemos, por
que isso fôra o mesmo que ofl'erecêl-a, e a 
commissa.o não queria que nós a offerecessemos. 
Propondo, pois, no -segundo parecer que se 
annuisse ao convite do senado, a commissllo 
foi coherente e não contradictoria. Felizmente 
os dous pareceres estão impressos, e mesmo 
assim os honrados deputados nega.o o que 
nelles existe escripto ; e agora vejo que muita 
gente tem razão para nãO acreditar no que está 
em letra rei.londa. (Hilaridade.) 
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2" contradicção. No primeiro parecer de· 
darou a cornrnissão que não julgava necessaria:; 
medidas extraordinarias1 e por isso se oppôz á 
nome~ção da cornmissão proposta por um 
membro desta casa; e convindo que se nornê8 
a que propõe o senadoi reconheceu a necessi
dade de medidas extraordinarias. Confesso 
que uão conheço onde está aqui a contt"a-
dicção. A cornmissão no sén parecer não deu 
por motivo a necessidade de medidas extra
ordiilarjas, n1ns unican1ente a conveniencia de 
se prestarem as camaras reciprocamente a taes 
convites. Quanto a medidas extraordinal'Ías, 
c.:lararnente nianifostou u commissão no seu 
parecer qne não merecião a sua approvaça.o : 
é essa a polilica dos sym ptomas, com a qual 
eu me não conformo, corno ia tive occasiào 
de declarar, respondendo a I i°m honrado de
putado que se mostrou a e! la inclinado ; e 
daqui poderá ajuizar o meu illustre. eollega 
que nos fallou da política dos horncr!pathicos 
a resposta que preparo a e~se argumento. 
Nrio exi::;te, portanto, a segunda contradicç~o 
arguida. . 

3" contradicçrto. No pt·imeiro parecer de
clarou a comrnissão que se oppunha á no· 
meação pl'oposta pelo Sr. Nunes Machado, por 
entender que a iniciativa de medidas extraor
dinal'ias compete aos ministros, e depois conveio 
que se irrogasse aos mesmos a grave injuria 
de os privar dessa iniciativa. Lêa-se o parecer 
da. com missão e nelle se verá cousa muito 
diversa. Os membros d,:t conrniissào declarar1l.O 
francamente no seu parecer que desejarião que 
os ministros anles propuzessem taes medidas 
que as aceitassem ; mas ahi mesmo derão a 
razão, n:lo por·que entendessem que a iniciativa 
deixava de pertencer cumulativamente a ambas 
as camaras, não porque se irrogasse injaria aos 
ministros, mas sómente porque julgavão que 
serião mais bem executadas se fossem propostas 
pelo mesmo pensamento que tinha de as exe
cutar. Onde está pois aqui a coo.tradicção? E' 
necessario não adulterar o que está escripto: o 
parecer é bem positivo e claro, e é injustiça 
attribuir-lhe principias que nelle se não contêm. 

Quanio á injuria dos ministros, eu não os 
quero defender: elles lá se achavão no senado 
quando a commissão se propôz, e por ella 
votarão ; é verdade que um delles achou alguma 
irregnlaridade na sua n~meação, mas neUa con
veio ; e se os ministros, cuja causa parece se pre
tende advogar, votarão· pela commissão, porque 
deixaremos nós de votar por ella a pretexto de 
ql!e '!le lhes irroga injuria? ,Que inconveniente 
pód~ dar-se de enviarmos uma commissão para 
ouvir o que pretende a do senado ? Se nem aos 
inimigos em campanha se nega a audiencia de 
seus parlamentares, porque havemos nós de 
·negar aos amigos uma conferencia sobre· ne
gocios communs? 

Passarei agora a fazer algumas observa9ões 

sobre a politica dos symptomas, offerecida pelo 
nobre deputuào que ho,je failou. em segundo 
lugar, creio que para mortificar uma adminis
tração finda, com a qual nàO syrnpathisa, e que 
não perde occasiao de censurar; essa poliíica 
tirada por imitaçào do systema medico dos 
homceopalhicos, funda-se, disse o meu honrado 
co11ega, em que os nossos politicos do Jia só 
tratão de curar as rnoleslias onde appnrecem os 
syrnptornas, applicando remedios semelhantes 
para casos semelhantes, como fozcm os laes 
rnedicos similia similibu8 cw·antur, quando fôra 
melhor cot·lut· a causa do mal pela raiz, porque 
contrm·ia confrarii8 cnrantiir. A politiea de 
cortar a rnolestia pela raiz, fazendo cessar a 
causa, e nrio a de acudir só onde apparece o 
symptoma do mal, não é pl'ivativa do nobre 
d-ept1tado, e a cornrrÍissão não· lhe póde conceder 
patente de invenção (apoiados), porque antes 
delle a en :rnciou no seu parece!'. Examinou a 
causa geral dos males que affligem o paiz, 
attribuio-a aos effeitos necessarios de uma revo
lução por onde passamos, e que ainda dura. 

UM SR. DEPUTAI)O :- Não é essa a verdadeira 
causa. 

O SR. CLEl\IENTE PEREIRA :- E' essa a vel'- _ 
dadeiLa causa, todas as mais sào effeilos que 
nascem clella, causas ser.:undarias de out~·os 
effoitos, os males que se padecem. E se estes 
são os pr-incipios da commíssão de constituição, 
felizmente ewitlidos por escripto - antes qlle o 
nobre deputado nos communicasse a sua po
litica, a sua censura não póde recahir sobre os 
rnembr-os da com rnissàO. · 

Quanto nessa administração de 19 de Se
tembro, cuja pulitica o nobre deputado censura, 
teve o meu apoio, porque se mostrou empe
nhada em manter a integridade do irnperio, e 
em sustentar a monarchia constitucional repre
sentativa, e tin4a a energia necessaria para 
chegar a esses fins: a outra qualquer adminis
traça.o que tenha iguaes empenhos hei de apoiar 
com o meu voto. Embora contrn ella se argu -
mente por algun1 excesso ou d~feito que se lenha 
podido observar · ern algum de seus membros 
ou de todos, porque os anjos estilo no e~ o 
(apoiados), e os homens que governão a teFra 
todos têm defeitos. Corra-se esse almanack de 
100 paginas dos ininistros do Brazil, e em todos 
elles se acharáõ mais ou menos defeitos .... 

O SR. CARNEIRO DA CuNH.A : - Apoiado. 
O SR. CLEMENTE PEREIRA:-••• e a nenhum 

offendo, porque tambem já fui n1inistró, e nao 
me exceptuo ; e de mim o que se não disse, 
que crimes se me não imputárão ! E quem não 
sabe. o que nisso houve? (Hilaridade.) Mas 
isso não importa, porque repouso tranquillo 
na pureza de minha consciencià. 

TornandQ a fallar da administração de 19 
de Setembro, primeira vez que se me offerece 
de ~ · qefender, cumpre observar que nunc~ 
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me parece11 seguir a politíca dos symptomas, 
pois as propostas q11e apresentou sempre forllo 
para medidas ordinar!as, c?rnc, meio de corta~ 
a origem do mal, e foi por isso que lhe -prestei 
o meu apoio. 

O SR. ÜTTONI: - Com algumas excepções, 
como quando quiz pôr todü o exercito sujeito 
ás leis militares em tempo de guerra. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA: - Esse facto prova 
aue eu nunca renunciei a me11s pl'incipios, e 
que) salvo esse ou outro caso semeihante, sempre 
prestei o meu voto por convicção á adminis
traç/'lo de 19 de Setembro. 

O mesmo nobre deputado a quem respondo 
achou extremamente impolitico, indecoroso 
e perigoso que a commissão attribuisse a 
causa das desordens . que affligem o paiz a 
inexperiencia com que o corpo legislativo fez 
algumas leis: e por uma injustiça que não era 
d~ esperar, deixando de julgar por si os mem
bros da commissão, accrescentou que sem du
vida tivérrto em vieta o acto addicional, por 
nao ser presumivel que se referissern ãs 1eis 
regulamentares, e no se~1 entender todo~ os 
male::, se devem a11tes attribuir aos governantes. 
Eu creio que o nobre deputado, por. gover
nantes, não teve em vista sómente os que 
occupão a cupula do governo ; qliiz t:\mbem 
comprehender as . autoridades subalternas de 
todo o impel'io. (Apofodos.) E sendo . assim, 
porque não deveria a commissão referir-s:, . 
além do acto addiciona], ás diversas leis por 
que essas autoridades se regulão ? E foi com 
effeíto a ellas que se referio ; pois, Oll é n~
cessario reconhecei· que todo o pessoal adn11-
nistrativo do imperio é pessimo: ou que in
sufficientes são as leis que o regulão : e eu 
decido-me pela segunda parte. (Apoiados.) 

Sou e fui sempre enthusfasta da instituição 
das justiças de paz ; todavia, de11a muitos males 
têm resultado á administraç1lo da justiça ; e 

. attribuio estes males ao defeito das leis, e 
fündo-me em que os primeiros juízes de paz 
servirão geralmente bem, e donde proveio que 

. os seus successores degenerassem ? Do defeito 
das leis que onerárão os juízes de paz com 
attribuições incompatíveis, e para cujo desem
penho elles se não achavão habilitados. Dahi 
resultou que os cidadãos principaes das fre
guezias se recusárão a servir taes lugares, que 
vierão a cahir por isso em mãos de pouca con
fiança. E não será isto uma prova de que fi. 
zernos ieis indiscretas, filhas da nossa inex
peencia? (Apoiados.) E' por certo, e eu seria 
responsavel perante a nação se não fizesse aqui 
sentir estes males para que se rernedêem : 
nem eu faço mais do que ·repetir o écho da 
nação que os soffre, delles se queixa, e os de
seja ver remediados ~ nem o nobre deputado 
que acabou de censurar a com missão por ter 
dito a verdad~ póde deixar de a conhecer. 

Passando á instituiçM dos jurados, sempre a 
estimei, porque vejo nella o abrigo das liberdades 
individuaes; mas nunca a achei boa, montada 
como ella está, porqne é a protectora da ~rnpuni
dade. E como poderia ser de outro modo com 
jurados tirados indistinctamente de todas as 
classes, até rne1;mo dos que não sabem ler? 
Como poàerit1. ser de outra fórma com u rn pri· 
meiro conselho, que declal'a não ser crime o que 
na realidade nno póde deixar de o ser, porque 
os homens nllo têm esse podc·r ? Que quando 
se trata rle cl'imes grandes, silo os jurado~ i!1· 
vadi<ios com empenhos n q11e nno podom res1st1~·, 
e talv('ít. ugora mesmo neste rnomenlo se eslc>Ja 
praticando um destes exemplos a favor dos 
ladrões que ronbarllo as notas do the8olll'O ? 

Na organisação do poder judiciario que ine
gularidades se não observão ? E poder<.>i eu 
deixar de clam:1r contra a inexperiencia com 
que se confion a juizcs municipaes leigos n 01·
ganisação dos processos, qne exigia mais conhe
cimentos do fôro que o '.acto do julgamento 
reservado para os juizes de direito? Aggt·avandc,
se o mal com a exlincção dos aggravos, deixando
se assim exposto o povo a ver sua forluna 
arruinada sem remedi o, principalmente nas 
execuções, que a ignorancia de ':.1t11 juiz de paz 
póLie levar ao fi111, apesar de que a lei se op· 
ponha, sem que as partes possão delle interpôr 
recurso; e se a1gnm lhes é permittido, é este ta.o 
insufficiente, que,. por chegar tarde, nílo póJe 
remediar o mal! E posso eu deixar de an
nunciar estes excessos ao podee iegislati vo, e11 
que, como membro de t1ma relaçãO vejo todos 
os dias os males que affligern o povo pelas más 
leis que creáeão os juizes municípa<!S ? 

E não são tambem conhecidos os males por 
que tem passado a nação por defeito de uma 
melhor lei de eleições (apoiados), que felizmênte 
serllo melhoradas se passar o ·projecto ha pouco 
apresentado, pelo qual votarei por acclamaça.o, 
pelas g:i.t·antias que offerece, bem que vejo que 
não para sempre, porque as CD.villações hão de 
vir ; mas emquanto não chegão, a cousa ha de 
melhorar, e depois se providenciará? 

E será descredito para os legisladores dizer 
que obrárão com falta de experiencia ? Não 
temos todos o nosso tirocinio, nM deveremos 
aprender dos mais amestrados ; pretenderáõ os 
jovens de 25 annos ter tanta experiencia como 
os homens de 50 ou 60? 

O SR. PRESIDENTE observa ao Sr. deputado 
que o Sr. ministro do impujo se acha já na 
casa ... 

O SR. ÜLEllIENTE PEREIRA :-Eu vou terminàr. 
O Brazil inteiro sente a necessidade de que se 
reforme a' administração àa justiça e outras 
leis, sem duvida. porque não são boas. E nâO 
admira, por· isso que uma provincia dirige uma. 
representação n~sse sentido á assembléa gemi: 
direito tem ella para representar, e até razão SO·· 
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beja na sua petição ; só se lhe póde notar ex.
cesso no modo. Tomemos pois em consideração 
a prctenção, o modo só é que se deverá ex
tranhar. (.Apoiados.) 

ALGUMAS VozEs :-Votos, votos ! 
A materia fica adia.da pela hora, por nilo ce

derém a palavra varios; Srs. deputados. 

SEGU~DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. ministro do imperio é introduzido com 
as formalidades do costume. 

Continúa a discussao do orçamento do im· 
perio, com as emendas apoiadas nas antece
dentes sessões, e outra do Sr. Ferreira da 
Costa, que tambem é apoiada, para que so 
auto.rise o governo a despender na corn1rn.\ de 
acções da companhia do .Rio-Doce até a quantia 
de 50 contos de réis. 

O Sr. Paula, Albuquerque (minist1·ü do im
perio) aponta algumas rubricas de despezas, 
que convém seja.o votadas com a clausula
desde já,-sendo uma dellas a quantia que a 
camara quizer· arbitrnr para a provincia de 
Goyaz, em consequencia. do grande prejuizo que 
soffreu com a iµundaçao alli havida. 
· Deseja vêr tambe~n contemplados no orça
mento outros artigos de despeza, na conside
ração dos quaes observará a ordem seguida pelo 
mustre relator da commissão. 

Palacios para a residencia dos presidentes 
de provincias. - Como o illustre relator da 
commissão na.o desconheceu a justiça de dar 
aos presidentes residencia nas provincias, onde 
na.o ha pt·oprios nacionaes para este fim, e a 
sua duvida recahio sómente sobre a falta de 
informações que tinha a com missão de quaes 
as provmcias que carecem de taes palacios, e 
o quantitativo que a cada uma se deve applicar ; 
S. Ex. não habilitado com dHdos positivos para 
dar na actualidade informações exactas a este_ 
respeito, julga comludo facil remover a duvida 
apresentada, pois que na casa existem Srs. de
putados das differentes pt·ovincias, que podem 
inform.ar sobre o quantitativo necessario para 
este fim em cada urna dellas. 

Secretarias de estado. -S. Ex. não está na 
intenção de clernittir os offfoiacs que actual
mentc. existem, nem crê que seja este o espirito 
da lei ; · mas sendo innegavel a necessidade da 
admissão de pessoas habilitadas para o expe
diente destas repartições, que possão mesmo 
habiUtar .. se, applicando-se a esle trabalho, para 
diversos ramos da publica administração, pa
rece-lhe indispensavel consignar ma.ior so.mma 
para occorrer a este accrescimo de despeza. 

Medico viajante.-S. Ex. - rião duvida con
cordar com o relator da commissa.o na conve
niencia dt3 se fazer viajar um medico no Brazil 
antes do que pela Europa, comtanto que se 
consigne na lei a quantia necessaria para este 
fim. 

Jardim botanico.- Entende q11e ficárão a 
. este respeito removidas todas as duvidas, ac
crescen ta ndo·se a clausula que a somma des
tinada para as despezas que se tem de- fazer 
com maior numero de braços terá lugar quando 
se vt:tificar o augmento do numero ele ope-
rarioo. . 

llluininação pllblica.-A- este' respeito está 
inteiramente de accordo com o illustre relator 

· tia commissão. 
Chafariz de S;1nta Rita e canos de ferro.-0 

mais que S. Ex. póde fazer a respeito desta 
ruLl'icu da despezu é ministrar por escripto 
lotlos os dados pat·a que a manara possa deli
bet·at· com co11hecimenlo de causa. 

S. Ex. desaja ver bem explicita e terminada
mente a vontade da camara a respeito de cada 
um al'ligo <le despeza; e como lia algumas que 
s~ podem considerar hypotheticas, entende 
ser preforivel que para esta se estabe}P.ça uma 
somma débaixo da rubrica-despezas even
tuaes, - mas que :;;eja suf'ficiente para oc
correr a clla, e afim de que o governo se não 
veja embat·açado ou obrigado a tiL"ar parte de 
consignações estabelecidas para certos ramos 
de despe-tas para os applicar a outros. Com 
o fim de fat•iJitar a organisação de qualquer 
trabalho·· para este firn, S. Ex. apresenta .1· de
monstração do excesso do orçamento actual 
comparado com o do anno passado, na qual 
vêm declaradas as. verbas que devem vir com 
a clausula-desde já. 

O Sr. Gomes Ribeiro (pela ordem) :-Tenho 
que fazer um requerimento. Já estamos hoje a 
19 de Agosto, e ainda não concluímos a dis
cussão do orçamento de despeza do ministerio 
do impel"Ío: neste andar só para fbs de Ou
tubro estará concluida a discussão da lei do 
orçamento. 

O SR. MoN·1·EzuMA :- Peço a -palavra pela 
ordem. 

· O Sa. GOMES RIBEIRO :-0 nobre deputado 
não póde agora fallar pela ordem. 

O SR. MoNT.Ezm11A: -· Então lambem não 
póde fallar. 

O SR. Gol\1Es RIBEIRO :- Estou motivando 
o requel'imento que tenho a fazer para que se 
encerre a discussão. 

O Sn. PaESIDENDE : - Na fórma do regi -
mento o Sr. deputado deve simplesmente. re
querer o· encerramento, -sem motivar o seu 
requeri menta. _ 

O Sa. Go111Es fuBEIRO :-Eu queria simples
mente mostrar que a sessã.o est~ muito adian
tada, que neste andar a discussão levará muito 
tempo, e que cada um de nós tem de ir visitar 
suas familias •..• Emfirn, eu reqt~eiro o _encerra
mento ; se na.o passar, os homens sensatos 
que se pres110 de promover o bem do Brazil 
farão justiça ás minhas intenções. 
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SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1839 

Julgada a rnateria sufficientemente discutida, 
procede-sê á votação. 

· Approva-se o seguinte: 
1.º Dotação de S. M. o Irn-

nn,, .... ·.J0~ · 
pç1 uU 1 • 

2.º Alimentos de SS. AA. 
Irnpel'iaes. . . 

3." Dotação cje S. 1\1. !. a 
duqueza de Bragança. 

4." Ordenado do tutor, mes-
tres e despezas. de instrucção 

5.º Regente . . 
6.º Secretaria de estado. . 
7." Presidentes de províncias 

e ajudas de custo ·e emendas 
da commissão) . 

8. 0 Gamara dos senadores e 

200:000$000 

16:800$000 

50:000$000 

18:064$000 
20:000$000 
31:000$960 

t 

76:400$000 

secretaria. . 214:728$000 
9.º Dita dos deputados (idem). 275:328$000 

10. Cursos jurídicos (emenda 
da cornmissão). . 

11. Escolas de medicina. 
12. Academia d e bellas-arles. 
13. rvtuseu . 
14. Junta do commercio . 
15. Empregados de visitas de 

saude nos portos maritimos 
(emend::i da commissno, que 
abate 144$ destinados para 
aluguel da casa em que se 
acha a provedoria, e do Sr. 
Visgueiro que suppríme · a 
quantia de 600$) 

16. Correio geral e paquetes de 

86:040$000 
83:840$000 

9:421$000 
4:024$000 

21:379$000 

19:256$000 

vapor . . . . . . 278:000$000 
17. Canaes, pontes e estradas ge

raes (emenda da commissão) 
18. que consigna 4:000$ para a 

conslrucção do monumento 
no Ypirangaé supprimido, na 
fórma da .emenda da com-
missão. . . . . . . 

19. (Emenda da com missão) . 
20. Escolas menores de ins

trucçâo publica no municipio 
da côrte . . . . . 

21. Bibliotheca publica . . . 
22. Jardim botanico (emenda 

da commissão) . 
23. Passeio publico 
24. Vaccina. . . 
25. I!luminaçào (emenda da 

commissão) . . . . . . 
26. Obras publicas (emenda da 

com.missa.o, segundo a qual se 
supprimem 2:000$ na con
signação para o chafariz de 
Santa Rita ; 14:000$ desti
nados para o encanamento 
de ferro do mesmo chafariz ; 
2:436$ na quantia cornignada 
vara a (;onservaçl\o dos aqne-

,50:000$000 

20:000$000 

26:576$000 
. 7:414$000 

11:798$000 
2:400$000 
1:750$000 

82:270$000 

duetos e fontes da cidade ; 
132$ na rubrica do, vencimen
tos do inspector geral, e mais 
empregados das obras ; e 
12:000$ para ultimação do 
edificio do museu) . 110:500$000 
Emendas approvadas : 
Do Sr. Navarro - com a estrada entre Matlo

Grosso e S. Paulo 20:000$000. 
Do Sr. Moura Magalhães - com o instituto 

historico geographico brazileiro, ficando o mesmo 
instituto obrigado a prestar ao governo contas 
desta consignaçi!o, 2:000$000. 

Do Sr. Paula Candido, autorisando o go
verno µarn empregar os remanescentes dos 
10:0008 dn escola de medicina do Rio de 
Janeiro, destinados pela lei do orçamento de 
1839 a 1840 á compra do laboratorio de phy
sica e chimica, em compra de instrumentos 
cirurgicos, e continuação da subscripção de 
livros já comec;ada. 

As mais emendas .sao rejeitadas, ou julgadas 
prejudicadas. 

Julga-se concluída a segunda discussão do 
orçamento do imperio, e deciqe-se que passe 
para a terceira. 

O SR. ENCARNAÇÃO E S1LVA manda á mesa a 
i::eguinte dec1araç1!i.o de voto : 

cc Declaro que~ votei pela emenda que ele
vava a dotação de S. M. o Imperador a mais 
50:000$000. )) 

O SR. · PRESIDENTE : - Continna a discussão 
do parecer de commissão sobre o convite do 
senado. 

O Sr. Alvares Machado : - A' vista da di
recção que vai levando a discussão que nos 
consumirá muito tempo, me pari.:cia mais con..: 
veniente que se ::idiasse o parecer da illustre 
commissão a respeito do convite do senado, e 
se discutisse em primeiro lugar o parecer lan
çado sobre o requerimento do Sr. Nunes Ma
chado, porque enlã.o se decidiria se a camara 
deve ou nao tomar a iniciativa sobre esta 
questão, e se deve tomar a iniciativa sem con
sultar o governo, ou se por ventura deve con
vidar o governo para nos vir declarar o estado 
do paiz. · Depois de isto se Jecidir preliminar
mente é que entendo que era tempo opportuno 
para se votar pró ou contra · o parecer da 
commissào a respeito do convite do senado. 
Aproveito esta occasiào pa1·a deplorar que o 
governo nll.o se tenha apresentado na carnara 
para expôr o estado em que actualmen te se 
acha o paiz, com o que podia tranquillisar 
muito o espírito publico, mostrando o ver
dadeit·o estado das cousas,· e tirar-nos da falsa 
posiçrt0 em que nos achamos ; porque por um 
lado deseio fazer ala-uma cousa a nrol da ... ~ - -- i-- -

mo1rnrehia - constitucional - represent~tiv;1, mas 
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por outro ]ado receio que ultrapassemos as 
nossas attribuições, que VRmos talvez atra
vessar algnma operação, e acarretar SQbre nós 
responsabilidade, dando medidas legislativas 
não pedidas pelo governo. Chamemos portanto 
o governo, ouçamos o governo ác:erca do est::.1do 
do paiz. Por isso estou resolvido a votar pela pri
meira parle da emenda do Sr. Nunes Macha~o, 
que é por onde devemos principiar, segundo 
me parece, se a camara quer fazer alguma cousa, 
como entendo que deve fazer. Não é porque 
o guvemo se deixa ficar quedo que nós tum-

. hem o devemos ficar. Se o governo entende 
que as circurnsta11cius do paiz são taes que 
nenhuma medida nova é precisa, venha dizer 
isto mesmo. 

Mandarei á mesa o meu requerimento. 
cc Requeiro que se discuta em primeiro lugar 

o parecer da comrnissno dado sobre a indicação 
do Sr. Nunes Machado, ficando no emta11to 
adiado o que se acha em discussão dado sobre o 
convite do senado.-Alvares Macliado. >> 

Este requerimento é apoiado. 
O Sr. lv!ontezuma : -Tenho de offerecer 

uma emenda ao n::querimento que acaba àe ser· 
apoiado, e vem a :ser que a sua disposição tenha 
lugar só para hoje, e por isso não approvo 
exactamente a idéa proposta pelo nobre depu
tado. Depois que a discussão tomou o caracter 
que tomou na ultima sessao, e hoje;. n!lo po
demos sem perda de tempo deixar esta dis
cussão e terminar outra. Entrndo que se podia 
fazer outra cousa, é unir ambos os pareceres 
para os discutir conjunctamente. As materias 
são tão- analogas, senão identicas, que a carnara 
não póde ter a menor difficu!dade em discutir 
estes pareceres con,iunctarnente. Não 'iei se vou 
contra o regimento nesta parle. 

O Sa. PRESIDENTE :-Não, senhor. 
O Sn. MoNTEZUMA :-Bem : urna vez· que isto 

se p6de fazer, creio que o meu digno collega 
pela prov~ncia de S. Paulo convirá no que pro-
ponho. . 

A discussão tem tomado tal caracter, que eu 
ver-me-hei na necessidade de pedir desde já 
á camara que tenha a bondadé de permittir 
que eu faça um requerimento. 

Eu concebo que nem sempre se deve dar 
toda a importa'ncia a artigos insertos em folhas 
publicas, para delles tirar motivo para fazer um 
requerimento a tal respeito ; mas o objecto a 
que me refiro é de uma importancia extraordi
naria. O Jornal do Gom,1nereío de sabbado ..... 
isto é, n'um artigo publicado no Jornal do 
C01nmereio pelo Oincinnato, se diz expressa
mente que em 1837 nesta casa se fez, em 
sessão secreta, u·ma proposta para se darem 
poderes. illimitados, illimitadis!:iimos, am plis
sirnos. Ora, eu não tinha a honra de ter então. 
assento na casa, mas fui ministro da corôa 
parle desse anno, e nem eu, nem rpinistro meu 

TO!lto II 

collega fez nunca proposta alguma de tal natu
reza, nem tratei em sessao secreta de sern e
lha n te ohjecto. Vejo- me, pois, na necessidade 
de pedir á camara que haja de tomar em consi
deraçl.\O este objeclo; e haja de votar que se pu= 
blique a acta da sessão secreta que teve lugar 
naquella occasirto. O objecto náo é ordinario ; 
é de summa importancia ; deve deslindar-se e 
apparecer com toda a clareza: trata-se de es
palhar que a administração anterior á de 19 de 
Setembro pedio a didnclura ; e como eu, nem 
como ministro da corôa, nem como membro da 
c:i.mnra, posso sem permissão dclla declarar o 
que se passou em sessão secreta, porque sou 
Jiel ao meu juramento, por isso vejo-me obri
gado a fazer este requerimento, que espero que 
merecerá a consideração da casa. 

Lê-se o segninte : 
« Proponho qne o adiamento só tenha lugar 

par.'l. -hoje e que amanhã se tratem conjuncta
mente os dous pareceres. 

cc Requeiro que se publiqne a acta da sessao 
secreta requtrida por rnim quando ministro dos 
negocios estrangeiros em 1837 .-Montezitma. i> 

O Sr. Alvares Machado: - Convenho na 
emenda que o meu digno collega· que acaba 
de sentar-se fez ao meu adiameqto ; nao poria 
mesmo duvida em concordar em que já hoje 
se entrasse na discussão dos dous pareceres 
conjunctamente. Digo isto porque s1,1ppon ho 
que, quando nomeassemos a commissão na 
conformidade do convite do senado, esta com
missão reunida talvez principiasse os seus tra
balhos por convidar o governo para. expôr o 
estado do paiz, e as medidas que o governo 
.entende serem precisas ; porque entendo que 
a comrnissão reunida não seria Wo imprudente 
que quizesse arrastar sobre o corpo legislativo 
a responsabilidade de medidas que o governo 
deve propôr. Conviria, r,ortanto, que votas
semos na primeira parte do requerimento do 
Sr. Alvares Machado, e que o governo se apre
sentasse na camara e dissesse se precisa de 
mais meios governativos. Nós démos ao go
verno iudo quanto pedia. desde 1837 ; teve sim 
diante de si uma opposição, mas patriotica, 
como foi sem duvida a que fizemos em 1837 e 
1838, mas nada se lhe negou ; força, di
nheiro e o arbítrio necessario para poder 
bem governar o paiz. Pois o governo, que 
tem sido assim assistido pelos r~presentantes 
da ·naçao, póde receiar que se lhe negu<i! um 
só meio justo para sustentar a monarchia 
constitucional, a integridade do imperio e a 
ordem publica ? Injustiça grande e clamorosa 
faria elle se um só momento suppuzesse que o 
poder legislativo lhe negaria os meios neces
sarios · para este fim ; o que nós queremos é 
saber quàes sao estes meios, para discutirmos 
se são justos, consentaneos com a constituição 
do estado, e se elle;; produziráõ o fim a qne o 

S7 
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governo se propõe, isto é) a sustentaçilü de 
,.,....-,._-.c,nr-, ;,,.cd·if-1,;ril'í:0,c:- ~ 1"tr\\-,-c:-a1-.11•"ll"l.:"'i"' ,-:J" ; • .,f-n,-r·P; uu~;::,o..::, ..r..u;:iL,.1. .... 1..uvu1,..;e1, u '->VJ.1;:n;:;1 VC\',-C1V uu. UJLt.:;:Ot.L"" 

dade do imperio, e para maüler a ordem p1,1-

hlica. Temos pois a maior necessidade d,i pre
sença do governo 11r!d:1 _ í·:1c;::1_ F:11 rlc .. ,:Pj,w::i q11P. .. 

o governo apparccesse na cas·a agora e semp[·e, 
e que estivesse· em intimo contacto comnosco; 
mas o governo nào aunarece ! Poraue não 
apparece~? Entende o go\,~rno que as ~11edlclas 
que tem sao sufficienles p,:ll'a manter a orde1~1 
publica? Diga-nos isto :nesmó; tranquillise o 
r1osso coraçrw. l\las o governo não a11parece, e 
alguns Sr:;, <lepu latlos pa rccem i n clinae-!:e a 
ofl'erecer meios governativos, q1ie talvez nn.o 
sejão da appt·ova<_'.ào do gnverno. Sr. presídcnte, 
eu cnteuJo que nada tk!vernos ob1·ar sem infor
mações do governo. Se temos governo, appa
reçn; e se não ternos governo, então princi
µie1nos, nào por nos a1·vora1· governo, mas por 
fazer i.!Otn que o paiz lenha governo. 

Pc.r isso voto a favor do addilamento apre
sentado pelo Sr. Montezuma ao meu reque
rimento. 

O Sr. Andrada. Machado : - Voto pelo adia
mento proposto pelo Sr. Alvares Machado, 
}JOrque, a ter de commetler eeros, quero com
melter dos erros o rnenoe. Tomai· a iniciativa, 
chamará barra os ministros, e empuf!'ac-lhes 
como â força medidas que não sei se quererão, 
julgo que e um erro; mas creio que maiot· erro 
seria votar taes medidas sem os ouvir. Confesso 
que o que julgava ha quatro dias não ju!go hoje, 

· porque em verdade vejo que os ministros são 
corno sombras, que 11flo apparecem nesta casa ; 
clwmemol-os pois. O füazil precisa de remedío, 
acha-se em uma crise, e os ministros não sei 
em que se occupão ; chamemol-os pois ; )sto 
podemos fazer. 

NãO havendo casa para se votar, fica a dis
cussao adiada. 

O SR. PRESIDENTB dá para orde.m do dia a 
mesma de hoje e discussão do orçamento do 
ministerio da justiça, e levanta a sessrw ás 3 
horas da tarde. , 

Sessão em 20 de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SU111:111A1.Uo. ·_ Expediente. - Parece1·es de com
'lnissão. - Ordem do dia. - Pareceres da 
CO'J?Lmissão' de constituição sobre o offecio 

· do senado. Discurso do Sr. Alvares Ua
cliado ; o Sr. D. Pedro I; a representação 
da Bahia; a ?ninoridade do imperadur, etc., 
etc. /),iseursos dos. S1·s. Andrada Machado, 
.JJ.fa1·inho, Pen.na, e 0tioni. Votação ; re-
jeição do pareeer e de . todas as emendas. -.- . 
Orçamento da justiça. 

A's 10 horas da manhã füz-se a chamada, e, 

logo que se reune nutnero lega1 de Srs. depu-
+~/'lri.c,, ,,.Jori.\_c,,a ú ca,:,,2-é'\,:-;, IP:,._-c,,,o. õ n1""ll-"'1.T1onrn_c,...,, .n. 
\,1..',.\C...V.::., U.)JL'-'-ªl.:. i;-L ,;)1;;0.::lc,\V, ,1L,,-..-::,,~ Ç a.ppLv1a.·;'.n::: ..::J. 

acla da antecede11te. 
Faltão com .::ausa pal'licipada os Srs. Andréa, 

S01na Martins, Rezende, Cintra, Bustan-mnte, 
Carn1;iro Leão, Alcibíades, Pinto Coelho, Pedro 
de Aleantara e Assis l\farcarenhas; e sem ella o 
Sr. Francisco do Rego Barros. 

EXPEDIENTE 

O SR. l" SrnRETARIO dá cõnla do expediente 
lendo o seguinte ofticio: 

Do ~~~retal'ÍO t~o. senado, parti~ipando que 
por athclo do n11nistt·o e secretario de estado 
dos negocios do i111pedo, conston ao senado 
que o regente ern nome <lo imperador, consente 
uas reBoluções que autorisão o governo a con .. 
ceder carta de naluralisaçào a João Hutchens e 
a Joao Diogo Sturz. - Fica a carnara inteirado.. 

Vai á com.missão de instrucção publica o 
requerimento de Pedrn da Cunha Vaseoncellos. 

São lidos e approvados os segnintes pareceres 
da cornmissão das assernbléas provinciues : 

<( Foi remettido á esta augusta carnara com 
officio do ministl'O do imperio1 datado de 23 de 
Setembro de 183G, outro, pelo qual a assembléa 
legislativa da província das Alagôas expõe a 
duvida em que está, á ví~ü <lo art. :l3 da carta 
de lei Je 12 de Agosto de 1834, a sabet : se 
cube ou nrto em suas altribuições díspensar de 
comparecer ás suas sessões algum deputado, 
no caso de ser requisit:1do com urO'encia pelo 

"d o pres1 ente da provincia, á bem da segurança 
e tranquillidacle della ou do estado, não ob
stante o disposto nos arts. 33 e 34 da cor..
stitlÚÇl1o do in'lperio, e pede a intel'pretação 
authcntica do citado artigo da referida carta 
de lei. 
, cc _A commiss~o das assemb1éas prnvinciaes, 
a CUJO exame foi este negocio commettido, en
tende: lº, que os arts. 33 e 34 da constituição 
do irnperio, não regem o caso em questão ; 2°, 
que pertencendo ás assembléas provinciaes re
gular a economia das sut\s sessões, podem ellas, 
quando occ?rrão justificados motivos, dispensar 
o comparecimento de algum de seus membros ; 
3º, que o art. 33 do acto addicional não com
prehende, nem exclue o caso vertente, e por
tanto é de parecer que não ha mister de inter
pretação alguma, e que neste sentitlo se res
ponda ao governo. 

« Paço da camara dos ·deputados, 19 de 
Agosto de 1839. - Antonio Carlos· Ribeiro 
de Andrada Machado e Sil'Va. -· Paulino José 
Soa1·_es de Souza. - Antonio Pereira Ban·eto 
Pedroso. ,, . 

«< Queixa.o-se á esta augusta camarn Joaqn im 
de A'l.evedo Ra1:ilos e sua mulher, da cidade 
do Maranhão! de que. tendo o do mini o e posse 
de uma fabrica de pilar arroz · nos suburbios 
daquella cidade, situada em uma ponta de terra 
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cercada de igarapé ne.vegaveis na praia-mar, 
e na frente por um cáes de servidão publica, 
passára a camara municipal l'espectiva a fazer 
demarcar e abrir uma nrn no sobredito terreno, 
e que dando elle denuncia dos v1:readores por 
esse facto, pelo extincf.o juizo da ouvedoria geral 
do crime da referida cidade, tivera por despacho· 
que usasse do recurso que lhe concedia a lei 
do 1" de Outubro de 1828, despacho este que 
foi confirmado pela relação respectiva, pat·a 
n qua I aggra vou, sendo-lhe depoic; den~gadu 
n revista que inlerpôz da decisão desse tri
bunal. A' vista dessas decisões representou elle 
á assembléa legislativo. da mencionada pro
víncia, que indeferio a sua pretenção com o fun
damento de que ainda nao hnviao sido esgo
tados todos os meios de que podia usar. 

« Solicita o supplicànte desta augusta ca
mara a r·evogação das decisões mencionadas 
da camarn municipal e da assembléa provincial, 
e que se faça effectiva a responsabilidade da
quelles vereadores e deputados, que tiverão 
parle neste negocio. 

« A con1missão das assembléas pmvinciaes, 
á qual foi remetlido o requerimento do sup
plicante1 é de parecer que a assembléa provir-icial . 
procedetl em regra, e que o dito requerimento 
deve ser indeferido. · · 

« Paço da camara dos deputados, 19 de 
Agosto de 1838. - Antonio Oa1·los Ribeiro 
de Andrada Machado e Silva. - Paulino José 
Soares de Souza.-· Antonio Perefra Barreto
Pedroso: >> 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do adiamento. proposto 
na sessão anterior pelo Sr. Alvares Machado ; 
e é apoiado o requerimento do Sr. Monte
zuma tambem apresentado na mesma sessão. 

Não havendo quem peça a palavra, é posto a 
votos o requerimento do Sr. Alvares Machado, 
e é rejeitado. 

E' igualmente rejeitado o requerimento do 
Sr. Montezuma. 

Continua por conseguinte a discus!:ôão do pa
recer da commissão ácerca do convite do se
nado, e emendas apoiadas. 

O Sr. Alvares Macha.do: - Posto que res
peito muito a deliberação da casa, que esteja 
<;onvencido que ella foi a melhor possível, 
toda via não posso deixar de sentir que não 
se houvesse approvado o· meu requerimento 
de adiamento, porque desejara satisfazer de 
a]gllm modo ao pedido do senado, desejava em 
pa1·te compartir com os sentimentos patriotic:os 
daquelle respeitável ·corpo. Nao passou porém 
esse requerimento, e agora vê-se a camara obri
gada, ou a votai· a. esn10 pç,r uma com missão que 
vai trabalhar com carta branca, ou a rejeitar o 
éonvite do senado, convite feito com as melhores 

.intençôes para salvar o paiz. 

Sr. presidente, continua o orador, não tinha 
muita vontade de fallar para não tomar tempo 
á camara ; porém a questão me parece de tãO 
alta importancia, que nenhum de nós deve 
deixar de expressar o seu pensamento para que 
o paiz nos conheça, para que nos faça justiça, e 
mesmo para que se não creia que neste estado 
de transiçí'10 1 neste estado de crise, neste estado 
de perigo, apparece n1edo ou covardia da nossa 
parte. 

Nilo pos~o eximir-me, Sr. presidente, da dôr 
de dizer que (!slou convencido de que uma facção 
se levantou no estado, que tem por fim atacar as 
libé1·dades publicas : um meu illustre collega já 
o declarou, outros o têm repelido ; as provas sãO 
taes, que me parece que ni\o é passivei dllvidar 
<le que a libel·dade do paiz está em imrninente 
perigo, qlle se procura cercear os direitos dos ci
dadãos e atacar as isenções das provincias : por 
ontro lado é indubitavel que o espirito republi
cano, electrico e contagioso como ê por sua. 
nn.tureza, se filtra cada vez mais na massa dos 
cidadãos; E' indubitavel que esses dous partidos 
vão diariamente crescendo á cL1sta do partido 
que mais convém manter, do partido da moJ 
narchia-constitucional-l'epresen lati va. As cousas, 

. marchando por esta maneira, em mui pouco 
tempci o Brazil tem de ser infeliz : . o parlido 
da monarchia virá a ser minoria, e eu sentirei 
muito islo, Sr. presidente, porque sempre ficarei 
nesta minoria.... · 

O Sa. ANDRADA MACHADO : -. Será 1naioria 
sempre. 

O SR. ALVARES MACHADO: - São desagra
daveis,~St·. presidente, as circumstancias em que 
nos aclutmos, são mesmo lutuosas (apoiados) ; 
mas eu estou convencido àe que ellas não são 
desesperadas (apoiados) ; eu confio muito no 
bom senso da. representaçao nacional, confio 
muito no bom senso e patriotismo de todos os 
brazileiros. (Apoiados.) Estou convencido, Sr. 
presidente, que deixando os representantes da 
nação peqt1enas dissidencins, pequenos elfeitos 
de inimizades, mesmo pessoaes, que tanto in
fluein nas suas deliberações (apoiados), desis
tindo de todas as considerações secundarias e 
subalternas, reunindo-nos todos em torno da 
monarchia constitucional representativa, se apre
sentarmo-nos ao paiz como os primeiros defen
sore~ da constituição que nos rege, tal qual nós 
a temos, em torno de nós veremos reunidos 
lodos· os braiileiros de todos os partidos. Em 
torno deste partido appareceráõ os absolutistas : 
eUes não quererão <leixar a monarchia entregue 
á sorte de mn co1·rer de dados ; elles conviráõ 
em supportar a Hberdade · para conservai· a 
monarchia : em torno deste partido veremos os 
republicanos ; elles não sacrificaráõ ao correr 
de dados a sorte da liberdade ; elles sof
freráõ a monarchia para não supportarem a 
escravidão •. 
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Por. isso, pois, Sr. presidente, estou con ven- · 
cido que o mal está muito longe de ser sem 
remedia; principalmente me corroboro nestes 
principios, .quando recordo as crises por que 
tem passado o Brazil. Eu não quero pro~urar 
exemplos nas nações antigas, não os irei pro
curar na Em·opa ; a nossa hisloria, posto que 
pequena em relação ao tempo, tem sido muito 
fertil em acontecimentos que nos instrua.o. 

Sr. presidente, depois de 7 de Abl'il, e antes 
mes~o, depois da dissoluçao da constituinte, o 
B~azrl tem passado por diversas e pe1·igosas 
c1·1$es, mas sempre tem sido salvo, respei· 
tando-se as instituições do paiz. O poder dis
solveu a conslitninte, uma fermentnçllo geral se 
apresentou no Brazil inteiro ; e qual foi o re
medio que enlãO o poder apresentou para curar 
esses temores da escravidão? Foi a consti
tuição que nos rege ; o poder vio todos os bra-
2ileiros em torno desta constituição. Appareceu 
o 7 de Abril, e depois delle muitos partidos 
tentarão perturbar a ordem publica, ou tentara.o 
dar uma nova fórrna ás nossas instituições : 
como o pode~ de então· (en quando fal1o em 
poder, fallo do complexo de todos os poderes), 
como o poder salvou o paiz? Respeitando as 
nossas instituições, nao lançando· ma.o de me
dida,;; excepcionaes, não lançando mão do terror . ' respeitando em tudo e por tudo a constituição 
que nos rege ; e os temores da escravidão forão 
supplantados pelo complemento da constituição 
ou desenvolvimento della,· o acto addicional. 
(Apoiado-s.) 

O paii parecia socegado, parecia tranquillo, 
quando por desgraça nossa levantou-se a ban
deira do regresso, bandeira que assustou o 
Brazil inteiro, bandeira que produzio a fermen
tação de algumas provincias; porque é mister 
que se diga em honra dos brazileiros-a idéa 
da es~ravidno assusta o paiz inteiro ; -e que 
remed10 poderemos nós oppôr aos males que se 
achão tão imminentes? Entendo que na.o póde 
ser outro senão o respeito ás nossas instituições 
como um illustre orador desta casa que hoj~ 
nao tem assento nella indicava em 1834 35 e 
36. ~stou persuadido que nas actuaes circum
stanc1as só o respeito ás nossas instituições é 
bastante para chamar o paiz á ol'dem · entendo • 1 

que o governo precisa de força, e bastante força 
j~ lhe te~os ?ado ; ~ntendo que o governo pre
cisa de dmhe1ro, mais do que tem pedido temos 
dado : mas ·nem força, nem poder nem di
nheiro s!lO bastantes para se cham~r o paii á 
o~dcD.?, Por maior que seja a força, por mais 
dmhe1ro que dermos, o governo na.o poderá 
chamar o paiz á ordem emqúanto não satisfizer 
aos desejos do paiz, isto é, . respeito ás nossas 
instituições. · 

Eu desejo, Sr. presidente, annuir ao convite 
do senado_: mas ~ão o posso fazer, porque estou 
sem o umco me10 pelo qual podíamos annuir 
a esse c~vite; não posso votar _pela creaçao qe 

uma commissão para fazer cousas que -nós não 
sabemos o que serão ..... 

UM SR. DEPUTADO : -Na.o as approve. 
O SR. ALVARES MACHADO : - E' por isso que 

não approvo a creação da commissno. Entendo 
. que a conJmissllo nada poderá fi,tzer por infor

maçõ~s dadas por papeis publicos : quem nos 
deve mformar do estadó d~ paiz é o governo ; 
quem deve reclamo.r as medidas necessarias é o 
governo, Se não confiamos no governo, decla
remol-o pelo modo que no.a é prnprio · e então 
o eleitor dos ministros apresente u~ governo 
que P;Steja mais em circumstancias de pt·eencher 
as vistas do paiz. Se as circumstancias do 
eleitor dos ministros sa.o taes que nã.o lhe é 
~ossivel mais o~ganisar um ministerio qne sa
tisfaça ás necessidades _do paiz, supponho que o 
patriotismo do poder inesponsavel lhe rnostrará 
o que lhe cumpre fazel'. Estando eu pois con~ 

'd ' ' venct o qne ng_o é com. a diminuiçao da li-
berdade que se hllo de curar os temores· da es
cravidão ; estando convencirlo · que em ruo- • 
me.ntos de terror não se póde fot·mm· boa 
leg,slaç_ão ; estando eu convencidu que em caso 
d~ duvida é melh?r nada fazer do qne preci
p1titr o bem do parz ; tendo a camara decidido 
q~1e na.o se chame o governo para prestar infor
m~ções que no_s erão de ahsolutà necessidade, 
ve30-me nas c1rcumstancias de votar contra o 
parecer da commissão. 
· Mas, Sr. presidente, eu havia pedido a pa-

· lavra não tanto para fallar a respeito da questão, 
como para respondet· a algu tlS to picos que ap
parecerão na casa. Declaro que nãO fallurei a 
re~peito_ de díctadura; bastante se tem já 
fall?do s.obre ella, eu. quizera que esti:t pro
posrçaó ll vesse apparec1do na casa, nem mesmo 
explicada como foi pelo seu illustre autor ; hà 
certas cousas, ha certas palavras que têm um 
poder ta.o magico que ellas sós 'são bastantes 
para excitar o susto. 

Dl.f SR. DEPUTADO : -· Na.o. 
O Sa. ALVARES MACHADO : - O meu illustre ·. 

collega diz que nao ; mas eu ainda me 
não pude acostumar com a palavra - dieta~ 
dura; - eu só quer(J a dictadura da lei e 
na lei... 

O SR. BARRETO PEoaoso: -Apoiado. 
O SR. ALVARES l\lAcaAoo : - ... eu só quet·o 

u~ dictador no Br~zil que são os nossos co
?1gos, a nossa constituição ( m,uitos apoiadoB) ; 
isto é que quero que se respeite, isto é que quero 
que tenha uma f9rça diclatorial..., 

O Sa. BARRETO PEDROSO :·-Apoiado. 
O Sa. ALvA~Es_ MACHA.no: - Não quero que 

se ol~e a constitmç~o como papal sujo, e que se 
perm1tta a quem quizer ir reformando a nossa 
constituição, sem para isso estar autorisado : 
não quero que os jurados vão dando sentença 
a esmo por uma consciencia mal illustrada ' ' . . . . . . . . ' .. , . 
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O Sa. BARRETO PzoaQso: -Muito apoiado.· 

O SR. ALVARES MACHADO : - A este respeito 
direi qne, senâo eu um dos mais acerrimos 
partidistas dos jurados, desejando conservar no 
meu paiz esta institniçno tal qual se acha, acon· 
tece que todos os dias se apresenU\o factos quo 
exacerbao o meu cornça.o (n1,uitos apoiaclo,<l), que 
me obrígão a votar por uma refor1na dos nossos 
cpdigos ( apoiados prolon,qados ) ... Pilrece que 
ainda ·nno estavamas maduros ... ( Os apoiados 
continuão.). .. 

O SR. BARRETO PEDRoso : - Eis o que que
remos. 

O SR • .ALVARES MACHADO :-Senhores, eu não 
direi como um francez- perca-se o paiz, com
tanto que se salvem os principias ; - mas ha 
certos pdncipios que eu digo - perca~me eu 
antes do que votar contra taes principios. - Ha 
certas cousas que não se reput!.\o principius ca· 
pilaes ... Mais ou menos poder aos jurados, mais 
ou menos amplitude no exci·cicio de suas 
funcções ( muitos apoiados) .... entendo que isto 

. não me dá a côr de regressista, antes de progres
sista. ( Muitos apoiados, 'fisadas ... ) 

O SR. PaESIDENTE :-Attençno ! 
O SR. ALVARES MACHADO :-Admira a alegria 

que rnostrão alguns dos meus nobres col
legas, a approvaçào, a espet:ie de deleitação 
victoriosa com l{Ue applaudem as minhas pa
avras· ! ... 

O Sa. BARRETO PEDROSO : - E' geral. 
O Sa. ALVARES l\hcai\DO :-Eu nao notei a 

mesma alegria, a mesma deleitação victoriosa 
quando faltei no respeito sacrosanto qlle se 
devia á noss1.1 constituição (apoiados prolon
gados), ao aclo addicional (contimião os apoia· 
dos); mas é só commigo que acontece ser 
menos bem tratndo, ora por um ora por outro 
lado da casa! Quando digo que por factos oc
corridos é claro que os nossos jurados têm 
abusado do poder que se lhes deu, que alguma 
reforma é de mister que se faça nos nossos 
codigos para não se apresentarem os mesmos 
abusos, alguns meus amigos me dizem que sa
tisfaço a um lado da casa, parecem ficar um 
pouco descontentes commigo .... 

O Sa. ToRRES :-Fique bem com a sua con· 
sciencia. 

O Sa. ALVARES MACHADO:- Eis o que eu 
faço. · . · 

(Alguns S1·s. deputados dirigem ao ol'ador 
pala:vr:_a.a que ae nã,o po~em ouvir em conse-
quenoia do susu1-ro que reina.) · 

O · que desejo é em todos os meus 
· discursos, em todas as · minhas maneiras não 
ferir a nenhum. individuo, a nenhum lado 
da casa. .Q_esejo que todos T1Ós vamos ao 
mesmo fim de na.o .impossibilitar uma fusão 
de toqos os .conhecimentos para salvar o 

paiz. (1.Y.uitos· apoiados.) E' por isso que não 
respondo a algnmas increpações que se fizerão, 
.que nno fallo em dictadura, que na.o fallo ern 
outras cousas que nos podem azedar de tal 
fórma que impossibilitem uma fusno de todos 
os lados da casa em beneficio do paiz. 

Disse-se, Sr. pr~sír!.eute, que o pniz nclual
mente se achu em cir~umstancias mni di· 
versas das em q11c se achou quando se abrio a 
sessão este anno. As differençus são la.o pe
quenas, que não met·eciãO que se espalhasse o 
terror panico na população : entendo que este 

. terror panico vai levar vida e alento aos 
bandos ele desordeiros do Maranhão e dos re
publicanos do Rio Grande do Slll : este terror 
panico, estas palavras que se ava11çào 1 pintando 
o paiz desmoronado, é que dao vida e alento aos 
republicanos ; pintar-se o paiz ern um estado 
deploravel, desmoronado quasi, cahindo como 
~e podre, isto é que dá vida e ale~to ao::. par
tldos quo perturba.o a ot·dem e a paz 110 

imperio. 
Sr. presidente, quanto ao Maranhão, nilO vejo 

senão uma unica differença-tomarern os re
beldes mais uma povoação.- E porque acon
teceria isto, Sr. p1·esidente ? ..... Eu não quero · 
entrar ne~ta discussão, porque, já di:;;;e, não 
quero affligir os -meus illustres collegas ; mas 
lembrem-se elles que desde o principio da 
sessão, pintou-se o estado do Maranhão e 
apontou-se os meios de melhor~r a sua 
sorle. 

Os republicanos invadirão a villa da Laguna . 
.Mas desde o prin~ipio da sessão, desde a sessão 
passada a opposiç1to não clamou sempre ácerca 
do estado de Sanlcl C:1tharina, nM indicou o 
remedia que elle precisava? Este remedia não 
foi ~pplicado. Mas ainda o que é eiitt·arem 
os 1·ebeldes na villa Lln L'1guna? Não é isto 
bastante·p:ua nos infundir terrot·; a villa da 
.Laguna não dá passagem á cavallaria dos re
beldes, e a força dos rebeldes consiste er'n caval
laria ; o distl'icto da Lflg11na não tem gado para 
alimentar os rebeldes, o seu terreno é todo 
montanhoso, coberto de ·maltos, cortado de 
rios·; a cavallaria alli não pôde operar; os 
rebeldes nllo quererão diminuir as suas forças 
diante das cidades do Rio Grande e Porto 
Alegre ; e é provavel que a esta hm·a já· esteja 
a Laguna sem rebeldes, pois só os levou a essa 
villa o desejo de proverem-se de alguns objectos 
de que necessitavão. · 

A província do S:rnta Cathal'ina já se achava 
invadida pelos rebeldes na parte mais es
sencial, a villa de Lages, que, como já disse 
o meu illustre collega, é a chave do' Rio Gt·ande 
do Sul. Sem a 'villa cie Lages, na,o se póde 
mandat· para o Rio Grande um s,oldado de 
cavallaria, porque o caminho que se indicou, 
pelas Torres, é caminho do litoral que vai de 
Santa Cathat'ina para o Rio Grande; sabe-se 
que. a provincia de Santa Catharina n~Q _ 
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69-1 SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE I8a9 
abunda de cava1laria1 póde mandar alguma in
fantaria ; mas a cavallaria para passar para 
o Rio Grande deve necessariamente passar 
pela villa de L1.1ges. Sr. presidente, eu não dou 

. peso algum á tomada da villa da Laguna; estou 
que em quinze diBs nm bom official com al
guma força fará com que os rebeldes dalli se 
retirem. . 

Disse o meu illustre collega qne a çrovincia 
de Sergipe mostrava lambem alguma agitação. 
Foi a primeira vez que ouvi fallor nisto; mas 
parece-me que estas agitações fic:io curadas, 
não com a creação de uma commissr'to de sal
vação publica .... 

O Sn. BARRETO PEDRoso :-Ninguem a quer. 
O SR. ALVARES MACHADO : - • •• mas com a 

creação de uma commissão eleitoral, pois s!:'io 
perturbações eleitoraes. 

Comquaoto havía dito que não fallaria na 
dictadura, todavia nilo posso deixar de negar ao 
meu i11ustre collega que o lado a que pertenço 
pedisse algum dia dic1adura: se o lado a que 
pertenço pedir uma vez semelhante cousa, 
no mesmo instante apartar-me-hei dos meus 
amigos poJiticos. Estou convencido que a di
ctadura no Brazil só póde servir para desmo
ronar o paiz, para separar todas as provincias, 
principalmente quando não vejo um homem 
para em suas mãos entrega:.· essa dictadu ra ; 
principalmente quando considero que a dicta
dL1ra é uma arma muito forte, muito poderosa; 
que collocada em mãos fracas é como a pistola 
nas mãos ào cobarde, que ao priméiro aceno 
do inimigo a disparará e não acerta .... 

O SH. BARRETO PEDROSO :- Está enganado -o 
nobre deputado ; ninguem quer a dictadura ; 
veja o meu discurso. 

O SR. ALVARES MACHADO :-0 · meu illustre 
collega deu-me o prazer de refutar só a si 
mesmo, procurando explicar-se no dia se
guinte; mas digo sempre ao meu illusíre. 
collega, que apezar das explicações dadas na 
casa sobre regresso, muita gente seguio o re
gresso em toda a extensão da palavra, e todos 
a repellirão apezar dessas explicações : o 
mesmo aconteceu-lhe com a dicladura, apezar 
da explicação, aterrou, e todos a repellirão.. 

:Agora, Sr. presidente, peço permissão a um 
dos meus illustres co1lrgas, muito veneravel 
deputado pela minha província, para levar á 
sua presença uma pequena consideração ácerca 
de uni topico do seu discurso. Disse o )J;1eu il
luslre collega que a revolução de 7 de Abril 
lhe convenceu que !Is nossas instituições mo
narchicas necessita vão de mais força .. Eu en
tendo, Sr. }}residente, que as nossos instituições 
monarchicas têm baslante força, têm a neces
saria força. No 7 de Abril o que a nação viG 
foi que todo o governo, por mais prestigioso 
que seja, uma vez que deix~ de respeitar nossas 

· instituições, ha de éahir. Não fo( por falta de 

força que à Sr. D. Ped-ro 1 vio-se na necessi
àade de abdicar, foi porque o Brazil inteiro 
estava assustado com as idéas do regresso .... 

O SR. NAVARRO :-Pois jã nesse tempo havia 
reg1·esso? 

O SH. ALvAflES MACHADO :-Pois não! Queria
se reformal' r1 constituição em um sentido mais 
monarchico. Os que proclamarão ao depois a 
doutrina do regresso não podem obter o brevet, 
d'·invention; ha tambern quem o reclame. (Ri
sada.~.) Muito forle e monarchicamen te estava 
constit11ido o governo da França no tE:mpo de 
Gados X; no ern tanto Cnrlos X deixou de 
respeitar as i nsti luições do seu paiz; atacou a 
liberdade ~a imprensa ; Carlos X via a~ barri
cadas de Pmis, vio a França contra si, foi obri
gado a abdicat· .... 

O SR. ÁNDRADA MACHADO :-Peço a palavra 
para respondei~. 

O SR. A1vARES MACHADO: - Muito forte
menle constituiJo é o governo de Constanli
nopla, e no erntanto bastantes grão-senhores 
têm morrido apunhalados pelos seus janizaros ; 
raros são aquelles que acabão dt velhice. 
Não, Sr. presidente, o meio de um governo 
qualquer suslentar-se é observar uma opinião 
illuslrnda do paiz, e seg11il-a; loda a vez que o 
governo não seguir a opinião iHustrada do seu 
paíz, toda vez qne não respeitar as. suas insti
tuições, ha de cahir. No tempo do Sr. D. João 
VI não estava o governo mui monarchico e 
fortemente constituído? Tinhamos o codigo 
do proces:oo e o codigo criminal que agora 
temos ? Não era o livrn 5º com todos os sens 
tormento~, con1 todo o seu apparato de 
horror .... 

O SR. MARINHO: - E a santa inquisição. 
UM SR. DEPUTADO : - Não estava em pra

tica. 
O SR. ALVARES MACHADO : ..;_ Não estava em 

pratica ? ! Digã.o-o aquelles que forão enfor
cados em Portugal rn uito µouco antes de ser 
proclamada a constituiçao, diga o Gomes Freire 
de Andrade, vir.lima de com missões militares! 
E o que foi feito do ab::;olutismo, apesar do livro 
5º da ordenação e de outras instituições que 
tinha então a monarchia ? Ora, parece-me • 
qi.le á vista de tudo isto, bem provad_o fica que, 
na época actual, o unico meio de um governo 
sustentar-se é - respeitar as instituições do seu 
paiz, respeifar a opinião illustrada delle ; todo 
aq·uelle que a$ desprezar ha de cahir. (Apoia
dos.) Se o Brazil inteiro não iivesse ficado es
morecido, permilh-se-me a expressão, a respeito 
do Sr. D. Pedro I, não era o ajuntamento feito 
.no campo de Sant'Anna que obrigaria o mo
narcha a abdicat' : mas o Sr. D. Pedl'o I arras
tado por menos bons conselheiros, não quero 
agora examinar se justa óu injustamente, tinha 
descontentado o povo ; elle foi para Minas 
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SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1839 695 

Geraes; e o que lá aconteceu? Quantos homens,· 
que asOl'a se apresenta.o tão monarchistas, então 
excitárão os povos para tratarem o monarcha 
sem ceremonia L. 

O SR. MARINIIO : - E· rnandavM o ilinerario 
para o Republico. 

O SR. ALVARES MACHADO :- Qnantos que hoje 
são monarchistas escrevê1·ão o itinerado do 
Sr ... D. Pedro I ? A' vista disto1 quando o 
monarclm soube do . ajuntamento no campo 
de Sant' Anna, entendeu que era chegado 
o· momento de abdicar, po1· isso que nas pro
vincias encontt-ava a mesma disposição. 

Agora, eu peço a outro illustre, venernvel e 
respeitavel deputado pela minha provincia, pe1·
missão de fazer algumas l'eflexões a respeito de 
um topico do seu discurso. Disse o meu illustre 
collega que os crimes andao sempre acompa
nhados, que os signatarios da representação da 
Bahia, pedindo a franqueza do trafico da es
cravatura, mostravão que erão contrabandistas 
de africanos. Eu, Sr. presidente·, confesso que 
não posso convir nesta. consequencia. O mo
mento não é proprio de fallarmos a respeito do 
projecto de lei vindo do senado a que se referem 
esses signatarios ; esta lei acha-se sobre a 1~esa, 
e espero em V. Ex. que esle auno ntio se 
encerre a sessão sem ser ella discutida. Nessa 
occasião apresentarei os motivos que me obrigão 
a votar por ella, e estou persuadido que o 
meu illustre collega ba de fical' contente 
commigo .. Póde-se pois, pleitear a favor da 
lei que veio do seuado sem pertencer ao 
bando de traficantes de africanos. Eu propuz 
na minha pt·ovincia uma representação a esta 
camara, pedindo que adoptasse esta lei ; aqui 
por duas vezes já pedi a urgencia della; no em
tanto não sou traficante de escravos novos, 
e nestas cirt:umstancias podem-se achar muitos 
dos signatarios da representação da Bahia. Ha 
certos momentos, Sr. presidente, em que 
convém adoptar um mal meno1· parà salvar 
o paiz de- um mal maior ; e tal é a con
vicção em que estou <le patriotismo e do es
pirito de justiça que anima o meu illustre col
lega, que estou certo que elle ha de ficar con-

. vencido commigo desta opinião. 

Agora ainda peço permissão a outro meu 
illustre collega, a quem tanto respeito, . para 
fazer-lhe uma pequena i-eflexão ácerca de um 
topico do seu discurso. Disse o meu illustre 
collega :-No pah: classico da liberdad~ o rei 
nunca é menor.-Eu, mais que ninguem, posso 
julgar das boas intenções do meu illustre cql
lega, do seu desejo pela prosperidade do Brazil, 
pelo seu anhelo de ver mantida a monarchia ; 
mas eu peço-lhe permissão para nllo assentir 
ao seu convite, se convite foi. · · 

Se no paiz classico da liberdade o monarcba 
nunca é menor, no Brazil pela constituição elle 
é menor. (Apoiados.) Estou con,encido que o 

meu illustre collega não quiz declarar maior o 
Sr. D. Pedro II ; o meu illustre collega, pela . 
perspicacia e sabedoda que o ornll.o, mais que 
ninguem póde conhecer os resultados que .dahi 
viL·iã.o ao paiz; serião esses resL1ltados contrarios 
ás institufções monaréhicas que tanto desejamos 
manter. SL·. presidente, a posição em que me 
acho actualmente é semelhante á do naufrago 
em mares desconhecidos em noite tempestuosa: 
agarra-se com o primeiro objecto que se lhe 
apresenta, ainda que seja o cadaver do seu co01-
panhcirn de inf'orlunio: assim faço eu. Na 
confusão do presente, na obscuridade do futuro, 
·eu me aga1·ro com a .constituiçilo tal qual, tal 
qual ella é, e todas as suas consequencias ; com 
ella hei de acabar abraçado ; não consiuto um 
golpe de estado, nem a favor de um, nem a 
favor de outro lado. Entendo que por poucõ 
que nós nos desviemos da constituição, o Brazil 
está pm·dido. (.Apoiados.) No emtanto ninguein 
deseja mais ver quanto antes. o Sr. D. Pedro 
II assentado no throno brazileiro, dirigindo os 
nossos destinos. Ainda digo mais, estou persua
dido que o Sr. D. Pedro II, m·iança como é 
actualrnente, ha de nos reger melhor do que 
esses governos... transitodos. A razão é mui 
'clara -porque es.ses governos transito!'ios ... 

O Sa. MouaA MAGALHÃES :- Isto é contra a 
constituição. 

O SR. ALVARES MACHADO:- ... se o Brazil se 
perder não perdem muito; e o Sr. D. Pedro II, 
se o Brazil se perdei', perde tudo: por isso o Sr. 
D. Pedro II, criança como é, ha de valer mais 
na manutenção da ordem e das nossas institui
ções do que outros que nâo têm de perder tanto 
com o desmoronamento do Brazil. Para mim, 
o dia em que o Sr. O. Pedro II tomar as ré
deas do governo ha de ser o mais apt•azivel, e 
creio que a nação inteira ha de se julgar mais 
feliz nesse dia porque suspfra . e porque mais 
almeja; mas a constituição nos diz que o impe· 
rador é menor até a idade de 18 annos ; para 
mim pois o imperadm· é menqr até a idade d e 
18 annos. (Apoiados.) 

Quando o Sr. Diogo Antonio Feijó era re• 
gente, se a memoria me não. engana, um dos 
meus illustres collegas de então apresentou-nos 
aqui os fructos ele suas lucubrações, a proposta 
de pL·oclamar-se a maiorid,1de do Sr.' D. Pedro 
II. En então apressei-me em pedil' ao S1·. pre
sidente que mandasse lêt· o nosso juramento
manter e guardar a constituição,-que mandasse 
lêr ó artigo da constituição que marca a duração 
da minoridade; lêu-se, e declarei-me então 
conh'a essa· proposta. Estimo muito que o poder 
irresponsavel esteja· nas mãos de um homem, 
posto que muito respeitavel, com quem no 
emtanto não estou em contacto; estimo muito 
nM·estar em contacto com nenhum dos adrni-

. nistradores actuaes, para se conhecer que nào. 
é por deferencia ou respeito aos homens que 
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sustento esses pril1cipio~. Se apparecer, o 9ue 
11!10 espero, uma proposição s2mellrnnte, l1e1 de 
com batel-a com a mesma força com que então 
a c?n1bnti. (111!'ll_itos. a2Joiados.) O regente al1i 
esta, temos mm1steno: se uão serve, mude-se; 
o eleitor dos ministros eleja outro gabinele; se 
merecf~r o nosso apoio, demol-o, e assim m;:ir
charemos conforme a constiluicã.o. 

Sr. presidente, aclrn q~e ~eihür é não con- . 
tinuar mais sobre este objeclo. Se apparecer 
alguma emenda que combine Hs cousas de 
modo tal que nós nao nomeemos a cornrnissão, 
nem dirijam0s ao senado uma nsposla esca
btosa, v·otarei por ella. Se não apparecer, li
mitar-rne-bei a votar contra o convíte. Não 
posso annuír ás patrioticas intenções do senado, 
porque não nos devemos guiar por papeis pn
blicos, por gazetas que quasi sempre s:lo orgíl.os 
de partidos; devemo-nos guiar pelas informações 
do governo; e emquanto o governo não as der, 
estou em estado de nãü p()der votar. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda : 
11 Que se responda ao senado que a camara 

dos deputados, deplorando corno aquella ca
mara os males publicas, e a cegueira de al
guns cidadãos que perturbão a ordem e a tran-. 
ntTillt"d<>rh, d,.., ;mp"";"' . a ''ªCOl·,hocen'l" a ,..,~_ '1'""'" LA\A.._.. V .l. VI. lV ' L, ,I,'\,.., ,.!,li'- \.AV J,n:;-

cessidade de prornpto melhoramento na Iegis-
. laçãO, a respeito de certos ramos da puhlica 
administração; melhoramento esté que sabia e 
prudentemente adaptado deve minorar as· des
ordens provenientes em parle de algumas leis 
menos bem adaptadas ás circumstancias ue
culiares da nação, deseja ardentemente u'riir 
seus votos ao do senado e do poder e-xecutivo, 
afim de que, nnidos os tres poderes:, possào 
restabelecer a ordem, e garantir aos cidadãos a 
segurança in?ividual de que tantouecessitão para 
o desenvolvimento da riqueza publica. Porém, 
a camara dos deputados entende que assim 
c?rno _as circ~ms~ancias exigem promptas pro
v1denc1as leglslall vas, não excluem todavia a 
pruclencia na sua adopção, e a ausencia de in
fluencias que pareção extraordinarias e que 
revestidas do pensamento <la exageraçM, 
possào acarretar reacções semelhantes ás aue 
levãO hoje o embaraço á administração publfca. 
Portanto a cama1·a dos deputados convencida 
de que algumas reformas 1nais exigidas .pelas 
circumstancias do paiz existem já iniciadas nas 
camaras com a calma dos tempos menos ex
traordinarios, e outras dependrto de propostas 
do ~overno ~ais habfütado para as iniciar, j11lga 
mais convemente aguardar estas e entrar na 
immedi~ta discu~são das primeiras, esperando 
que se3ao na d1scussa.o levadas ao . gráo de 
perfeiç!io compativel nas cousas humanas> 
pela illuslração e patriotismo ·dos reprtsentantes 
da naç:'.l.o e pela e:xperiencia do governo ; pare
cendo-lhe p~ovavel que a nomeaçllo pedida de 
uma comm1ssa.o extraordinaria retal'dari:í. este 
beneficio publico ; e por isto deseja merecer do 

senado a escusa do 
11f artins. >i 

convite. - Gonçalves · 

q Sr. Andrada Machado : - Não pretendia 
mais fallar nesta questão, mas nno tenho or.ltt·o 
remeàio ; é preciso fündamentaz· o que disse 
e destruir o que possa parecer opposto á minha 
opinião. · 

Sr. presidente, eu me declarei, e ainda me 
declar :. con!ra a· creação de uma commissão 
que na minha idéa traz comsigo uma preoccu
paçào que o senado teve e eu não tenho. Eu 
me exprimirei pouco mais ou menos nas pa
lavras de Tacíto : Conc·idisse rempub[íeam 
?i·ih~l spei 1·eliquum,; ellas e só elius poderià~ 
Jt1st1fíca1· o passo dado no senado. Ern preciso 
que o senado estivessê penmadido qüe o est:ido 
de nossas cousas era inteii·a.mente desesperado 
e que não havia mais espernnça para procede; 
a um uclo que não tem precedentes, embora 
um nobre deputado procurasse persuadir-nos 
.de que a creação de cornrnissões particulares 
para tratar de uma e mesma materia tanto 

' 1 ' n uma como noutra casa tem precedentes. Com. 
missão para tratar conjunctamente, para as
sentar com medidas, não tem precedentes. Não 
sei como se trouxe para aqui o artigo 61, e!le 
não póde ser applica vel a semelhante caso · · 
este artigo não providencêa senn.o o caso d~ 
leis, que, passando em uma casa, são na outra 
emendadas, e vêm com as en1endas á casa 
d'onde partio ... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : - Não citei o 
artigo 61 ; fundei-me no artigo 8<>§ 15. 

o Sn. ANDRADA MACHADO : - Porei de parte 
isto ; mas quanto ao § 15 do art. 8º, o que diz 
elle? -Velar na guarda da constituição e das 
leis,-o nobre deputado sabe como se vela é 
responsabilisando os que as executão e ;,~o 
é esten_de~do o ambito da lei, dandd ás pa
lavras s1gmfi~a~110 que ~ll~s não com portão; isto 
não é perm1tltdo em JUrtsprudencia : o nobre 
deputado, que é jurisconsulto muito iHustrado, 
sabe melhor que eU1 que tenho abandonado 
e5la materia ... 

O SR. ~LE~IENTE PEREIRA :-O artigo diz :
Fazer le1::;, mlerpretal-as, snspendel-as e re
vogal-as. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Ainda assim é 
' prover tudo que fôr concernente ao bem do 

estado; mas como? No ambito de nossas attri
buições, mas não fóra dellas. 

Sr. presidente, não vi responder ao argu• 
~1enlo para n:i~ i:n;ui forte-a injuria que se 
1rrogava ao mm1ster10 ... 

O SR. CLEMENTE PEREIRA. :-Respondeu-se. 
O SR. ANDRADA MACHADO :-0 ministerio que 

não vem a esta casa, o ministerio que não 
apresenta as necessidades, é porque as nllo 
sente talvez; talvez cuide que não ha precisão 

" 
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de medida alguma_ De duas urna ; ou o mi
nisterio cuida quo nfio precisa de medida 
algrirna, e nós indo-lhe offerecer irrogamos-lhe 
uma injuria, 011 então cuida que ha precisão e 
na.o vem, e neste caso é indigno o ministerio, 
e então digamos francamente que o ministedo 
não está ao pu r das ci rcu mstancias do paiz, é 
minislerio que_não serve; assim devemo:s dizer 
ao poder irrcsponsavel: - O ministerio está 
muito abaixo das precisões do paiz.-Eis-aqui 
como devemos proceder~ mas arrancar do mi
·nisterio as allribuições que lhe competem, e 
depois confiar-lhe à execução de medidas, isto 
é contradictorio. 

Sr. presidente, o unico raciocínio da .nobre 
. com missão é a urbanidade, a harmonia das 
camaras. Eu não o neguei ; mas tudo tem 
nest~ mundo phenon1enal seus limites; é pre
ciso harmonia com o senado ; mas devemos 
sempre acompanlia1-o só porque elle nos con
vida? Se nos convidasse para uma violação 
de lei, acornpanharnol-o~hiamos? Não creio, 
desde já o digo, que corpo lão sisudo, tão re's
peitavel o fizesse; mas é-me permiltido apre
sentar esta hypoihese, logo, a razão não é va-

. liosa, porque é regra de direito, qiii m,agis p1·obat, 
niliil p1·obat. A razão que allegc,u a nobre ·com
missão prova demais. E' preciso ser-se urbano, 
civil com · esse nob1·e corpo, mas é preciso 
seguil-o sómente quando a razão o acompanha. 

Eis o que tenho a dizer. Eu conf'esso a ver
_dade; temo mesmo muito pouco dessas conspi
rações, desses golpes de estadv, de que a popu
lação está cheia; desgraçadamente a merlida 
que o senado nos propoz teve até máo eff eito, 
que assustou a população, até po1·que essa 
medida infelizmente foi proposta por um orgãO 
muito pouco proprio ; por um orgão que toda 
a poJJulaçao saber ser da intimidade .do eleitor 
dos ministros, e isto ao mesmo tempo que ha o 
silencio do ministerio ; parece pois que ha um 
gabinete secreto (apoiados), parece que o 
eleitor dos ministros não se â.a nas suas crea
turas; ora, esta posição nllo póde nem deve 
durar, (Apoiados.) . · 

Eu torno a dizer, não temo nada. Brazileiro 
corno sou, encaro o meu paiz com olhos taes, 
que creio que é debalde que a liberdadé na.o 
se derrota neste paiz, nem a rnunarchia. · 
(Apoiados.) Eu olho o Brazil como outr'ora o 

, lyrico italiano.olhav~ a Morea. ' 
Alta rveea munita, 
Ove si eterna liberta diletta, ' 
Trono, mide aurute leggi impone e addita 
Alma giustiza. 

E' para mim este paiz a,ta rocha fortificada 
onde eterna liberdade se deleita e se deleitará; 
é o throno do Sr. D. Pedro II, o throno donde 
aureas leis impõe edicta santa justiça. Por coo
sequencia não temo nada, mas desagradavel é 
que alguem tema, e a .esse temo1· ta.o mal fun-

TOJ110 11 

dado é a que eu me opponho. Não ha precisão de 
agitar o povo ; o bom povo, o manso povo bra
zileiro deseja a paz, o soccgo : não deseja que 
de quando em quando venhão lançar-lhe 
golpes de estado, palavms indiscretas, como 
dictad'ura legal e outros despl'opositos seme
lhantes, e além de despropositos, actos de per
feita traição ; porque que1n tivesse a ousadia de 
propôr neste paiz a dictadma, nl\o era mais 
que um traidor ao Sr. D. Pedro II e á naçno; 
aqui ninguem pólle ser dictador. 

Tendo ·acabado com este lado, volto ao lado 
do meu nobre collega para explicar. Sr. presi
dente, eu como o bispo Arnourette desejára que 
todos déssemos as· mãos, que curassemos do 
bem do povo; mas tenho medo que tal conci
liação seja como a daquelle bispo, n'um dia 
feita e no outro dia desfeita. 

Sr. presidente, eu disse que a fácilidade com 
que foi expulso o primeiro monarcha do Bi·azil, 
apesar dos muitos e gt·andes serviços que nos 
tinha feito, apesar do espirita de gratidão que 
deve todo o coração verdadeiramente brazileiro 
sentir por esse monarcha, gratidão que não 
póde ser destruida pelas falhas da hnmanidade, 
pelos desacertos proprios do homem, alé 
mesmo pelas veleidades proprias de um homem 
que nasceu principe; porque não duvido que 
lhe custasse um pouco a accomi:nodar-se ao 
novo systema; essa facilidade, digo, rnosti-ou 
que ó elemento monarchico não estava t:nlrc 
nós muito fortificado. O m cm nobre collega po1· 
S. Paulo trouxe, pum rne combalcr, dous 
exemplos que não provão nada ; disse elle qne 
os monarchas erão de::;truiclos não por falta de 
prestigio, mas por não_ cmnpt'Ü'em a lei e a 
constitui ç!lo. 

Eu desejava que elle me dissesse qual era o 
caso em que o finado imperador não cumpria 
com a constituição hrazileirn ; houve sustos, 
temores e até calumnias, rnas de facto elle 
IlUlléa violou à Constituição Hbertamente. 
(Apoiados.) As commissões militares ern o 
ponto questionave), ponto que elle cedeu desde 
que a nação se decidia contra ellas. E se.ia 
dito de passagem, nem tudo o que se acha na 
constituição, quando é preciso para sua exe· 
cução_ lei propria, · se executa logo. Eu nilo 
tenho muito que agradecer ao finado irhperador 
corno homem; mas como brazilefro, muito e 
ntüito ; elle cahio, mas ·cahio sem ter feito da 
sua parte para isto ; e como cnhio? Porque se 
quiz, contra as palavras da constituiçãot foi-çado 
a escolher um ministel'io nominativamente; 
advirla·se isto, nao se lhe disse-o ministerio 
que escolhestes foi máo, foi impmdente a 
escolha ;-. porém não s~ fez isto, vierão os 
nomes-fuão, fuão e fuão ;-que1n violava a 
constituição· neste caso? E-ra. o imperador ou 
os senhores que esta.vão á testa do movimento?. 
-Erão esses senhores que violavão a consli
tuiçao, e não o _finado imperador. 

88 
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Os dous exemplos que citou o nobre d€pn-
. tado tarnbem nAo provão nada: e se prnvrw, é 
contra el!e. Carlos X caliio, apesar dr ser nm 
monarclrn forte; mas corno cabio C::irlos X? 
Não foi só por atacar a lilJerdade d~ i 1nprensn; 
foi por atacar a essencia do systcma e lei tora 1 ; 
as celebres onlcnançns declaravão cornpleta
n1ente a nação f'rnnccza o patrimonio dos 
Bombons; ora, parG lanlo não eslava pre
parada a naç11o francc:~a, nem creio qne nós 
estaremos lambem: nor consea11<)nda o arp;u
ment0 n11o é applic,{vê], porque esse rei insen
sato, levado por lo11cos consellicírns, cavou elle 
mesmo a sua ruína. Ainda bem qne a Provi
dencia castiga semtm~ o pcrjnro. 

O outro exemplo ainda menos serve. O 
nohre deputado disse: - (h; pa<lishás ( vulgo 
sultões tmcos) têm governo muito forlc, e 
comllldo cahem. O dc:;;polisrno é o governo 
menos forte que en conlwç:01 é rnnclado na 
base menos larga; uma miliein sómente, em 
ConstantinoiJ1a os jnnisn.rns, n::i. Hussia os 
stre1itz, na regencia harh:1t·csca a 1nilicia turca; 
ora, com uma b~se Ulo peqtHrn:1 eo11rn se chama 
isto governo forte? Governo fol'le 6 o que se 
funda sobre a Iarg,l base ila opinino nacional 
(apoiados) ; mas qu::rndo elle se r11ndn sobre o 
assento ridiculc e 1niscn1.vel de uma soldadesca 
desenfreada, este governo é frnqnissi mo; e 
então o que acontece? Nao poucndo os mo
narchas sempre contenlnl-os; er1lo victimas 
dellus ; na Russia os czares crão sempt·e c0i
fados até o tempo de Pedro I, que destruía os 
sterlitz. E' certo que clcsg1·açadamentc ainda 
lhe ficou o geito; nem por isso se escapa ainda 
na Russia de ver-se envenenado ou assassinado 
como foi Paulo I, como foi Alexandre; rnas 
isto é geito que fica aos povos, é ma I dos go
vernos absolutos. 

Eu respeito iá1rnensamentc a constituição 
que temos; mas como ness,1 constituição ha 
um artigo que faculta a sua reforma pelos 
tramites legaes, quando eu dizia que achava o 
elemento monarchico um pouco mal aqui
nhoado em força, que o nao ach(\vo. capaz de 
lutar com o elemento tno l'orle qual é o demo
cratico, eu desejava que clle se refol'masse pelo 
meio que a constituição mesmo marca. Im
portaria pouco marcar agora os pontos onde se 
precisa roborar o poder mona1·chico. 

Como se fallou em respeito á constituição, 
dir1ú que respeito immensamenle o acto addi
cional porque é lei fundamental : mas corno 
publicista acho nelle sempre defeitos. Apezar 
de respeitar muito as pessoas que entrárllo em 
sua confecção, na.o approvei o modo por que 
foi feito: a casa entendeu o contrario, mas eu 
sempre fico na minha opinião. 

Tenho agora de ajustar uma pequena conta 
com o nobre deputado a respeito da Jei do se
nado. O meu nobre irmao dis':le-que o crime 
anda sempre junto,-que lhe parecia que a 

representação da Bahia era feita por pessoas 
Cílle trafic:=tvão no cotnn1ercio de nfricanos, ou 
pessoas g ue se i n tereSSil vão 11 este corn mercio 
info.rn1\ anti-chrisUi.o, anti-polilico, anti-humano 
e perig·nsissimo. Mas disse o nobt·P. deputfldo 
que islo póde tocar-lhe. Eu permitto a iodo o 
mundo pens.tr corno quizer a respeito dessa lei 
do senado : miando ella vier á dí scnssào. foeo
me forte d~ r'nostr:ir qne se um tal acto 'pas~ar 
é tal vez o sino de tnorte do Bt·azil, e serú o 
ferrete indelevel de infamia qnc nos rnacularã 
Brn toda a Europa civilisaua. Meu nobre irmão 
leve ulgmna r;1zão de dizer isso, porque em ver
dêHle D.ssombt·o11-ncs, que e;:;scs mesmos cidadãos 
que tanto cutdado mostral'ão µela segurança 
dil sua provincin, que tanto meilo ti nhào dessa 
popnlaçao hostil e heelel'ogcnca, pedissem uma 
lei que ::rngmentava ess:1 população, que por 
conseqnencia augmenlava o perigo : isto me 
pareceu inexplicavel, e ind11zia a st1speita muito 
rrnturnl de que essa rcpreserJtaçao era obra 
dos mesmos que tinlião assignado oufra. 

Tambem direi :,o meti nobre amigo, depu
tado pela Bahia, qlle não disputo o d irei to de· 
representar, mas representar· dignamente, não 
em terrnos desco111edidos e insolentes, não ata
cando o podet· moderador q11e é irresponsavel, 
não desacreditando e rebaixando o corpo le:gis
lallvo, n:'i.o ameaçando, finalwente. O modo é 
que é digno de censura, não a matería : declaro 
que acho essa l'epresenlação tão reprebensi vel 
que, se fosse juiz de paz, e meu escrivão ou 
qualquer cidadão se me d frigisse deste modo, 
eu o autoava. 

Finalmente, vou tocar n'um topico em que 
hontem o meu nobre amigo pela Bahia tocou, 
que deu luga.r ao meu nobre coltega por 
S. Pau lo mc,strar o seu respeito á consti
tuição. O nobre deputado pela Bahia tarnbem 
respeita muito a constituição ; elle não propôz 
a maioridade do imperador, elle disse que na 
lnglaterrn o monarcha nunca é menor. E' uma 
verdade; na Fran~a é rnenor até aos 14 annos, 
entre nós até aos 18 ; quacsquer que fossem as 
razoes, não ha outro remedio senão respeitar. 
Eu creio que a unica intenção que o meu nobre 
amigo teve foi-que-qnahdo se trata de me
didas ·extruordinarias, quando se ouve propo
sições nesta casa de dictadura, o que é um 
golpe de estado; golpe de estado por golpe de 
estado elle proporia este : apresentou uma hy
polhese constitucional; se na.o se propuzer o 
meu nobre amigo nllo se lembra disto. Quando 
se não <teme de avançar que se quer a dicta
dura, podia-se com mais razil.O dizer-se que 
se preferia a dispensa da minoridade... · 

U11rA Voz ;-Fallar contra a fót·ma do governo 
é contra a ordem.· 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Eu posso aqui 
dizer o que quizer, e só o Sr. presidente, 
para manter o regimento, póde chamar-me á 
ordem. 
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O SR. PEIXOTO DE ALENCA.R : - Fallar a 
favor da dictadura é lambem fallar contra a 
fórma do governo e contra a ordem. 

O SR. GoMES RIBEIRO :- Q11alquer deputado 
tem direito de reclamar a ordem. 

O SR. ÂNDRADA .MACHADO:- Sim, mas é prl!
ciso que seja muito inlelligenle esse deputado ; 
quando n:10 causaria riso ensinando-me u 
ordem .-Risit1n teneatia, amici. 

O SR. Go11ms RrnEJRO : - Por essas e outras 
é qne a constituinte ia-se tornando anar
chica. 

O Sn. ANDRADA MACHADO :- O nobt·e depu
tado póde responder-me da tribuna, na.o in
terromper-me. 

O Sa. Gmms RIBEIRO:- Peço a palavra. 

O Sa. PRESIDENTE :- Eu peço aos St·s. depu
tados que não interrompM o orador. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Eu dizia pois, 
que o meu nobrn amigo lcmb1· .. wa uma l1y
polhese illegal para .responder ri outra hy
potl1ese i11egal ; e ellc n1lo ignoruva, por 
que é bast.:mte intelligente, que na consti
tuição está marcada a minoí'ia do imperador, 
mas agora a qucsUlo de conveniencb era 
·outra, e não quero entrar nella. Ora, se 

. arriscaria a sorte da monarchia .i propo
siç·ão do meu nobre amigo, a outra propo
siç~o que se avançou nesta casa atTiscaria muito 
llHIS. 

Qt1e segllrança teria o joven imperador, se 
tivcssemos um dich\dor ? E' preciso 11110 ler 
co11hecimenlo da l1isloria para não sabei· que 
immensidade de regentes têm-se apoderado do 
poder,· v. g., na historia pmtugueza o pobre 
Affonso VI como p~rdeu o throno ? D. Pedro 
II, com o poder de regente declat·ou seu 
irmão lo.uco, obrigou-o a perder o throno, 
e acabar ·seus tristes dias no palacio de Ciµtra-. 
Ainda tive o desgosto de ver naquelle pa
lacio os vestigios das pégadas desse infeliz 
rei, homem infeliz, porque um dos pontos da 
historia porlugueza em que creio pouco é que 
elle fosse tão máo como o pintá.rãa ; creio 
muito pouco na historia, quaurlo é escripta 
por amigos de u'n1 partido vencedor contra antro 
partido vencido ; ainda hoje duvido que. Dio
nisio fosse tyranno, porque duvido do que dis
serão os amigos de Platão, e porque não temos 
as obras de Felistio, e outros amigos rle Dío
nisio. 

Passando a- outros exemplos, o que fizerão 
os regentes na- minoridade de Ca_rlos Vl em 
França ? Sem; tios1 o duque de Berry e o 
duqu~ de Orleans, e de Borgonha Filippc, 
e depois João-Sem-Medo, seu filho, deixárllO 
a França a dous dedos de sua perda. O 
que fez a celebr_e . regencia de Izabel de Ba
viera ? Entregou o reino á Inglaterra ; e se não 
fosse a celebre Pttedlle, Dunois, .e outros ca-

valheiros, ainda estaria entregue aos inglezes. 
O que f'ez na Inglaterra a regencia de Carlos 
III, duque de Glocester, regente de seus so
brinhos Eduardo V e Ricardo, duque de Yorck? 
Mata seus sobrinhos, e depois descarta-se em 
dizei· que elles não e1·ão legitimôs, porque 
o ci,samento de Eduardo IV com Tzabel ele 
vVod vi lle nno estava muito nas. fól'lmts pnr
lamenlares. Ora, se regentes fazem isto, o que 
nilo farão dicladores ? Por conscquencia n:lo 
sei r1urtl dos mal(-'s seria peior i não sei se 
a monarchia co1·1·el'la 1·isco havendo um pode1· 
st,perior ao rnonnrcha, ou cntrogando-sc o 
mesmo monarcha nas mãos da Providencia, que 
é quem tem salvado este paiz. 

Hnveri~ menos risco em ent.regar o poder 
nas ma.os de um menino de 14 annos1 que, 

· segundo as leis francezas, já não é menor, do 
que enll'cgal-o em outras mãos; na es~olha 
dos males eu não sei qual dos males era 
maior. Como creio que nern um nem outro 
mal está presente, hei de me ter com a re
gencia legal, 11110 lhe dando podet· nenhum 
senão aquelle que lhe ma1·ca a lei de sua 
creaçàO. 

Ainda estou firme em votar contra o convite 
do senado; se se me pl'ovar ri:ue a~ circum
slancias são extraordinarias, vot:uei pela indi
caç:lio do Si·. Nnnes Machado, para qne se 
clu:unem os ministrns á barra desta casa, :\Índa 
que a medida póde não ter exilo nenhum, 
po1·que se eu fosse ministro, não obedecia, pois 
ou julga~a que a camara precisava de infor
maçõt>s minhas, e já. o teria feito, ou se não 
julgasse necessarias essas informações, recu
sava-me ao convite. 

De resto, os males qtte necessiW.o de remedio 
pl·escntemente são 1·emovidos pela força, e com 
força lemos armado o governo. Quanto á 1·eforma 
de codigos, etc., cumpre füzel-a com m;:tdureza 

· e uno precipitadamente. Voto contra o pat·ecer 
da connnissão. 

O Sr. Alvares Ma.cha.do (pa:ra expli.car-se) 
declara que elle nilo attribuio ao nobre de
putado (o Sr. Montezuma) o haver proposto 
a proclamaçào da maioridade do Sr. D. Pedro 
II. Faz nrnita justiça, ás intenções, que bem 
conhece, desse seu digno collega, para irrogar
lhe semelhante injuria. Elle orador só argu
mentou na hypothese de ser proposto esse 
golpe de estado. A possibilidade de dous golpes 
de estado foi lembrada ; um, o da dictadm·a : o 
orador pouco disse a seu respeito por já estar 
completamente refutado ; o outro, o da maiori
dade ; sobre elle mais se estendeu, por não ter 
ainda sido discutido. Se se achasse o paiz na 
hypothese figurada pelo Sr. Montezuma, se o 
paiz se achasse no terrivel dilemma da dieta
dura ou da maioridade, fóra é de duvida que 
elle, orador, escolheria esta: felizmente não 
existe .esta collisão. · 
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O Sr. Marinho:- Eu entendo que esta dis
cussno deve tm·minar. · Acabo de lêr um dis
curso pr·oferido na augusta camaru dos Srs. 
senadores, que lançou etn meu espírito profundo 
pesar: eu temo que, se e::;la tli.,;cussão conti.n11ar, 
continuem tamhem as incrnpações e represalfos, 
não só de individuo á individuo, como de ca
mnra á cnmara, estado em que eu direi:
Nuttam, -~pcm salut·is ltabenms. Eu pois, não 
querendo dar incl'emenlo a esse mal, cedo da 
vala v L'a. ( Llfo.itos e 1·cpcliclos npoiados.) 

O Sr. Ferreira Penna :-Sendo o convile 
que rios dirigia o senado inlcirnmente conforme 
ao requerimento que c111 uma das antel'iores 
sessões tive a lionm do offün')ccr á considt:i.'ação 
da camara, e a que ella houve por bem negar 
o sen :.isscnso; e observando eu que alguns 
illusll'es deputados, a quem aliás tribulo a 
maior consideração e respeito, desde o prin
cipio da discussão não só taxárilo de inconsli
t11cio11al e mesmo revoluciona1·ia esta medida, 
mas airHln deri\o a entender· que ella faria 
parle de um plano (cuja rxistencia se nos tem 
aqui denunciado) para a creação de uma dieta
dura no Brazíl, entendi que era do meu dever 
dizer ainda al~m1.1as palavras para justificar 
minhas intenções e afüstar de mirn toda e 
qualquer imputação menosjusta. 

Ns.o tratarei, senhores, de provar a conve· 
niencia que póde haver em nomeat·-se a com
missllo ·especial: pouco valeria.o minhas pa
lavras depois de se haver pronunciado em favor 
desta medida unu1 opinião mais valiosa do que 
a minha, isto é, a opiniao do senado, qne 
ainda depois de acha1·-se informado de todas as 
razões pelas quaes foi cornbatiuo e rejeitado o 
meu requerimento, entendeu que devia di
rigir-nos o convite que ora nos occupa. 

Meu unico fim, qna.ndo pedi a pafavra, era 
mostrar: lº, que o senado estava no seu direito 
quando nomeou uma commissão especial; 2º, 
que a essa commrasão se tem queddo dar mni 
injusta e gratuitamente o titulo de com.missão 
de salvação pttblica, quando ilia não é investida 
4e- autoridade alguma, nem delibera por si, 
mas deve limilat·-se a indicar medidas para se
ren1 discutidas na fórma da constituição pelas 
duas camaras legislativas, podendo até dizer 
em seu parecer que nenhuma providencia se 
deve dar nas acluaes circum.stuncias além das 
que já se achão em vigor ou iniciadas , 3º, final
mente, que a pretendida reunião das duas com
missões, longe de ser cousa nova ou contraria 
á constituição, tom sido por vezes praticada 
entre nós, por entender-se que assim se facilita 
o andamento dos trabalhos legislativos. Sobre 
estes mesmos pontos poF~m discorrerão de tal 
sorlP. dous illustres membros da commissao de 
constituiçlio, que a meu ver refutarão comple· 
tamente os argumentos com que se tem com- · 
batido o seu parecer, e por isso julgo-me dis· 

pensado de tomar mais. tempo á qamara, repe
tindo o que ~Hes já disserno. Observarei só
mente que essa mesma objecç:\3 em que ha 
pouco insistio o nob1·e deputado por S. Paulo 
(o Sr. Andrada Maclrndo) de seri1tfttrioea aos 
1ninist1·os a, nomeação da c?mmissão. especial, 
não me parece procedente, tanto porque dous 
ministros da corôa são admitlidos ás confe- · 
rencias da commi:;sã.01 como porque· na.o ha 
fü IH.lamento aJgu m para su ppôr-se que ella 
tenha de propôr medidas, cuja iniciativa com
pita exclu~ivamente ao governo. 

Diga-se embora que as com m issõc~ natla po
deráõ fazer, que ellas sn.o desnecessarins, ou 
que nn.o é e;;se o meio d e remediar os males 
pub1icos ; mas nno se queira de proposilo 
tornar odiosa esla acçãa I nem se imputem in
tenç<'.!es sinistras ás pessoas que da melhor fé a 
pralicárão. - Pela minha parte passo a asse
verar á canrnra. qL1e npl'esentei o 1neu requeri
mento por julgar o objecto mui simples e ra
zoavel, e po1· entender que a camara nao se 
devia 01ostr;1r menos zelosa qne o senado : uno 
me arrependo de o ter feito, ainda sendo con
traria a votação da maioria, e se alguma· occa· 
siã.o se offerecesse (posto que a na.o desc-je ), eu 
mostraria quão avesso sou a esses planos de 
dictaduras, em que aliás nao acredito, nem 
julgo passiveis entre nós ; assim corno não 
prestada ri) eu assenso a outros que tivessem 
po1· fün antecipar a maioridade do imperador 

· (apoiados), ou a regencia da princeza imperial 
(apoiados), em que lambem se tem fallado, 
porque entendo que só a religiosa obsel'vancia 
da constitnição poderá salvar-rios dos embaraços 
e perigos que nos cer(:a.o. (Apoiados.) 

Voto finahnente pelo parecer da commiss~o. 
pan que se aceite o convite do senado, .. · 

O·Sr. Ottoni ~ - St·. presidente, para funda
mentar o meu voto procurarei faz•.!L' á historia 
da q~estão que ora nos occupa. Na origem exa
minarei se a intenção de quem propôz a 
creaçllo da commissão de que hoje se trata 
foi a que se lhe quer emprestar, isto é, a 
decretação de medidas ordinal'ias sobre a nossa 
legislaçãO, ou se alguma outra intenç!!.o 11ouve. 
V. Ex. sabe que no momento em qu~ · ap· 
pnreceu no senado o requerimento pàra se 
crear uma comrnissão de salvaç~o publica, foi 
motivado no senado sobre a necessidade de ap
plicar-se remedios fortes contra a rebellião que 
apparecia em differentes pontos do im1)erio •. O 
requerimento dizia que, continuando a lavrar a 
discordia em diversas provincia~ do imperio, e 
havendo receio que o contagio passasse a outras, 
devia o senado, em circumstancias lM melin
drosas, nomear uma commissão que propuzesse 
medidas salyadoras, não só para acabar com a 
discordia nos pontos onde ella existia, como para 
preservar do contagio as outras provincias. Sr. 
presidente, ·quando se propõe um requerimente 
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em phrases desta natureza, quem poderá sus
tentar, á vista da sua letra, qne -se pedia a reforma 
de )eis ordinarias, e o andamento de propostas 
ordinarias que o governo tinha trazido ao corpo 
legislativo? Ningnem, de certo: .e pelo menos 
o Sr. ministro do imperio assim o não en
tendeu, ponderando ao 3e11ado que aquelle re
querimento continha. materia extt·aordinaria, que 
a cam~ra não se assustusse, e que espeeasse pelo 
governo .... 

O_ Srt. FERREIRA PENNA : - O Correio Q(ficial 
elo~1ou a resoluç/:1.o do senado. 

O SR. ÜTTONI : - Pouco importa ; is!:'O prova 
talvez (eu procurarei talvez dcmonstral-o no 
fim do men discurso) que o ministerio aclual 
na.o governa, e que o Co1~i·eio OjJic·ial escreve 
conforme outras inspirações que não as dos 
ministros. O certo é que o Sr. ministro do im-

. perio no senado repellio o requedmenlo em 
qne sé propôz essa com missão, Em quanto isto se 
passava na outra camara, on logo no seg1linte 
dia, o nobre deputado que me precedeu fez 
nesla casa um requerimento ; não certamente 
na mesma phrase, e nem para os mesrnos fins, 
pois que, acredito piamente nas cx:plicações que 
acabou de dar sobre a sua indicação. O nobre 
deputado linha em vista que a commissão se 
occupasse com a do senado cm examinar as 
propostas do governo, pl'opôe a discussrto da
quellas que parecessem mais co11 venientes em 

· geral ao nosso estado ; to,lavia e,,te requeri
mento, que parecia ser o éclio do que appareceu 
no senado, bem que differente em seu sentido, 
segundo as explicações que dá seu nobre autor, 
foi rejeitado na casa. Eu ouvi dizer nestes 
bancos, no mesmo dia desta rejeição, que a 
commissão se havia de nomear, nao obstante 
a votação que ouvi, e que o senado a havi~t 
pedir ; e com efft~ito no dia seguinte appareceu 
a indicação no senado· para se convidar a ca
mara dos deputados a nomear a commissão qqe 
esta ca1nar.a havia .já decidido não ser neces
saria ! Eu não sei se póde attribuir lambem a 

· essa influencia occulta este convite que está em 
conlraposiç.ão com a opinião dos ministros ; não 
sei o que foi, e nem quero fazer a injustiça de 
.suppôr o requerimento no nobre deputado filho 
· da mestna origem, mas tudo isto parece fazer 
receiar alguma cousa .... E' verdade que um in
cidente occorrido nes_ta casa quando se requereu 
a urgencia do parecer da com missão sobre (lste 
mesmo objecto podia talvez fazer crer que o 
rninisterio havia mudado de opinião a respeito 
da comiuissão salvadora, porque o Sr. ministro, 
estilndo na ante-sala, apenas se requereu aqui 
dentro a urgencia, retirou-se, participando estar 
incommodado. Aercdito que a participaç!lo foi 
verdadeira, mas alguem poderia interpretar a 
retirada do ministro corno um signal de desejo 
de ver passar esta medida da nomeação da com
missão pedida pelo senado t e pcm se poderia 

mesmo explicar este procedimento de S. Ex. 
como uma -prova de haver S. Ex. modificado a 
opinião qlle emittira no senado, talvez em vir
tude dessa influencia occulta que sobrepuja todo 
o actual mini~terio. Nào quero fazer ao Sr. mi
nistro a injuria de suppôr qne elle se refüou 
por outrn motivo que não fosse de incommodo; 
mas, Sr. presidente, o que é certo é que a me
dida proposta no sBnado, como a enunciei e ella 
foi recebida, era a prnposta de fois extrnordi-

• 1 ,, 1 1 . -- f _ _ ___ , f t .,_ --

narias e uemcrnu11rns; porem o C'eno e i:imoem 
que a opinin.o publica, desassombraria a tempo 
dos terrores incutidos a par da exageraça.o dos 
acontecimentos de Santa Cutharina e do Ma
ranha.o, s011be reconhecei' o perigo de decretar 
o corpo legislativo medidas dictatoriaes, rea
lisando_ os µrojeclos contidos no requerimento 
que o nobre ~enador propôz no senado. O 
ce!'to é que na tribuna as leis excepcíonacs forão 
estigmatisadas, e o certo é que um nobre 
deputado que, com a franqueza que lhe é 
propria, nos declarou anhelar a dictadnra legal, 
vio-se na neccssidaue de modificar logo no dia 
seguinte, em continuação do mesmo discurso, o 
seu pensamento. Verdade é que ninguem poderá 
conceber a sua cxplicaçào, porque urna vez que 
o que se quet· são leis, tem-se excluido toda a 
idéa de dictadura. 

Quando, porém, a opiniào publica, quer nas 
camaras, quer fóra dellas, estigrnatisando e 
repellindo os projectos díctatoriaes, fizeeão re
cuar os seus autores, preciso foi que elles pro
curassem saliir do passo ar-riscado o mais airo
samente que lhes fosse passivei, e para esse fim 
mudou-se de tom, e vem-se-nos declarar que 
essas medidas que se queriào, como salva
doras e preseevadoras, reduzião-se a modificar
se a legislação, · a escolher entre as propostas 
do governo as mais convenientes, a reformar os 
codigos, etc. 

Ainda assim enfrincheirados nestes novos re
ductos os antores e panegyristas da commissa.o 
de salvação publica forão repellidos pela tribuna · 
e pela opinião publica) e com raza.o. Com effeito, · 
se as vistas de illustres personagens que pro•· 
curão de repente e com sofreguidilo medidas 
extraordinarias são reformar todas as nossas 
leis, cumpre lembrar-lhes que o medo não póde 
ser bom conselheiro para se entrar na reforma 
da legislação. O raciocinio de que taes conse
quencias se quer tfrar me parece burlesco. O 
MaranhM e Santa Catharina estão invadidos, 
logo, 1·eforme-se a lei da guarda nacional, os 
codigos, etc. Mas debaixo desta impressa.o de 
med~ eu temo que qu'lndo se tratar de reformar 
os codigos a· instituíçM do jurados na.o fique 
completamente inutilisada ! 

Vejo que muitos clamores têm-se levantado 
contra o jury, mas entendo que têm sido dema
siados e exagerados pelo espirito de partido, e 
angmentados de proposito por p~ssoas afiectas 
á anti~a ordem judiciaria, Eu vejo que na pro~ 
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vincia em que resido o jury não tem feito todos 
esses males que se dizem. Aponta-se o facto 
de empregados publicos prevaricadores que sã.o 
absolvidos; diz-se que a causa da desrnora
lisação publica é porque o jury absolve a esses 
cm pregados, etc. ; mas os nobres deputados que 
dizem isto esquecem-se de que o governo é que 
é o cat1sado1· de iudo isio, esqnecem-se de qt1e 
essas injustiças não sno ia 1vez senao uma 
reacçno contra as injustiças do governo. 
Qnando o governo ·deinilte [\ 11n1 en1pre .. 
gndo )1onrado1 a um empregnclo como o S1·. 
Manoel Zeferino dos Santos, que foi ins-
,~,.,,,,.,,. rl,:, nlr,...,,1,,..,.,, rln p,.,,.,,,,.,,ht1r>i"I o mottrlo 
tJl.,,~l.V,L \,.4,L,\- LI,.&J.UJ..&U"-t,IA ll,,.JIV ,L \,,.,lJ..lLl,j.!..lt..J\..t'l.,IV' '-> ~-.&~i.l'--',;,A 

depois outro malversor para o jury, julg11o 
os jurados este empregado perseguido do 
mesmo modn q11e o Sr. Manoel Zeferino. 

Fall:l-se assim dessas absolvições, porque 
tamhem Já nos esqueeemos do tempo de el-rei 
nosso senhor! Eu quiiern. que os nobres depu
tados passeassem um ponco pe)as provincias 
nessa époc:a por qne se snspira, e mesmo que 
examinassem as repal'lições publicas nesse 
tempo: 16. acharillo prcvr:1ricações e roubos extra
ordinarios apoindos pelo governo! Acharirw um 
tl1esoureiro celebre rio Rio de Janeiro, que de
pois de ter roubado a particnlares e depois ele 
ter tirfl.do o pão a emprpgados publicas, dizia 
a el-rei:- Para mim e para Vossa Magestade 
sempre ha de haver dinbeiro. no thesonro l -
Verião em pregados n :,s re pr1rtições fiscaes rou
barem :rnrn1nns enormes, prnvarern-se os seus 
roubos, e um benemerito capitão general, como 
D. Manoel de Portugal e Caslrn, empregar os 
seus esforços para perseguir n ]adrões pode
rosos, e os ladrões acharem abrigo uo lado do 
throno. 

Portanto, Sr. presidente, po1 estas razões é 
que supponho qne os que fallão na impunidade 
promovida pelo jury estão esquecidos comple
tamente do que se passava no feliz tempo de 
el-rei nosso senhor. (Apoiados.) 

Se ha defeitos, emendem-se, e não se accuse 
a institl'.lição. (Apoiados.) 

O SR. MouRA MAGALHÃES: - Quem é que 
quer acabar com o jury? 

O Sa. ÜTTONI :- Quem? ... 
O SR. MouRA . MAGALHÃES:- Diga. 
O SR. ÜTTONI :- Esse partido que um nobre 

deputado aqni dequnciou estar em eonspiL·aç!ío 
permanente contra o syslcma representativo. 

O SR. MouRA MAGALHÃES:- Oh I. .• Eu na.o 
sei disso. 

O SR. ÜTTONI :- Na.o sabe o nobre depu
tado que em toclos os paizcs ha sempre dous 
principias oppostos que lulão, um pela escra
vidão e outro pela liberdade ? O nobre deputado 
sabe-o melhor do que eu. . 

Quer-se tambem debaixo da impressão do 
medo1 e a preteJto das irregularidades que têm 

apparecido nas eleições ~mendar a lei eleitoral, 
e QU temo que taes correcções feitas na actua
lidade dêm uma lei tal, que de agora em diaute 
não sejão a exprt:ssão da vontade do povo, 
mas sim da do governo. Entretanto, Sr. pre
sidente, eu nllo posso deixar de aproveitar 
e:sta occasião para denunciar de novo esse paL'· 
tido que conspira contra as. instituições repre- · 
sentalivas, prevalecendo-se de altas protecções 
de eminencias sociaes que soube attrahir a si, 
prevalecendo~se da influencia de altos empregos 
em que se introduzia, e talvez mesmo de as
sentos que occupa nos bancos da representação 
nacional! 

Em tal estado de cousas não hei de eu 
receiar que debaixo da influencia do terror se 
queira reformar os codigos; a lei das eleições, 
e que se nornêe uma cornmissn.o especinl para 
propôr estas e outras cousas como medidas sal
vadoras, lalvez cxip;indo que ludo se vote por 
acclamação, como succedc com medidas salva
doros? E que influencias terá na rcbellião elo 
Rio Gt·ande a reforma do nosso · codigci ? Será 
decretando-se que Bento Gonçalves e Netto sejão 
julgados por uma alçada desembargatoria qne 
eHes e outros rebeldes afrou:xaráõ o seu zelo ? 
Não, ao contrario, á medida q11e se aggravar a 
legishção sobre os crimes cm que estão in
cursos, elles se hão do ern penhar com mais 
força pelo triumpho da rebellião. Que vigor 
terão contra Raymundo Gomes no Maranhão a 
revogação da lei dos jurados e outras medidas 

. extranrdinarias contni. as nossas leis regula
mentares? Creio que nenlrnrna. E' vet·dade que 
esses rniseraveis dizem que querem a anhul
lação da lei dos pt·efeilo3; mas isto é urn pre
texto, e nem eu sei que a rebellião ~io Maranbüo, 
parlo do assassinato e da ferocidade, tenha côr 
politica. Se pois nenhuma influencia põdc'n1 
essas reformas ter nas. desordens das provin
cias, parn que crear essa comrnissão? Eu 
v.oto contra ella, e limito-me -a estas poucas re· 
flexões. 

V Amos SENHORES cedem a palavra para se 
votar. 

Dando-se a materia por discutida, é réjeitado 
o parecer da commissão, assim c·omo todas as 
emendas. 

A' vista desta votação, suscita-se urna pe
quena questno de ordem para se saber o que se 
ha de officiar ao senado. 

O Sa. 1 º SECRETARIO entende que o officio 
deve dizer que a camara nilo annue ao convite 
do senado. · 

O SR, PFIESIDENTE declara que se occorrer du
vida ácerca da redacção do officio, será consul
lada a camara. 

SEGUNDA P 1\RTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. rninistro da justiça, entra 
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SESSÃO EM· 20 OE AGOSTO DE l83B 703 

em discussão o seguinte orçamento da repar
tiçno a seu cargo. 

<e O ministro e secretado de estudo dos ne
gocios do. justiça é aulorisado para despender 
com os objeclos designados nos seguintes para
graphos a quantia de . 1,035:021$029 

A saber: 
1.0 Secretada de estado . 
2.0 TriLunal supremo de jus-

tiça . . . . 
3·1• Relações . . 
411• Guardas nacionaes . . 
5°, Bispos e relar;ão eclesias

tica . . . . 
6º. rrelegraphos . 
7". Despezas eveuluaes . 

25:709$800 

68:600$000 
17 õ:283$335 
200:000$000 

21:nt3$334 
8:24-2$240 
8:000$000 

No 1n1.,nic·ipio da côrte 

su. Capella "imperial e cathe-
dral do Rio de Janeiro . . 

9º. Parochos . . . . 
10. Justiças tet'l'iloriaes . . 
11. Policia e segurança pu

blica . . 
12. Gnardas mtcionnes . 
13. Ditos municipaes perma

nentes : . . 
14. Lazaros. 

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

40:821$200 
15:200$000 

27 4:853$800 
10:000$000 

15. Casa de prisilo com tra-
balho, e reparos de cndêas. 64:000$00.0 

16. ConducçãO, sustento e ves- . 
tuario de presos pobres . 22:000$000 

17. Despezas eventuaes. . . 20:000$000 
Sa.o apoiadas as seguintes emendas da com· 

missão : · 
. Ao art. 3.º-Em lugar de 1,035:021$029, 

diga-se-860:623$029. 
Ao § l.º-Em lugar de 25:709$800, di

ga·se~25:564$200. 
. Ao 4.º-Em lugar de200:000$000, diga-se-
130:000$000. 

Ao 10.-Em lugar àe-12:600$000, diga•se-
10:600$000. . 

Ao 13.-· Em lugar _de 27 4:853$800, diga-se-
180:000$000. 

sua renuncia, como é expresso em direito ca
nonico, mas a r·enuncia foi cuncedida e · não 
se lhe deu a congrua.-Poré01 as suas circum
stancias o obrigão a incommodar o corpo legis
lativo, e não convém qne este lhe negue a justiça 
que por tantos titulas lhe assiste. Já o seu reque
rimento foi á commissflo ecclesiaslica, e esta deu 
o seu parece1· a favor, maL·cando-lhe 1:200$; 
mas como a muita afTluencia de negocios pu
hlicos nllo tem pel'mitlido que V. Ex. dê es!;e 
projecto para a oL·dem do dia, eu julgo oppot·
tuna esta occasião da discussão do orçamento 
da justiça, onde se trnla dus congruas dos 
prelados e relações ecclesiasticas. para que se 
aclrnitta esta emenda. 

Se. presidente, en deixarei agora o mais que 
poderia dizer em abono deste venerando pre· 
lado, para no corMr da "diswssa.o apresentar á 
camara o quanto elle se torna digno desta 
graça, que espero dos generosos sentimentos da 
cam~\l'a não lhe será neg.,da. -Todavia, citarei 
um facto pelo qual este pt'elado merece muita 
considernção. E!Je renunciou o bispado, e pa
rece que renunciou tudo quanto nelle havia 
adquirido, pois quasi nada levou. Sim, elle dôou 
ao seminario episcopal de Olinda, e á cathedral 
mais de 50 mil cruzados, além de muitas e 
valiosas esmolas feitas a familias pobres e des
validas. Foi pot-tanto desinteressado; foi, e é 
um verdadeiro apostolo que tanto instrue po1· 
sua sabedOL·ia, como edifica por suas virtudes e 
desinteresse; ·e agora que recorre á generosi
dade do corpo legislativo, reclamando um di
reito que lhe compete, será bonito, será airoso 
para nós eutregal-o á penuria, deixal-o pedir 
uma esmola naquellc mesmo lugar onde com 
mão piedosa soccorrcu a tantos indigentes 
e matou a fome de tantos desgraçados ? Eu de 
certo não espero que a camara dos Srs. depu
tado seja insensível á sorte de um tão digno 
prelado, e por isso mando á mesa a minha 
emenda. 

CC Ao § 5° accrescente-se · 1:2oosooo para a 
sustentação do bispo resignatario de Olinda D. 
Fr. Thomaz de Noronha.- S. R.-Pei.wto de 
..Alenear.-Bandeira de ltlello. i> 

Ao 17.-Em lugar 9-~ 20:000$000, diga-se-
12:000$000. E' apoiada, assim como a seg11in te : 

<e A congma do thesoureiro das alfaias da O Sr. Peixoto de Alencar, depois de qaei- capeUa imperial fica elevada a 600$000, e a do 
xar-se de que O seu ultimo disc:urso não veio seu ajudante a 450$000, e a 400$000 dos the· 
transcriplo por extenso, rectifica àlguns enganos soureiros da sachristia e dos confessores da 
que. forão então publicados, e continua assim : mesma capella.-Nunes .Machado. ». 

Sr. presidente, tratando. agora de uma d 
emenda que tenho a offerecer á consideração O Sr. Almeida. e Albuquerque (ministro ª 
da camara, direi que ella "é a respeito do bispo justiça) taz al~nmas observações que não pu· 
resignatario de Olinda, - 0 Sr. D. Thomaz de demos ouvir pelo susurro que. reina no· salão.· 
Noronha. Parece que acamara nã.o ignorará que.- · O Sr. Freitas: -Eu desejava saber o 
o Sr. D. Thomaz foi bispo confirtilado de Per· pensamento do governo a respeito do provi
nambuco, e que, tendo resignado o bispado por mento das cadeiras da capella imperial, porque 
motivos que ignoro, re~irou-se para Portugal. se. o governo não tenciona prover estas ca· 
Agorã que voJ(a a Pernambuco .. exige a sua de1ras, eu tenho .de propôr urna rcducção na 
.congrua que se lhe devia ter dado no acto da . quantia pediqa debaixo desta rubrica. 
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704 SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1839 
O SR. MINISTRO DA JusTIÇA responde que o 

governo, uma vez que a assembléa geral o 
autorisa para esses· provimentos, está na reso
luçllo de dar execução a esta disposiçllo legal. 

O SR. FBEITAS :- A razão porque pedi esle 
esclarecimento é porque julgo que o governo 
não está muito na disposição de fazer estes 
provimentos. 

Não fallarei a respeito do provimento dos 
conegos e monsenhcres; mas estou persuadido 
de que a rt:lspeito de capella.es é neccssario que . 
haja uma providencia; e se por ventura nno 
se póde fazer o provimento como talvez se 
julgue conveniente, em razno ,ie nossas finanças, 
eu desejava que se melhornsse a condiçno dos 
conegos que têm mais trabalho na capella im~ 
perial, em consequencia do na.o provimento 
desde 1831. A capella imperial foi instituida 
com 22 conegos e monsmhores, e hoje conta 
~penas 5 monsenl101"es e 14 con'.:!gos ; e assim 
vem a ler muito· mais h'abalho, sem augmenlo 
de vencimentos. Ora, entendendo eu qut> quem 
mais trnbulha tem direito a maior paga,. pre· 
tendo mandar uma emenda para que se ,:on
signem 600$000 ou 800$000 ; parn se satis
fazerem as obrigações pcssoacs das 8 cadeiras 
vagas, e a favor dos conegos assim sobrei:ar
regados de trabalho. Esta emenda não póde 
deixar de·~·merecer a approvação da camara, 
pois que ella é muito economica, compamda 
com a despeza que seria necessario fazer, se se 
provessem as 8 cadeiras vaga~. Tendo advogaçlo 
a causa daquelles emp1·egados, eu seria tax:ado 
de injusto ou parcial se não advogasse a causa 
de outros em pregados que prestão muito se1·viço. 
No orçamento vejo consignado 12:214$220, 
etc. (Lg o orçamento.) Eu não sei se deve estar 
debaixo desta cifra a congrua do provisor e 
vigario geral, porque elle não é só empregado 
do municipio, mas estende a sua jurisdicça.o a 
todas as parochias do Rio ~e Janeiro e a muitas 
que estão em outras provincias. Não sei se a 
este respeito deveria haver uma emenda de 
deslocação. 

· Fallarei a respeito dos coadjutores que de 
justiça merecem augmento nos seus ordenados. 
Não falia dos parochos : eu creio que no mo
mento em. que eu tratasse de e]evar a congrua 
dos parochos, toda a camara faria máo conceito 
de mim : as minhas circurnstancias, a posição 
em que me acho, me impõe a obrigaçllo de não 
passar por este. desa.r. Mas a respeito dos coadju
_ tores as circurnstancias nllo sAo as mesmas. Eu 
. entendo que estes funccionarios devem ser rnais 
hem aquil).hoados. Qual é o empregado que no 
imperio ganha sómente 60$ por anno? Eu creio 
que nã9 se apontará um só: entretanto os 

· coadjutores são empregados que earregã.O com 
bastante lt'abalho. Dir-se-ha : - Então o que 

· fazem os parochos nas freguezias ? Tambem. 
carregãó com muito trabalho·: occasiões ha em 
que um parocho não póde satisfazer as· suas 

obrigações, ainda com dous coadjutores. Man
di1rei portanto emenda pRra que se eleve a 200$ 
a congua dos coadjutores. 

E' apoiada a seguinte emenda :· 
cc Ao § 9u,-Diga-se- com 16 parochos e 15 

cor.djutores, percebendo estes o wclenndo de 
200$ annuaes, 9:600$000. 

cc Ao § 17.- Despezas eventuaes - accres· 
cente-se - tirando para o § 9º a quantia de 
2:250$, que com 12:214$220 fazem a quantia 
de 14:464$220. » 

O Sr. Montezuma, : - Sr. presidente,· para 
poder fazer ulgurnus obse1·vações ácerca do tni
nisle1-io da j11liliç1\, cu linha necessidade de que 
a illuslre cornmissao desenvolvesse melhor os 
motivos pot· que apresenta as reducções que of
l'ereceu em emendas á pMposta do governo. Eu 
quizera mcsrno que a illuslre cornmissão alte- · 
rasse o n1etrwdo q11e se lemsegnido na casa, e 
adoplasse oull'o llll'io sobre objecto de tal na
tureza. Esla oli~e1·va~:ão devia e pretendia eu 
füze1· quando se tratou clq Ol'çamento do im-" 
perio ; mas nao tendo podido fallar então, apro
veito-me de a apresentar agora que se trata do· 
orçamento da repartiçno da justiça. 

Observo que a cornmissão sómente se im
portou com o material, isto é, com as cifras do 
orçamento, e não desenv.olveu as necessidades 
do paiz. Ell considero o orçamento da repartição 
da j11stiça como · um dos mais importantes 
sempre, ·e muito principalmente no estado em 
que se acha o paiz. Esta repartição tem a seu 
cargo as guardas nacionaes, a segurança . pu
blica, a inspecça.o sup1·ema da administração 
da justiça, e pot· isso desejára que a commissão, 
tomando e~te objecto na sua sabedoria, expu
zesse á carnara o que convém nas actuaes cir- · 
c11mstancias alterat", modificar, suppl'imir ou 
estabelecer de novo, e a razão porque. Eu queria 
tambem que a commissa.o informasse á camara 
se a despeza que se. vai fazer com os novos 
desembargadores é no seu juizo uma despeza 
legal, e se· o governo "bem desempenhou o seu 
dever quando nonieou esses novos desembar
gadores ; e se, obrand<;> conforme o seu dever, 
satisfez as n~cessidad~s publicas ; se devêra 
nomear mais, e se convinha mesmo dar maior 
extensã.o a · estas nomeações ; e se emfim con· 
vinha nas actuaes circumstancias crear novas 
rel~ções. Tudo isto devê1·a ser objecto dos tra
balhos da illüslt·e commissão. Parecerá talvez 
que a camara póde em projeclo particular 'dis
cutir esta materia e decidil-a :· convenho : 
mas como ,a commissão do orçamento é justa
mente aquella que passa em resenha os ·actos 
da ·administração e os examina com mais par
ticularidade, e até mesmo porque não temos 
tido tempo· para discutir tol)as as propostas re
lativas a este objecto, eu julgava que a com missa.o 
devêr11 dar lugar no seu parecei- a estas con
siderações. 
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SESSÃO EM 20 UE AGOSTO DE 1839 705 

Eu creio, Sr. presidente, que no exame das 
cifras deve lambem enlrar o exame dl!lllas, e o 
desenvolvimento das razões e motivos que 
devem pesar na consideração da camara pará 
"Votar por taes despezas. Mas a i11uslre com~ 
missão, nno tomando isto t..m consideraçno, me 
dá o direito, depois de protestar o respeito que 
tributo a cada um dos seus membros, com ós 
quues me acho ligado até por princípios, me dá 
o direito, digo, de offerecer á camara algumas· 
considerações. · · 

Principiarei pelo que diz respeito á guarda 
nacional. 

O orçamento actua], ou proposta do governo, 
pede 200:000$ para a despeza da guarda 
nacional ; a commissãO propõe a reducça.o de 
70:000$, dando sómente 180:000$, isto é, a 
.:iuantia dada sempre ao ministerio tla justiça 
para occorrer a esta despm:a. O desempenho 
deste serviço é de summa importancia i é 
portanto preciso que a camara saiba quaes os 
motivos que teve o governo para augmenlar esta 
despeza publica, elevando a 200 contos a 
somma parn ·ella pestinada ; e lambem quaes 
os motivos que tem a commissão para dimiuuir 
a quantia pedida pelo governo, limitando-a á 
que até hoje se tem votado para este serviço, 
Ha uma grande differença entre 130 e 200 · 
contos. O governo não podia fazer esta grande 
alteração sem ter motivos muito ponderosos; e_ 
a commissão devia ter igualmente razões muito 
ponderosas para reduzir a despeza a 130 
contos. Ora, nós nllo sabemos nem uns neJll 
outros. A commissão, que os devêra ter cónhe
cid·o, não os expôz á camnra. Eu, portanto, 
desejoso de dar ao governo, principalmente a 

. respeito de uma verba desta natureza, tudo o 
que me parecer indispensavel para que o go
verno desempenhe o serviçl) publico, vejo-me 
impossibilitado de dar um voto consciencioso, 
e exijo portanto do Sr. ministro que ex
penda os motivos que teve para augmenlar a 
despeza, elevando-a a 200 contos, e peço 
tambem á illustre commissão que declare 
quaes os motivos que teve para a. reduzir a 
130 contos. Desde já peço á illustre commiss~o· 
que não se limite a apresentar r~zões de eco
nomia, ec.onomia. tão indispensavel nas actuaes 
ch·cumslancias. Esse· principio de economia 
eu o reconheço, e o lenho sustentado constan
temente nesta casa, ·attendendo ao estado do 
nos~o lhesouro, á pouca fisca1isaçno e peior ar· 
recàdação dos impostos publicos e das despezas, 

. mas eu necessito de mais algumas informaç0~s 
alé,:n desêas, para as ter em consideração quando 
houver. de votar. 

Outra êmend_a ~da illustre commissão me 
parece que lhe devera merecer mais attenção. 
Eu quizera que ·a jllustre commissão, quando 
concordou em dar ao ministerio da justiça uma 
determinada quantia para despezas eventuaes, 

· não se devia ter limita.do sómente rt diminµir o 
TOMOU 

quantitativo exigido pelo governo, mas devia 
ter proposto á camara a verdadeira significação 
que a camara deve dar a esta verba de despeza, 
para que a camara definisse um ponto, qne 
mesmo neste anno tem sido discutido; mai:; 
na.o decidido. A commissão, nno dando uma 
significação determinada a esta verba, ou havia 
de reduzir-se á necessidade de votar a quantia 
exigida pelo governo, ou negar toda a quantia 
com a designação de despezas eventuaes. Con
viria portanto que a i11ustrc comrnissão offere
cesse á camara o seu pensamento 11 este l'es
peito, designando qunes são ns despezas even
tuaes, para que a cnmara possn determinar 
quanto se deve dar ao governo p11ra eslns 
despezafl. Eu me acho a este respeito cm um 
estado de positivn ignorancia : nno 1:1ci se hei de 
votar a quantia que pode o governo, 011 nquclln 
que dá u commissno. Pot· isso peço ú illusll'e 
commissllo que haja de dar o.ccusino II uma tlis· 
cus~no a este respeito. 

Vejo lambem que a illustre commissno mula 
diminuio nas despezas qne se devem fazer com 
a policia e i:;egurança publica. Eu concordo 
completamente com a illustre cornmissão nesta 
parte. Não desejo diminuir cousa alguma desta 
quantia, mas desejo sótnente que ella seja devi
damente applicada, não e:n policia provocadora, 
mas sim em policia preventora. A policia pro
vocadora produz gravissimos males na sociedade, 
habitua o paiz a denuncias, e mesmo excita os 
cidadãos a commetterem crimes para depois 
~erem punidos. Estas minhas reflexões não 
devem ser tomadas como querendo inculcar que 
actualmente a nossa policia é provoc~dora ; mas 
como 1·epresentante da nação vejo-me na neces: 
sidade de lembrar estes inconvenientes. Para a 
policia preventora não acho demasiada a quantia 
de 40:000$, comtanto que seja bem em
pregada. 

Sr. presidente, eu acho que a despeza de 
64:000$, dada para a casa de prisão cor11 trabalho 
e reparos de cadêas, nno é sufficiente. Eu 
desejo que a capital do imperio tenha cadêas 
segul'as, limpas e arejadas, como prornette a 
lei fundamental do im perio. lnfelizmenle ne
nhuma das provincias do imperio tern cadêas, 
não direi segundo o systema moderno, mas 
.mesmo limpas, arejadas e seguras, sr.gundo o 
systema antigo. Ora, da côrte deve partir o ex
emplo. Já a nação tem feito uma despeza nãQ 
pequena com a casa de correcça.o, . e é preci~o 
que se termine esla obra. Eu julgo qµe ~ nação· 
perderá mais fazendo pequeria despeza para 
que dure por muito tempo a construcçào 
daquelle edificio, do que· augmentando a des
peza annual para diminuir o tempo de cons
trucça.o. Eu .não julgo que haja razão alguma 
para s~ censurar ~ a~m inistradc,r daqQella 

. obra ;. Julgo pelo contrario que h~ motivo para 
elogia,r o seu serviço (apoiados), não só pelo 
que respeita ao zelo e soliçitude crom que elle 

89 
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7()1) SESS.t\..O EM 20 DE AGOSTO DE 1 ~39 

guarda os presos e mantém a ordem, disciplina 
e moral que é possível em taes casas, como 
mesmo pelo que concerne á obra, i:;to é, ao 
trabalho material da construcçilo. ( Apoiados. ) 
Por isso, se acamara quizer em sua sabedoria 
augmenlar a consignação para aquella obra, me 
parece que, longe de disperdiçar economisat·á 
muito. .Aproveito esta occasião para pedir a 
S. Ex. qne haja de continuar e de dar mesmo 
maior exposiç1l.o ao syslema ultimamente ado
ptndo por S. Ex. de n:andar ~rrh~anos livres 
vara us estabelecimeutos publicas. No meu con
ceito· S. Ex. merece élogios p11r ter adaptado 
esta medida, porque com esses trabalhadores 
que têrn sido mandados para a casa de corrciçilo, 
tem diminuido a despeza uo estabelecimento, e 
tem-se feito o irnportanle serviço de alterro a 
ponto'tal, que por aquelle que fica eiu frente á 
ca.:-a de co1-recç1l.o creio que já se póde kansita,.· 
de Calumby para o caminho chamado Alterrado. 
Com esse altcrro se tem ganho muito, e -muito 
se augmentará elle se fôr augrnentado o nu
mero de trabalhadores. 

Sr. presidente, a sorte dos africanos livl'es 
deve merecer gmnde attenção do governo. Eu 
peço a S. Ex. que haja de mandar fazer um ca
àastro exacto, para que em um momento se 
possa conhecer quaes são as pessoas que têm 
feito engajamentos e arrendado os serviços de 
taes africanos, e qual o producto des9es afri
c1mos.... Eu não me explico bem ; se tem 
havido filhos e o est.ado em que se achão; 
norq'"' d<>hi "'Ode= "esuh"l' g""";S"I·.,.,.-..~ ab"""S JJ '-,.1'1,,r p 1 }' .LLJ .L I.LQ. LQ.YI v l.UV.l ~u.::,v , 

Eu mesmo não poderei affirmar á casa se todos 
os filhos dos africanos livres estão no goso da 
plena liberdade que a lei lhes dá, ou se se 
achão já debaixo dos ferros do captiveiro. Nada 
affirmo a este respeito, Sr. presidente, mas não 
posso deixar de aproveitar a occasíão para pedir 
a S. Ex. que haja de empregar a maior solici- , 
tucle, afim de poder providenciar sobre os abusos 
que podem ser commettidos a este respeito. 

Taruhem me parece, Sr. presidente, que o 
systema até hoje adaptado para telegraphos não 
é o melhor. Eu peço a S. Ex. que haja de 
deitar suas vistas sobre este serviço: elle é de 
grande importancia. Eu não partilho a opinião 
daquellas pessoas que julga.o que só devemos 
ter teiegraphos nos portos de mar. Nós já pu
deramos saber em muito pouco tempo o que 
occorre na capital de.Minas, S. Paulo e outras 
provinêias. Por esta fórma se facilitarião muito 
as providencias que o governo deve dar ácerca 
de qualquer occurrencia que tenha lugar nas 
provincias do interior. Este systema de te1e
graphos 1mbstitue o estado imperfeito das 
nossas estradas e da nossa navegação interior ; 
e por isso cumpre 'que S .. Ex., que não teve 
ainda tempo para meditar sobre isto, trabalhe a 
este respeito, e tenha a bondade de . pensar . 

. sobre o systema geral de telegraphos para nos 
apresentar um trabalho a este respeito. 

Sr. presidente, quando fallei a respeito das 
guardas nacionaes, limitei-me sómente ao quan
lilati vo exigido na proposta do governo para o. 
desempenho deste serviço ; mas peço licença a 
S. Ex. para lhe pedir que haja àe altender á 
sorte destes cidadãos ta.o dignos de nossa consi
det\lÇão. Elles prnslào actualmente um servic.:o 
extr,.:1.ordinario. Eu não fJUfü'O com as minhas 
vozes desanímar a tão dignos cidadilos, nem 
quero aconselhai-os a que não prestem seme
lhante serviço; pelo conlrnrio nossas circum
stancias a reclamão,· a naçao o exige, e mesmo 
poderei affirmat· que as libel'dudes publicas e o 
sy:;;terna com;tilrn:ional exig~ delles que prestem 
o set"viço que uctuul1ne11le prcstno, ptnn evitar 
a creaçao de ulll col'po de linha, que 11cm 
semJ)t"e é protcclora tias liberdades nucionnes. 
ou i,elo n1enos nào offüt·cr:eus garantiu; q~,-~ 
olforece a força civlcn. Peço a S. Ex. que huja 
de ei.::ami11a1· se e possivel di111inui1· o lelllpo <lo 
destacamento que l'ur.em os guardas nacionucs. 
Julgo que o tempo de 2 mezes é demasiado, e 
que se poderia conseguir o mesmo serviço fi. 
cando os gu.udas nacionaes que devem fazer o 
scrviçQ na capital do impet·io destacados só· 
mente por um rnez. Geralmente fallando, os 
cidadãos que preslno este serviço silo tirados da 
classe pobre que vive de jornaes, 01.1 seja como 
obreiros, ou como pequenos agricullorns, ou 
êOmo pescuàores. Ora, àestacar um àestes ci
dadMs por espaço de 2 mezes, é obrigal-o a 
qlle durante este tempo não possa ganhar jornal 
.algum. Duvido que seja islo possível fazer-se 
sem sacríficio não só das pessoas, como das fa
milias desses cidadãos : suas mulheres e filhos 
abandonados por tanto tempo, como poderáõ ter 
o que é indispensavel para viver r Este clamor, 

, Sr. presidente, é tão geral, que eu declaro á 
ca!Ilara que lenho recebido cartas anonymas a 
este respeito, dirigidas por muitas pessoas, e 
iguaes cartas. me consta que têm sido dirigidas 
a outros Srs. deputados para trazerem á conside
ração da camara os seus queix.umes e sacri
ficios. Estou persuadido de que se o governo 
ainda nãO tem tomado alg1,1!Ila medida a este 
respeito, é porque a exigencia do serviço pu
blico o não tem ainda permittido ; mas eu peço 
a S. Ex.. que haja de examinar maduramente 
o objecto, e haja de consultar a pessoas mais 
entendidas na materia, a ver se é possivel 
diminuir o tempo do destacamento. 

Nesta occasi1lo nada. direi ácerca da disci
plina que se tem queri::lo introduzit- no serviço 
da guarda nacional, no meu entender absoluta-

, mentê coniraria á natureza e índole da insti
tuição. Tem-se prdendido introduzir na guarda 
nacional uma disciplina verdadeiramente de 
tropa de linha; tem-se pretendido nõ quartel
general estabelecer regras, usos e estylos só
mente proprios de quarteis-géneraes de corpos 
de linha : isto póde comprometter até certo ponto 
~ste ramo de serviço publico.Todos nós·sabemos 
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SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1839 707 
o quanto a espontaueidade daquelles que 
presta.o o serviço o facilita, e por consequencia 
quanto de di fficu]dadcs crea a má vontade. 
Portanto espero qne S. Ex. haja de tomar em 
considera çt!o este ohieclo. e salisfazer tanto 
quanto f ôr possivd a· esta' necessidade publica. 

Sr. presidente, eu não sei se já nesta casa 
se disse alguma cousa a respeito da capelJa 
imperial, c::ilhedr81 do Rio de Janeiro; não sei 
se já se ponderou á camara a necessidade de 
adoptar algumas rnedidns; e providendas nfim 
de melhorai· a capella imperial. Eu julgo que 
descmpenha1·ei o meu dever, unindo a minha 
voz ó daquelles Srs, deputados, que; olhando 
pnrn o estado tleploravel em que se acha o 
cd ificio, e (permitta-se-me que o diga) se acha 
mesmo o culto na rrfericfo capella, apresen
tal'cm emendas, ou pr0ject.os á camara a este 
respeito. Na.o clrsenvolvf1rei ruais a materia, 
porque, como já disse, espero para unir a 
minha voz á daque]les Srs. deput::idos qne, mais 
conhecedores da rnateria, tendo a seu favo1· a 
profissão, mereçilo da camara o conceito que 
devem merecer suas luzes, suas vit'tudes civicns 
e religiosas. 

Sr. presidente, o governo pede 274:853$800 
para as despezas indispensaveis com o corpo de 
municipaes permanentes: a illustre com missão 
reduzia esta despeza a 180:000$. Sem duvida, 
senhores, esta tem :;ido a quantia constanie
menle dada para este sel'viço; mas conhecedor 
como sou dos importantes serviços prestados 
pelo corpo municipal permanente na côrte, e 
conhecendo a necessidade de dar maior numero 
de praças a este corpo encarregado da nossa 
poli.eia e da nossa segurança civil, eu entro em 
duvida se devo votar pela emenda da illuslre 
cornmissão, ou pela quantia exigida na proposta 
do governo. A illustre com missão nada disse. 
A illustre commissão perdôe que eu tenha 
a ousadi::\ d~ · observar-lhe que a este res
peito alguma cousa devêra· dizer. O nobre 
?1ioistro da justiça terá a bondade de explicar 
acamara a razão por que na proposta do go
verno se pede maior quantia. Eu, Sr. presi
dente, estou completamente disposto a ciar ao 
governo aquillo-que el!e demonstrar necessario 
a tal respeito. Não sei se póde havei· uma 
capital como a nossa, habitada por cidadãos 
tão diversos_ e ta.o inçada de estrangeiros, que 
goze de -maior segurança, e ao mesmo tempo 
apresente menor numero de facios horrol'osos, 
e mesmo de crimes ordinarios ; e a quem se 
deve esta segurança em primeiro l~igar senão 
ao corpo de municipaes permanentes? 

O SR. PENNA :-E á guarda nacional. 
O Sa. MoNTEZUMA :-A guarda nacional erilra 

sem duvida em grande parte nesta segurança, 
mas note o nobre deputado que os serviços da 
guarda nacional se liruitão tão sómente · ás 
ronclas e ás guarélas de postos, entretanto que 

todo o mais serviço de policia é entregue ao 
corpo municipal permauente. Sr. presidente 
no tempo em que eu fui ministro, me record~ 
que um soldado municipal permanente não 
chegava a ter 24 horas de descãnso, e era 
mui las vezes obrigado a entrar em novo serviço 
dentro deste tempo. Posso informar á camara 
que a força daquelle corpo níl.o era de modo 
alg~m sufficiente para o.desempenho do serviço ; 
muitas vezes se necessitava de uma escolta e 
era preciso convidar a algumas das praças q'ue 
deviao descansar para fazer esle serviço. E qual 
é o lucro ? Nno se encareça, Sr. presidente, as 
vantagens que tem uma praça do corpo de mu
nicipaes permanentes. Quando se olha para o 
soldo diario que percebe, e se attende a que se 
desconta rleste soldo o fardamento, sustento e 
mais misleres, vê-se que muito pou·co lhe resta. 
Pol'tanto póde dizer·SP. qne, comparadas as 
vantagens do soldado de linha com as percebidas 
pelo corpo de municipaes permanentes, a difle
rença não é grande, entretanto que o serviço é 
muito maior. Peço, portanto, á camara qne haja 
de tomar em sua consideração este projecto. Ella 
sabe que quando se da vão 180 contos, o corpo 
de rnnnicipaes permanentes não se achava com
pleto, isto é, não tinha 600 praças ; mas dahi 
não se segue que os 160 contos fossem disper
diçados ; obras, e obras importantes' se fizerão 
com Psse dinheiro, como foi toda a parte do 
quarlP-1 dos Barbonos que ainda não estava 
terrniryado. E' preciso, Sr. presidente, que um· 
soldado municipal permanente tenha não só o 
soldo, mas ainda quartel seguro, arejado e com
modo para ne11e viver aquartelado. Eu, po1'lanto, 
desejando que o corpo de rmrnicipaes perma
nentes se eleve a 800 praças, na.o terei duvida 
alguma de dar o rneu voto, segundo as infor
mações de S. Ex., para que se consigne 
no orçamenio a indispensavel quantia para 
este fim. . 

Queira V. Ex. ter a bondade de me mandar 
as emendas offerecidas hoje. (fJ' ~atisfeito.) 

Sr. presirlenle, eu tenho de me oppôr á parte 
da emenda offerecida pelo Sr, deputado do Rio 
de ,Janeiro, qnando pretende que os coadjutores 
percebão 200$ annuaes. Creio que a camara 

. rccordar-se-ha do desejo que tenho tido sempre 
de dar ao clero ludo aquillo que é indispensavel 
ás import:rntes funcções de· seu ministerio. 
Conheço, Sr. presidente, que ha no Brazil 
poucas pessoas que se ·deixem attrahir pela vida 
ecclesiastica : supponho mesm9 que esta falta 
de attracça.o é devida ás poucas vantagens que a 
vida ecclesiastica offerece no Bazil : por isso na 
legislatura de que fiz parle, se me não engano, 
propuz o augmento das congruas dos parochos. 
Hoje, porém, nllo, me julgo autorisado, nas 
circumstancias em que se acha a nação, para 
augment_ar a congrua dos coadjutores. O nobre 
deputado, se -~em o· ~ude perceber, igualou o 
sacerdote que ê coadJutor com aquelle que ê 
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708 SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1839 

parocho; no sentido· que vou dizer ; igualou-os 
reconhecendo a um e outro empregados pu
blicas, quando exclamou : - Qual é o empre
gado no Brazil que pel'cebe apenas 60$ de 
Õrdeuado annua(? ___.: Com estãs expressões 
o nobre deputado quiz inculcar que o co
adjutor era tao empregado publico como o 
parocho. 

O nobre deputado ha de permittir que eu 
dirtira da sua opinião, e julgue que o coadjutor é 
empregado, mas do parocho, entretanto que o 
parocho é em pregado da nação. E1 só a neces
sidade, a commodidadc dos parnchos, que os 
inàuz a terem coadjutores ; e eu não sei mesmo 
se o paslo espiritual algumas vezes, em algun-:; 
lugares, some por isso. 

Nõ erntunto não é meu fim desenvolver 
actuulmente esta rnateria, mas sómente fixai· 
o sentido que deve dat· a essa expresstlo o 
nobre deputado. Se pois os coadjutores sn.o 
empregados dos parochos, nós poderemos tomar 
em contemµlnção a condição em que elles 
se achno ; mas não creio, Sr. presidente, 
cpie os coadjutores tenhao o mesmo direito 
pHfeito para exigirem de nós uma congrua 
sufficienle como lêrn os parochos ; e não 
existindo direito perfeito da parte delles, tam· 
bem creio que da nossa parte não póde existir 
a mesma obrigação perfeita nas actuaes cir
cumstancias, quando muitos empregados pu
blicas se achão mal aquinhoados, quando as 
circu mstancias ·ao paiz exigem sacrifícios de 
todos os cidadãos, e quando a economia· deve 
ser a base sempre que se trata da fixação 
de despezas. Creio, portanto, que o momento 
não é opportuno para augmentarmos a congrua 
dos coadjutores: além de que não me p~re<:eu 
exacta a base da argnmentaça.o apresentada 
pelo nobre deputado para sustentar a sua 
emenda, dizendo que com 50$ não se podia 
viver. Os coadjutores não têm sómente 50$ : 
além desta congrua têm aquillo que lhes dão 
por ajuste ou contracto os parochos de quem 
s~o coadjutores, sempre na proporção dos ren
dimentos das respectivas freguezias. Ora, se 
nós fôrmos igualar as congruas dos coadjutores, 
faremos uma injustiça, e estabeleceremos re· 
prehensivel desigualdade, porque a uns não 
daremos ·o que é indispensavel, entretanto que 
a outros iremos dar em demazia. Sabe-se per
feit.amente que .o coadjuctor de uma das fre· 
guezias desta capital não póde de modo nenhum 
perceber de seu parocho o mesmo vencimento 
que percebe o ·coadjuctor de um parocho da 
roça, ou de umà freguezia qualificada pobre; 
portanto, como dar a este a mesma congrua 
que se vai dar a outros em muito melhor po
"3iça.o ? O nobre deputado me ha de permittir 
que com estas reflexões e1_1 me julgue justificado 
para votar contra a emenda que offereceu. 

Não farei opposição, S:r. p·residente, á emenda 
dos meu~ f}i~~C?~ çolle~as os Srs: 1\lençar e 

Bandeira de Mello; que propoem á camara que 
haja de consignar na lei do orçamento 1:200$ 
para sustentaçao do bispo resignador do bispado 
de Olinda, o Sr. Frei D. Thomaz de Noronha. 
Não estando bem ao facto das eircurnstancias 
peculiares em que se acha este nobre e virtuoso 
prelado, depois que soqbe q11e havia in!ençilo 
de offerecer á casa uma emenda neste sen
tido, procurei informar-me, e na verdade tudo 
quanto pude conhecer obriga a minha con· 
sciencia a pedit· ~ camara que haja de votar 
por e~;tri, emenda. A sorte dtsle . prelado é 
sem duvida nenhnma a mai:3 triste possível 
I' ...... _'1 ' ,, , • ' ' 1..apoumosJ; elle se acna mesmo privaao <.los 
meios indispensaveis para sustentar-se, nno 
digo com a decencia da alta posi,;a.o que 
occu pa na sociedade, e de sua jerard1ia ecclc
síastica, mas, mesmo em relação a onlra qual
quer posição. (Apoiados.) Eu nilo creio que a 
economia deva ser levada até o po_nto da negar 
o pão a um digno prelado da nossa igre_ia brn
zileira (apoiados), a uni prelado que teve a 
virtude de resignar espontaneamente o seu lngar 
(apoiados), a um prelado qt1e tem. ainda a vir
tude de conservar-se digno de consideraçllo 
de todos aquelles que têm a fortuna de o 
conhecer. (Apoiados.) 

Voto, portanto, com a maior satisfação a favol" 
desta emenda. 

Não poderei votar pela emenda offerecicb 
por outro Sr. deputado, que se acha consignada 
em um impresso, propondo o augrnento de 
congrua do thesoureiro das alfaias da caµella 
irnperja], propondo que seja elevado a 700$. 
Eu não decido ainda definitivamente este ob
jecto; desejarei ouvir informações, · e segundo 
e!las determinarei o meu voto. · 

Eis, Sr. presidente, as observações que tenho 
a fazer sobt·e o minislerío da justiça; ellas nrto 
são de grande importancia: eu n1:lo enlt·eí no 
exume da repartiça.o. Na casa temos tido muitas 
occasiões de censurar actos da administração 
passada como contrarios ás ]eis, e alguns de)les 
á constituiçao do estado. Sr. presidente, aqui por 
muitos dias se discutia, um parecer; que nada 
menos importava elo que o reconhecimento de 
um direito firmado na constituição do imperio, 

. e a violação desse mesmo direito praticado pelo 
Sr. ex-ministro da j,1stiça. Eu, nessa occasin.o, 
quando emitti a minha opiniao, disse que tudo 
esperava do actual ministro da jnstiça, que
rendo significar com estas expressões, que, tendo 
nelle a maior confiança, nno duvidava um só 
momento de que o cidadno de qnem se tra
tava, o Sr. Agostinho Moreira Guerra, assim 
corno o Sr. Franco, seria.o restituídos ao seu 
direito, e reintegrados nos seus empregos, isto é, 
adrnitlidos nov3mente á carreira da magistra
tura, donde o arbitrio do gov~rno os não podia 
de maneira nenhuma lançar fóra. Eu creio que· 
ainda não se proporcionou occasião de satis
fazer a esta providencia, pois· que, contiando1 
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como confio m11ito, em S. Ex. o Sr. ministro 
.da justiça, estou bem convenciào àe que não 
deixará de empregar estes cidadãos nos pri
meiros lugares que houverem de vagar ; e 
rnesmo, Sr. presidente, poderião elles, segundo 
a sua antiguidade, ser chamados a lllgares 
superiores na carreira da magistratura, porque 
assi1n cu1npre fazer, attendendo=se á arbitr:i~ 
riedade com elles prati<;ada. 

Consta-me, Sr. presidente, que adminis
tração passada principiou a executar a inter
pretação dada ao acto addicional antes de ellc 
ser promu1gado, isto é1 quando apenas tinha 
passado nesta casa, precedendo á nomeaçno do 
juízes de direito contra a expressa letra do neto 
'addicional. Eu confio que o actual Sr, ministro 
da iustica na.o patror.inará urn lo.l precedente, 
um ·tal abuso de poder, uma UI.o manifesta vio~ 

· laçllo do acto addiciono.l. As consequencias que 
se podem seguir de taes arbitrariedades, crêtnos 
declarar á tamara que sao de grande ma
gnitude, princi pai mcnle nas circurnstancias em 
que nos achamos. 

Voto portanto, Sr. presidente, contra algumas: 
emendas offerecidas, e votarei a favor das 
emendas da illustre com111issão, segundo as 
informações que o Sr. ministro e a nobre 
commissão se dignarem dar-me a respeito 
dellas. 

E' apoiada a seguinte emenda ; 
(( Emquanlo se n11o·fizer o provimento dos 

canonicatos e monsenhoratos, se consigna a 
qnantia de 600$000 annnnes para sntisfação dos 
encargos pessoaes dos oito canonicatos vagos. 
S. R.-Freítas. J> 

O Sr. Ferreira Fenna. : - Julgo necessario 
fazer algumas breves observações sobre este 
orçamento, porque o parecer da il1ustre com
missão não apresenta todas as informações para 
bem firmar o meu voto. 

A primeira que me occorre é a respeito da 
secretaria de estado. Na lei do orçamento do 
anno passado, foi o governo autorisado para 
reformar estas repartições ; não sei quaes es 
motivos que o têm embaraçado ; mas para o 
anno de 1_840 a 1841, em que deve ter vigor a 
presente lei, esta reforma já deve ter· tido 

· lugar ; e entendo por isso que o orçamento 
para as despezas tanto desta como das mais 
secretarias· de estado devia ser fundado, ao 
menos, no plano de reforma. 

A. proposta do governo pede 200$000 para 
instructores1 cornetas, etc., da guarda nacional ; 
a commissão reduz ~sta despeza, e eu concordo 
com isto, assim como julgo necessario-que ex· 
pressamente se mencionem na lei os objecto5 
a que deve ser applicada. Desde o anno passado · 
tenho sido constantemente de opinião que nllo 
é das despezas mais utE::is a que se faz com a 
instrucção da guard!l nacional, não digo nas 
capita~§ das provjq.cfa$ ~ povoações µiaiores ; 

para estes lugares estou disposto a votar a 
quaniia que fôr necessaria, purgue eslot: con
vencido de que é prc,ficua ; mas sei por ex· 
periencia que é perfeitamente jnut~! nos lu· 
g4res pouco povoados, c,~~os 'habitantes morão 
á grandes distancias, e por isso difficilmente se 
reunem. Etn taec_; lugares não podem os ins
tructores ter um eb.ercicio tão aclive con10 
convém, entrc:tanto que são effer,tivos nas gra· 
tificações. Eu limitaria pois a instrucção ás 
capitaes das provincias e lugares populosos, e 
prescindiria desse exercito de instructores que 
nn.o podem ter exercício. 

Tem occorrido duvida se deve ficar a care:o 
do cofre ge~·al ou provincial a despeza que ~e 
ft1z com n guarda nacional, quando é chamada 
para manter a se~urança publica, como o foi 
ultimame1tte em Minas por occasiao da invasa.o 
dos indios na. comarca de Jequitinhonha: eu 
entenuo qlle esta despeza deve correr por conta 
do cofre geral ; mas outros entendem o con
trario, fundados em que em taes circumstancias 
a guarda nacion .. l é chamada para auxiliar a 
força policial que deve ser JTI:;\lltida pelas pro
vincias. Julgo pois necessaria uma declaração a 
este respeito. 

Descontou-se no orçamento a parte da con· 
gnrn de dous Exms. prelados, que s:10 membros 
da camara dos Srs. deputados, respectiva aos 
quatro mrJzes de sessão ; outra reducção seme
lhante julgo que se deve fazer da congrua do .. 
Exm. bispo eleito do Rio de Janeiro, que lambem 
será ainda membro da carnara no anno em que 
deve ter vigor esta lei. Poder-se·ha objectar 
que ainda não lhe forão conferidas as bullas ; 
mas se para o anno de 1840-1841 ainda as 
não ti ver, segue-se que estará vaga a Sé, e neste 
caso deve supprimir-se toda a congrua. 

O governo pede 12:000$000 para justiças 
territoriaes. Creio que contempla aqui sómente 
os juizes de direito do municipio neutro. Por 
esta occasião devo pedir uma informação ao 
nobre ministro da justiça. Nesta casa se discutio 
um parecer relativo a nomeações de júizes de 
direito, e contestou-se ao governo geral est,: 
direito, porque o ac:to addicional não póde ser 
mais expresso a este respeito, O unico pretexto 
que se podia allegar para o governo exercer 
esta attribuição era que o podia fazeL" nas pro
víncias onde não houvesse legislação· especi.tl a 
respeito da ncmeaçllo dos juizes de direito; mas 
a assemhléa provincial de Minas marcou por 
lei a maneira de serem nomead 1s estes func
cionarios pelo governo provincial, o que se tem 
feito sem contestações, e entretanto observo 
que, tendo sido nomeado pelo p1esidente um 
juiz de direito para a comarca do ri,, das Mortes, 
appareceu depois no Correio Offieiai· um dei reto 
do governo imperial nomeando o mesmo indi
viduo para o mesmo lugar) como se nãc se ,jul
ga~se valida a primeira nomeação : e no mesmo 
Oorr(}io Oificial vejo outras remoções ou nJ-
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710 SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1839 
meações de juizes de direito. E~pero pois que o 
nobre ministro se digne esclarecer a camara a 
este respeito. 

Quando se tratqu do orçamento da repartição 
do ir.nperio, eu desejára chamar a attenção do 
Sr. ministro sobre nm objecto que jnlgo impor
tante. Então porém não pude fallar, porque 
se encerrou a discnss~o: espero, portanto, que 
agora me seja isso perrniltido, no que n~o julgo 
sahir fóra da Ol'dem, porque o objecto tambem 
tem relação com o ministerio da justiça. 

Desejava fazer conhecer a S. Ex. a conve
niencia de se empregar o maior numero pos
sivel de africanos libertos 11a estrada do Para- , 
hyhuna. Desta medida resultará o tripJicaclo 
beneficio de se fazer mais suavemente um tra
balho que se está fozendo com grande sacri· 
ficio da provinda de Minai:, de se concluir 
em muito menos tempo uma estrada da m&ior 
-importancia, tanto para aquella provincia, como 
para o Rio de Janeiro, e de rne1horar-se muito 
a sorte rlos africanos. Observando na pratica 
seguida de se destrib11irem por particulares os 
africanos livres a irregularidade, e mesmo in-. 
justiça de serem reduzidos á miseria aquelles 
qne os importa.o e a quem erão tomados para 
se fazer beneficios a outros a quem erão distri
hnidos: e considerando que, sendo os afri
mrnos livres entregues ás administrações ·pu
blicas, não corrião o !'isco de S<!rem reduzidos 

· . ao ca pti veiro, offereci um projecto a este res
peito, q11e julgo ntilisE=imo, nli:IS que ainda 
não pôde ser discutido. O Sr. ministro, porém, 
de ma purte pód~ concorrer para este fim: 
estou mesmo informado de que tem dado 
algurpas providencias rnuilo dignas de louvor; 
e por isso me fünilo a fazer, v~r a S. Ex., nesta 
occnsião, a conveniencia de mandar para a es• 
trada do Parahybnna o maior numero que puder. 
A1guns já para lá forão, mas em numero dimi
nuto, altenta a importancia daquella obra pu
blica. 

Des~jo lambem chamar a atlenção·de S. Ex. 
sobre o projecto de colonia de degradados na 
minha provincia. Em uma lei de orçamento foi 
o governo aulorisado a despender 12 contos 
com o ensaio de taes colonias. O nosso illustre 
collega o Sr. Aureliano,. que entà.o era ministro 
da j11stiça, mandun proceder aos exames neces:.. 
sarios para vêr quaes erão os lugares que mais 
proporções offerecião para semelhante estabe
lecimento ria minha provincia, e 1·econheceu-se 
que era muito apropriado para isto um terreno 
sito entre os ·rios Mucury e de Todos os SanlQs. 
Fizerao-se ahi grandes picadas e outros tra
balhos, e estava a em preza já começada, quand9 
lodos os papeis, infurmar;ões do engenheiro, 
plantas, etc., forao remettidos ao ministerio da 
justiça, onde se achRo. No anno pass~do fiz ver 
no Sr. ex-m'inistro da justiça a conveniencia de 
dar impulso ao trabalho, at~ porque, passando· 
se tempo, as· picadas e estradas feitas s·e fecha-

rilio pelo matto, ·e ficaria perdida não pequena 
despeza. O Sr. ex-ministro fez-me ver qne tinha 
plano mais vasto sobre colonias,. e que o apre
sentaria ; o que aconteceu, porém, foi que sahio 
do ministerio, não pôde apresentar o plano; nem 
se deu andamento ao que já estava começado 
com dispendio da fazenda publica. Por isso peço 
ao Sr. ministro que, exami_nanclo o negocio, de
clare se é digno da sua consideração ; porque 
entendo que nisto interessa mnito o inunicipio 
de Minas-Novas. 

A' vista das informações dadas pelo nobre 
dep~tado do Ceará a respeito do Sr. bispo 
resignatario de Pernambuco, nãO tenho duvida 
em conco1·rer com o meu voto para que este 
respeitavel prelado tenha do thesouro uma 
quantia com que sua vise ai:; suar, circumstanciai;, 
que se dizem lristes ; mas observo que isto nada 
menos é do que uma pensão que não nos com
pete dar. Quando esta graça pecuniaria vier, 
como deve ser na fórma da constiluiça.o, iniciada 
pelo governo, o nobre deputado póde contat· 
com o meu voto. 

O Sr. Almeida. e Albuquerque (ministro da 
juljtiça) responde qlle o despacho da nomeação 
do juiz de direito para a comarca do Rio das 
Mortes, em qne fallou o Sr. Penna, foi feito, 
segundo a sua memoria, em con:iequencia de 
pedido do proprio agraciado, pedido que têm 
reito outros juizes de . direito já providos por 
presidentes de provinch, porqne não se con
siderno seguros, ao menos p1m1 ter accesso na 
carreira da magistratura, senllo obtendo do go
verno geral a confirmação de seus tilulos. Por 
esta occasião dirá francamente o que enteride a 

· i:espeito desta attribuição. Olhando para o aclo 
addicional, S. Ex. não vê nelle estabelecido o 
principio senão que as assemhléas provinciaes 
possão legislar sobre a nomeação e demissão 
dos empregados provinciaes (não entrará na 
questão se são empregados provinciaes ou nllo 
todos os juizes de direito, isto é, de primeira 
instancia, debaixo da qual denominaÇão con
sidera todos ·os juizes letrados que applicão o 
direito ao facto) ; mas ainda que os juizes de 

· dheit.o seja.o empregados . provinciae.s, S. Ex. · 
acha que a alt1-ibuiça.o dada ás assernbléas 
provinciaes de legislar sobre a nomeação e tie
m'issão delles não destróe uma das att1·ibuições. 
da corôa consignadas na constituição; pela qual 
é do chefe do poder executivo o non1ea1· os 
magistrados. S. Ex. entende que legisl~m as 
assembléas provinciaes como quizerem a res
peito da, nomeação e demissn.o dos empre
gados. provinciaes, fica sempre salvo o prin
cipio de que ao chefe do poder executivo com
pete nomear os magistrados, pois que não 
encontra no acto addicional uma disposição 
positivamente que tirasse esta ·altribuiçno ao' 
governo geral. Se alguns Cactos existem etQ 
opposição a esta opinião firmada na consti-
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t-uiça.o do estado, S. Ex. não é pçir elles rcs
ponsave]; se S. Ex. estivesse no 1ninisterio por 
occasião da prom ulgaçr10 do ucto addicional, 
nessa mesma occasião não teria a menor duvid;., 
n,:i mi:>lhnl' hA:1 f'A dn mnnrln, rfo rpfp1·P,nCfa.r 11111 

decreto de nomeação de magistrado. E~tá tanto 
mais firme na sua opiniUo, quanto do prnjeclo de 
interoretaeão do acto addicional aue oa5s0,1 na 
~a~a ·~e vê' que a carnara dos s'rs. deputados 
lambem a segue. Como S. Ex. nada póde accres
centar ao que disse no seu relataria a respeito 
da guarda.nacional e corpo de munieipaes-per
manenlcsJ li111ita-sc a lêr as p,rnsagens do 
relatorio em que trata destes dous ramos de 
serviço. 

Persuade-se de que longe de ser a diminui<;ào 
do tempo de serviço de guardas nacionae:; desta
cados na côrte de dous a um mci um beneficio, 
corno entendeu o Sr. Montezuma, ser-lhes-ia 
este serviço mais oneroso e incomrnodo. 

Dada a hora fica a discuss~o adiad3. 
O Sr. ministro retira-se com as mesmas for

malidades. 

O SR. PRESIDENTE dá para ot'dem do dia, a 
continuação da discussão do parecer sobre as 
eleições de Sergipe, e o mesmo que vinha 
para hoje, e levanta a sessao ás tres horns. 

Sessão em 21. de A.gosto 

PFI.ESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO.-Expedicnte.-Reque1"imento do Sr. 
Montezuma sobre a sessão secreta de 1837. 
Discussão.calorosa.-Ordem do dia.-Eleição 
de Sergipe. Discu1·so do· Sr. Marcellino de 
Brito.- Orçamento da justiça. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo qüe se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Falta.o com causa participada os Srs. An
dréa, Belleza, Cajueiro; Souza Martins, Tor
reão, Cintra, Bustamante, Alcibíades, · Pinto 
Coelho, Pedro de ..,4.Icantara, Assis Masca
renhas e Rezende; e sem ella os Srs. Costa 
Miranda, Francisco do Rego, 'Luiz Carlos e 
Mello Mattos. · 

EXPEDIENTE 

o SR. l" SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da guerra, devo} vendo todos os 
papeis que lhe fora.o remettidos com o officio de 
16 de Julho ulti~o, pertencente a Joa.o Range] 
de Azevedo Coutinho, majo1· graduado, e 1 º 
escripturario aposentado dá contadoria do ar
senal de guerra da côrte, o· qual pede melho-

. ramento da aposentadoria com a declaração da 

graduação competente, communicando que a 
respeito desta pretenção o governo acha digno 
de uttenção o parecer do conselheiro procu
rador da corôa.-A' commissao que pi.!dio as 
i n for rn::1çfü,,::, 

Do ministro do imperio, participando que 
n~ data Je 19 do corrente se expedia a viso ao 
oresiJente dr1. orovincia da Bahia. ordenando- · 
;e-lhe que 101·~nne com .o que océorm1 ácerca 
do abuso que se diz introduzido na escola de 
medicina da capital da rnesrna · provincia, de 
exercerem alguns lentes diversos empregos. in
compativeis com o bom desempenho de suas 
funcções.- A' commissão que fez a requi
siç~o. 

Do ministro da fazc11cla, remetlendo o of
ficio do presidente Ja provincia de S. Paulo, 
de 3 do corrente, e mais papeis relati vos ás 
duvidas que occorrem sobre u indemnis,ição do 
cofre geral pelo provincial, t.lu importancia do 
subsidio que deveráõ vencer os deputados pro
vínciaes, que, sendo empregados geraes, op tao 
os O!'deuatlos.-A' terceira commissào de fa
zenda. 

Do ministro do imperio, remettendo a copia 
do decreto do 1 º do corrente, com os docu
mentos que lhe são relativos, µelo qual se con
cede ao tenente-coronel reformado José Joaquim 
dos Santos Prado a tença annual de 120$.
A' comrnissão de pensõe::; e ot·denados. 

Do mesmo ministro, enviando a copia do 
decreto de ü de Agosto do corrente anno, 
pelo qual se concede ao tenent1;-coronel re
formado de primeira linha. do · exercito, Bento 
José de Moraes, a tença annual de 80$.-A' 
mesma commissão. 

Do mesmo ministro, remettendo a copia do 
decreto de 16 do corrente com as modifica
ções e altemções feitas nas condições com que 
foi contrnctado o serviço dos paquetes de vapor 
para o norte, e mais papeis relativos a este ob
jecto.-A' commissllo de commercio, agricul
tura, industria e artes. 

Do secretario . do senado, remelteudo as 
emendas feitas e approvadas pelo mesmo se
nado á proposta do poder executivo sobre a fi~ 
xaçl:to das forças de terra.-A imprimir. 

O mesmo Sr. 1 º secretario passa a ler os ·se
guintes pareceres : 

Da com missão de assembléas provinciaes : 
cc. Em 3 de Julho de 1830, 1·equereu o ex

deputado, o Sr. Odorico Mendes, que se per
guntasse ao governo quaes os motivos que ti
vera para nomear vigario da freguezia das 
Dôres de Itapicurú-mirim, na provincia do Ma
ranhão, o padre José Joaquim Monteiro. de Car-

. valho e Oliveira, sendo eUe beneficiado da real 
collegiada de Santa Maria da Vargem da villa 
de Alemquer no reiria de Portugal. O governo 
informou com o officio do ministro da justiça de 
11 de Agosto de 1831, que esse padre havia 
sido apresent~do pda real· :resolciçao de 11 de 
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Jrmeiro de 1811, na igreja de Nossa Senhora da 
Victoria Ja cidade de Oeiras da prnvínci,\ do 
Piauhy, e que della fôra transferido pam aqt1ella 
de ltapicurú-rnirim por effeito de permuta. ve-
~:rinnrl .... onf,-,o alla n n. nrn,,nr.lH"'\ rl.-:i n11ft,,1 ;(l"'t•t.::iÍ'.:l 
lJUVG\UA ÇlJU\.J t.;1.1.C.. e; V fJClLVLd.lV U.U. U':,"i.lC,L Je,1. "-',JU,j 

e em virtude da imperial resolução de 5 de No
vembro de 1827, tomada sobre urna consulta da 
mesa da conscjencia e ordens; que o governo 
rernelteu a esta casa com o citado officio. 

cc Forão estes papeis remettidos á commissfio 
ecclesiaslica. ane foi de oarecer aue se foi, 
g~s~~ satisfeit; á exigencia da ca1~rnra, e que 
o provimento em questão era legal. Este pa, 
recet· foi, porém, rejeitado, e os dilos papei$ 
remettidos á. com111issão das assem biéas p1·ovjn
ciaes, a qual é de paree;et que sejilo devolvi dos 
ao governo, ficando a camara inteirada do que 
se contém no officio acima citado. 

rc Paço da camar~ dos deputados1 31 de 
Agosto de 1838. - Antonio Carlos Ribeiro 
de Andra,da }.1aehado e Silva. - Paiilino José 
Soares de Souza. - Antonio Pereira Barreto 
Pedroso. >i 

E' approvado. 
Da 3" com nüssão de fazenda : 
<r Samuel Phillips e Cornp., pedem o em

bolso do que lhes es!á a dever o thesourn 
n::tcional, p1·ovenienle de letras protestadas 
sobre os correspondentE:s do banco do Brazil em 
Londres, ou pelo menos aquellas que se 
achão em circumstancias identicas ás de Ray
mundo José de Menezes Fróes, já deferido, e 
com conla mganisada á vis!a dos lilulos appro
vados pelo p:3.recer .do procurador-fiscal. A 3" 
commissão de fazenda, depois de haver entrado 
no conhecimento de que taes letras fazem parle 
das 300,000 libras sterlinas, que a Inglatena, 
pelo tratado de Vienna1 se obrigára a pagar, 
como in<lemnisaça.o dos prejudicados por perdas 
e tornadias na costa d'Africa. ; e de que se taes 
libras sterlinas·haviM sido entregues aos agentes 
do banco do Brazil por ordenYdo governo, com 
consentimento de seas proprietarios, ao depois 
arbitrariamente · removidas daquelles para os 
agentes do mesmo governo, e por ultimo para 
Pol'luga] por ordem do Sr. D. JoM VI; e outro-

. sim depois de haver maduramente pesado a 1e
gislaçno, que garante o direito de propriedade, e 
a que especifica as obrigações de fiel depositaria, 
e por ultimo consultado as leis e usos 1ner· · 
cantis ; é de parecer, que separando-se as 
quanlias constantes das duas provisões do tri
bunal da junta do commercio, e datadas de Ja
neiro de 1826, por se haverem os habitantes 
sujeitado a il-as haver da pessoa. ou repartição, 
para onde o restante . das ditas libras tinha sido 
levado,. ·e. bem assim 'a importancia das 
tres letras datadas de Outubro de 1822 ·e de· 
Maio de 1824, época da notoriedade da dis
tração de Laes. fundos, e toda vi~ pedidas e 
aceitas, como simples títulos probatorios de 
suas dividas, é de par~cer, digo, que o governo, 

depois de exhauridos lodos os recursos da lei, 
_J ___ ,_ ..l---r• -~•--•- - =--~---••--- • __ , __ 11 __ ::;u1uc1Ht! ul:!vt:: pugar a lllJ[JUnancra aaque1rns 
letrns, que se acharem nas mesmas circum
slanc:ias que as de Raymundo José de Menezes 
Fróes, ou inscrevendo=a no grat1de livro, ou 
por outro qualquer meia, que julgar mais con~ 
veniente aos interesses nacionaes, e ir haver 
toda a importancia das quantias rernovidas 
do governo portuguez, 1:egociação, que, ha 
n111ito, devêra ter encetado e concluido com o 
referido governu de Portugal; e que neste sen· · 
tido se officie ao nosso governo pelas repartições 
compelentes. 

cc Paço da carnara dos deputados. 15 de 
Maio de 1838. - Mctrtún Francisco Ribeiro de 
Andrada.- .José Joaquim, Pacheco. - J. J. de 
]Jfo1ira. J.'f,Jagall1ãc8. )> 

Fica adiado pol' se pedir a palavra, e sendo 
rcq11crida a impressão pela Sr. Montezmna, 
assi111 se vence. . 

Entra em discnss;lo a parte do requerimento 
do Sr. Monlezuma, que pede se publique a r1cta 
da sessão secreta que teve lugar em 1837, 
quando elle deputado era ministro dos negocios 
estra ngciros. 

O Sr. Andrada Machado oppõe-se ao reque
rimento, nM duvidando que eUe seja favora.vel 
ao nobre deputado que o fei, nrns ponderando 
que é cont.ra a ordem. Nota que tenrlo sido 
secreta essa sessão, secretos devem ficar todos 
os objectos qne ahi farão tratados. Procure 
pois o nobre deputado defender-se da arguição 
qr1e 1 he é feita pol' outro qualqw:l' modo, se 
todavia lhe é pt·eciso defender, o que nrto jLliga' 
o orador neeessario, pois que muito acredita 
na declaração que affirmát·a o nobre deputado. 

O Sr. Barreto · Fedroso concorda com a 
opinião do nobre deputádo que acaba de fallar, -
de que os objectos que se trata.o em sessões 
secretas· devem-se conservar secretos. Não teria 
porém duvida _de approvar o requerimento se 
deli e se trnta~8e em sessão secreta, e se então, 
lendo-se a acta, se reconhecesse que nl\.o ha 
inconveniente em sua pubEcação. 

-Mas não foi só ·para isso, <·ontinúa o orador, 
que pedi a palavta, foi tambem por outro mo
tivo. O nobre deputado autor do requerimento 
a!legou como fundamento-:- q1.1'ã! tinha achado 
no Jornâl do Goinmercio de sa bbado passado 
expressões por onde se declara que houve 
tempo (em 1837) em que tinha elle pedido 
aqui a dictadura, ou medidas fortes. Eu disse 
aqui e o. repito, que em 1837 medidas amplis• 
simas extraórdinarias .e illimitadas farão pe
didas ; e depois, do meu banco em um aparte 
disse que foi o nobre deputado, quando ministro 
qlle as pedio·. E para tirar ·ao nobre deputado 

· loda a duvida de que não foi em sessão secreta 
que isto se pedia, convido ao nobre deputado 
que Jêa o. Jornal do Gommercio dos primeiros 
dias de Agosto de 1837 ; ahi ha de achar o 
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nobre deputado nos seus . discursos, corno mi
nistro, as palavras que o governo preéÍsava de 
medidas a1nplis.súnas, extrao1·dina1·ias e illimi
tadas ; isto foi em sess~o publica, e nern é pre
ciso a publicação da acta secreta para. con
vencer ao nobre deputado que laes expressões 
forão por elle aquj proferidas. Nessa oecasião, 
como já aqui repetia o nobre deputado por 
Pernambuco, dizia o nobre rninistro da justiça: 
- Trago as algibeiras cheias de documentos 
para provut· que o paiz se acha em conffo
grac_:ão, que precisa ele medidas eirtraordh1m·ias, 
ampl'lssirnas e illimitadas. (Apoiados.) Ora, Sr. 
presidente, nllo teria eu razno qunndo disse que 
o governo precisava de medidas fortes? ... 

O SR. MoN1'EZUMA :- POL·que não trouxe o 
Jornal do Conime1·cio ? 

O SH, BARRETO P1mnoso :-Porque não pude; 
lenho a minha collecc;ão encadernada cm 
grande livro, e nílo devia ter o incommodo de 
trazei-o; bem bastava o trnbalho de l'evolvel-o: 
mas convido o nobre deputado a tomar o 
trabalho de o procu.rar. Não teria eu razão 
quando disse que na.s circu mstancias actuaes, 
muito peiores que as de 1837, o governo pre
cisa de ser armado da força necessaria para re
primir a rebeldia? Não vimos nós o nobre 
deputado em época menos perigosa com suas 
expressões levar o terror, pintar o paiz em 
conflagração geral ? Nllo se lembra o nobre de
putado que a dictaàura por outro nome tinha 
elle pedi<lo corno ministro ? ... 

O SR. MoNTEZUMA (em, tom nwito alto):
E' falso, nao pedi a dictadura, é falso! ·(Sen-
sação.) . 

O SR. BARRETo': PEDROSO :- Pedia medidas 
amplissimas, extraoi·dinarias e illi?nitadas ; ap
pello para o testem unho dos nobres deputados 
que então erão membros desta casa, appello 
mesmo para o Jornal do Comrnercio nao sei se 
de 7 de Agosto de 1837. 

O nobre deputado tratou de refutar o meu 
discurso, tratou de:: dar-lhe uma côr que não 
tiuha; pôz em minha qoca expressões que 
não erão minhas. Eu já tinha dito que taes es
tratagemas nao combatia, que appellava pura 
o bom senso da e~ mara, para aquelles que me 
tinhão ouvido, para o paiz que tem de lêr .o 
meu discurso. Hontem cedi da palavra, por
que não quiz impedir a votação, mas hoje apro
veito a occasião para declarar- que a minha 
reputação, o meu ct·edito não podem ser ma~ 
calados pelas increpações que o nobre deputado 
me dirigio: o meu credito, a minha reputaça.o 
são defendidos por factos. Atlribua- me o nobre 
deputado pensamentos que não sao meus : elles 
não me fazem mossa. Concluo, Sr. presidente, 
dizendo que na.o tenho duvida, á vista da ma
teria dessa acta, de votar para que ella se 
torne publica ; mas é preciso que eu a veja ; 
qepois de ver a sua materia em sess!io secreta 

TOltO I~ 

não lerei duvida em votar pela sua publicidade. 
Se pot·ém o fundamento do nobre deputado é 
refutar o que disse um coreespondente do 
Jornal elo Com.mercio persuado-me ter dito 
quanto é bastante. 

O Sr. Gonçalves Martins diz que a materia 
da sessão secreta não é da camara actual, é de 
camara diversa; que a sua publi~idade póde 
comprometter individues da legislatura passada, 
e cuja vida poderia mesmo perigar em conse
quencia da deliberação da casa; que finalmente 
o unicú meio de se poder publicar essa sess!!o 
era pedir· licença á camat·a de então, licença 
que a camara actual não pôde dar. 

O SR. ANDRADA MACHADO:-· A camara un.o 
morre. 

O Sn. ÂLVARES MACHADO : - Então seria 
melhor queimar essa acta. 

O Sr. Montezuma :-E' com satisfação que 
tomo a palavra depois que fallou o nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro: tornarei em conside
ração os argumentos que offereceu para com
bater o meu. l'equerimento, e responderei 
tarnbem ao que disse sobre discut·sos meus 
proferidos na casa quando ministro <los negocios 
estrangeiros. 

O nobre deputado disse, se bem me recordo, 
que eu rne ha_via referido no discurso que fiz 
na penultima sessão a um artigo do Jornal 
do Oornmercio, no qual se dizia que na se::são 
secreta de 1837 se havia pedido a dictadL1ra; e 
que não era necessario o meu i-eqL1erimento, por 
isso que eu havia pedido em sessão publica po
deres amplissimos, e o mais que sahio da boca 
do nobre deputado. 

Sr. presilfante, eu leio a V. Ex. o que diz o 
Jon1.al do Comme1·cio ; nessa uccasião não tive 
eu em vista os apa1'les do nobre deputado, não 
os tive em vista, porque ainda não tinha tido 
tempo de lêr o seu discurso : essa foi a ruzão 
porque não toinei em consideraç~o o que elle 
havia dilo; e tanto isto é verdade, que um meu 
11obre collega por Santa Catharina nessa meshul 
occasião me perguntou o que havia de exacto 
em taés apartes, e eu re::;pondi-ainda os não li ; 
poL·tanto na.o quiz increpar ao nobre deputado 
cousa alguma pelas palavras que proferio nesta 
o·ccasiM. Eu leio a. V. Ex. o artigo publicado 
no Jornal do Conime·rcio e assignado pelo Oin
cinnato: « Mais uma cousa cumpi-e reparar, e 
é que, segnndo é voz corrente, em 1837 po
deres discricionarios fcrão pedidos em urna 
sessão secreta na camara quatriennal pela re~ 
gencia que deixou de existir em 19 de Se
ternb1·0 ; então os partidistas desse governo só 
viao a salvação do. paiz na dictadura, hoje a 
simples palavra-dictadura-os assusta, etc. » 
Ora, era eu ministro nessa occasillo, e nessé 

· anno não houve mais que uma unica sessào se. 
ereta pedida por mim. Era rigoroso dever meu 

90 
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oedir á c:unara que me habilitasse para des
truir semelhante calumnia (apoiacloB), e o 
unico meio que me restava era p~dir a pnbli
caç1:to da acta dessa sessão secreta. Por! er~a eu 
se qnizesse, violar os meus juramentos, declarar 
á e:amarn qual foi o objecto da sessão secreta ; 
porém de tal de!;,comedimento nilo sou capaz; 
posso porém declarar qne tal objecto n1io foi o da 
sessa.o secreta. Se acaso eu me quizesse recordar 
de todas as expressões que ~e têm dito aqui na 
casa, porieria inferir que os nobl'es deputados 
q11e se têm exprimido a este respeito até certo 
ponto têm dado_ a entender qne _des~a- ses~ão 
foi objecto ped1ren1=~P poderes d1scr1c1onar10s 
amplíssimos ; porém isso mesmo não quero 
affirmar. 

En aproveitarei essa occasião para contestar a 
opinião do meu digno co1!ega pela Bahia, 
q1rnndo pretendeu que a publicaçno que peço 
nao póde ser determinada por esta casa, por 
isso que foi acta de uma sessão cp:e pertenceu 
a outra legislatura. En penso differentemente ; 
a camara é nm corpo moral que nàO morre 
(apoiados); por consequencia nós l10je, se po
demos revogar leis, se poder·nos mesmo mudar 
de politica, podemos lambem determinar que 
se publique a acta de urna sessão secreta feita 
em outra legislatura, E::;te argumento é tfl.o 
forte, qne estou persuadido que o nobre de
putado não duvidará delle, e por isso não o 
desenvolvo mais. 

Resta-me responder ao nohre deputado pelo 
Rio de Janeiro, quando disse que eu nesta casa 
havia pedido poderes discricionarios, mnplis
simos e íllimitados. A palavra -pedido-su ppõe 
que eu fiz uma proposta a tal respeito, ou que 
nesta casa reclamei taes poderes por qualquer 
maneira que fosse : o nobre deputado, -refe
rindo-se a discursos meus proferidos no mez de 
Agosto de 1837, disse que em taes discursos 
existia a prova do que elle avançava. Sr. pre
sidente, eu lastimo, eu deploro quanto é pas
sivei, que o nobre deputaJo, fazendo uma ac
cusação desta natureza, na.o trouxesse o jornal 
para nós podermos vêr se nesses discursos a 
que o nobre deputado alludio existião ess,s ex
pressões, existia esse pedido. O nobre depu
tado cor:n a sua imaginaçao afogueada, para 
não dizer outra cousa .... 

O SR. BARRETO PEDROSO :-Diga o que quizer : 
eu-1he responderei. 

O SR. MoNTEzu111A (com veht.mencia) :- O 
nobre deputado com a sua imaginação afo
gueada, com a lente da sua parcialidade, po
deria encontrar nos meus discursos expressões ' 
no sentido que exprimio; mas permitta-me que 
eu ainda continue a declarar que tal cousa 
nenhuma· outra pe"'soa encontrará, uma vez 
que n:10 esteja possuida e dominada da mesma 
parcialidade que o nobre deputado. Não é o 
primeir<:> deputado nesta casa que is~<? ~e tem 

dilo; a todos lenho perlido que me tragno os 
discursos, q11e os qnero lêr pai·:. convencei-os, 
porque os julgo de hoa fé, q11e em minhas ex
pressões nilo se compreltendia semelhante pe
dido. 

Sr. presidente, trala va-se nessa sessão de ob
jecto mui distir1c:to para que eu pudesse fazer 
urna exigencia de tal magniiuàe. Traga o nobre 
deputado, ainda o com1ido, esses discursos .... 

O SR. BARRETO PEDROSO : - Procure-os G 

nobre deputado. 

O SR. MoNTr.zuMA : - O nobre deputado 
sal.Je perfeitamente que ninguem accusa sem 
ser obrigado a provat: O objecto da :-'ICCUSaÇàO j 

não sou eu portanto que devo provc1t' aq11illo que 
pela imaginação, repetirei ainda, afogueada do 
nobre deputado póde passar ; traga elle provas, 
traga o jornal ; nós o leremos, nós o exami-' 
naremos ; é só desta rnaneirn que elle poderia 
justificar a rectidão do seu jnizo, a irnp.ar
ciàlidade d::i sua opinião ; provar que se nM 
acha inteiramente ligado !l um partido que me 
pt·etende lançar <lesar, nodoa tamanha como 
es:a qne o nobre deputado quiz lançar sobre 
mim ... 

O SR. BARRETO PEDRoso :-Não sou eu quem 
a lança, é o seu discurso. 

O SR. MoNTEZUlllA :-J\,Ias, Sr. presidente, eu 
desculpo o nobre deputado ; elle achou-se em 
uma posição terrivel... 

O SH. BARRETO PEDROSO : - Está enga· 
nado. 

O SR. MoNTEZUMA : -· Tendo proferido uma 
proposiçllo que mesmo do sen lado não pôde 
encontrar urna voz que sympathisasse com ella,
procurava sem duvida attennar o horror cau
sado por semelhante proposição? · Sem duvida 
alguma .•. 

O SR. BARRETO PEDRoso : - Está enganado, 
lêa o meu discurso. 

O SR. MoNTEZUMA : - Eu fui, Sr. presidente, 
a victima escolhida pelo nobre qeputado ( ri
sadas ), eu recebo a vindicta ; e procararei 
mesmo nesta occasião encher-me de resignaça.o 
sufficiente, para com a censura de cumpli
cidade que me é ~'eila diminuir aquella que a 
naç~o inteira ha de lançar sobre elle. ( Risadas, 
apoiados.) 

Tenho, Sr. presidente, creio eu, explicado 
perfeitamente... · 

O SR. BARRETO PEDROSO :-Optimamente, não 
tem duvida. . · · 

O SR. MoNTEZUMA: - ••• tudo quanto devera 
explicar para sustentar o meu requerimento ; 
V. Ex. não sei se· poderá ach~r irregularidade 
presumindo que é antes indicação do que re· 
querimento ; V. Ex. decidira como entender, 
consultando a camara, se o julgar em sua sabe
doria. ( O orador fica alguns minutos calado. 
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SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1839 715 
O Sr. Moura Magalhães 8tippondo que elle 
tem concluido seu di8eui·so. levanta-se para 
faltar.) 

O SR. MoNTEZUllIA : - Ainda não abdiquei 
( hilaridade prolongada ) ; pedi o Jo1·nal do 
Oommercio de hontem para. mostrar que o 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro nos seus 
apartes procurou fazer ver á camara que en 
tinha pedido esses poderes nrnplisi;imos. Não 
sei a significação que o nobre deputado dá á 
palavra - riedir - quando se traía do poder 
executivo dirigindo-se á assembléa geral; não 
sei se o nobre deputado crê qne - pedir - é o 
mesmo que um membro do poder executivo 
em uma discussão qualquer declarar que acharia 
necessario tomar-se taes e taes medidas, que 
seria necessario tomar-se em ~onsideração a 
esta ou iq11ella p1·oposta. N!lo sei se o nobre 
deputado lá no seu regimento achou que isto 
significavn pedir medidas arnplissimas ... 

O SR. BARRETO PEDROSO: - E eu tambem 
pedi dict::i.dura? Achon isto no seu regi
mento? 

O Sn. MoNTEZUMA : - Sr. presidente, não 
quero nesta occasião fazer outra vez a analyse 
ào discurso ào nobre deputado; receio que V. 
Ex. me chame á ordem, porque tal discurso nào 
e.:;lá cm discussão : mas de passagP.m direi no 
nobre deputado que se. não peàio a àicta
chua por meio de urna indicaçãO, ou apre· 
sentando um projecto de lei, disse que a 
julgava neces<:aria para evitar a, dictadura 
mi li tal'.,, 

O SR. BARRETO PEDROSO :-Apoiado. 
O Sn. MoNTEZUllIA : - En quizera, Sr. presi

dente, que o nobre deputado ainda tivesse a 
bondade de se explicar .... 

O Sn. BARRE:ro PEDROSO : - Se o S1·. pre
sidente me del' a palavra, eu me explicarei. 

O SR. MoNTEZUil-lA :·- Espero que o nobre de
putado l!l'lo se esqueça de trazer á casa os ns ... 
do Jornal do Conunercio, ou da folha onde clle 
encontrou esse meu pedido. 

O SR. PRESIDENTE :- A discussão está adiada 
pela hora. • 

ORDEM DO DIA 

O Sr, Andra.da Machado (pela ordem) : -
Desejo saber se já se responden ao senado. ~- ;. ... 

. O Sn. PRESIDENTE : - Depois de approvada a 
acta é que se havia de responder. 

O SR. ANDRADA l\fa.cHADO :- Hontem, depois 
do· meu discurso, vi que um orador do senado 
tratava a tudo quanto se disse. nesta casa com 
despreso; como membro desta casa devo de· 
clarar que ninguem é capaz de tratar com des
preso a esta casa, que o despreso é só devido a 
esse inconsiderado orador que na.o sabe nem 
respeitar a sua posição nem a dignidade clestl\ 

casa. Devo declarar que esta casa, respei
tando, como deve, o respeitav.el corpo do 
senado, despresa esse insensato orador •... 
(A.poiados.) 

O Sa. PRESIDENTE : - Advirto ao nobre de
pt1tado que é prohibido pelo regimento descer-se 
a personalidades. 

O SR. ArmRADA MACHADO: - Nem como 
homem, e menós como deputado, soffro 
iniurias. S3tisfiz ao meu coraça.o, isto me 
b,tsta. 

O Sr. Montezuma (pela ordem) : - Para 
evitar uma discussão que póde ser ociosa, no 
caso de julgar a ca111a1·a que o meu requeri
mento é indicaçno .... 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Não é ociosa, é 
util issima. 

O SR. MoNTEZUMA : - Peço a V. Ex. que de
cida se é ou não indicaç1lo. 

O Sr. Gomes Ribeiro (pela ordem) : - Eu 
peço a V. Ex. que todas as vezes que se atacar 
ao senado, V. Ex. chame á ordem o oradot· que 
o fizer. O senado é um corpo dependenle ; nós 
podemos censurar o ministerio, mas não o se· 
nado ; isto é contra os estylos parlamentares 
tratai-o t1io indignamente como esse orador in
sensato .... 

VARIAS VozRs :- A' ordem, á ordem. 
O SR. PRESIDENTE : - Não vi que nas sessões 

desta casa se tl'atas:ee com indignidade o se
nado; se o tivtsse por qualquer modo sentido, 
era eu o prim~iro a chamar á ordem. (Muitos 
apí>iadoí!,) 

O SR. GoMEs RrnEIRo : - Pois é o que nào 
consta da folha ; pelo contrario se disse que o 
senado queria cornmissão de sande .... 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS : - Qual saude, nem 
pera saude ! 

O SR. GoMES RrnEmo :-..•• de salvação pu· 
blica. (Hilaridade pi·olongada.) 

O Sr. Ramiro : - Pedi a palavra para pedir 
. a V. Ex. muito encarecidamente que tenha o 

maior cuidado em que as discussões da casa se 
tornem o mais po:;sivel regulares. Se nos fôr 
licito fazer recri mi nações a membros da outra 
camara, as consequencias devem ser muito 
graves ; admil'a que um nobre deputado, 
cuja intelligencia é tanta, se referisse da 
maneira porque o fez a um membro do se~ 
nado .... 

O Sa. MoNTEZUMA : - Peço a palavra pela 
ordem. 

O . SR. RMi1rno : - Admira como o nobre 
<lepulado, ou outro qualquert não· veja quaes 
são as consequencias que se -podem seguir de 
não tratarmos o senado e todos os seus mem
bros com aqúella decencia e urbanidade par-
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716 SESSÃO EM 21 DE AGOSTu DE 1839 

lamentar que nos deve (;aracti?risnr. Eu nllo 
justifico a expressno de que se servira um 
membro do senado ; entendo mesmo que ella 
ullo foi muito rcflectida, e que n!l.o teria sido 
vroferida, a não ser o calor da dis;cussito ; mas 
lambem entendo que a expressão não foi, como 
me pareceu ouvir, dirigida á camara dos de
pt1tados, porém, contra alguma cousa que na 
camara se disse, e se disse de um modo que 
algum membro do senado julgára algum tanto 
olfensivo do senado; ora, entre uma e outra 
cousa ha diITerença; não· me part"lce pois, que 
as palavras do nobre senador se devão entendei· 
como uma injuria didgida á esta camara. Peço, 

. portanto, a V. Ex. que haja de evitar as perso
nalidades, e tanto mais razão tenho de o pedir, 
quanto já presenciei que se referio na casa uma 
historieta, anedocta e bernardice que podia 
talvez dar algum lugar a que se fizesse 
um a applicaçAo desagradavel, ist~ é, que pu
desse inferir-se que o senado (na applicação 
do conto ) el'a semelhante ao gel'al dos 
Bernardos que nos convidava a rolar pelas 
escadas. 

O Sa. G0111Es RIBEIRO :- Isto não é tratar de 
resto o senado ? · 

O SR. RAMIRO : - O nobre deputado, re
ferindo-se á historia, disse-nos : - Se o senado 
quizer rolar pela escada abaixo, tamhem nós 
o faremos ? - Ora, estas palavras, a fallar a 
verdade, não sa.o segt.tramente as mais atten
ciosas para com o senado ; e é por isso que 
eu peço a V. Ex. que nno nos deixe cahir em 
drscuidos taes, e menos em recriminações á 
outra camara. 

O Sr. Nunes Maohadot como sobremodo o 
doestassem as palavras que hontem I_eu no Des• 
vertador, empregadas por um nobre senadm· 
contra a camara uos Srs. deputados, re
solveu fa_zer um requerimento, e pedirá sua 
urgencia. · 

O Sa. GoMES RIBEIRO : - Isto é fóra da 
ordem. 

O SR. NuNES MACHADO : - E' · por uma 
especie de represalia que o nobre deputado 
me chama agora á ordem ; todavia se ainda 
agora o chamei á ordem foi por ser seu amigo. 
(Apoiadoe e risadas.) Sim, por ser seu amigo, 
porque charitas bene ordinatu, a· Bemetipso 
inehoare debet, e meu nobre amigo. ia fallar 
fóra da ordem e contra a deliberação da. 
casa. 

o orador, no meio do susurro das conversa
ções quasi gemes, confinúa mostrando que está 
elle na ordem quando justifica e motiva a ur
gencia que tem de propõr para um seu regue- · 
rimento. . 

DoêrAo-lhe as expressões com que o nobre 
senador tratou esta casa, e tanto m_ais qt;te havia.o 
os oradores della em tudo respeitado e acatado ao 

senado ; ainda mais conll'ibuio para magoai-e 
a lembrança de que partirão essas expressõei 
de uma camara composta dos anciões da patria 
a quem deve a idade ter dado· prudencia e CO· 
medimento. Que a camara dos deputados nãc 
conco1·1fasse com a opinião do senado, que com
parasse seu convite com os preceitos constitu
cionaes, que analysasse e rej~itasse suas idéas 
é isso summamente nAtural, e até previsto pel~ 
consliluiçrLO. Não it-revogava pois, essa discussãc 
censura alguma contra o senado, nem podia este 
dar-se por offendido. 

Pura evitar, porém, que possa alguem· capa
citar-se de que ha enfre as duas carnaras alguma 
extraordinada desintelligencia1 para mostrar que 
nno aconteceu senão aquillo que póde sempre 
acontecer, e que até foi prevenido pela consti
tuição, acha o orador que convém responder-se 
ao senado com aquella mesma formula que a 
constituição p1·escreY-eu que fosse empregada po1· 
uma camara, quando não pódc dar seu assen
timento ·á opinião ou vontade da outra. E' 
isso pois, o que agora requer, e pede a urgencia 
para tratar-se desse seu requerimento. . · 

O SR. PRESIDENTE adverte ao nobre deputado 
que a formula de resposta determinada pela 
constituiçao, só nos casos na consLilMição espe
cificados póde ser empregada, e q11e assim nem 
póde elle aceitar seu requerirnento, nem con
sultar á camura a ver se o apoia. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussã.o sob1·e . as eleições de 
Sergipe. 

O Sr. Marcellino de Brito:- Senhores, eu 
disse na sessão em que comecei a fa11ar que 
muitas vezes razões de politica e conveniencia 
podião mover a camara a approvar eleições que 
menos regulares fossem; e sendo este prin
cipio adaptado pela camara em outras eleições, 
mui fortes e pondel'Osas razões havia para que 
elle fosse tambem adoptado ácerca das eleições 
de que se trata: primeiro, pórque, sendo a pro
víncia de Sergipe aquella que foi mais agitada 
pelos partidos, aquella que maio1·cs · males 
soffreu em consequencia de suas eleições, 
quando esses· pal'Lidos ainda na.o se achava.o 
aca_lmados, antes cada vez mais agitados, impo
litico era .que a uma nova eleição se procedesse, 
por isso que bem fundados receios havia 'de 
que de novo · se compromettesse a segurança 
publica, que novas desgraças e novos males 
occorressem : segundo, porqQe, nem mesmo era 
licito esperar que nas circumstancias peculiares 
da provincia uma nova eleição se pudesse fazer 
com a devida regularidade. Propuz-me a d~
monstrar estes dous pontos, offerecendo um 
quadro ligeiro, mas. fiel, de todos os factos 
occorridos naquella província na occasia.o das 
eleições ; eu disse que a provincia de Sergipe 
antes de começarem as eleições estava inteira-
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SESSÃO EM 21 DE AGOSTO OE 1839 717 
mente tranquilla, mas que logo que appareceu 
a ordem para se proceder a eleições, immedia
tamenle apparecerão dous partidos que lançárão 
mílo de todos os rnr::ios que jnlgárão a proposito 
para obter seus fins, e um desses meios foi o 
augmento de eleitores, que logo depois da fal. 
sificação das dt1as actas de Santo Amaro e do 
Lagarto, os partidos lançárao rnll.o das armas, 
e corneçárão as hostilidades. 

Eu disse que desgraças linha.o occorrido 
nesta occasião, assassina los. hbl'rorosos e roubos; 
e que esses factos tiverao lugar, não na frente 
de um combate, mas pel'petrados a sangue frio 
pelo impulso do odio e da vingança. Do mesmo 
modo aconteceu o saque da villa de Santo 
Amaro das Brolas ; este saqL1e teve lugar depois 
que o partido que se insurgio tinha deposto as 
armas sob promessa do presidente de fazer 
esquecer os seus crimes, promessa. de que na.o 
füer!lo nenhum caso os chefes do partido con
trario, que procurárão todos os meios de fazer 
effectiva a sua vingança. Tinha parado abi o 
meu discurso, e agora o continuo. 

Não parárão ahi as desgt·aças; este facto es
candaloso do saque da villa de Santo Amaro 
das Brotas deu motivo a que de novo o partido 
lançasse mtlo d;1s armas, e então novas des
graças succederão, novo saque se perpetrou 
nessa villa, do qual não escapou o cofre dos 
orphtíos. Ora, senhores, além destas desordens, 
além de tantas desgraças, esta luta dos partidos 
custou á fazenda publica mais d,~ oitenta contos 
de despeza, alé que elles depuzessem as armas; 
mns depostas as armas ficárã·o por ventura os 
partidos ac'.:l]rnados? Não; conservarão o 
mesmo adio, o mesmo rancor, e este odio 
e este rancor dominou ainda nos processos 
que se fizerão depois dessa aggressa.o, nos 
quaes forão pronunciadas indistinctam ente as 
pessoas mais distinctas de um e outro par
tido, sendo o resultado disto a impunidade de 
todos; _µorquanto, a assembléa provincial exce
dendo suas attribuições, amnistiou uns, ou~ros 
forão abs.olvidos por um jury que se reunio na 
villa de Santo Amaro, o unico talvez que teve 
lugar naquella provincia depois dessa aggressão. 
Logo depois o Sr. José Marianno foi para pl'esi
dente daqu!::lla provincia; e eu aqui invoco o seu 
testemunho, para dizer o estado desgraçado em 
que a achou; elle que diga se não verteu la
grimas á vista das circurnstancias deploraveis 
em que ·achou a vi!la de Santo Amaro das 
Brotas. 

Este nosso digno collega procurou todos os 
meios de conciliar os partidos 1 chamou as pes
soas mais notaveis de um e outro, reunio-os 
em palacio, onde pôde obter que alguns sé 
abraças3ern ; abraços apparentes, porque não 
era possivel que naquelle momento acabassem 
os odios. Todos os esforços do· nosso honrado 
collega forão baldados logo que se apresentou 
uma ordem para segundas eleições : esta ordem . -

foi o toque de rebate que chamou outra vez 
os partidos a campo ; elles lançarão mão de 
todos os meios para vencer, e as, segundas 
eleições não forão feitas de certo corn mais regu
laridade do que as primeiras. A provincia es
tava ameaçada da mesma fórma, e se não fosse 
a energia que na e.idade desenvolveu o presi
dente; de certo se conflagl'aria na occasi8.0 em 
que se procedeu ás eleições primarias alli. 

Senhot·es, eu nesta occasião estive na pro· 
vincia de Sergipe, nao precisei de informações 
all10ias, meus olhos presenciárão o lamentuvel 
estado daqnel1a provincia; eu vi, senl1ores, 
amigos íntimos, parentes, inimigos figadaes; 
visinhos incommunicaveis com seus visinhos; 
os homens de um partido receiosos de serem 
assassinados pelos do outro: os habitantes de 
uma villa em que um partido iníluia não ou
savil.o ir a ontra villa qlle era dominada por 
outro partido; os chefes de um e outro partido, 
quando sahião de suas casas, tinhão uma co· 
miliva de 30, 40 homens armados, afim de 
os defender ; continuas noticias de assassinatos 
chegavão á cidade, e mesmo ouvi os échos dos 
tiros qne disparavão. De certo eu e:Stive alli tres 
·mezcs com o corução apertado, lamentando que 
eleições pudessem ser a causa de circumstancias 
tão desgraçadas l 

Mas, senhores, tem-se depois disto tratado de 
curar os males da provincb ? Tem-se tratado 
de conciliar os partidos? Não, senhores, têm-se 
succedido administrações que têm estado á 
mercê sob a influencia de urn só partido, e 
então, longe de se chamar á concordia, longe 
de se chamar á conciliação os partidos como 
convinha; longe de se trabalhar para neutra· 
lisal-os, tratou-se de .dar toda a força, de dar 
a victoria a um partido, e por consequencia 
tratou-se de opprimir o partido contrario. 

Poderia apresentar muitos factos, mas como 
já me vou tornando enfadonho não o farei. En
tretanto posso asseverar á camara que consti
tuições e leis não se executão; não se reune o 
jury ha tres annos ; os criminosos vagueão 
impunes, e outros, quando não são assas
sinados na occasião em que são presos, jazem 
nas prisões sem que possão ser julgados ; 
nenhuma segurança ha de pessoa e de proprie
àade, ningllem está livre do punhal do assas
sino : o correio não apr~senta garantias sobre 
a inviolabilidade das cartas ; a . desmoralisação 
a respeito do commercio da escravatura é ex· 
traordinaria; a lei só serve de pretexto afim de 
se commetterem mil crimes, afim de se poderem 
tirar os escravos que são de um para·se darem a 
outro. Ora, senhores, á vista de tudo isto l1averà 
alguem que ponlJa em duvida que seja impo
litico e uimiamente perigoso proceder a noyas 
eleições, de que podem resultar os mesmos 
funestos resultados? Na.o é, pois, terror panico, 
como se disse; é o exame dos factos que me 
induz a esta conclusão; não foi o mesmo e~~ 
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718 SESSÃO EM 21 DE AGOS'fO DE. 1839 
presidente de Sergipe e nobre deputado por S. 
Paulo que mais fortiílrou a minlia opiniao? 
Nãs disse ellc que na eleição para senador a 
luta dos paL·tidos foi terrivel, que se via em 
mil embaraços, que foi necessario empregar 
toda a sna energia, e lançar ma.o de medidas 
e:xlra-legaes ... 

O Sa. PACHECO :- Não. 
O SR. MARCELLINO DE BRITO : - .... • para 

que as eleições se fizessem em ordem ? 
E se isto succPdeu na eleição de senador 
quando os candidatos estavão fóra da pro
vincill, não potliM estar á frente dos partidos 
para os mover e agitar conforme !leus inte
ref"ses, o que nno acontrceria em uma eleição 
estando os candidatos á r,:ente dos partidos? 
Senhores, uma 11ova r::lcição em Sergipe vai 
tornar mais embaraçada a posiçrw do novo pre
sidenle : elle não poderá n'uma nova eleição 
fazer os bens que delle ~e espera1 elle se dis
trahil'á do fim principal de sua importante 
mis~ao, elle empregará todos os srus cuidados 
na eleiçno. como aconteceu ao nobre ex-presi
dente, que de certo 11110 se veria em tanto 
embaraço, se não tomasse tanto a· peito, 
como elle aqui nos disse, a eleição de se
nador. 

O orador, depois de ter assim desenvolvido o 
J,>rimeiro ponto do seu discurso, isto é, quão 
impolitico é, á vista do estado da provincia, 
proceder-se a uma nova eleição, passa a 
tratar do segundo ponto, isto é, que não se_ 
deve esperar que nas circumstancias particu
lares de Sergipe uma nova eJe,ção se faça com 
mais regulal'idade. 

Uma das causas a qne o or,~dor attribue os 
abusos nas eleições é a falta de uma lei apro
priada. Emqunnto a actual lei nno fôr refor
mada, emqnnnto nno se acabar com a impuni
dade com que !::e commeltem ahn~os nas elei
ções, não se poderá. esperar que as de Sergipe 
se fação mais ·regularmente, e muito menos nas 
tircumstancias ar.tuaes, em que o chefe de um 
partido está á testa da administração provincial. 
As eleições feitas debaixo desta influencia serão 
mais a expressr:io da vonlade <le um homem 
do que da vontade da província, por isso que 
concorrerá sómente um partido, entretanto 
que nas precedentes ambos os partidos se 
apresentarão. 

O orador nota qne em Sergipe as eleições 
têm-se feilo cada vez com mais irregularidade; 
enumera os abusos que se têm commettido 
em todas_ as eleições daquellr.t província; con
clue disto que novas elei\·õcs, além de trazerem 
á província novas desgraçns, nllo serão feitas 
com ·1nais regu)aridâde. Sua opinião pois, .é 
que se app_rovem as elei~ões já feitas, excluindo 
os collegios das villas do L~garto e S. Amaro 
das Br1Jtas, que mais abusarão, .elevando extra-· 
ordinariamente o numero de ~leilo.re$. 

A, vista dos defeitos q~e têm occorrido em · 
outras eleições daquel1a provincia, considera o 
orado1· que o augmento do numero dos e]ei
tores-é muito menor defeito do que a falta de 
liberdade na .votação. Observa que o seu voto é 
consequencia da votação da camara a este res· 
peito o anno passado: cumpria-lhe apresentar· 
um novo arbítrio que não tivesse sido julgado 
prejudicado pela votação. Declara que não tem 
o menor interesse em que seja declarado depu· 
tado este ou aquelle ; o unico interesse gue 
tem é que os partidos daquella provincia se 
acalmem ; e quando isto não se possa . con· 
seguir, que ao menos se neutralisem. 

O orador passa a responder ao Sr. Pacheco 
que o julgou con~rndictorio, diz:ndo ,qne elle, 
orador, tinha escriptt' ao ex-pres1denle de Ser
gipe, o Sr. Bento de Mello Pe1·eira, declarando 
que as eleições erão nullas. Nno se recorda 
deste facto, mas suppondo que elle existisse, 
era preciso examinar os termos em que· foi 
escripta a carta a que respondeu ; demais, exa
minando particularmente as circumstancias da 
provincia, podia dar agora um vo(o mais bem 
fundado: talvez ess1t conlradicção seja seme
lhante á que o Sr. Pacheco notou no Sr. Limpo, 
attl'ihuindo.-lhe o aviso que annullou as eleições 
de Sergipe. 

Quanto a dize!' o Sr. Pacheco que não 
acredita nas informações dadas por elle orador 
ácerca dos negocios de Sergipe, citando para 
isto uma convergação que ambos tiverno ácerca 
daquella provincia, o orador nota que nunca 
procurára o Sr. ex-presidente para lhe dar in
formações, que apenas tivera com elle um en
contro casual, em que lhe dissera que as cil', 
cum;;tancias da provincia não erão favoraveis, 
que dous partidos alli bavia, que a respeito elos· 

· permanentes não disse alli existião 600 praças, 
e que finalmente se informações deu sobre esta 
força, não farão ellas para tirar o animo a quem 
quer que fosse· administrar a provincia, antes 
para animar. 

O Sr. Pacheêo disse que se havia aterrado 
com as informações que delle oraclor recebeu, 
mas que achára o contrario. O orador nota que 
a verdade é tao poderosa, que o mesmo Sr. 
Pacheco foi quem mostrou melhor as circum
stancias daquella provincia qua~do disse.:.....que 
se achou tão embaraçado, que se arrep~ndeu de 
ir administt"al-a. . • 

Nn.o se admira que esse nobre deputado o 
· julgue suspeito mls negocios. do Sergipe; por 
que a respeito daqueUa província só não são. 

· suspeitos para o Sr. deputado Pacheco aqueJles · 
que pertencem a um partido; todos os outros, 
ainda mesmo inditierenles a partiaos, como elle 
orador, lhe são suspeitos : póde elle orador com 
mais razão considerar suspeito o Sr. deputado 
Pacheco nos negocios de Sergipe,_ por isso . 
que esse senhor segllia um partido e por con
sequencia só se ~uiava pelas inforn1a9ões de$$~ 
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SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1839 719 

partido, a ponto de apre~entar n:i camara como 
~rande administrador a um homem chefe de 
partido. 

O oradot', respondendo ás objecçúes que se 
têm feito á sua oprnião, faz ver que não foi só 
em uma ou outra~ freg11ezia que se augmentou 
o numero de eleitores, que este augmenlo 
houve em todas as fregucúas, e que nssirn um 
fica compensado por outro; que o grande n11-
mero de eleitoriis que appat·ece no collcgio dns 
Lnrangeiras não foi todo desse colle.gio, mas de 
ontros que forno aiii votar. Observa que nno se 
póde dizer que pela maneira proposLt pot' cite 
orado1. é acamara que faz os deputados, e não 
a provincia ; porquanto a carnara não diz dis
linctamenle que seja este ou aqne\le deputado; 
mas pela aput·ação qne faz, eliminando um 
outro collegio que mais ex.orbifou, declara os 
que obtiverão a maioria da província. Se, por
que um ou outro collegio abusou, as eleiçõe~ 
são nullas, não podia acamara proceder, como 
[ez, á respeito das eleições da ParahJba. 

Disse-se que por essa maneira viuhão os de
putados a ser da minoria e nl\o da maiol'ia. O 
orador deseja saber qual é o partiJo da maioríµ, 
pois que vê que ambos os partidos que na pro
víncia existem são numerosos e fortes : na.o se 
póde chamar maioria aquella qne não é espon
tanea ; assim pois não se pôde chamar maioria 
o partido que hoje administra. a provincia, dis
põe dos empl'egos, etc. 

Quanto ás representações de que se fallou, 
nas devem merecer peso, pois que sll.u obra ue 
dous ou tres indíviduos e n:10 da provincía. 
Tambem nao merece peso a represenlcição dos 
eleitores que nomeárão o senador: em tod,1s 
essas representuç-ões o que figurn é o espírito de 
partido. . . 

Passarei, continua o orador, á outr~ parte do 
discurso, que vem a ser a eleição do senador. 
Eu, senhores, não me deliberaria a foliar sobre 
este objecto, e até n:lo tocaria nelle, não só pelo 
respeito que lenho ao senado, mas lambem 
pela consideração em qlle tenho aquelle que 
foi nomeado e escolhido sena.dór, o Sr. Costa 
Carvalhot euja pessoa na.o só conheço, como 
sou seu amigo ha muitos annos, e cuja eleição 
desejaria <1ue n:1.o tivesse a menor nódoa : e 
muito menos que fosse eu a pessoa em que 
nisto fallasse, se nao fosse fo1·çado a entrar 
nesta materia1 por isso que tenho a combater 
uma emenda apresentada pelo Sr. ex~presidente 
de Sergipe e nobre deputado por S. Paulo. 

Estas eleições forao trazidas como um mo
delo, cert&mente ·para desmentir o que nellas 
se fez, e eu àigo que são um . modelo, porqlle 
nellas dominou a força, foi a em que houve 
m_ais subornot e em que apparece~ maior arbi
tr10 i Exporei á camara a maneira porque se 
procedeu a esta eleiçao, confo1·me as infor
mações das pessoas as mais fidedignas ; e de 
certo as não apretentaria se não as ouvisse 

quasi todas confirmadas pelo nobre deputado 
ex-uresidente àe Sendoe. Senhores, logo que 
chegou o Sr. ex-presidénte, os seus. primeiros 
cuidâdos se empregarão nas eleições a que se 
tinha de proceder pat·a senador, sendo e,;le o 
obJecto de seu m;;1.ior empenho, sendo o pri
meit·o passo que se di!n o combinar-se quaes 
del'iito Sí?l' as pessoas esco1hida.s para eleitores, 
e esta corribinação foi feita com o chefe de urn 
dos partidos que se julgou mais forte, isto é, 
q11e tinha a fo1·ça da provincia á sua disposição. 

Fci tas as ceduias1 cierào-se aos com mandanies 
dos batalhões tfa guarda nacional p,H'U que dís
tribuissem aos com mandantes de companhias, 
e estes aos soldados, tendo-se instantaneamente 
da.do ordem para que na provinda houvesse 
o recnllamento para a mat'inha. Os commnn
dnntes ser·virào-se desta ordenJ afiln de inti .. 
midar os soldaúos a receber as cedu!a:s. O Sr. 
ex-presidente já disse que houve es.se recruta
mento, e se o não dissesse, cu a mostraria co111 
utn rlor.umento feito pelo mesmo senhor, e é a 
fd/a feita á asseinbléa provincial.. ( O 01·1,,do1· 
le este documento.) Por (!onseqnencia n:'i.o ha 
d 11 vida algu rna que o recl'll lamento existia, e 
me parece qne esta ordem fl,i sómente para 
este fim, pot·que para se corrigirem os crimi
nosos nu.o er~ preciso recrutamentos. A ordem. 
foi sólllente p1ra intimidar os cidadãos, afim de 
aceil,,rem as listas que se lhes offerecião. Disse 
o Sr. ex-presidente que depois se revogou esta 
ordem, mas elle disse que sómente pat'a a vil!a 
das Larangeiras, ficando por · conseguinte em 
vigor em todas as outras freguezias. 

Tratou-se de designar os fogos que devia 
ter cada uma das fregllezias ; e como se fez; 
esta designação? Esla designação, em lugar de 
ser feita pelos parochos, foi feita pela vontade e 
arbitrio do Sr. ex-presidente de Sergipe, e elle 
ordenava aos parochos--dê tantos eleitores ;
elles dizi~o-não, devo dar tantos.-Dizia-lhe 
-se o não fizer mando-o pronunciar, estou de 
accordo com o viga.rio-geral pat·a o suspender, 
etc.-E qual seria o parocho, senhores, qne re
sistiria a esta ord1;m ? E na provincia de Ser
gipe, onde, quando um cidadãu é pronunciado 
fica-o par·a sempre, por isso que se não reune 
o jury ? Por consequencia os parochos havião 
dar o numero de eleitores que o SL·. ex-pre-

. sidenle ordenava, e um que teve mais energia, 
teve tantas contestações que foi obrigado a cedei·. 
Se acaso este pt'Ocedimento fosse geral em todas 
as freguezias e parochos da provincia, eu não 
estranharia tanto ao Sr. ex.-presidente ; mas 
é que só achou demarcado o numero de elei
tores naquelle partido que nil.o era; como elle 
chamou, da maioria. 

Senhores, a lei das eleições mnrca a attri
buiçrto de apresentar o numero de eleitores aos 
parochos, e se elle!S abusá1·ão, competia ao Sr. 
ex-presidente responsabilisal-os~ ~ pã(? dizer -
dê tantos eleitores. ·· · 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:44 - PÃ¡gina 10 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720 SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1839 
Eu posso demonstrar o que l1ouve na occa

sião das eleições. Na freguezia das La rangei ras 
apresentou-se um batalhuo de guarda nacional 
com o seu com mandante na porta da igreja: 
disse-se que era para n revista : a revista 
fez-se, mas foi nas listas, afim de conhecer-se 
se as listas que tinhão os guardas erão as 
mesmas que se lhes havia dado, e se entre
garem outras idenlicas áquelles que . ainda as 
nào tinhão ·recebido, e tres guardas que as nllo. 
quizerãO receber forao presos. Este facto parle 
está confümado pelo que disse o nobre de
putado : e\le disse que a revi!:ilu era de costume, 
e pessoas que assistirão á eleição assegura.o 
isto ... 

O SR. PACHECO : - Prove. 
O SR. MARCELLJNO DE BRITO : - Provo com o 

testemunho de pessoas muito fidedignas que 
presenciárão o facto: e cujas cartas tenho aqui, 
e ú nobre deputado, em parte, cotifessou tudo 
isto. Disse o nobre deputado que teve denuncia 
deste facto, ou lhe constou que se queria fazer 
uma representação a tal re.speito. Que pl'ovi
dencias deu ? Mandou informar ao cominan
dante ; e o que havia elle dizer? E porque 
nessa occasi:10 não se portou com a mesma 
energia com que se portou com o parocho 
da freguezia do Soccorro? Mandou ouvir ao 

· commandante do batalhão ; e elle liavia dizer 
que passou revista em listas? Não. O nobre 
deputado contentou-se sómente com esta infor
maçâo .. Depois d~ feita esta revista, o bataihão 
entrou. na matriz a dous de fundo- (nllo se 
dissolveu). sentarão-se os soldados nos bancos 
que ha vião, e os outros cidadãos ficat·ão em pé ; 
e porque um cidadão foi fazer á mesa um 
protesto a este respeito (é o Sr. Manoel JoaquiJll 
Fernandes de Barros)~ foi insultado o mais 
possh·el, e qualqueL· palavra: que dizia era acom· 
panhado de grilos fóra, pat-ije, 11nal'Vado, ete.; 
e chegou a ponto de, para se livrar de algum 
desaatre maior, sahir da igreja acompanhado 
de pessoas que com el!e se retirarão, ficando 
pol' const:quencia a votação quasi circumscripta 
a esse batalhão da guarda nacional. Pois não 
teria um cidadão o direito de fazer um protesto 
á mesa eleitoral ? .•• 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Sem duvida 
alguma. 

O SR. MARCELLTNO DE BRlTO :-Seria isto im
prndencia, como disse o Sr. ex-presidente? 
Este cidadão, pois, vio-se no risco de até 
perder a vid~ por ter feito effectivo um 
direito que lhe era indisputavel. Porém, se
nhores, além do que se fez ao Sr. Barros, 
tentou-se· levar a perseguiça.o mais adiante; 
inventou-se ou fó1jou-se de proposito uma. 
denuncia de que o Sr. ~arros tinha gente 
a1·mada no seu engenl10 para atacar a villa ; 
mandarão logo tropa, e o galante a este respeito 
é que em lugar· de cercarem 9 engenho. do Sr.· 

Barros, forao cercar e dai· busca na casa do 
engenho do Junco, que pertence ao coronel 
Horta, e depois retirarão-se; mas sabendo o 
Sr. Barros que novo tl'ama se lhe armava 
talvez para o assassinarem, sahio precipitada
mente da província e se foi refugiar na villa de 
Maceió, província das Alagôas, aonde está 
presentemente. 

Isto é· o que aconteceu em Larungeiras. E 
no Sotcorro? Eu leio á camat·a 11ma acla qne 
servio rfe dipfoma aos rleilores, eu leio o 
diploma tle um eleitor. ( O nobt·e deputado lê 
e&te .d-iplmna.) lslo é uma acta que se lavrou, e 
que o Sr. _ex-presidente disse que foi lavradu 
por pessoas menos patl'ioticas, e que um do~ 
mernb1·os da mesa denunciou que não havia lu.l 
coacção, E' verdaue que um delles se assigna 
vencido quaalo- á coacção, mas não nega os 
outros factos, e _ demais a mais o Sr. ex-pre
sidente decidia essas duvidas que occonerão 
nas assernbléus parochiaes, não o podendo 
fazer, porqne a lei é c:lar~,, e dir. que todas as 
duvidas {Jue occorrerem sejão decididas pela 
mesa: Convenho que s(mdo consultado dissesse 
a :ua opinião, mas não irnpel'utivnmente ... 

O Sit. NuN~s M.AcaAno :-Apoiado. 
O Sa. MARCELtn;o DE BRiro: - Devia dizer 

simplesmente a sua opiniilo, e á ,mesa competia 
decidir. Aqui estão os documentos, os proprios 
officios d_o nobre deputado. (Apontando para -
os doemnentos.) 

O SR. PACHECO :-Não quer accusar-me? 
O SR. MARCELLINO DE BRITO: - Na.o, e nada 

diria se o nobee deputado na.o nos viesse aqui 
dizer- qne estas eleições erão as melhores·, e 
se nao dirigisse particularmente a mim. Estou 
roe defende11do das arguiçõ~ que o Sr. depu
fado me fez. 

Senhor·es, não foi só nest,, viUa que se 
fizerão estas cousas; na villa da Divina Pastora 
tam bem se procedeu do mesmo· modo, pos
tárão-se sentinellas nas portas da matriz, e 
mesmo ao pé da mesa o paroeho foi esbulhado 
das attt-ibuiçõcs que lhe dá a lei sobre a inge
rencia que póde te1· na escolha das pessoas que 
sao propostas para membros da mesa, e· taes 
insultos soffreu . que abandonou o seu lugar, 
sendo um parocho bastante velho e respeitavel, 
ao menos pela idade. · · 

Os votantes qtJe não erllo desse partido cha
mado da maioria tambe~l .. não votárão nessa 
fr:eguezia; forão obrigados a sahir e a deixar de 
enlt'ega1; as cedlllas. Na villa do Rosario acon
teceu o mesmo, ~no houve sentinel las na porta 
nem ao pé da mesa; mas estando já as ce
dulas recolhidas na urna, o juiz de paz que pre
sidia a mesa, · não sei porque motivo, foi man
dado sahir, e por uma portaria se mandou que 
entregasse a vara ao jt1iz supplente. Eu - refiro 

· factos que são accusados e~ cartas de pes- · 
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SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1839 721 
soas que assistirão ás eleições, e até forão 

. membros da mesa. 
O juiz snpplente, tomando posse da vara, foi 

á urna que eslava fechada, tirou as cedulas que 
quiz, e admiltio outras que ·lhe forão entregues 
em massos por du,1s ou tres pessoas; e porque 
dous membros da mesa quizerão protestar 
contra taes illegalidades, forão trrilados por lal 
fómia que se virão obl'igados a retirarem-se e· 
a irem para suas casas. 

Tambem na ltabayaninha houve iguaes oc
cmrencias: o juiz de paz se retirou e f'oi suh• 
stiluido pelo supplente. Em. conclusão, posso 
asseverar á camara que um partido só foi o 
que votôu para a eleição de senador, o outro foi 
excluído inteiramente, e isto, senhores, se 
mostra pelo resultado das eleições. E' possivel 
que em uma provinci.=i que lem dous partidos, 
ambos fortes e pode1·osos, se fizesse uma eleição 
com quasi unanimidade ? 

. Mostra-se claramente que os eleitores todos 
sahirão de um partido. Não duvido qL1e o Sr. 
Costa Carvalho, pelo seu nome, pudesse ter uma 
votação unanime: mas o mesmo de certo 
se não podia dar a respeito dos outros con
templados na lista triplice, que pel'tencem a um 
pat·tido. 

Além disso, senhores, outras medidas illegaes 
farão tomadas pelo Sr. ex-presidente; eu 

· tenho aqui os seus officios com que o posso. 
provar. ( O Sr. depittado lê um officio.) Ora, se
nhores, poderá negar o Sr. ex-presidente que 
esta medida é contraria á ieira da lei? Eu 
acho que quando a pi-irneir.a autoridade in
cumbida da execução de urna lei é a p1·i
meira que a infringe, é sempre horrorosa a in
fracção ! (Apoiados.) 

Eu vou lambem lêr a resoluça.o a que se re
fere o officio do Sr. ex-presidente; a resolução 
é de 29 de Julho de 1838. ( O nobre deputado lê 
esta resolução sobre as eleições.) Esta liberdade 
que dM as instrucções serve na.o só para com
modo dos eleitores, mas mesmo para se dimi
nuir a força das caballàs, que podem ser muito 
poderosas quando muitos eleitores estr10 re
unidos, por_ isso que podem sujeitar-se uns á 
influencia de outros. E se a lei deu tão sómente 
este arbitrio para múltiplicar, como se póde 
dizer que restringindo-se usou do que manda 
·a lei ! Disse o Sr. ex-presidente que fez isso 
porque desconfiava que nestes collegios que 
supprimio poderião ir para a mesa homens 
que falsificassem as. actas, corno o fizerã.o 
nas eleições passadas. Mas pon1ue não to110ou 
a mesma medida a respeito dos collegios do 
outro partido, que tambem falsificárão as 
actas? E' celebre que o Sr. ex-presidente só 
desconfiasse de um partido! A razão principal 
disto tudo, é porque se queria sujeitar os 
eleitores desses collegios ás influencias dos da
quelies a que ficárão pertencendo, com cuja 

'.l,"QMO 11 

votação se contava segura pela maneira que se 
pretendia ..... 

O SR. PRESIDENTE :-Acha-se na casa o Sr. 
ministro ..... 

O SR. MARCELLIND DE BmTo :-Eu me sento, 
apezar de ainda ter que dizer, e continuarei 
amanhã. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. ministro da justiça e11tra com as for· 
malidades do estylo, e na sua presença continua 
a discus::;ão do orçamento da repartiçilo a seu 
ca1·go. 

São lidas· e apoiadas as seguintes emendas : 
<e Ao capellão das missas ao meio-dia na ca· 

pella imperial 200$. 
<e Paço da camara dos deputados, 21 de Agosto 

de 1 s:~ 9. - lJ.f ontezuma. )) 
« Ao§ 5.º Na ernenda que marca um conto 

e duzentos mil réis para o bispo D. Thomaz de 
Noronha, accrescenle-se a clausula-desde já.-
_Peixoto de .Alencar. - Bandeira · de lJ.fello.
B~stos de Oliveira. "· 

O Sr. Limpo de Abreu : - Sr. presidente, 
eu vou expôr ao nobre ministro da justiça os 
motivos que teve a commissão para fazer as re
ducções que conslão do parecer da cornrnissão. 
Estes rnotivos a.inda subsistem depois das ub
servações feitas por S. Ex. ; por isso o nobre 
ministro não estranhará que a cornmissão inste, 
corno lhe cumpre, por cada uma das reduc
ções propostas, não annuindo a faíl.er alle
ração alguma nas emendas q11e teve a honra 
de submetter ao exame e deliberacão da cu-• mara. 

Antes disto, porém, ser-me-ha permittido de
clarar ao meu illustre amigo, deputado pela pro
víncia da Bahia, que eu entendo que alguma 
razão teve elle para estranhar hontern que a 
commissão não desenvolvesse mais as observa
ções moraes que devia fazer sobre·· a]gnmas 
cifras de despezas. O motivo que teve a com
missão para não fazer estas observações é por 
que devendo baseal-as sobre informações offi
ciaes, ou documentos que lhe fossem . pre
sentes, a comrnissão não pôde colher nem urna 
dessas informações· nem obter nenhum desses 
docL1mentos. Poderia, é verdade, a commissão 

_ pedir ao govemo taes esclarecimentos, mas o 
meu amigo t;abe rnuito bem que se ella fizesse 
este pedido de informações e documentos, che
garião elles tão tarde que a commissão não po
tforia a tempo apresentar um parecer que aliás 
convinha que fosse quanto antes discutido ; to· 
davia na.o terei duvida alguma, quando lível' de 
sustentar cada uma das emendas da com- -
missão, ou quando tiver de fallar sob1·e 
algumas cifras de despeza, de fazer sobre a 
moralidade· daquellas em-endas · e destas cifras 
algumas observações1 e eu m1,1ito me li-

• 91 
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songcarei se por ventura etlas agradare1n ao 
meu nobre amigo deputado pela província da 
Bahia. 

O relatorio do Sr. ministro da justiça nos offe
rece em primeiro lngar alguns objeclos que 
parecêrão á commiss~o · dignos de alguma at.
tem;ão. Um deste!) objectos, que eu não.duvi
darei triize1· á consideração da \:amara, é a con
fiança que muslrn o nob1·e ministro da justiça 
em 4ue a exacta obse1·v.mcia da lei e o respeito 
que se deve consagt·ar ás insliluiçacs do paiz, 
será na pcrsuasao de S. Ex.. un1 dos meios 
cflicazcs de rcstubeleccr a ordem e lt'anquil
lidade publica em o impcrio do Brc1zil. S. Ex. 
se moslrn mc:smo até cedo ponlo infcnso 
ás medidas violentas e excepcionaes que forllo 
Jledillas uo tempo de algun:; de seus antc
cesi:;ores. 

Quanto á instituição do jury, o Sr. ministro 
da ju;:;.tiça lambem parece contentar-se com 
niuito poucas modificações ; S. Ex. diz que elle 
apenas quizera que se aquila.tem melhor as 
qualificações dos jura<los ; deseja S. Ex. dar ao 
paiz ju1·ados probos e intelligentes : nada póde. 
ser mais razoavel. E' sem duvida isto uina 
victoria que nós devemos considerar obtida 
pela nomeação do nobre minist1·0 da jus-
tiça. · 

Fallando da tranquillidade publica que tem 
sido perturbada em algumas pt·ovincias do itn
perio, o nobre ministro da justiça refere al
gumas providencias que se \omárilo ácerca da 
proviucia do Rio Grande tlo Sul ; e consistem 
ellas na continuação da applicação da lei de 

·•Suspensão das garantias, e igualmente na con
cessão d'amnistia a algumas pessoas compro
meltidas na rebellião daquella província. i\f ão 
faz, poréll), o nobre ministro da justiça menção 
especial de um celebre aviso expedido pe]o seu 
antecessor ácerca daquella provincia. Eu de
.sejaria merecer informações a este respeito, 
porque entendo que fói uma das medidas mais 
perigosas, e direi mesmo ana1·chicas, que podia 
tomar um ministro que não sabia prever o 
futuro ! Refiro-me a um aviso de 19 de No
vembro de 1838, ao aviso vu]garmente chamado 
-da-:; surras.-Em virtude deste aviso o ex
ministro da j11stiça determinou, lº, · que fossem 
castigados com 200 a 1,000 açoites os escravoi, 
que na província do Rio Grande do Sul fossem 
apprehendidos·no serviço dos rebeldes ; 2°, que 
os esçravos que.servindo aos rebeldes se apre
sentassem ás autoridades legaes, não só fossem 
amnistiados .como além dis:so ficassem liVL·es. 
Na terceira· parle deste aviso estabelece o ex
ministro da justiça a maneira porque deveráõ ser 
indemnisados os senhores dos esct"avos. Eu üão 
(aliarei nem dà primeira nem da ultima dispo· . 
sição do av.iso ; fallarei unicamente da dispo
siço.o do aviso que manda que sejão declarados 
livres os escravos que,\êstando ao serviço dos 
rebelc.les, se apre~enlarem ás autoridades legaes. 

Pa.t·ece que não se podia tolfiar uma medida que 
pudesse ser mais prejudicial á justiça, á ordem 
e á tranquillidade publica ! Quando o ex
ministro da justiça adoplou urna medida lã.o ab
surda., nao devia clle temer que em qualquer 
oulra proviocín onde desgraçadamente rom
pesse alguma desordem, os escravos procurarião 
engl'Ossal-a. pelo seu numero, esperando intulir 
tal 1·eceio ao gove1·no, que o obrigussem a 
offcreccr-lhes LL liberdade, como acabava de pra
ticar-se para o Rio Grande? Portanto, eu offe-
1·eço estas r:..•ílexões (que nilo desenvolverei) ao 
nobre minist1·0 dt\ jui;\i1:a, e desHjnria s .. 1ber se 
tambe111 esta medida n:10 f.em ainda sido de
rogada nem modificada pol' algum moilo ; se o 
Sr. ministro el.itá dispo~to e decidido, apesar de 
tudo, a respeitar e:.te aviso, que em minha opi
nião tão inl'en::;o póde set· aos pl·incipiosde ordem 
e tranquillid,1de publica, como me parece ter 
mostrado a S. Ex. ? 

A commissão obse1·vou que no orçamento 
pam 1840 a 1841 ha algumas rubrica!:i de des
peza que excedem aos orçamentos antedares, 
e uma dellas é a que se deve fazer com a re
lação .do Maranhno. Este excesso de despeza 
procede .<.le ter o Sr. ex-ministro da justiça 
nomeado mais desembargadores para esse 
tribunal. Ainda aqui, Sr. presidente, a com
missão teve de reconhecer a facilidade com que 
es~e ex-ministro da jusll~a violava as leis,. sem 
mesmo pouet· justificar actos de tal na,lureza 
com a necessidade do serviço publico! Poderia 
a commissão sem duvida contestar ao ex
minislro da justiça o direito de nomeardes
embargadot·es1 quando é certo que o numero 
de dese_mbargadores ·que havia era mais que 
sufficiente para gne cada uma das relações do 
imperio pudesse ter 14 desembargadores, que é 
o numero que pi:u·ece necessario para o serviço 
das relações, em Yirtude do regu]amento que 
se lhes deu, e á vista da maneira por que certas 
cousas deveLn ser decididas ; mas o ex-ministro 
da justiça, augmentaudo o numel'o dos desem
bargadores da relação do Maranhão, quiz fazer
alarde de que taes despachos não erão recla
mados pefa necessidade do serviço publico, e 
que elle os fizera por outros motivos, quaesquer 
que elles seja.o, inteiramente estranhos ao ser
viçQ publico; porquanto eHe nomeou pnra 
memb1·os desta relaçãO a indivíduos ou magis
trauos que lá não podião ir, por serem membrns 
ão corpo legislativo ! Segue-se daqui que não· 
foi o amor e zelo do serviço publico, mas uma 
outra qualquer cousa estranha inteiramente ao 

. serviço publico quem dirigia a esse ministro 
arbilrario nos despachos que fez! 

Mas poder-=se-ha pol' ventura dizer que esse 
ministro seguia algum outro principio dejustiça ?. 
Que esse rnini~tro scguio, por ex.eà1plo, o prin
cipio dicl antiguidade P 'fambem nãO, porque se , 
prova que a]guns magistrados que farão des- · 

· pachados para a relação do Marauhào erao e . 
., 
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são muito modernos no exercicio da magistra
tura, e que esse ministro preteria a juizes de 
direito muilo mais antigos. Po1 tanto, á vista 
de ludo isto, é claro que, entre outros muitos, 
foi este mais um aclo de injustiça e arbi!rio 
quP. esse ex-ministro praticon, quando procedeu 
á nomeaçao de novos desembmgadores para a 
relação do Maranhão. Se por ventura quizcsse 
a comrnissM seguir o e-xemplo rio ex-ministro, 
que n11nca respeitou principiost poderia lalvez, 
como elle em outra occasinot propôr a sL1ppress!10 
desta despeza; mas enlundl'n a commissno qne 
devia re~e1·va1· para mellwr tempo uma denuncia 
e accmmçno em fúrma contra o ex-ministro da 
justiça, nAO só por esln flagrante \'iolaçilo da 
lei e abuso de poder, corno po1· outros ados de 
igual e superior criminalidade que têm sido 
presentelS á camara. 

A com1nissâo, Sr. presidente, pussurá a jus
tificar algnm:1s· das reducções que propõe. No 
§ 111 d1> al't. 3º prnpõe a commiss~o uma re
ducção que se refere á sccrela riu de estado. O 
nobre ministro da justiça quiz hontcm jnstific-ar 
a ne~'.essidade de conset·var-se ti:11 qmtl a quantia 
pg<.Jida no orçamento; mas não me pai·eceu 
que S. Ex. tivesse pro,,ado sufficientemente a 
sua asserção. S. Ex. me parece ter dilo qne 
este augmenlo de despeza era justificado, em 
consequencia de ser· necessario imprimirem-~e 
certos actos da secretaria. Mas como esta ne
cessitlade não é posterior no orçamento apre
sentado para o anno de 1839 a 1840, antes 
existia nesse tempo como agora, não ha motivo 
para se fazer semellrnnle alteração. Se essa 
despeza era necessaria, já o era para o anno de 
1839 a 40, e se apezar disso não se pedio 
maior qmmtia do que aquella que agur-a é arbi
trada pela commissao, pa1·ece que essa mesma 
quantia deve ser conservada. 

Ao § 4º, qne trata elas guardas nacionaes 
propõe a commissão uma reducção de 70 contos, 
por isso que o Sr. ministro ped~ 200 contos 
e a commissão apenas lhe concede 130. O 
nobre deputado pelo provincia da Bahia exigio 
l1ontem .. que a commissão lhe provasse quaes 
os motivos porque. ella fez e:;ta · reducçao. Eü 
já disse a esse nobre deputado, meu amigo, que 
nenhumas informaçõt!s e documentos fora.o 
presentes á commissão ; mas a razão em que 
ella fundou a sua· reducção consiste em que 
esta fpi a consignação qne se concedeu ao go
verno na lei anterior. Se· porfanlo o corpo 
legislativo julgou então que pá"ra o serviço 
da guarda nacional não era p1·ecisa maior 
quantia do que a de 180.contos, me parece 
que, para esta quantia ser elevada, incmpbia 
ao ministerio apresentar as provas, e não a 
commissão dar as provas de. reducção. Esta 
razão seria bastante para justificar a com
missão ; mai além della teve a commissAo 
outro motivo para offerecer a reduc:ça.o de que 
se trata. A commissão poderia talvez ser incre-

pada com mais justiça, de não propôr uma 
reducção maior na quantia pedida. Por t1ma 
das )eis anteriores, que forão approvadas na 
sessão passada, o minislerio foi aulorisado a 
destacar 4,000 guardas nacionaes, e sujeitou a 
eslcs guardas na cionaes a toda a disciplina da 
lropa de 11.1 linha. O,a, quando as guardas na
cionacs fazem o serviço de corpos destacados, 
ficAO sujeitas .10 111 inislerio da gue!'ra, e na.o ao 
da jm,tiça: portanto, todas as despezas que se 
houverem de fazer com esses 4,000 guardas 
nacionaes de corpos destacados, devem correr 
pela reparliçno d:.1 gnerra, e produzir, portanto, 
uma dimiuuição de despeza na repartição da 
justiça. 

E' pois mais urna razão que leria a com
missão para aindu reduzir mais a cifra desta 
despeza. A comrnissã.o concordq com o nobre 
deputado pela província da Bahia, em que a 
economia não con~iste em fazer córtes arbitra
rios, consiste sim em nào dar ao governo 
mais do qile aquillo qne lhe é absolutamente 
indispensavel para preencher e Sêilisfazcr a 
um ramo qmdquer do serviço publico. Os 
diversos ramos do serviço pu·blico devem ser 
dotados com as consignações precisas para satis
fazer-se o serviço. 

O SR. MoNT'EZUMA :·-Apoiado. 

O SR. LIMPO DE ABREU :-Sendo essas con
signações preci:ias, devem dar-se, do contrario 
o serviço se resenliria da .,.falta rle meios, e 
então em lugar de economia haveria p1·ejuizo e 

. transtorno de serviço. Mas não me parece que 
neste caso esteja a reducção proposta pela com
missão de que tenho a honra de fazer parte ; 
ella attendeu não só à razão geral ·que acabei 
de expender, ·como lambem á outra que pro
duzi, de que alguma diminuição deverá haver na 
despeza com os guardas nacionaes, em virtude 
da lei que já citei. 

Ao § 10 propõe a commi!!são uma diminuição 
de 2 contos. Esta diminuição proposta funda-se 
em que tres juizes de direito que são contem. 
piados no orçamento, sendo membros do corpo 
legislativo, nfl.o devem, durante a sessão, i:eceber 
a parte correspondente dos seus ordenados. O 
nobre ministro da justiça contestou esta re
ducção, proposta pela commissAo, dizendo que 
era estylo que os ordenados que deviao ser re
cebidos pelos juizes de·direito, membros do 
corpo legislativ·o, erão cobrados por aquelles · 
que os substituía.o no exercício durante a sessllo. 
Eu não sei, Sr. presiàente, desde quando data 
este estylo. Eu não sei se esse uso e estylo é 
tal que constitua direito consuetudinario a 
favor das pessoas que reclama.~. o estylo em 
seu beneficio. Além de faltarem a e~se estylo 
taes caracteres, eu creio que elle se oppõe marii· 
festamente á nossa legislação actual. O nobre 
ministro da justiça citou apena!:1 o . parecer do 
conselheiro procurador da corôa a favor desse 
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72-1 SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1839 

eslylo. Posto que eu preste toda a consideração 
á autoridade que póde provir do parecer deste 
distincto magistrado (apo_iados), eu creio todavia, 

· ~ue, nã.o havendo uma lei expressa que jt1sti
fique a prelençã.o dos juizes de direito que substi
tuem os que t·stão occupados no corpo· legisla
tivo, essa opinião não devêra merecer o assenti
mento do governo. S. Ex. accrescentou que lhe 
parecia justo que os magistrados de que lenho 
feito mençllo perceba.o os ordenado:; dos outros 
impedidos, por isso que elh~s ficão sob1·e
ca1·regados de lrahalho. Esta opinillo me 
parece sómente espcciosa. Se acaso é neces
sario que no municipio do Rio de Janeit·o 
haja cinco juizes de direito pat·a despachar 
os feitos, se ficarem iómente dous em excr
cicio, o serviço publico ha de sentir, supponho 
eu, grande fal_ta : dous jnizes de dit·eito nllo 
poderáõ dar expediente ao mesmo numero de 
processos á que devem razouvel nente dai· ex
pediente cinco juizes. E se muis algum trabalho 
se lhes accmnula, elles tum bem percebem etllO· 
Jumentos relativos a este trabalho ; e portanto 
n:10 servem de graça. Como não ha lei nenhuma 
que lhes permitta ~ percepção dos ordenados 
por inteiro dos magistrados a quem substituem, 
creio que o Sr. ministro deve faz.er ces:;ar esta 
pratica, que na minha opiniãO é abllsiva. 

O Sa. VAz VIEIRA :-V. Ex. mesmo foi o pri
meiro que a mandou observat·. 

O SR. Lu&Po DE ABREU :-Ao § 18 propõe a 
cotnmissão uma reducçao consideravd : esta 
reducça.o é relativa á despeza que se faz com o 
corpo de municipaes permanentes. Peço á ca
mara qu~ preste alg11ma altenção ao· que vou 
dizer sobre este objecto, que me parece muito 
importante. O corpo rnunicii:>al pe'rmanente tera,· 
desde o tlia da sua creação, feito ao estado a dea
peza unicamente de 180:000$ por anno. Foi esta 
mesma quantia que ainda se consignou na lei 
que actualmente rege. No orçamento, porém, 
para 1840 a 1841, orçamento que eu jã disse que 
creio não ter sido elaborado pelo nobre ministro 
da justiça, pede-se nada menos de 27 4:853$800, 
havendo, portanto, um ex.cesso de despeza de 
mais de 90:000$. O Sr. ministro da justiça 
apresentou um mappa para justificar este ;lug
mento de despeza ; depois fallarei sobre o 
mappa. Fundou-se tambern o St·. ministro da 
justiça nos serviços relevantes que este corpo 
de municipaes permanentes tem pt·estado ao 
estado desde o dia de sua creação. Não con -
testo a importancia desses .serviços, sou o pd
meiro a reconhecêl-os e a louval-os; mas não 
se deve de maneira nenhuma tolerar que, ~ pre- . 
texto de serviços importantes, se fação despezas 
tllo extraordinarias. Se acaso se póde fazer a 
despeza de 274 çontos por anno com o corpo 
de mur1icipaes permanentes para policiar o mu
nicipio do Rio de Janeiro, então eu desejaria 
que a policia se estabelecesse sobre bases in-

teiramente difl'erentes, e para estabelecêl-a 
sobre b<lses inteit·amente differentes eu creio 
que seria mnis qlle sufficiente a q11antia .de 
27 4 contos de réis que ora se no:; pede. Sr. 
presidente, o corpo legislativo adopto1.1, em J.O 
de Outubro de 1831, uma lei pela qual auto
risou o governo para crear urn corpo de mu.
nicipaes permanentes no município do Rio de 
J.lJ1eiro, com duas clausnlas: a 1ª, q11e este 
corpo nn.o ex.cedesse de 640 pessoas, ú a 2ª, 1tlle 
com este co1·po não se poderia despender ma is 
do que 180 contos de réis. Emquanto subsistir 
esta lei, lei permanente e n1lo disposição que 
fosse inserida em alguma lei de orçamento, 
cu não julgo o governo autorisado para vir-nos 
propôr angmento algum de despeza com o 
co1·po de 11111r1 icipaes perrna11entes. Nós não 
podemos, na minha opiniM, por uma dispo
sição da lei do mçamento 1 revogar, e revo~1u 
sem exame algum circumslanciado e cfrcum· 
specto, urna hü permanente, qual é a lei que 
creou· o corpo de 111unicipaes permanentes a q11e 
me tenho referido. (Apoiados.) O governo deu 
urn regulamento a este corpo pelo decreto de 
22 de Oulllhro de 183·1. Este regulamento do 
governo foi approvado por uma resolução da as
sembléa geral, de 13 de Outubro de· 1832. 
Crerá a ca:Jlara que urn regulamento approvado· 
por uma resolução da assembléa geral tem 
sido quasi todo elle alterado e mutilado por 
decretos e disposições do governo ? E' sem 
duvida o qne prova o mappa que o St. mi
nistro da justiça teve a bondade de hontem me 
confiar; 

Por este mappa se podem observar as vio
lações que o governo tem praticado de toàas as 
leis e regulamentos que serven1 de .regimento 
ao corpo de municipues permanentes. O es
candalo, scnh0t·es, chega a ponto de apparecer 
neste mappa nma verba, pela qual se conclua 
que até a() orden·ança do ministro da justiça se 
deu a gl'ati_ficaçã.o de 120$ por anno. O mi
nistro da justiça sempre teve uma ordenança do 
corpo de municipaes permanentes, mas o ser
viço feito por esta orderiança foi sempee con
siderado como um servíçl? ordinario. Em lugar 
de ir mon_tar uma guard,1, elle era dedicado ao 
serviço do ministro, e não se lhe deu nunca 
gratificação alguma por este serviço. Eu quizera 
que o nobre ministro da justiça mo dissesse 
quem foi o ministro innovador que se julgou 
autorisado para conceder essa gratificação. Até 
no corpo municipal permanente vai appare
cendo o favoritis1110, e eu receiaria muito pela 
disciplina desse corpo, se por vent1ua não es
tives_se persuadido de que o nobre ministro da 
jüstiça ha de pôr cobro ao favoritismo, e ha de 
fazer com que d'ora· em diante a lei se cumpra, 
e ha de . fazer com que d'orà em diante não 
se despenda co,n o corpo de municipaes per
manentes mais do qu~ 180 contos de réis, que 
é · a quantia que a lei autorisa o governo para 
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despender. Se é necessario fazer-se alguma re
forma do co_rpo, se é preciso demittir os que 
têm obtido postos por patronato, por favori
tismo, demittão-se1 reduza-se o corpo a tal es
tado, que com elle se nno possa despender mais 
do que 180 contos de réis. 

Tem-se dito que as praças de primeira linha 
têm· quasi o mesmo vencimenio que as prnças 
do corpo de municipaes permanentes. Ou en 
estou completamente enganado, c.u o orçamento 
da repartição da guerra é uma mentira, ou 
então a proposição que tenho ouvido enunciar 
não é exacta : isto é, não é exacto que uma 
praça de primeira linha tenha quasi o mesmo 
vencimento que uma praça do corpo de muni
cipaes permanentes. Um soldado de caçadores 
tem de soldo 90 réis (é o que consta do orça
mento), tem de etape 200 réis, posto que este 
anno se peça 280 réis, e tem para fardamento 
60 réis; por isso todo o vencimento de uma 
praça de c:içadores é de 430 réis, ainda con
cedendo 280 réis para etape, como aclualmente 
se pede. 430 réis dia1·ios importão em 13$000 
por mez pouco mais ou menos, entretanto que 
uma praça do corpo de mnnicipaes permanentes 
percebe 20$400 por mez. P0t'lanlo creio que 
ha urna disigualdade muito consideravel. 

Disse-se mais que o corpo de municipaes per
manentes é muito pesado e oneroso, por isso 
que fazem a policia desta cidade: não duvido; 
mas elles lêrn tambem muitas condições a sen 

. favor. Em primeiro lugar, nllo são obrigados a 
servir o mesmo tempo que um soldado de pri
meira linha; em segundo lugar, não são obri
gados tambem a expôr a sua vida na g11errn Qomo 
nm soldado de primeira linha. Se e\les têm 
dado o nobre exemplo de ir auxiliar a tropa de 
primeira linha, não é por obrigação qllc tenha.o 
de o fazer, é por espontaneidade sua. Por isso 
mesmo merecem mais elogios aquelles que se 
têm prestado a este serviço, mas dahi não se 
segue qne sé possa affirmar que o serviço de 
um soldado do corpo de municipaes perma
nentes é mais oneroso, mais pesado do que o 
serviço de um soldado de primeira linha; en
tretanto a desigualdade do soldo está eviden
temente provada: o soldado do corpo de mu
nicipaes permanentes vence quasi o dobro do 
que vence um soldado de caçadores. Portanto, 
o Sr. ministro o que deve faier, e o que recom
mendo ao sc:u zelo, é observar exactamente a 
lei. A lei não o autorisa a despender mais do 
que 180 contos de réis. Faça S. Ex. reformas 
no corpo, reduza a despeza a essa quantia. 

Farei ainda u~a outra obset·vaç~.o, e vem a 
ser q•ie pP.lo mappa apresentado por S. Ex., 
consta que existem 909 praças neste ·corpo. Eu 
li o relatorio do nobre ministro da justiça ; delle 
no.o se conclue qual é o numero de praças 
efl'ecti vo desse corpo, quantas praças elle tem 
actualmente. Não sei tambem se o mappa que 
eu tenho aqui present~ se _refere ao estado 

effectivo do corpo ou ao estado completo : isto 
é, sa se refere ao futuro, considerado o corpo 
no estado completo, ou se se refere ao presente, 
e se o corpo está ou nl'lo completo. Se o Sr; 
ministro me pudesse dai· a este respeito al
gumas informaçõ@s, eu leria nisto muita satis
fação. MtlS o que consta, tanto do relalorio do 
Sr. ministro da jueliça como do mappa, é que 
ha uma companhia addida ao corpo de rnuni
cipaes permanentes: qne esta companhia 
al1dida soffreu duas consideraveis alterações ; 
uma foi dividir-se a companhia em duas, e 
outra, que é a que mereceu á commissão mais 
algum exame, foi a de se ler equiparado o soldo 
das comp.rnhias addidas ao soldo dos muni
cipaes permanentes. Sobre isto desejaria a 
commissa.o lambem obter do nobre ministro da 
jnsti<;a todas as intormações que puder dar com 
a lealdade que o distingue. Que companhia 
addida é e~ta ? Se esta companhia addida, hoje 
reduzida a duas, é composta de praças do 
corpo de municipaes permanentes, por que 
razão nao se chamao praças desse corpo? Por 
que rnzão conilervào a denominação de com~ 
panhias addidas? E se os companhias addidas 

· se compoem de praças que não pertencem ao 
cor·po de municiµaes permanentes, c01110 se 
equipnron o soldo dessas praças ao soldo dos 
mu n icipaes permanentes? Por que motivo se fez 
esta innovaçao ? 

Sr. presidente, o meu nobre amigo, deputado 
pe1a provincia da Bahia, ha de fazer justiça á 
com missa.o á .vista do que tenho ponderado á 
c~mara. Não reconhecerá elle que nenhuma in
formação teve a commissão para poder emiltir 
utn juizo seguro, para poder fazer á camara as 
obseevações moraes sobre dill'erentes rubricas de 
despeza que o nobre deputado tinha direito de 
exigir, e que a Cê\mara devia esperar da com
missao a quem fez a honra de nomear 
para examinar este orçamento ? As mesmas 
duvidas qoe teve o nobre deputado pela Bahia 
teve a com missão para não poder preencher 
dignamente o trabalho de q11~ foi encarregada. 
Oxalá que o nobre ministro da justiça, no cabos 
imrnenso que o cerca; possa dar á camara as 
informações q11e eu delle tenho exigido 1 Eu 
ain.da poderia fazer diversas observações sobre 
esse mappa ; eu ainda poderia patenteará camara 
a minh"a estranheza pelo grande numero de offi
ciaes, cabos e fllr1·ieis que tem cada companhia, 
e por outros muitos motivos que do mappa se 
deduzem. Ha de crer a camara que uma com
panhia que se chama addida tern · doze cabos P 
Emfim, Sr. presidente, dizendo eu que o favo
rfüsmo e o patronato parece ter já penetrado no 
corpo de munieipaes permanentes, ameaçando 
tal vez a disciplina desse corpo, tenho dito tanto 
q11anto basta para que o 'nobre ministro da jus
tiça vigie. e vigie quanto antes pela exacta'ob
servancia da lei, e proponha á camara qualquer 
medida que lhe pareça mais ·conducente para 

, .. 
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. termos uma melhor policia no municipio do 
Ri0 de Janeiro, talvez com muito menor des
peza do que aquella de 274 contos que se nos 
ped1::m para conservHr o corpo de rnunicipaes
perrnanentes. Concluirei esta parte do men_ 
discurso, dizendo que a commiss~o não está 
disposta a conceder mais um ceitil para esta 
despeza com o corpo de municipaes-pe1·ma
nentes. 

Segue-se o § 17. A rsle i-mragrnpho propõe a 
com missão uma reducção de 8:000$. Estarnbrica 
se refere a despezas eventuaes. O nobre de
putado pela província da Bahia, que hontem teve 
a bondade de offerecer algumas considerações 
sobre o parecer rla cnrnmissno, exigio que lhe 
declarasse eu o serviço que julgava compre
hendido debaixo da rubrica-despezas even· 
luaes. (Apoiados.) Q11ando se tratou do mi
nisterio do imperio, eu disse qne nma rubrica 
de soecorros p11blicos que subsliluisse a ruhrica 
de despezas eventuaes fazia. o com pi emento do 
or-çamento relativo a essa repartição. (Apoia
dos.) Quanto, porém, ás dcspezas qne se pedem 
para a repartiçiio da justiça, e se incluem na ru· 
brica - despezas eventnaes - eu creio que se 
deve entender que ellas têm refer:encia a certas 
medidas que o governo póde ser obriga.do a 
tomar pela policia. O meu nobre amigo députado 
pela província da Bahia disse rp1e se declarava 
a t'avor das despezns qne pudesse fazer a policia, 
r:omtanlo que a policia fosse preventora, e nunca 
provocadora. Ora, en mesmo no exame do or
çamenio da repartição, cuja discussào hoje nos 
occupa, tenho-me considerado no doloroso 
dever <.le fazer algumas cens1u·as sobre des
pezas que se pedem sem fundamento algum, 
sem que o serviço publico possa tirar as van· 
tagens que talvez outros senhores tenhão anlo· 
lhado ; mas pelo que peitence á policia do Rio 
de Janeiro, eu nM posso deixar de tecer os me
recidos elogios ao magistrado que se acha á testa 
rlessa repartição (n-u.m.e1·osos apoiados), e ás au
toridades publicas que sem duvida o coadj11vão. 
Foi o mesmo nobre deputado pela provincia da 
Bahia, meu amigo, que disse hon!em que no 
Rio de Janeiro a policia era administrada por 
tal maneira, que poucos erào os crimes que 
apparecillo qae pudessem classificar-se hor
rorosos (apoiados), e qt1e era muito pequeno 
tambem o numero·de outros qnaesquer crimes, 
posto que não merecessem a definição ou elas· 
sificação de crimes horrorosos. 

O Sa. ANDRADA MACHADO: - Tarnbem de· 
pende de maior civilisacão do municioio. - . -~,--º Sa. L1MPO DE A1.rn&u : - Portanto, eu 
supponho que lodos os Srs. deputados con· 
cordimiõ commigo 110 conceito que se deve 
fa~er do digno magislràdo encarregado da po· 
licia ...• 

O SR. ANDRADÃ MACHADO :-Apoiado, ninguem 
deixa de Jhe fazer justiça. 

O SR. L1MPO DE Aam:u : - .... e qu~ toda e 
qualquer consignaçno que se lb,e dér ha de ser 
ernpregada nessa policia preventiva que sem 
duvida nenhuma, exercida por esse magistrado, 
tem prodm.ido vantagens considera veis; não só 
ao nrnnicipio da côrh,-, como mesmo ao estado 
em geral. E' vet'rlade qne outras causas con
correm no rnunicipio do Rio de Janeiro para 
que a policia possa fazer aqui serviços mais i m · 
portantes do que em outras províncias ; mas 
isio ni'lo àeve servir para diminuir o con
ceito a que tem direito o chefe de policia, 
porque outros magistrados encarregados deste 
ramo da publica administração em ·tempo 
mesmo em qne a autoridade policial tinha 
mais arbitrio, mais força, e tal vez mais 
meios pecuniarios (apoiados), Mo consegnirl\.o 
os mesmos resultados, que sem tanto arbitrio, 
sem tanta força e sem tantos meios pe· 
cnnii-\rios tem conseguido o aclual chefe de 
policia. Serve isto tarnbem para diminuir as 
censuras que qna-.:;j todos 03 dias se dirigem 
r,ontra o no~so codigo do ·-processo. (Apoiados.) 
Se as autoridades creadas pelo codigo do pro
cesst1, se 0:1 juízes de paz do m1micipio do Rio 
de Janeiro, se os inspectores de quarleirao e 
outras ~ntoridades, ernfirn, fossem taes como 
ás vezes são apontadas por pessoas poueo 
affectas ás nossas instituições ( apoiados), creio 
que a policia do Rio de Janeiro nao podia 
achar-se no estado em qne todos nós nos 
comprazemos de encontrai-a.· Todavia, Sr. pre
sidente, na consignnçilo de$tinada para despezas 
eve:,tuaes a com1nistSão entendeu que devia 
fazer a diminuiç:10 de 8:000$. Examinada 
cada uma das parceilas relativas á policia, vio 
a commissàó que quasi todas as despezas q11e 
a policia póde fazer se achão previstas; e que, 
se uma ou outra despeza desta natureza n~o 
foi prevista, ella póde ser satisfeita com a 
quantia de 12:000$ que a commissão con
serv~. 

Se o Sr. ministro da justiça entende que a 
ruhrica -despezas evenluaes-deve ser substi
tuída por outra, a com missão não se opporá a 
essa substituição. Na.o vê, porém, a com missão 
um motivo assás ponderoso para que na re
partição da justiça a ruhrica -despezas even
tuaes- deva ser substituiria por üulra ; e por
tanto lhe .parece ~ais razoavel conservar nesta 
parte a rubrica -despP.zas eventuaes. . 

Creio q11e a commissão tem justificado suffi
cientemente todas as reducções que propôz, 
e tem oíl'erecido ao Sr. ministro· da justiça 
observações taes, que lhe parece que S. Ex. 
deixará sem duvida de insistir nog augrnentos 
que pede no seu orçamento e que ainda hontern 
pretendeu susteu tar. 

A commiss/lo do orçamento da repartição 
da justiça, entre outras representações que lhe 
forão presentes, vio üma feita pela administração 
da casa de correcçao, pedindo um augmento ~ 
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de consignação, afim de se podei' com facili
dade concluir aquelle edificio. O nobre' ministro 
da justiça tambem no seu · relatorio falia com 
especialidade sobl"e este augmento de con
signat;ão. A commissão não -se resolveu a 
annuir a esta represenlaça.o, não só porque 
está decidida. · a ouservat· com rigol' a mais 
estricta economia nas circumstancias em que nos 
achamos, mas lambem porque se recordou de 
que na sessão de 1838 o _antecessor do nobre 
ministro da justiça fez a este respeito uma 
proposta ao col'po legíslalivo. 

Esta proposta foi remetlida a uma commissão 
para s9bre cllu dar o seu parecer. Com effeilo a 
commissão deu este pa1·ecer. A propo:;la do 
uobre ex-mir1islt·Ó da justiça é sem duvida muito 
simples. Heduzia-se unicamente a pedir di
nheiro. Solicitava do corpo legislalivo que lhe 
fosse aberto um credito de 460 contos de réis 
em 4 prestações annuaes .para ultimar o t·aio 
mais adiantado da casa <le correcçao e res
pectiva officina, accrescentando que neste cre
dilo ficava incluida a consignação que se 
costumava fazer annualmente na lei do orça
mento. A commissão que teve de examinar 
eslu proposta annuio a ella ; mas con:io vio que 
se tratava de dar dinheiro ao governo, que tào 
facil foi sein duvida nesse tempo em o pedir, 
entendeu que devia addicionar nessa concessão 
algul'll;as cla~sulas ind\speusaveis 'Para que pu
desse melhor consegui1· o fim que µarecia ter ern 
vista o ex-ministt-o da justiça. Esla pt·oposta cotn 
o parecer da com missão acha-se impl'essa e fui 
distribuída pela camara. Entendeu portanto a 
commissa.o que o que em taes circumsta11cias 
convinha fazer era discutir-se a proposta, afim 
<le que a camara désse a sua opinillo soht'e 
este objeclo ; e que entretanto.que isto se não 
fizesse não devia a commissa.o pela sua parle 
concorr~r para innovaçã~ alguma.· Se acaso se 
lêr esta representação t'eita pela administração 
da casa de correcçãO, pode1·-se-ha sem dutida 
persuadir a ca.ua1·a de que convém augmentar 
essa consignação ; mas a commissão tirou um 
corollari~ differente, e _entendeu que, se a 
consignaçao arbitl'ada nesta parte para a re
partição da justiça não é sufliciente· para 
conservar tantos operados para dar expe
diente ao servivo em tamanha esct1la como 
aquella por que esse serviço é projectado pela 
administração da casa de co1·recç110, con
vém despedir alguns operarias, reduzir esse 
serviço e dar-lhe um melhodo é.lifft!rente, 
afim de que a consignação que o estado está em 
círcumstancias dt: prestar st"ja suffic.:iente e 
basle para este fim. No emt.mlo nao se oppõe 
a commissa.o, a1~tes deseja que a proposta e.lo 
nobre ex-ministro dajustiça entre quanlo antes 
em discussão. Quando essa oc<:asião cbegar, 
ella. não se recusará a emittii- com franqueza o 
seu parecer tanto ácerca do plano por que o 
edifleio deve ser continuado e concluido, como 

mesmo a respeito da quantia pedida nessa 
proposta. 

Ha outra emenda tamhem irn1)ressa, pela 
qual se pretende elevar a 600$ a congrua do 
thesoureiro das alfaias da capella imperial ; a 
do seu ajudante a 450$ ; a "do thesoureiro da 
sacrislia e dos confessores a 400$. Tudo isto sao 
augrnenlos de despeza, nenhum delles sufficien· 
mente justificado, ~a opióião da com missão, para 
que lhe possa dar o seu assentimento. Portanto 
tambem a i!ommissâo não póde votar por eslas 
emendas. 

Ha outra emenc.la que diz. (L~ a emenda do 
Sr. conego Freitas para que 8B consigne 600$ 
pm·a aati.1ação dos enca-rgos pessoaes dos 8 ca
nonicatos vagos. ) Esta emenda é .condicional : 
depende de se proverem, ou não, os canonicatos 
e monsenhoratos vagos ; mas como o nobre 
ministro <la jusliça declarou hontem que estava 
resolvido a dar cumprimento â lei que o auto
risou para preencher estas vagas, creio que esta 
emenda tem cabido depois desta resposta do Sr. 
minish·o. · 

Por esta occasia.o, Sr. presidente, fallarei 
lambem ern outra reforma para que a lei auto
risou o nobre ministro da justiça. Refiro-me á 
faculdade que elle tem para reformar a secrntaria 
de estado. Eu deploro que o corpo legislativo 
couferisse ao governo na sessão passada uma 
m cdida tão ampla e illimitada, que não offerece 
g1,railliu alguma nem ao lhesonro, nem ao 
serviço puulíco. Digo ao serviço publico, porque 
a lei nenhuma habilitação exige na:; pessoas que 
o governo possa querer nomear para cargos lao 
impo1·tanles : digo ao thesouro, porque tarnbem 
a lei não marcou nem .. 10 menos o maximo dos 
ordenados e do numero dos otliciaes <le se
cretaria que o nobt·e .ministro possa crear e 
nomear. 

Por maior que fosse a confiani:a que pudesse 
ter o corpo legislativo na administt-aça.o que 
acabou, se1·á diflicil comprehender a razão por
que as cainuas se recusárão a, offerecer ao 
menos estas .duas limitações de (q_ue ell tenho 
feito menção no exercicio da faculdade de no
mear officiaes de secretada. Na discussao do 
orçamento do imperio eu já tive a boura àe of
ferecer cst.as mesmas éonsidcrações ao nobre 
ministro da justiça, e as 1·epito hoje unicamente 
para vêr se o nobre mini:stro dá á commissa.o 
alguma resposta que a possa animar a offerecer
na te_rceira discussão .uma emenda no sentido 
que eu tenho fallado ; e para que S. Ex., no caso 
de convit' nesta emenda, offe1·eça á commissa.o o 
seu juízo, sem <.luvida. de alta. imporlancia pelos 
seus conhecimentos, e por se achar hoje escla· 
recido pela experiencia. A commissão espera o 
juizo de S. Ex.. sobre este importante objecto. 
S~ S. Ex. na.o quer procedei· desde já á reforma 
da secretaria de estado, e á nomeação portanto 
dos ofliciaes para o serviço, parece-me que 
haverã tempo para poder pas!:!ar no corpo legis~ 
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}ativo essa emenda, principalmente se ella f'ôr 
ãpoi,tda pelo nobre ministro da repartição d os 
nego~ios da jusliça e do irnperio. Então S. E:x. 
talvez se veja mais nas circumstancias de pud<;r 
bern desempenhar a ardua tarefa dessas no
ineações, e ver·se-ha lambem livre das insinua
ções do patronato, que nílo deixrw de s et· 
muito incommodas para um ministro que se di
riget como se dirige o nobre ministro da justiça, 
unicamente pelos principios de' rectidào e pelas 
insoíracões de sua consciencia. Desejára por
tanto merecer a S. Ex. o obsequio de -dar o" S€ll 

juízo sobre este objecto em particular, além d 1:1s 
oulras informações que tive a honra de solicilar · 
de sua bondade. 

O Sr. Almeida e Albuquerque ( ministro ~(t, 

,í1;~~tica) resoonde. nuanto à !'efor1na da secretar1:1 J-----1 J 1 -, l --

da justiça, que pouco haverá a fazer quanto ao 
pessoal, pois que, sendo 7 0s officiaes, será talv-ez 
necessario augmentar este nurnei-o com mais 
um para desempenhar as obriga\;ões inhercnl es 
a esta repartição. A principal reforma que llrn 
parece que a ·1ei tem em vista diz resµeilo 
ao arranjo, economia e distribuiçllo do lraball10. 
S. Ex., sobrecarregado com duas pastas, lta
balho superior a suas forças, não pôde ain,Ja 
oc•:upar-se de tão i in portante objecto ; mas ele
clara desde já que está resolvido a conservar o 
que existe, tratando de melhorar para o futul'."o. 
Declara que mnilo o sorprendeu o discu1~so 
do nobre relator da commissão. Não sabe cor:no 
se possílo fazer allusões de favoritismo e r>a
tronalo a um ministro que se apre:;;enta n:t 
casa com toda a franqueza, ministrando á 
camara e · á c:ommissão todos os dados p,1 ça 
que possa ajuizar bem sobre as necessi
dades verdadeiras, e não facticias, do serviço 
publico, dados ministrados não vocalmente, 
mas. por escripto, que sa.o mais perrna
nentes. 

A' vista do documento que hontem apt'c
sentou, S. Ex. esperava que o illustre_ relator Ja 
commissílo, reconhecendo a necessidade do 
augmento de. de~peza corn o corpo·de rnuni
cipaes-permanentes, reconhecendo mesmo a 
perfeiçllo da policia na capital do im perio, para 
a qual concorre sem duvida este corpo ; tcn do 
conhecimento, como não póde deixar de ter, 
melhor do que S. Ex.., de que este corpo se 
presta não só ao grande serviço de manter" a 
segurança publica na capital, como espontanea
mente se tem prestado ao serviço da campanha, 
pois que ainda ha poucos dias partirãO para 
Santa Catharina 80 praças deste corpo ; S. Ex:. 
esperava que o nobre relator da. commissão 
fosse · mais benigno a respeito deste rarno 
do serviço publico, e não quizesse restringil~o 
a ponto que colloque o governo em· eir
cumslancias muito peniveis e desagradaveis, 
· Quanto á consignação pedida para guardas 
nacionaes, S! Rx. lembra que já infurmo1t <1ue 

o accrescimo de despeza pt'ovém em grande parte 
rl,:1c, 1110.r•11;c--~nÃc..1.r-- fin t'll"l"\"\nmnY'llr.. rwfll'.l,_ ,r,,-,,. fn.r1r.V1.-.. 1.f
UG\.:J !.Y\.Jl.1101\,'VÇ~ ui.;:;: CU.J.J,,10,LJ,.JVULU yuç -::,e; lctól.;llJ uc::: 

todas as províncias, como, por exemplo, a das 
AlagÔélS, que pede µara esta despezu .50 contos de 
réis, quantia que considera sern du"JÍda exorbi .. 
lante, mas que menciona com o fim de fazer 
conhecerá camara a necessidade de se ai.tender 
a esta desueza com uma orestacllo na lei rio J. - . -- -- L- - ------,--- ---- --- --.-

orçamento. 

A'cerca dos vencim.entos dos juízes de dil'eilo 
rttlt:l ~~ruorn. nc::_,, lnn">'..~roC< ,·1.o. r1,1t.-.nC'.' :mnn.rl;.,-11""\,r,, i..-t'"''- V"-'.L lVI.J..L u~ Ju5u1.~.:, U.L, VU,LJ.V~ _L.IL.Jpçqauv;:,,_ 

S. Ex., quando fallou, ex.pôz o facto com toda 
a fra114ueza, e considf'rando a cousa no esbldo 
em que a aeliou quando entrou para o minis
teL"io, e:olando já então eslf's empregados na 
posse de perceberem estes vencimentos em con
seau·encia de uma oratica estc1belecida ha 
rmiito temµo, disse ~111 gel'àl que não Ih~ 
parecia justo que o thesot1t·o publico Sê locu
pleta:-;se com o trahalho que desempenhão em 
lugat· dos impedidos. Eutretanto, se a camara 
entende que deve ser suppriinida esta des
peza, S. Ex.. pede que declare ex.plicitamen te 
o seu pensamenlo, não só a respeito deslé 
como de qualquer outro objeclo, de modo 
qu~ a adminislrn.çil.o tenha uma norma que a 
guie. 

A memoria de S. Ex. nllO· é feliz, e 
por isso é possivel que tenha deixario de 
responder a algnmas interpellaçúes que lhe 
fossem dirigidas ; espera, · porém, que em 
tal caso o nobre relator da eomrnissao haja 
de as l'eproduzir, pois que S. Ex:. e:=;lá pro 111pto 
para dar todas as infomrnçõe;; ao seu al
CJ.nce. 

O Sr. Carneiro d.a Cunh;1,, convencido de que 
a organisaçao doe; jurados enlre nós · é muito 
defeituosa, esperou que o Sr. ministro, logo 
que tomou conta da pasta da justiça, vies~e 
fazer ao corpo legislativo uma proposta para a 
reforma desta importante instituição, da qual o 
orador é enthusiasta, e por isso deseja vel-a 
mell10rada1 para que ella produza no Brazil 
todos os bens que tem produzido em outras 
nações. · 

Outro ·melhoramento geralmente reclamado 
é o das cadê.is ; se houvesse no Bt'azil cadêas 
seguras e casas de cort·ecçlio, talvez pu
desse limitar-se a muito poucos casos a pena 
capital. 

O 01·ador lamenta que, tendo · apparecido 
na assem biéa geral e provincial tantos pro
,iectos para construcção de estradas, canaes, 
ele., lenha si~o esquecido este ramo do 
serviço publico, aliás digno de grande at
tença.o. 

Pede ao Sr. ministro que e1le informe 
quantos desembargadores ha despachados para 
as relações de Pernambuco e Maranhão, e Sf 
elles já forão para seus destinos. Crê que se 
elles não quizerem ir para seus lugat·cs, 
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deve-lhes ser suspenso o ordenado durante 
o intervallo das sessões. Deseja qu,e o Sr. 
ministro tenha .a coragem de apos2ntar 3 
desembargadores da rela-ção de Pernambuco 
que vendem a justiça, um foi na vel'dade 
despachado para· o ·Maranhão~ e assim se 
desmanchou aquelle triumvirato desembarga
torio, rnais dous ainda são alli conservados. 
Se o Sr. ministro aposentasse estes 3 desem
bargadores, o orador se persuade que a cn
mara o não accusaria ; mas se o nãü fizer, o 
orador apresentará neste sentido um projecto 
á casa. Rectifica nesta occasião um engano 
havido no extraclo do seu discurso proferido 
em uma sessão anierior. Não quiz compre
hender na sua censura a toda a relação de 
Pernambuco, torno se púd8 deduzir das ex
pressões - tribunal desembargatoriõ - quando 
o orador disse- triurnvirato desemblltg"lorio. 
Reconhece que na relação de Permunbuco ha 
muitos magistrados probos e honrados. 

Votará pelo augmenlo de despeza com o 
corpo municipal permanente, porque a julga 
muito b~m emp1 egada em um corpo que 
mantém a segurança de uma capital tão im
portaüte, rica e populosa, como a capital do 
imperio. Julga que a policia preencheria melhor 
o seu fim se fosse uniforme em todo o imperio. 
Faz mais algumas reflexões que não nos é 
possivel ouvir. 

.O Sr. Nunes Machado : - Nao com animo 
de angmentar 'as despezas do estc1do mandei 
uma emenda para que o thesoureiro das alfaias 
da capella imperial vença o ordenado de 600$, 
ete. (Lê, a sua e1nenda.) Este ordenado não 
augmenla a consignaçao dada para a capella 
imperial : eu . explicarei a cau:;,a disto. Em 
1836 ou 18371 requerêra.o os rninÍ!:ilros da 
capella imperial augmento dos ordenados ; a 
camara então entendeu que a sua pretenção 
era de razão e ju s·tiça, e lhes concedeu 
augmento, mas a lei foi concebida de modo 
que offerece duvida na pratica, e deu lugar a 
entender-se que o augmento de ordenado per
tencia só aos monsenhores, conegos e capellães, 
ficando de fóra o thesoui·eiro das alfaias, seu 
aj1ldante, os thesoureiros da sacristia e con
fessores. Alguns dos empregados não com
prehendidos no augmento requerêrão ao go
verno, fazendo ver que debaixo do termo geral 
-· capellães - esta-vrto, ·segundo os estatntos 
da capeJla imperial, comprehendidos todos os 

: juinistros, e o govel'no mandou então com
prehender no augmento do ordenado até aos 
ajudantes dos mestres de ceremonia; mas o 
thesoureiro das alfaias e seu ajlldante, e os 
thesoureiros da sacristia não cuidárllO de re
querer ao governo do mesmo modo que os . 
ajudantes e mestres de ceren1onia, mas re· 
querêrã.o a esta camara. O requerimento foi 
á ·commissAo do orçamento, que deu um pa· 

TOMO li 

recer favoravel, mas infelizmente para elles 
este. parecer nunca entrou em djscussao. Já vê 
pois a camara a injustiça de eslarem privados 
do augmento de ordenado estes funccionarios, 
entretanto que outros de menor graduacào estão 
percebendo. este augmento de - ordenado por 
uma simples declaraçno do governo. Ora, alfm 
da injustiça devo notar que a consignação para 
a capella está feita, e que 1 passando esta 
emenda, não se augmenta, e pelo contrario . 
ainda vem a sobrar na consignação 3:550$, con
tando ·se corn este augmento de ordenado. 
Tenho pois mostrado que este augmenlo de 
ordenado é· de direito e justiça, e que accres
centa a consignação. 

Com effeito, ponderosas forão as razões que 
apresentou o illustre relator da cornmissno a 
respeito do excesso de despeza feita com o corpo 
de municipaes permanentes ; digo !jlle para 
mim forão ponderosas, porque o illuslre relator 
da commissão se fundou na lei, e fez sentir á 
casa que o excesso de despeza feito com o corpo 
di:: muniçipaes permanentes e1:a contrario adis· 
posição da lei, por isso que a lei creadora do corpo 
de municipaes permanentes, além de marcar 
o numero de praças, marcava a cifra que se 
devia despender com elle. Mas peço licença não 
para combater de frente o argumento do il
lustr~ relator, mas para subm1.Jlter á sua con
sideração a seguinte pergunta : a capital do Rio 
de Janeiro está hoje no mesmo estado que 
estava em 1831, quando foi creario este corpo 
de rnunicipaes permanentes? O serviço deste 
corpo é hoje o mesmo? Se1d101·e:; 1 ha no nosso 
codigo criminal uma disposiçno que me serve 
de guia. O codigo criminal ctrnsidern crime os 
abusos do poder feitos cunlra o iuteresse pu
blico e particular, sem ulilidade e conveniencia 
puhlica. 

Daqui. resulta que semprE! que se pratica.o 
abusos não contra, mas para utilidade publica. 
sou inclinado a justificar taes excessos de poder. 
Portanto, se se prova, ou de algum modo se 
tem provado, que as necessidades da capital do 
imperio exigem do corpo de municipaes · per
manentes serviço em maior escala ; se se prova 
que é hoje preciso manter este serviço nessa es· 
cala maior, porque as circumstancias têm mu
dado, e não sào hoje as mesmas do tempo em que 
foi creado aquelle corpo : estou inclinado a votar 
contra a suppressão da commis~llo, e upcnas vo
taria a favor della se o Sr. miuistro du justiça qui
zesse convir em passar esta cifra para nugmento 

·das despezas eventuaes. Consla-me que o digno 
magistrado chefe de policia se acha fazendo o 
ensaio da policia dos watchmen, dos serenos 
ou invisiveis, e que já principiou cm duas 
rua~ importantes, que tal vez nilo seja conve
niente nomear. A camara sabe ~ importancia 
desta policia em uma cidade como a do Rio de 
Janeiro. Se pois o Sr. ministro conviei· em 
passar esta cifra, que corta a comm.issão na des-

U2 
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peza do corpo de municipaes permanentes para 
engrossar a cifra das despezas eventuaes, e 
habilitar-se este digno magistrado a completar 
o seu ensaio, eu lhe prestarei o meu voto. 

o SR. MINISTRO DA JUSTIÇA declara que con
vém nisto. 

O SR. NUNES MACHADO :-Então peço licença 
para mandar emenda neste sentido. 

A camara tolerará que eu, amigo e collega 
deste digno magistrado, ajunte tambem os meus 
elogios aos que devidamente lhe l'orão aqui 
prestados. Oxalá, Sr. presidente, que os esforços 
do digno magistrado chde de policia fossem 
secundados pelas outras autoridüdes ! (Apoia
dos.) Oxalá que· este nobre magistrado e digno 
chefe de policia não tivesse o dissabor de ver 
inutilisadas todas 3S suas medidas! (Apoiados.) 
Oxalá, ST. presidente, que os tribunaes do paiz 
correspondessem á expectativa deste digno ma
gistrado ! (Apoiados.) Oxalá, Sr. presidente, que 
o~ tribunaes do paiz não soltassem impunemente 
uquelles criminosos (nmnerosos apoi,1,dos) que 
ta.o difficilmente forno dEscobertos pelas dili
gencias desse digno magistrado ! (Apoiados.) 
Oxalá que os inimigos das nossas instituições, 
como disse um Sr: deputado, não tivessem no 
jury do Rio de Janeiro os argumento:; mais 
terriveis contra a belleza da instituição dos ju
mdos ! Oxalá que não vissemos na cidade mais 
populosa do irnperio, onde se deve suppôr maior 
illustração, soltar-se, julgar-se sem criminali
dade réos de crimes horrorosos os mais pro
vados! (Muitos apoiados.) Oxalá que não se 
esteja trabalhando para se pôr na rua os 
autorês do horroroso crime do roubo ao ihe
souro .•. , 

MUITAS VozEs : - Já estão na rua. (Apoiados 
repetiàos.) 

O SR. NuNES MACHADO: - Oxalá que alguns 
dos autores do· honoroso crime do roubo do 
thesouro nn.o estejão passeando, e impunemente 
insultando a essa autoridade que coin ra:nta dif
ficuldade os descobria. (Numerosos e repetidos 
apoiados.) 

Devo fazer uma declaração á casa. Ha seis 
annos para s~te q11e sou magistrado : ha seis 
annos -ou sete que presido ás sessões dos ju
rac.los na minha provincia. Sabe a camara que 
sou o mais· fonatico que. é · possivel por esta 
instituiça.o e q11e esforços, e mesmo sacrificios 
lenho. feito para que esta instituição na minha 
provincia ao menos preenchesse as vistas dos 
legislaàoPes braziieiros ; mas, Sr. presidente, 
nao obstante eu ser tllo fanatico pela instituição 
tlos jurados, não posso deixar de reconhecer que 
o nosso codigo do processo, a _ lei organica de 
sua instituição e regulamento respectivo se re
sentem de horrorosos defeitos (muitos apoiados), 
que esta instituição no nosso pai~ µão foi mon
tada como devia ser, 

O nobre relator da commissão teme que a 
disciplina do corpo de municipa.es permanentes 
llfto se resinta do favorilismo que já o havia 
atacado. Só quero salvar a dignidade do chefe 
deste corpo. Estou que qualquer que seja o fa
,,oritisrno que tenha atacado o corpo de muni
cipaes permanentes, confiu tc1nt0 no digno offi
dal que dirige esse corpo (apoiados), que estou 
certo de que elle saberá repellir delle todas as 
más consequencias que ·o favoritismo possa .. r.Â • , ) lrazer. ~ poiaaos. 

Amanhã apresentarei a minha emenda. 
O Sr. ministro se relira com as formalidades 

do costume. 

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 
a mesma de hoje, e levanta a sessao ás 3 horas 
e meia da tarde .. 

---e~-
Sessão elll22 de.A.gosto 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su111MARI0.-· Expediente.-Offi,cio sobre o paga
mento do imposto sobre os caixeiros das casas 
•7 D. t • • •., ing.ezas.-.1.1-eqwin1nen o soore o irnposto ao 
carvão de pedra.-Ordem do dia.-Eleições 
de Sergipe. Discurso do Sr. Marcell:ino de 
Brito.-Orçamento dajustiça. Votação. 

A's dez horas da manhã faz-se a chamada, e 
Jogo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Souza Martins, Costa Miranda, Torreão, Coelho 
Bastos, Rezende, Cintra, José Gonçalves Martins, 
Visgueiro, Bustamanle, A!cibiades, Pinto Coelho, 
D. José e Andréa ; e sem ella os Srs. Fran
cisco do RPgo e Souza Franco. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, remettendo os offi
cios do presidente da provincia do Piauhy, de 
22 de Maio ultimo, acompanhados dos reque
.rimentos de Candida e Eufemia, escravas da 
naçllo affectas ás fazend.as fiscaes da inspecção 
do Canindé, cada uma das quaes pede a liber
dade para seu filho recem-nascid@, obrigando-se 
a indemnisar á fazenda nacional a importancia 
de suas avaliações.-A' terceira commissão de 
fazenda. 

" Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de 
V. Ex. em que exige da parte da camara dos 
Srs. deputados informações ácerca do paga• 
rnenlo do imposto s·obre os caixeiros, pelo que 
respeita aos subditos britannieos ; cumpre-me 
dizer ·que, havendo-se procedido ao lançamento ' 
deste ímposlo, comprehendendo-se nelle, se-
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gundo a letra da Jej, as casas de cornmercio 
pertencentes á subditos britannicos, o encar .. 
regado de negocios desta naçao reclamou contra 
este procedimento, como infringindo o tratado 

-em vigor entre o Brnzil e a Grã-Bretanha, 
como consta da copia n. 1. Por e~la occasirw 
respondeu-ll1e a repadiç!'lo dos negocios estran
geiros na data de 14 de Janeiro ultimo, em 
ofticio da copia n. 2, sustentando o procedimento 
do thesouro. Em 15 de Março do corrente nnno 
reolicou o sobredilo encarr·egado de negocios 
en; nma nota da copia n. 3; contrariando as 
rnzões expendidas no mencionado officio. 
Aclrnndo eu a. questão neste estado, e parecendo
me fundadas as allegações do encarrrgado de 
negocios britannicos, ao menos para tornnr du
vidosa u applicaçao do tratado ao prescnte . .caso, 
julgnei conveniente sobr'estar na arree;adação 
cto mericionado imposto {Jllanto ás casas in
glezas, até que esta difüculdade se possa aplainar 
pelos n,eios compelentes em questões de se
melhante natureza. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 21 de Agosto 
de 1839.-Candido Baptista de Oliveira. )) 

O Sr. Moura Magalhães (pela ordem) de
clarn que desejava que este officio com os 
documentos fossem rernettidos ás commissões 
de constituiçno e diplomacia, afim de essas com
rnissões, examinando este objecto, verem se é 
Jicito a urn ministro da corôa sobr'estar na a1-re
cadaçll.o desse imposto, e não dar execução a uma 
}ei só por uma simples nota do encarregado de 
negocios de Inglaterra. Ora, senhores, exclama 
o orador, não nos faltava.o ainda as nossas 
dissensões interiores. ainda ha de vir um mi
nistro estrangeiro dar·-nos regras? E' o que se 
na.o póde tolerar. (Apoiados.) 

O Sr. Alvares Machado (pela m·dern) lembra 
que já expuzera á casa os motivos que o levarão 
a pedir essas informações. Esperava portanto 
que o seu illustre collega pela provincia da 
fü1.hia (o Sr. Moura Magr.Jhrtes) consentisse que 
elle orador Iêsse esses documentos e lhes 
désse depois o andamento qne lhe parecesse 
conveniente. Este nobre deputado porém ante
cipou-se, e sem ao menos tomar conhecime[llo 
dessas peças. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Já as li quando 
estavno sobre a mesa. 

O SR. ALVARES MACHAuo, apesar porém de 
haver-se o nobre deputüdo antecipado, concorda 
no seu requerimento, porque era tambem sua 
intenção pedir que fossem esses papeis man
dados ás eommissões de constituição e diplo
macia. Estranha, como o nobre deputado, que 
o nosso ministro dos negocios estrangeiros 
suspendesse a execução de umà lei em conse-

~ quencia· de uma nota do encarregado dos ne
gocios de Inglaterra, talvez de uma ordem. 
(Apoiados.) Admira-se que seja esse mesmo 
ministro o que tratou ta.o r1,1demente o ex-

encarregado de negocios de Portugal ; talvez por 
ser Portugal uma nação fraca (apoiados) ; mas 
assim mesmo fraca, é esta nação a que nos 
merece maior altençuo (apoiados) por ter os 
n1esn1os costnn1es, a mesn1a religião que nós 
temos, o mesmo sangue, ernílm, por outras 
muitas razões ... (Apoiados.) 

O 0fficio vai remettido ás commissOes de 
·constituiçllo e diplomacia. 

Vai á commissn.o do orçamento da fazenda o 
mappa demonstrativo da subslituicao e assicrnn· 
turá'do-pnpel-moeda. · -

Vai á commissao de pensões e ordenados o 
requerimento de Ignacio Pereira dos Remedios, 

Lê-se, e fica adiado, por se pedit· a palavra, 
o segninte parecer, da commissl\o do orçamento 
da fazenda : 

<e A assembléa legislativa provincial do Pará, 
em uma sua representação datada de 14 de 
Maio de 1838, didgida á esta augusta camara, 
êxpõe os motivos que a obrigát·ão a decretar uma 
emissllo de vales na importancia de 400 contos 
de réis, com as garantias constantes da lei pl'O· 
vincial de 12 do rnesmo mez e atrno. 

« A cornmissM do orçamento da fazenda 
exigia do governo informaçõe.; n respeito, e 
sendo-lhe ellus transrnitUdas em ot'ficio de 2 do 
corrente, e constando dcllas que essa lei não 
chegou a ter execução, como affirma o pre
sidente da província em seu officio de 13 de 
Dezernbro <laqne1le anno, é de parecer que se 
lhe re_;:ponda, que nenhumas providencias ha. 
a tomar·, e outrosim, se recommende ao go
verno (JUe faça indémnisar o cofre provincial 
da somma que precisou o presidente1 do me·smo 
cofre para as despezas geraes, como declarou 
este no dito seu officio, se por ventura ainda 
não foi indemnisado. 

1Í Paço da camara dos deputados, 21 de 
Agosto de 1839.-M. N. Castro e Silva.-J. 
F. Vianna.- C. Ca1'neiro de Campos. >, 

São lidas e ficllo sohl'e a mesa, para se 
apoiar e discutir, as emendas da mesma com
miss!lo sobre o imposto das seges. 

« O ministro e secretario de estado dos ne
gocios da fazenda, em officio de 13 do corrente 
mez, remette á esta augusta camara a repre
sentação do administrador da recebedoria do 
municipio da côrte, em que expõe a necessidade 
da revogação das instrucções de 13 . de No
vembro .de 1813, e adopção de outras medidas 
tendentes á exacta arrecadação do imposto es
tabelecido sobre seges, e. carruagens, e mesmo 
sobre carrinhos. A commissão do orçamento da 
fazenda julga mui aUendiveis as razões expen
didas pelo administrador da recebedoria, e com 
elle reconhece a necessidade de pôr termo á 
fraude, com que os contribuintes se furta.o ao 
pagamPnto deste imposto, qne aliás pes11. sobre 
pessoas com proporções mais favoraveis para o 
pagar. Mas julga a commissão que quaesquer 
que seja.o as restric:ções que se lembrem, con-
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tinuando o imposto sobre ~s seges e carruagens, 
talvez se não àcabe com essa fraude ; por isso 
julga que será de mais interesse para a fazenda, 
e d~ mais facil arrecadação, se por ventura se 
fizer as transferencias para as parelhas, pagando 
8$000 por cada parelha de ca vali os, ou bestas, 
e estendendo-se aos cavallos, ou bestas, que se 
tiver nas cidades e villas, nao sendo de praça 
militar, quer sejão para o serviç~ pal'licular, 
quer para se alugar. Neste sentido offerece 
a commissao a seguinte emenàa para ser tomaàa 
em consideraçao quando se discutir a receita : 

<e O imposto sobre seges e carruagens fica 
L 1•--1 L i. 1 1. •..J 1 .J O~/\f\l\ ---- __ ...J_ avo11uo, e SiiJJSlitUiuO pe10 ue oiil)vvv µur cauu 

parelha de cavallos, ou bestas, e o de 2$000 por 
cada cavallô ou besta que se tiver nas cidades 

' 'l' . e vil las, nf\o Sendo de praça m1iitar, qner seJa 
para o serviço particular, quer para alugar. 
Quando porém esta emenda na.o passe, e se 
prefira a conservação do mesmo imposto, a 
commíssllo offerece esl'outra emenda: 

cc O imposto sobre as seges e carruagens, 
comprehende os carrinhos, que~ seji;'l.o tirados 
por parelhas, ou por uma só besta, ou cavallo, 
os carrinhos pagaráõ o m€smo que pagão as 
seges, e bastará a existencia da sege, carruagem, 
ou carrinho ao tempo do lançamento para ser 
pago o imposto, embora não estejão montados. 

« Paço da camara dos deputados, 21 de 
Agosto de 1839.- .M. N. Cast1·o e Silva.-J. 
P. Vianna.-0. Carneiro de Campos.)) 

Lêo-se, e entra em discussão· o seguinte re
querimento da mesma. c01nmissão: 

". A commissão do orçamento da fazenda, 
para poder interpôr o seu juizo ácerca das duas 
representaçõesjuntas dos negociantes desta praça 
e ue João Diogo Sturz em nome das companhias 
de navegação por vapor, que pedem abolição de 
todas as machinas movidas por vapor, precisa 
que o governo informe a respeito. 

cc Paço da camara dos deputados, 21 de 
Agosto de 1839.-M. N. Castro e Silva.- O. 
Carneiro de Oampoa. - J. F. Vianna. >> 

O Sr. Moura. Magalhães 'oppõe-se ao reque
rimento da commissao, dizendo que nao sabe 
quaes sejão os esclarecimentos· que o governo 
possa dar a este respeito ; não sabe o que quer 
a commisslo que o governo informe. Quererá a 
commi~são saber se existem barcos de vapor 
enh'e nós ? Se elles são uteis? Isto é de todos 
sabido. Quererá saber qual é a quantidade de 
carvao da pedra introduzido no imperio ? Isto 
não póde o governo saber ... Não vê portanto o 
orador nenhuma necessidade de passar seme
lhante requerimento. Mostra qne deve esta ca
mara examinar as razões em que se fundara.o 
os requerimentos, e por esse ex.ame convencer
se se deve ou não conceder a isenção que se 
pede. . 
· Parece-lhe pois que o governo não póde dar os 
esclarecimentos que possão satisfazer· á CQtn· 

missão ; porque nãü póde saber com toda a 
exactidiio quaÍ é a quântidade d~ carvão_ de 
pedra importado nos portos do Brazil. Examine
se pois as razões expostas pelos pretendentes, 
e decida a cámara se é util ou na.o, se convém ou 
não convém a concessão <lesse favor; nada mais 
é necessat·io. 

O Sr. Carneiro de Campos, como membro da 
comrniss:lo, sustenta o req11erimento e responde 
ás observações do illustre deputado qne acaba 
de fa11ar, demonstrando que a commiss!\o pe
dindo estas informações ao governo teve em 
vísta saber se por ventura conviria mais votar
se por uma consignaçao mais forte em favor da 
companhia dos paquetes de vapor, se isentar os 
pretendentes do direito de carva.o ?e ped ~a ; 
deixou toda a ampiitude ao governo ácerca das 
informações, porque se n~o póde este de hoje 
para amanha informar sobre a quantidade de 
carvão que cada anno é importado no imrerio, 
pôde ao menos declarar qual é a quantidade 
que se despende com a navegação por vapor, e 
com essas informações e outras quaesqner que 
sua prudencia lhe suggerir, póde eHe habilitar 
a commissa.o e a camara sobre o favor pe
dido. 

O Sr. Via,nna, é de opinião que a conceder-se 
algum favor á companhia, seja antes em di
nheiro do que em isençao de direitos nas al
fandegas; porque debaixo deste pretexto fraudes 
haverá qne o governo não poderá evitar por 
mais que queira. Lembra que a pretexto de 
materias primas para certa fabrica do Rio de 
Janeiro se despacha vão generos em grande quan
tidade, que não erão destinados para ella. Mostra 
que a nação nada perde em conceder o favor 
em dinheiro, e póde muito perder com a 
isenção de direitos, emquanto lambem o indus
trioso não fica prejudicado, porque o que paga 
aqui, recebe depois, e evita-se a facilidat.le dos 
contrabandos. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Faz-se contra
bando de homens e na.o se tem obstado ... 

O Sr. ·Montezuma mostra que a .questão é 
absolutamente economica, e são por isso inuteis 
informações do governo. Na.o importa saber que 
quantidade de carvão entra no. Brazil, mas se 
convém ao Braztl que se augmente quanto 
fôr possivel a navegaça.o por vapor. Se acamara 
se penetrar dessa vantagem, dessa necessidade, 
deve concorrer quanto em si estive.r para que 
os que a emprehenderem não se vejão na diffi
-culdnde de obter o produclo mais indispensavel 
para essa navegação. (Apoiados.) Tanto mais 
necessario julga tomar-se uma metlida ácerca 
deste objecto, quanto, não podendo os empre
hendedàres da n.1vegação · por vapor ler por 
commodo preço o carvão de pedra, lança.o mão 
da lenha, e vão assim· devastando as.nossas 
mattas; e deve merecer tanto · maior consi· 
deração do corpo legislativo esse assumpto, 
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quanto já são as nossas grandes povoações do 
litorai os · lugares em que mais caro é o com
bustivel, segnindo-se dahi muitos e gravissimos 
inconvenientes. 

E' de opinião que a isenção dos direitos do 
carvão de pedra não seja limitada a uma ou 
outra companhia, mas que comprehenda a na
vegação por vapor em geral. 

Na.o crê que esta isenção possa difficultar a 
exolorac!\O das minas de carvll.o de pedra ane 
haja no· paiz, antes se pet·suade que á pt·oporça.o 
que fôr augmenlando u navegação por vapor, 
esta exploração se tornará mais facil. Logo· que 
houver -no mercr.tdo cr.1·va.o nacional sufficiente 
para essa navegaçno, a camara toma1·á uma 
resoluçâo ácerca do carva.o estrangeiro, carre
gando-o de direitos, ou até excluindo-o; mas 
agora que nem uma lib1·a ha de carvão bra
zileiro, convém promover a introducçao do 
estrangeiro. 

Respondendo ao Sr. Vianna, o orador diz que 
nllo ha o inconveniente que o nobre deputado 
receia, por isso que a isenção de direi tos não 
é limitada a uma q11antidade certa, mas é para 
todo o carvl'l.o que fôr importado nos portos do 
Brazil, e assim n1l.o póde haver a fraude que 
receia. · 

Oppôe-se ao parecer da commissa.o, por isso 
. que o governo não tem nada que informar á 
camara; a questão é meramente economico
política; e se persuade que ·. cada um dos 
membros da camara está habilitado para emittir 
a sua opinião ácerca della sem ser preciso con
sultar a sabedoria do governo. Demais, estando 
proxima a discussão do orçame.nto da receita, 
nessa occasião se poderá ouvir a opinião do 
governo. 

Nenhum objecto lhe parece de maior transcen
dencia do que esse que tem por fün proteger a 
industria e o commercio do paiz ; e todos os 
ramos da riqueza publica serão extraordinaria
mente protegidos e promovidos uma vez que se 
adoptem medidas para que a navegação por 
vapor se facilite e prospere no paiz. .A. este 
respeito chama a attenção da illustre commissão. 
sobre a obra publicada nos Estados-Unidos 
intitulada - a navegação por vapor, - onde se 
vê que a prosperidade daquelle paiz está ligada 
á prosperidade de sua navegação por vapor. 
Termina pois votando contra o requerimento, 
e por uma emenda que tem de mandará mesa. 

O Sr~ Ferreira. Penna. :-Lembra que ainda 
hontem se leu na camara um officio do ministro 
do imperio, acompanhado da cópia de um de
creto, pelo qual se fizerão diversa$ modifi
cações no contracto celebrado com a campànhia 
dos paquetés de vapor, o. qual foi remettido á 
commissll.o de indusiria, · commer<:io· e artes, 
.da qual elle orador é membro. Informa igual-. 
mente que este acto do governo fundou-se em 
informações de uraa commissão especial, com-

posta de pessoas intelligentes da materia que 
procedeu a diversos exames, e que entre estes 
papeis se achão diversos esclarecimentos e cal
culos que talvez satisfação á ili uslre com missa o 
do orçamento. Não se oppõe ao requerimento, 
mas entende que emquanto n!l.o vierem as in
formações que se pedem ao governo, póde-se 
adiantar este trabalho, pois, attenta a sua utili
dade, niio convirá que fique 1·eservado para o 
anno seguinte. Com estas vistas offel'ece a se-
0",,i nfà lln,.nnrln N11;0. /_,. nn,-.;ru..\n-. 
bUIU,t.ç; \;,~-4-•P~lj.U"' 'Y_Ul.., V Uj.lVIU.\....llA,. 

cc Que a com missão do orçamento, e a de 
industria, commercio e artes se reunno para 
dar parecet· sobre esta materia; tendo em vista 
os documentos que acornpanhárlio o officio do 
ministro do imperio, lido na sessa.o de hontem. " 

O Sr, '.Ma.oiel !v!ontsiro concorda com a 
opinia.o do Sr. Montezuma quanto á impàr
tancia da navegação por vapor, n&. vegação 
que é util mesmo á integridade do imperio. 
(Apoiados.) Na.o concorda porém em que 
se isente de direitos a todo o carv~o de pedra 
indistinctamente; quer que gose deste beneficio 
unicamente o que se consumir na navegação 
por vapor ; para isentar-se de direitos a todo o 
carvãO importado no imperio, seri~ de mister 
que se mostrasse que este objecto era indis· 
pensavel a todas as industrias do paiz. Além 
disto a isenção de direitos sobre o carva.o es
trangeiro viria desanimar qualquer tentativa 
que houvesse para explorar as nossas minas. 
Assim pois, julga conveniente que o governo 
não só informe sobre o que a comrnissão pede, 
mas lambem que alguma cousa digà ácerca das 
minas desse minernl que existem no imperio, 
e approva o requerimento da commissa.o, por
que deseja que o cot·po legislativo em materias 
desta natureza proceda com toda a maduresa 
e circumspecção, e não por enthusiasmo. 

Lê·se, e é apoiada a seguinte. emenda do 
Sr. Montezuma : · 

<e Proponho que fique e~te objecto pijra ser 
tomado em consideração como emenda, quando 
se discutir a receita do imperio, assim como 
tudo quanto convém fazer para se promover a 
exploração de minas de carvão no· Brazil. » 

O Sa. PaESrDENTE annUncia que a discussão 
está adiada pela hora. 

O Sr. Montezuma, pede urgencia para se 
discutir esta questllo. 

A urgencia é apoiada, e approvada sem de-
bate. · . 

0 Sr. Castro e Silva defende o requerimento 
da commissão : em materia de tanta impor
tancia convém proceder coril. circunispecça.o. 
Lembra que grande enthusiasmo houve quando 
se isentarão de direitos os livros que fossem 
importados; a insfrucção espalhar-se•hia, di· 
zia-se, os livros desceria.o de preço. Entretanto, 
conheceu-se depois que os livros tornarao-se 
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mais caros, e esta medida não obteve o fi~ que 
se desejára. Com as informações que o governo 
dér, melhor poderá a camara tratar da materia 
quando se discu lir a receita. 

O Sr. Bocha Galvão sustenta o requerimento 
do Sr. Montezuma ; observa que grande van
tagem colheria o paiz isentando de direitos um 
genero a que a Inglaterra deve talvez o aperfei
çoamento da sua industria. Em t·esposta ao 
Sr. Maciel Monteiro, diz ql1e por isso mesmo 
que o Brazil possue minas ne carvllo que podem 
ser exploradas, é que se deve facilitar e vulga
risar o uso deste minem], nllo só em suas appli
caçoes â navegação, como lambem em qualquer 
emprPgo industrial. Quando este uso estiver 
vulgnrisado, qu&.ndo as nossas machinas con· 
sumirem bastante deste mineral, as nos9as 
minas serão exploradas ; e entD.o eerá tempo de 
limitar a exportação do cm·vão estrangeiro, e 
mesmo de abolil-a. 

O Sr. Andrada. Machado j11lg~ qlle se deve 
approvar o parecei· da commíssrto, bem como a 
emenda do S1·. Montezuma ; desla fórma tanto 
o ministro como a camara na discussão do or
çamento da receita eslavno habilitados para 
discutirem este negocio. Nno enlra na questlto 
se a isenção pedida fará mal ás nossas minas, 
porque por ora não as temos verdadeiramente, 
ternos apenas grandes esperanças. Quando estas 
minas se explorarem, ningnem estorva que o 
corpo legislativo restrinja a graça que agm·a 
concede, e que mesmo a annulle. 
· E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Ottoni : 
· « Que se exijão do governo as informações 

que fôr possivel colligir-s,~ a tempo de que 
possão ser tomadas em· consideração quando se~ 
disculir o orçamento da receita. » . 

Dá-se por discutida a materia, e é approvado 
o requerimento da commissllo com a emenda 
do Sr. Ottoni,· sendo rejeitadas as dos Srs. Mon
tezuma e Ferreira Penna. 

Lê-se e va'i a imprimir, o seguinte parecer das 
com missões reunidas de conslitL1ição, e justiça 
criminal, sobre proposta do governo, para o 
julgamento dos crimes de rebolliao e sedição: 

« As cotnmissoes reunidas dé CiJnstituiçao, e 
j11stiça criminal examinara.o a. proposta do. 
poder executivo, 1·elaliva ao julgamento dos 
pt·esos indiciados nos crimes de ~rebellia.o, 
sedição, e outros não afiançaveis, commetlidos 
por occasiã.o daq·uelles nas provincias do Pará e 
S. Pedro do Rio Grande do Sul i e neste exame 
avaliarilo refléctidamente to,ios os motivos justi· -
ficativos da proposta. 

« _Compartem as com missões a opinião de 
que no julgamenta de crimes de lal · magnitude 
conviria sem duvida adoplar a fórma de pro
cesso mais apropriada a satisfazer conjuncta
mente à segurança individual e publica: e · 
crêm qne as disposiçõés do codigo do processo 
criminal não correspondem cabalmente a uma . . 

e outra condição. Mas as commissoes não podem 
dispensar-se de manifestar a difficuldade, que 
se lhes offerece na adopção de uma medii:la 
obrigatoria1 que prescreva nova maneira a 
julgar a certos e determinados individuas por 
crimes anteriormente commetlidos: receião as 
commissões que uma tal medida possa merecer 
a qualificação de lei ez po.st factum, e contraria á 
garantia que se acha consagrada no § 11 do 
art. 179 da constit11ição do imperio. 

cc No emtanto as commissOes não se recusão 
a coadjuvar o poder executh·o no lo11vavel em
penho de proporcionar aos presos, que houverem 
mister, 11m jul~amenlo, em que se evitem 
alguns dos vicios expendidos no preambulo 
da p1·oposta do governo, uma vez que a medida 
não seja obrigatoria ; mas unicamente permis
siva, e dependente da e::icolha dos mesmos réos. 
E convencidas de que o restabelecimento da 
ordem na provincia do Pará permitte o jnlga
menlo por jurados, apezar ele alguns inconve
nienles aos indiciados na rebelliao que alli teve 
lugar, sao, todavia, as commissões levadas a 
pensar diversamente ácerca dos indiciados na 
rebellião da província de S. Ped1·0 do Rio Grande 
do Sul; e julga.o que os primeiros podem, e 
devem mesmo ser, quanlo antes, submettidos 
ao juízo dos jurados, em razão das circum
stancias pacificas da provincia; .e que os se
gundos o não podem ser actualmente, devendo
se-lhes portanto concedei· a faculdade · ue es
colhei· entre o jury competente, quando legal· 
mente possa reunir-se, e o meio de julgamento 
·que fõr adoptado para os crimes que houverem 
de ser perpetrados, ou últimados na provincia. 

« Na escolhà desse meio as commissões de
sejarião estar do mais pel'feito accordo com a 
opiniã.o manifestada na proposta : e de facto 
estaria.o, se motivos bastantes ponderosos, que 
serão expostos durante a discm~são, nao acon
selhassem a 'preferir o meio indicado no pro
jecto, que as commissões iniciarão, _ 

,e E porque as considerações do poder exe
cutivo conduzem a resultados mais extensos, 
do que se contém nos termos da propo:;ta, e 
fortalecem a convicção 4e qu~ o futuro do paiz 
será compromellido gravemente, se a par d~ 
algumas urgentissimas reformai), e meios de 
governo, não forem decr~tados outros mais 
efficazes para a repressão dos crimes· qüe mais 
affectao a associação politica, entendem. as com
missões que é dever seu offerecer, como emenda 
á proposta do governo, alguma providencia re· 
guiadora do· futuro, e que pareça satisfüze1· 
melhor ás necessidades do paiz. 

,e No-intuito de obter a maior imparcialidade 
nos juizes, as commissOes deixarão de adaptar, 
para taes crimes, a fórma. de julgàmento por 
jurados, c·uidando igualmente de evitar o juizo 
das relações Jocaes, e permanentes, -que nao. 
seria extreme de d~feitos; que as commissõei 
desejavão ver acautelados ; e conciliando a inde· 
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pe_nd~ncia, p_e1:icia, e imparcialidade pres11-
m1vets em JlllZes vitaiicios, profissionaes, e 
estranhos a influencias locaes, pensi:\O as com
missões ter procurado bastantes garantias á 

• ordem publica, e direitos indi vid1rnes. 
« São pois as cornmissões de parecer que a 

pl'Oposta do poder executivo seja convertida em 
projecto de lei, para o fim de entrar ern dis .. 
cussão; e lhe offerecem por emenda substitutiva 
o projecto de lei, que submettem â conside
r::iç::in rl::i r.nmnra_ 

<< Paço da camnra dos deputados, 29 de 
Agosto de 1839. 

Emenda das commi.ssões 

cc A assembléa geral legislativa detreta; 
cc Art. l.º Nos crimes declarados nos arts. 

68, 69, 88, 89, 91 e 92 do codigo criminal, nos 
de rebellião, nos de morte, .ou tentativa de 
morte contra o imperador, ou regente do im
perio, nos de sedição, que tivet· por fim obstar 
á posse do presidente da província, prival-o do 
exercicio de seu em pr13go, obstar á execução de 
seus ados, e ordens legaes, e aos das assem
biéas provinciaes, e geralmente em todos os 
crimes não afie.nçaveis, commetlidos por oc
casía.o daqueUes, a fol'mação da culpa, e pro
nuncia dos indiciados fiea pertencendo aos 
juizes de direito. Nas 1:omarcas em que houver 
mais de um, e bem assim nos casos de impe
dimento e suspeiça.o, o governo na côrte, e os 
presidentes nas províncias designaráõ o juiz de 
direito que deve proceüer. 

« Art. 2." Na formação da culpa até a pro
nunuia observaràõ os juizes de direito a dis
posição, que se contém no capitulo 4º do titulo 
3º do codigo do processo criminal ; podendo 
proceder á. formação de corpos de delicto, ou 
ratificar, e corrigir aquelles, que os juiús de 
paz fic1!.o obrigados a formar ex-officio, e re
metter ao juiz de direito. Todas as diligencias 
tendentes a obtet· o conhecimento do delicto, 
e delinquentes, e caplura destes, serão feitos 
pelos juizes de direito, ou á requisição destes 
pelos juizes de paz ou municipaes. 

cc Art. 3.º .O julgamento dos crimes decla
rados no primeiro artigo será feito por um 
tribunal, composto de sete magistrados, que 
serão sorteados d'entre os membros de duas, 
ou mais relações do impe:io ;· e ao governo 
compete designar quaes seja.o as relações, o 
lugar da provincia em que o tribunal deverá 
ter assento, e aquelle de seus membros que 
servirá de presidente. 

rc Art. 4.º Na.o serão sorteados os membros 
da relação existente na provincia em que taes 
crimes forão commettidos; nem os membros 
das outras-relações q~e se acharem exercendo 
empregos de comrnissoes do poder executivo; 
nem os senadores e deputados, se isso os im
possibilitar de reunir-se á assembléa geral. Aos 

magistiados sorteados não aproveitará escusa, 
·- _ _ . - . • - ..l _ f 1 • • 1 • ra 'I que nao sep em razao ae mo1esua JUstrncaaa 
perante a respectiva relação, incompativel com 
o serviço para que forão sorteados ; e os que se 
recusarem, fóra deste caso, incorreráõ na pena 
de suspensílo do em prego, e vencimentos, além 
da privação de accesso por tempo de tres annos. 
Os mernhros do ttibuna! perceberáõ un1a ajuda 
de custo, que o governo lhes arbitrará para 
indemnisaça.o das despezas de ida e volta, e 
mais a mP.bHl,~ tiP. SP11s VP.n~imPnfos, ll r.nnbr 

do <lia em que sahirem, até o em que voltarem 
ao serviço das respectivas relações. 

« Art. 5. 0 Lot1:o aue o tribunal fô1· installado. 
os juizes de dircito · enviaráõ os· procesilos, qu-~ 
formarem, ao presidente delle1 o qual os dis
tribuirá, conforme o numero, pelos seis juizes; 
e depois de vistos pelo relator, · será sustentada; 
ou revogada a pronuncia, perante o tribunal, 
pelo mesmo relator, e mais dous adjuntos 
tiraµos á sorte. Apparecendo em qualquer 
estado do proce~so razão sufficiente para a pro
nuncia de algurn indiciado, que ainda o na.o 
houvesse, poderá elle ser pronunciado seme
lhantemente, instruindo o relator o prvcesso 
competente. 

« Al't. 6.º Em todos os mais actos poste
riores á pronuncia até decisão final, regular-se
ha o tribunal pelo que dispõe a lei de 18 de 
Setembro de 1828 para os crimes de respon
sabilidade, officíando o promotor publico do 
lllgar, nos casos declarados na referida lei. 

e< Art. 7.º O presidente nomearà para 5ervir 
de secret;:irio do tribunal pessoa idonea, que 
vencerá uma gratificaçao que o governo arbitrar, 
podendo ser um dos escrivães existentes no 
lugar; ordenará toàas as diligencias e inda
gações, que o tribunal entenda necessarias, quet· 
em sua presença, quer praticados em qualquer 
outro juizo. O presidente será substituido, ~m 
caso de imr,ediinento, pelo membro do tribunal 
que fôr mais antigo. As decisões serão tomadas 
pela maioria dos membros do h'ibunal que se 
acharem presentes na occasiao do julgamento, 
á excepçao do presidenlt:, que não terá voto, 
senil.o em caso de empate. NM haverá sessa.o, 
sem que sejão presentes cinco juizes, com
prehendendo o presidente. 

« Art. 8.0 Os ausentes serlto julgados á sua 
revelia, precedendo dtaç!'lo por edictos, e 
sendo-lhes nomeado defensor, que se na.o · 
poderá recusar ; mas poderáõ interpôr o re
curso de revista nos termos desta lei, em qual
quer tempo em que comparecerem. 

. <e Art. 9.0 O tribunal remetterá· ao governo, 
pelo ministerio da _justiça, um relatorio dos 
feitos que julgar, acompanhado de uma infor
mação das circumstancias mais notaveis que 
se derem, relativamente á cada um dos réos. 
Findo ojulgamento de todos os processos, e 
feito o relatorio, cessaráõ as funcções do tri~ 
bunal, o qual se dissolverá i~mediatamente. 
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Os juízes de direito, que ti verem tido parte na 
formação destes processos, ou pronuncrn, lerão 
direHo a pedir a remoção das comarcas em que 
houverem servido. 

,e Art. 10. Em caso de interposição de re
curso de revista, o tribunal supremo de justiça 
conhecerâ do merecimento elo processo, e sen
tença profetida, julgando definitivamente o feito 
como nos de responsabilidade, cujo conheci
mento lhe compete. A interposição deste re
curso terá lugar perante os juizes de direito; 
quando o tribunal se tenha dissolvido. 

<< Art. 11. Os presos indiciado:, nos crimes 
de rebelliao, sedicno e outros nl\o aílanca veis, 
commettido; por· occasiao daquelles n~ pro~ 
vincia do Rio Grande de S. Pedl'o do Sul, 
poderáa ·sei· julgados pelo tribunal de que truta 
a presente lei, -no caso de assim O 1·eq,1ererem. 

« Art. 12. Ficao revogadas todas as leis e 
disposições em contrario. 

e< Paço da cnmara dos deputados, 22 de Agosto 
de 1839.-Ram.iro.-Gonçalves Ma1·tins.-A. 
P. Barreto Pe,droso.-F. G. de Ca1npos.-J. 
Clemente Fm·eira.-H. H. Carneiro Leão. )1 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discuss~o do parecer especial 
ácerca das eleições de Sergipe, com as 
emendas apoiadas dos Srs. Pacheco e Car
neiro Lea.o. 

O Sr. Montezuma (pelei ordem) diz que tinha 
em vista fazer um requerimento, mas que re
ceiava offerece1-o, porque não sabe se tem 
obrado o contrario do que vai pedir. Consi
dernndo porém que é este o quarto mez da 
sessão, que muitas rnaterias importantes têm -
ainda de ser decididas, roga ao Sr. presidente 
que haja de convidar aos Srs. deputados que 
tê'm de fa1lar nesta discussllo a limitarem-se, 
quanto fôr possivel, ao objecto della, pondo de 
parte tudo quanto fôr relativo a partidos ou a 
considerações individuaes, para nM tornar a 
discussão interminavel. 

O Sa. PRESIDENTE diz que esta mesma re
commendaçllo tem sempre feito aos Srs. de
putados, mas que de ordinario tem ella sido 
infructuosa. 

O Sr. Marcellino à.e Brl.to sente tomar 
tempo. á camara-; mas sendo provocado e 
muito, apresentando-se-lhe factos de sua ad
ministração, cumpre-lhe responder ; espera 
tanto mais que a camara o desculpe. em de
morar-se ainda nesta questão, quanto não é 
elle dos que mais tenhão occupado a sua at-
tenção. · · 
. O nobre ex-pres!dente 4e Sergipe ( o Sr. Pa
checo) para destruir o argumento que o orador 

· apresentava, de que a eleição para senador não 
se fizera com mais regularidade do que as pre

. cedentes, perguntou. se os guardas nacionaes 

n/10 erao vot:rntes. O orador responde que v~· 
trntes são aquelles que têm as quaiiàaàes exi
gidas pela constituiçM; que entrllo neste nu
mero tambem os guardas nacionaes, mas como 
os outros cidadãos, e não en1 corpo, de ma-- • 
neíra a coarctat· a liberdade dos outros votantes, 
como aconteceu nessa eleiç~o. 

Não desconhece as qualidades do prestante 
cidadão o Sr. José da Costa Carvalho, antes é 
o primeiro a conhecel-as e confessal-as; porém 
conhece lambem que os que influira.o nessa 
eleiç!lo nM ·se confiárll.O sómente no merito 
deê>se senhor; quizcrllo tornal-a mais segura, 
e para isso emprei;;árão todos os meios. talvez 
tll~SIUO tendo em~ vista faier COm que esses 
eleitores fossem os que nomeassem os depu
tados pal'll esta legislattira, e que esses depu
tados -sahissem do partido que se diz - da 
maioria: nllü é de admirar pois que appat·e
cPssem representações ameaçadoras desses elei
tores. 

O orador considera inconstitucional a emenda 
do nobre ex-presidente de Sergipe, para que 
os eleitores que nomeárão o senador scjão os 
mesmos que nomêem os deputados para essa 
legislatura. A lei de 9 de Agosto de 1827 de
termina que os eleitores nomeados para a pri
meira eleição de qualquer legislatura sejào os 
coinpetentes para proceder ás eleições orde
nadas nos arts. 29 e 44 da constituição: a lei 
pois quiz que os eleitores que nomeassem os 
depulados fossem os competentes para nomear 
os senadores, e proceder a nova eleição pela 
vaga que deixasse o deputado que passasse ao 
ministerio. Além disto os eleitores de que se 
trata recebêrM poderes sómente para nomear 
o senador, e a c::i.mara dos deputados por si não 
lhes póde dar novo mandato. 

Não vota pela eonclusno do parecer da com
missão especial ; votaria por elle, se acaso esti
vesse convencido de que nos demais col1egios, 
além dos do L:Jgarlo e Santo Amaro, houve 
tarnbem falsificação das aclas: do exame dos 
papeis que ha a este respeito ni'lo v& provado que 
os collegios do Rosario e Larangeiras falsifi
cassem as suas actas ; os documentos que se 
apresentão para provar tal falsificação são apenas 
attestados, e nós-abai:x.o-assignados de pessoas 
de um pattido; attestados que, ainda não tendo 
essa parcialidade, são de nenhum peso e força 
em direito. Demais já fez vêt· que os receios de 
desordens se não dão só nas eleições primarias, 
havendo· os mesmos a respeito das secundarias, 
visto que nas eleições de que se trata as per
turbações apparecerno já depois da apuração 
geral :· julga pois perigoso adoptar-se a opinião 
da· com missão. 

Resta-me (continua o orarlor) responder a 
alg~as trechos do discurso do nobre ex-pre
sidente da província de Sergipe, que .dizem res;. 
peito particularmente a mim. Fallarei pri
meiramente do vice-presidente da provincia. 
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~ESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1830 737 
Disse o uob1·e deputado que eu tinha inj11-

riado1 calumniado esse vice-president.e. Eu 
pergunto ao nobre deputado quaes as injuriris, 
qaaes as calumnias : eu disse que elle era 
chefe de um partido, e como chefe · de partido 
não podia estar habilitado a governar a pro-

. vincia; qlle se tinha tornado prepotente, de
mittindo os empregados que na.o erão do seu 
partido: por ventura o nobre ex-presidente 
pmler-me-ha contestar isto? Poder-me-l1a dizer 
que o vice-presidente de Sergipe não é chefe 
de um partido? Poderá desconhecer que este 
partido tem commeltido excessos, tem commet
tido cl'Ímes? Ora, senhores, nesta occasino eu 
exclamo corno exclamou o Sr. ex-presidenle,
que desespero da causa publica quando vejo rio 
rec:into da represcnlaçao nacioual elogiar-se a 
adrninistraçri.o de partidos l Por .es11i1·ilo de 
partido póde·se governar província alguma? .... 

Mas di"sse o nobre cx-p1·esi<lenle - Quaes o,; 
assassinatos que lem commettido o vicc·presi· 
dente? Eu não disse tal, eu nno f!l'U cupa1. d<' 
imputar a ninguem assassinatos sem que esli· 
vesse convencido disto, sem que tivesse provas; 
o que disse foi o que ucabci de dizer. Mas o 
que noto é que, esforçando-se o nobre depu
tado por defender, por elogiar o vice-p1·esidente 
de Sergipe, fosse elle mesmo que mais acre
mente o censurasse : elle disse: « Quando 
cheguei, a provincia era um cáhos, uma con
fusa.o extraordinal'ia, tudo estava em desordem, 
nã.O havia dinheiro parn pagar a,,s empregado!il, 
cheguei a aterrar-me, o meu patriotismo es
friou a ponto de qnerer retirar-me da provincia; 
mas dando as providencias necessarias, a pro
vincia entrou na ordem. ,, Ora, se o nobre ex
presidente em dous mezes e meio_ p9de fazer 
tudo isto, não foi elle mesmo que irrogou a 
mais grave censura ao vice-presidente, que, es
tando ha tanto tempo na administração tinha a 
provincia nesta confusão? Sem duvida. 

Disse mais que os abusos da eleiçao e falsifi
caçao linhão sido feitos por homens sem fé, se~ 
moral. Ora, eis-aqui o Sr. ex-presidente cha
mando o vice-pi·esidente da provincia bomem 

. sem fé, sem moral, porque elle concorreu pura 
isto; estava ligado a um partido, entrou em 

. todos os planos ; por consequencia, tnmbem 
está incluido na grave censura que a esse par
tido fez o nobre deputo.do. Mas, senhores, de 
certo n~o póde haver duvida alguma de que a 
administração de partido não está habilitada 
para governar ; isto confessou o nobre depu
tado. 

Demiltirão-se empregados e of:Yiciaes da guarda 
nacional porque erAo de um partido ; disse o 
nobre ex-presidente que · o podia fazer. Mas 
como, e quando ? E' por essa maneira que a 
constituição e as leis querem quP. ·se goveme 
uma provincia ? NAo aponta a constituição 
quaes são as qualidades neeessarias para se 
chamar os cidadãos aos empregos puhlicos ? 

TOllO 11 

Estará o cidadão habilitado para um emprego 
publico porque pertence a um partido a cuja 
frnnte está o administrador ? Entretanto é o qne 
aconteceu. 

Além disto o vice-presidente da provincia de 
Sergipe é um dos devedores da fazenda pu
blica ; e eu explico a uatureza desta divida. Os 
dinheiros da_fazenda publica no Sergipe andAo 
por mãos particulares ; essas dividas não forão 
contrahidas, ou por contractos, ou por qual
quer outra natureza ; os dinheiros da fazenda 
publica no Sergipe eslavão depositados na tlie
souraria ela provinciu da BaJ1ia; algumas pessoas 
se incumbi rllo de lraie1· esses dinheiros dos 
cofres du Buliitl pnra a thcsouraria do Sergipe, 
pen:ehcndo pelo trnl.mlho 6 por cento de premio; 
ma8 o r1ue uconleccu ? Re::µulira.u-se essas 
ordem~ pu1· vu1fos ciduilnos ttúe rec:ebêrllo esses 
diulicia·os, mas que, ctn lugar de os meUe1· no 
cofre tln provinciu de Sergipe, ficárno-se com 
elles, J'nbl'icárno-sc seus engenhos, etc. ; e per
gunto cu : o homem que f'uz isto está habilitado 
pum govcmur uma provincia ? Verdade é que 
so foz um milagre a respeito do vice-p1·esidente, 
foi 1•iscuJo do 1·01 dos devedores, quando 
nno restava duvida alguma de que elle era 
originu1-h.1mente ó devedor ; mas na adrni
nish·nçao do Sr. ex.presidente apresentou
se na lhesouraria um homem dizendo que 
era o deved01·, e ficou o Sr. vice-presidente con
siderado corno fiador desse hõmem. 

Ouh·os factos ha desse vice-presidente. E' no
torio que o vice-pl'esidente tem muitas vezes 
abusado da força que lhe é confiada, em
pregando-a em cousas particulares ; o anno 
passado com a força de permanentes unida a 
seus pretos arrancou as plantações <!e um en
genho, e commetten outros excessos desta na
tureza. Outro facto idenlico é conhecido : 
comprou o vice-presidente o direito que outro 
homem tinha a um<l · propriedade que já a 
tinha em virtude de uma sentença ; o_ que 
fez o vice-presidente ? Vt:io elle mesmo á 
frente de uma força a essa propriedade, a 
esse engenho ~ançar para fóra da casa em 
que estava o effectivo proprietario, e não o 
prendeu em consequencia de muitos em
penhos ; fez um sequestro em todos os es
cravos·, de maneira qne o que estava de posse 
do engenho ficou . de um momento para outro 
sem a sua propriedade ; e o que mais ó, que
rendo este representar, usar do seu direito 
contra semelhante viohmcia, nilo achou ·um s6 
advogado· que fizesse uma repre~entação, por 
que na provincia de Sergipe não ha · um ad
vogado 4ue faça- representações contra o vice• 
presidente ; em consequencia disto vio-se 
o homem obrigado a conciliar-se com · elle, 
a perd~r tudo. Eis-aqui cotno se fazetn as 
cousas em Sergipe; E pergunto eu : - Esse 
homem· póde-se classificar de bom adminis
trador? 

9!l 
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7;33 SESSÃO .EM 22 IJE AGOSTO ug J8;39 

Na provincia cie Sergipe não se póde tirar 
um documentu das repartições publicas que 
possa compromelter o vice-presidente; ninguem 
faz representações porque ningueri1 quet· com
prornelter-se, e com pt·ometter-se por tnuitas 
maneiras, mesmo por um processo, porque 
um processo é CilUsa de um c-idadão perder os 
seus direitos por muito tempo, por isso que 
naquella provincia o jllry na.o se reune. Por
lan to, senhores, as censur~s que tenho feito 
ao vice-presidente são censurus us mais rn- · 
1.oaveis. porque logo· que se considera o homem 
chele de um partido, infallivelmente ncom
panha . tudo islo, vem logo a vingança, a 
parcialidade ; e demais todo o mundo sabe 
qne os partidos têm exigencias extraordi
narias, ql)e o homem que ·está collocaclo á 
frente delles é ohrigado a satisfazer n essas 
cxigencias. 

'ferá a experiencia nec<!ssaria para go
vernar uma pl'Ovincia nm homem qne upenl\S 
tem a sciencia de ler e escrever ? E como 
se inculca aqni como capaz de presidir a uma 
(}rovincia ! Dei:to, por consequencia, este oll
_jecto, precisando ainda notar-se que na.o são 
motivos de inimisade e indisposição que me 
obrigno a assim faUar, sendo elle até meu pa· 
rente em gráo maximo de affinidade, e hem se 
vio que no anno. passado me escusei sempre 
de fallar desse homem, e conservando·me si
lencioso quando delle se occupou um nobt·e de
putado, fazendo-lhe censuras ainda mais graves 
do que às que lhe tenho feito. . 

Vamos á outra parte do discurso do nobre 
deputado. O nobre deputado ex-presidente de 
Sergipe veio referir um facto acontecido na 
occasill.O em que eu presidia a provinéia de 
Sergipe, querendo com h~so fazer a comparação 
do lem poda .sua administração com o da minha, 
e disse ellc que a lr1:1nquillidade publica no 
seu tempo era geral, e até disse que os meus 
parentes passeavão tranquillos. Ell não sei se 
os meus parentes estavão fó~a dn protecçào das 
leis para que fosse preciso uma graça especial 
para passearem hanquillos I Mas (disse o nobre 
deputado) nllo é como no tempo do Sr. ex-pre
sidente (referindo-se a rnim), que os assassi
natos se fazião ao pé da guarda do palacio do 
govemo e pelos soldados. · . 

Ora, senhores, notai que eu quando fui para 
Sergipe fui com dispensa desta camara, arran
cado do seu seio para essa provincfa que es
tava agitada, foi no anno de 1831 em que as 
desordens forlo quasi geraes em todo o im
perio. Verdade é que eu não tive a habilidade 
do nobre deputado ex-presidente, que leve a 
força sobre-natural do Creador de fazer nascer 
a luz das trevas e a ordem do cahos. · Entre
tanto eu fiz todos os esforços que estavão da 
minha parte para satisfazer os meus deveres: 
podPria ter comtnettido erros, e como homem os 
havia de com111elter, e não sou eu que aqui hei 

de vir f.tzer elogio á minha adrninistra.ção; po· 
dendo sim manifestar qne ninguem melhores in
tenções tinha e mais de:i;ejos de acertar, sendo 
sempre inseparaveis du minha conducta a honra 
e a probidade. 

Nno era muito, senhores, que, estando n pro- . 
vincia agitada, e com um partido que queria a 
federaçao já e já, não el'a muito, digo, de ad
mh·ar que apparec1:~se urna OLl outra desordem ; 
mas devo dizer :10 Sr. ex-presidente que está 
muito enganado, quando disse que se _com· 
mettiüo assassinatos ao pé da g11arda do presi· 
dente e pelos soldados da mesma guarda. f~sses 
soldados tinhn.o loda a dii:;ciplina e snhor<linuçno, 
e longe de comrnellerem desordens. serviao de 
apoio ao govemo, que nelle~ linlrn tllU;\ n con
fiança, para n rnanulen,!t\O da ll·um1uillid,uJc 
public11 e tias no.'lsas iuslil11içlles, e nno oh
stanle serem tnu poucos cm m1tnuro orn {Jpoca 
lilo calamitosu, NC f!Ollilervo11 scmprt1 innltcr11vel 
a pnz na pt·ovincin, 11!l0 havendo, corno hn ho.ie, 
n exorhitnnte l'orçn de lt-rzenlos ú quatrocentos 
permanentes. Houve sim um facto; houve um 
ferimento, e fel'imento leve em um homem de 
neuhwna consiJeraçao, uao iio lado do palacio, 
e sim em uma rna das visinhanças. Grilou-se 
com effeilo uc111i u'el-rei contra o presidente, 
mas foi um lrnm:1 urdido por algum do . paL·· 
tido desordeic·o, que queria a federação já e 
já. para tornar odiosa a primeira autoridade 
do governo, e assim vêr se sublevava contra 
ella o povo. · 

Mas não produzio isto etl'eito algum na po
pulaça.o, uno h,\vendo alguem que acreditasse 
que o presidente mandasse fazer assassinios, 
e menos em uma pessoa de tão pouca conside
ração ; e antes este facto foi recebido por todos 
com a maior indignação, não havendo quem 
não desejasse vingada: a inj1~l'ia que se -irrogava 
ao presidente. Mas eu nesta occasião · soube 
guardaL' toda a prndencia e sangue frio, dei
xando tão sómente ás leis a vingança da offensa 
que se fazia á primeira autoridade, e dei todas as 
providencias para que pudesse ser perseguido e 
preso aquelle que tivesse commettidq esse feri
mento, e nesta diligencia então é que farão 
empregados: soldados da guarda. O Sr. ex-presi
dente portanto foi_ muito mal informado a res
peito deste facto. Entretanto, na minha presi
dencia nunca njnguem fugio da província por 
causa de eleições ..• (Apo·iados.) Não q11ero de
morar mais estu discussão ; tenho dito bastante, 
e peço á camara desculpa por Ih.e haver tomado 
tantq ter~po, s_endo a isto forçado poi- haver sido 
provoca.do. 

Talvez me tenha esquecido algum topico do 
discurso do nobre deputado a que devesse res
ponder ; mas como me cabe fallar ainda mais 
uma vez, eu entao direi o mais que me lembrar. 

Voto, portanto, pela .emepda que off'~receu o 
11ob1·e membro da co,n!ú.J~são. especial. contra a 

-;;..~/{{: .... _, .. 
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SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1839 739 

conclusão do parecer da commissão, e contra 
as outras emendas. 

A discussllo fica adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. ministro da justiça · enti·a com as for-
m!1lidades ~ô estylo. · 

Continúa a discussno do orçamento da justiça. 
E' apoiada a seguinte emenda: 
« Sub-emenda á da commissào ao§ 17: -

Accrescente-se oito contos de réis para ensaio 
de uma policia analoga á que existe em vigor 
cm os paizes civilisados, com a denominação 
de sc>rcnos, etc. - Nune8 Jlf aohado. » 

O Sn. CARNEIRO DA CUNHA manda á mesa 
est'ontra : 

,, Q::; magistmdos, qne no inlervallo das 
sessões das cam.artlS legislativns nao forem 
e3'.ercer as func~:oes inherenles aos seus em
ptegos nas difTerentes províncias do \mperio, 
nao ~,ôderáo cobt·ar os seu~ ordenados corres
pondentes ao tempo do mesmo intervallo. -
Carnefro ela Otinha. ii 

E' apoiada. 

O Sr. Andra.da. Macha.do:- Estou prompto 
a aJherir á emenda da commissll.o ácerca da 
rel,1çào do Maranhãoi porque esses desei-nbar
gadores nomeados nenhum direito lêni, porqne 
o ministro que os nomeou obrou contra a lei. 
Ha um decrnto em que o· governo marcou o 
nurnero de desembargadores que d€vem haver 
nas t·especlivas relações, numero sufficiente, e 
portanto não haYia precisão de se c~ear mais. 

Qu~rn c1gora oppôr-me a um principio do 
nobre relator da commissA.o, que ê- o direito 
adquirido. - Direito adquirido por abuso e vio
Jaçao de lej, não conhP.ço. (AzJoiados.) O mF 
nislro que viola a lei c.:laramente, e que faz o 
que a lei n1'.0 permilte, deve ser accusado, e até 
quem assente em semelhante privilegio na.o 
póde defendeJ'-se com direito adqnirido ; não 
ha boa fé que cree este direito. Não se faz senj'.lo 
fa}lar nesla cosa em execução e cumprimento 
de lei ! Admiro que o nobre ministro se ache 

. embaraçado na execução de outra reducção da 
commissào, que é a de dOlis contos dados a 
tres juizes de direito! Parece-me que nisto nã() 

.. ha embaraço, riao. ha lei nenhuma que dê a 
esses senhores que servem o lugar o direito de 
accumular rlifferentes ordenados como se lhes 
concedeu. Se· ao menos fosse o que a lei diz, 
que é depojs de quarenta. dias1 ter a quinta 
pnl'te do ordenado · do lugar que serve, bem ; 
mas tudo que a isto excede nAo se póde admittir. 
Eu ouvi dizer que o nobre relator da com missão 

. foi o autor disto. Se assim é, póàe limpar a 
ma.o á parede ! Obrou muito mal.· Eu confio 

. muito na probidade do nobre ministro, e por 
isso espero que elle faça. cumprir a lei. 

Sobre os permanentes. Tambem ahi não sei 
como este anno $e pôd~ augmentar tanta 

cousa! E' verdade que pela tahe11a o Sr. mi" 
nistro mostra a necessidade; mas nella ha 
cousas que não podem passar. Quem deu di
reito ao ex-rninistro dajustiça para dar grati
ficações á sua ordenança? O ministro da guerra 
lem or<lenança e não recebe mais do que o 
soldo: pois as ordenanças .não deixa.o de fazer 
outro serviço ? 

Não admiro que. o ex-ministro o fizE>.sse, 
porque fez tudo quanto quiz; foi generoso dos 
dinl1eiros publicos como njnguem. Fez bem ... 
Este ex-ministro tem talento, e um dos pre
dicados q11e tem é o de conhecer o paiz em que 
pisa; sabe que nelle muito se grita, e ao que 
cshí feito se accommodao. Não ha ninguem 
que se importe c:om o publico; todavia eu e:;
pem que o Sr. 111inish·o nno obre assim. Eu 
11edit·ia t;t S. Ex. q0ti me dissesse que rnr.ão ha 
para a creaçao destas companhias addidas, 
p0t·que realmente alé agora não sei o que é 1 
A lei· ni\.o fa\\a del\as, Eu sei isso como se 
faz. . . Era.o estrangeiros que se queriao ad
mittir, e deu-se-lhes outro norne. 

No pnssado orçamenlo do imperio vejo tt·a
tar-se de jardim botanica qne não exisl~. Gos
tamos tanto de palanirorios, comtanto qne as 
naçoes estrangeiras nos attribuão cousas qu~ 
não temo:s~ temos satisfeito nossa vaidade, em
hora seja á custa da verdade. Nao temos um 
jardim aonde estejão classificadas as plantas, ou 
pelo systema artificial de Linneo, ou pelo na
tural de Jussieu ; nem jardim.econotnico é, nem 
medicinal ; é apenlls urn viveiro, e v1'veiro máo 
de plantas ; e pede a justiça que se diga que era 
melhor no tempo em que á testa deste esta
.belecimento se achava o n.1arquez de Sabará, o 
Sr. João Gomes da Silveírã Mendonça. Hoje 
creio. que é um passeio realmente. 

Tornando á~ companhias, parece-me que o 
melhor era dizer-se-n1ais tantas companhias 
de permanentes ; como porém foi arbitrio, nao 
dou dinhefro para a sua conservação. 

Casa da correcção com trabalho. Este esta
belecimento creio que é. um dos mais bem 
administrados, e que o actual administrador 
tem muito boas intenções. Não teria muita 
ra'Z8o pa1·a lhe ser affeiçoado pelo que fez com 
meu finado irmão quando foi juiz de paz ; mas 
isto passou, e como meu finado irmão soube 
rebater a esse pobre diabo nesse tempo, passou .. 
Este estabelecimento merece too o o apoio na~ 
cionsl, e me parecia melhor dar .. logo uma 
quantia sufflciente, e vot~rei pela emenda nesse 
sentido. 

Despezas eventuaes. E' consa que não me en-• 
ti·ou na cabeça, diga-se despezas .da policia. A po
licia prcventora, é nccesaa.ria em todos os es
tados, ainda mais no Brazil, e ainda mais na 
~pital do Rio ele Jan~iro, onde- tantos ele
me'ntos de desordens existem. Mas como as 
dispezas de po\icia sao a arbilri~ dos Srs. mi· 
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nistros, eu respeito-os muito, mas dinheiro 
dar-lhes-hei o menos que puder. 

Vota1·ei com a commi!:são na parte de àes
pezas eventuaes. Estava resolvido a votar 
contra ; mas como vejo que é synonimo de 
policia, votarei pois por essa quantia. 

Sobre as emendas que estão na mesa, sou 
contra quasi todas. Uma emenda ha que manda 
clar ao digno anciãO e verando bispo resignatario 
de Pe1·nambuco. Como pensllo, nll.D lhe posso 
dar, porque compele ao governo ; mas approvo 
que se lhe dê a quantia a titlllo de congrua ou 
alimentos. 

Não quero gove1•nnr, só dou o meu voto como 
legis]ador. E' um varão apostolico e que ja pre
sidio a uma igreja do irnperio que resignou ; 
e como ? Repartindo com todos os fieis todos 
os seus teres, e segundo me consta, montava 
a mais de 40 ou 50,000 cruzados. Este des
gl'açado volta ao Bra1.il atacado da maior mo
lestia, que é a velhice: e não achará no imperio 
do Brazil uma sympathia por elle ! Ainda que 
a maneira seja mais ou menos irregular, eu hei 
de .votar por essa quantia, e o meu coração o 
pede. 

Sr. presidente, é escusado faltar sohl'e as se
cretari~s de estado: e o nobre. ministro satis
fez-me muito quando nos assegul'Ou que não 
havia fazer mndança no pessoal, mas sim na 
ordem e systema do serviço. En temia que o 
patrona~o para accommodar uns despedisse 
out1·0s. Graças a Deus que o nobre ministt-o no:5 
segura deste mal ! Eu temia tambem que se 
abalançassell:l a augmentar ordenados sem 
nossa approvação, escudados na autorisação 
aniversal. E' porém para mim indisputavel, que. 
nunca o que diz respeito a despezas se deve 
entender ~omprehendirfo em tal uutorisaça.o. 
Deixar a. bolsa do estado á disposição dos llli
nistros, nnnca o farei. A nação mandou-nos 
aqui principalmente para termos cuidado nos 
cordões da sua bolsa. 

O que tinha de dizer, tenho dito, quero votar 
e tomára que se acabe isto.-Não voto tambe111 
por isso para coadjutores, · porque creio que 
quem os deve pagar são os parochos, e não 
nós : são elles os que Jucrão com taes au
xiliares. 

Quanto aos beneficias da capella, votei 
contra, e a fallar a verdade jµlgava que o pro
vimento· ie devi.i guardar para o monarcha, 
mas como se quer dar tu~:lo... Ell ao menos 
não dou dinheiro. 

. O. Sr . .Almeida e Albuquerque (min.ist1:o da 
Jmtiça) faz. algumas observaÇões que sentimos 
não ouvir. · 

O Sr, Freitas : - Sr. presidente, pedi a 
palavra para fazer algumas observações ao 
nobre Sr. deputado pela provincia da Bahia, 
cujas luzes respeito, e cuja opinião tem para 
mim ~rnnde · peso. Este nobre deputado, op-

pondo-se a uma emenda · que tive a honra de 
offerecer á consideração desta augusta camara, 
augmentando o ordenado dos coudjutores das 
fregt1ezias do municipio da côrtc, disse que não 
reconhecia os coadjutores como empregados 
publicas, mas sim empregados dos parochos, os 
quaes os tinhào para sua commodidade, e por 
isso votava contra a emenda. Quanto a não re
conhecer o nobre deputado como funccionarios 
publicos os coadjulores: peço-lhe licença para 
di::;cot·dar inteiramente de sua. opinião, porque 
eu enteudo o contmrio. 

Sr. prl'.'siJente, e,t entendo, e creio que assim 
o enlenderáü todos, que i::mpregauo publico é 
aquelle a quem a nação consigna uma congrua, 
um ordenado, ou um qualquer vencimento cm 
raza.o do serviço que elle presla aü publico, st'ja 
qual fôt· a naturnza do ornpre~o. Sendo e:;ta a 

· minha intelligencia, ou sendo este o modo pot·
que defino empregado publico, vendo .que estas 
condições se verifica.o nos coadjntorcs, porquanto 
prest!.l.o serviço ao publico, e put· e:;te serviço a 
naçno lhes dá um ordenado, como deixarei de 
reconhecêl-os empt·egados publicos ? 

O nobre deputado a quem me refiro reco
nheceu que os parochos erão eu1pregados pu
blicos; mns, disse elle, o emprego dos coadju
tot·es não é da mesma. natureza que o dos 
pat'ochos. Eu não sei, Sl'. presidente, até que 
ponto possa ser àdmittida a asserção tio nohre 
deputado que assim se exprime ; eu julgo que 
o emprego é da rnesma naturezil : os coadjutorés 
têm a mesma fé publica que os parochos, quer 
entre os particulares, quer mesmo nas estaçõ<":ls 
publicas, naquillo que é do officio parochial ; 
elles lêm os mes1nos deveres, estão sujeitos ás 
mesmas penas que os parochos no excrcicio 
do m inisterio pastoral, gozão da mesma consi
deração na.s cousas politicas em que apparecem 
nu falta dos parocbos, são, finalmente Mnside
rados como parochos, tanto pelas leis civis corno 
ecclesiasticas ; a differença que eu descuhro é 
que uns são perpetuas e outros amovi veis. O pa
rocho é o chefe daquella repartição, é pri111,us 
inter pm·es ; o parocho tem uma perpetuidade 
vinculada, e o coadjutol' na.o; rnas os empre
gados de commissão deixão por ventura de ser 
empregados publicas? Ora, eu creio que nao é a 
vitaliciedade ou amovibilidade que faz reco
nhecer o empregado p11blico, mas sim os fins da 
instituição a q11e esta se propõe, que é o ser-
viço publico. . . · 

Os coadjutores; Sr. presidente, até o anuo de 
1832 percebia.o o ordenado de 25$ ; nesse 
mesmo anno, pela lei do orçamento de 24 de 
Outubro, no cap. 20, art. 68 das disposições 
geraes, a assembléa geral elevou a 50$ o orde-, 
nado; aqui se vê que a tn~sma assembléa geral 
os considerou empt·egarlos publicos, e como a 
laes é que fez o augmento. Se a sabedoria col
lecti va da naçao assitn os considerou, como 
debçarei eq <te os reconhecer, 
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SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1839 7,11 

Disse mais o nobre deputado a quem tenho a 
honra de me referir qlle esta instituição dos 
coadjutores era dE:vída á com modidade dos 
parochos, pelo que fazem estes os seus ajustes, 
os seus tratos com os coaàjutores. 

Responderei ao nobre deputado, dizendo-lhe 
que a creaçM de taes empregados ten1 sua 
origem, não na commodidade dos parochos, 
porém sim nas leis civis e ecclesiasticas; e não 
é com vistas na sur. commodidade que os pa
rochos fazem seus ajustes Oü tratos con1 os 
coadjutores; é para o bem dos fieis que elles 
olhllo, é com vistas no serviço publico que elle 
~,',. n!ln n/.,1,, ,ln~orn,~t>nhn,• /, .,i,n n nr>1•oceairl!lnr> 
-'-' &.11"_.l.J f-'V 4\J '-•"'-'""""ª't''--'11.a•11A&' """..,,11..1...a v. 111~,.._,.,_,._,w._,.,1,..•-..,'-" 

dos fieis ; e pot·que com o insignificante orde
nado de 50$ q11e se dá aos coadjulores nao pódc 
o parocho ttclmr nm sacerdole que queira 
sujeitar-se aos grandes trabalhos, incommodos 
e riscos cio vida, ah l e nté posso avançar, 
perigos d'alma ! cede-lhe o parncho uma parte 
ele seus benezcs, foz-lhe um order.rndo; não 
deixa, sim, de fazer este sucrificio, para que o 
povo nllo sofl'ra. Daqui se vê que a raiã.o da 
creaçâo dos coadjutores é u necessidade dos 
fieis e nno a commodidade dos parochos; e a 
razao dos ajustes dos parochos é o resultado da 
insignificancia dos ordenados dos coacljutores; 
a necessidade dos fieis, o bem publico, é o fim 
principal, a commodidade do parocho é o 
accessorio. E por venturn tendo os parochas 
coadjutores ficào elles isentos do trabalho? 
Não ; occasiões ha, e não poucas, em que todos 
estão empregados, parocho e coadjutores, e as 
partes esperando que um delles se desoccupe. 

Eu disse, Sr. presidente, que a instituição dos 
coadjutores, ou que a creação de taes empre-_ 
gados estava consignada em disposições civis e 
ecc1esiasticas (fallo diante dos Srs. bispos). 
Manda o sagrado concilio de Trento aos Srs. 
bispos q lle obriguem os parochos a terem tantos 
sacerdotes para os coadjuvarem q,rnntos se 
julgar con venientei:: e necessarios para o serviço 
da igreja e bem dos fieis. E quem dirá que a 
commodidade dos parochos é que tem creado 
semelhantes empregados? 

Peço a V. Ex.., Sr. presidente, licença para 
dizer o que a tal respeito diz a constituição que 
rege este bispado. e< O provisor saiba se as 
igrejas estão providas de vigarios e coadjutores; 
o provisor, achando alguma igreja sem coad
juctor, a proverá. logo de sacerdote idoneo 4ue 
exercite a cura d'almas, pois Sua Mageslt1.de 
manda assistir com salarios aos sacerdotes que 
servirem de coadjuctores em todas as vigararias, 
etc. ,> Como é pois que se diz que estes empre
gados são instituidos para commodidade dos pa· 
rochas ? ! A necessidade publica, torno a dizer, 
é o fim principal ; os parochos, ainda mes1uo 
tendo coadjuctores, não estão isentos, nem. dei
:q1ráõ de trabalhar. Portanto, peço licença QO 
nobre depu~ado para discordar de sua opi· 
pião, para votar pela minha emenda que tive . . 

a honra de offerecer á consideração desta au
gusta camara. 

O mesmo nobre deputado a quem me refiro, 
tratando da capella imperial, pareceLl-me que 
se dirigio a mim para lhe dar aiguns esclareci
mentos, quer sobre o pessoal, quer sobre o ma
terial daquella igreja. 

O SR, ANDRADA MACHADO :-Não ; foi accio
nado natural ; mas sempre estimarei que dê 
esclarecimentos. 

O SR. FREITAS: - Permitta.-me V. Ex. 
( d-frigindo-se para o Sr. A ndra.da Machado) 
que eu lhe diga que eu fallo com o nobre de
putado o Sr.- Montezllma; porque foi elle 
quem dlsse, dirigindo-se para meu lado, que 
esperava esclarecimento dos profissionaes. Eu, 
Sr. presidente, qne poderei dizer da capella 
imperial? Se eu fui um dos advogados da ca
pel!a na sessno do anno passado, corno posso 
deixar de ser neste anno o mesmo? Mas eu me 
nno compromctto a dar ao no_hre deputado todos 
os esclarecimentos, e me persuado que nem o 
mesmo nobre deputado os precisa1 porque sabe 
muito bem o que se p~ssou, o que eu disse e o 
que disse o nobre e:,.-ministro da. jllstiça no 
seu rei ato rio. A carnara se ha de recorífa r 
ainda de quanto dísse nessa occasião i. ella 
tomou ern consideração as minhas palavras, e 
em sua sabedoria resolveu que fosse autorisado 
o governo para fazer o provimento dos lugares 
vagos. Agora só tenho a accrescentar que se 
por ventura a estado de entãO era lastimoso, 
tendo decorrido mais de anno, e não tendo ha
vido prnvimentos, de certo nao póde estar 
melhor. O,, altares estão no mesmo caso ; a 
falta de paramentos continúa; e o que se segue 
é que o estado lastimoso deve se ter aggravado 
mais. Quanto ao pessoal, posso assegurar que 
a morte já ceifou hoje um dos seus ministros 
(o conego Goulart). Nada mais direi. Se por 
ventura o mesmo nobre deputado não tem fi
xado suas idéas, aqui está o relatorio do nobre 
ex-ministro da justiça; o qual em poucas pa· 
lavras apresentou o verdadeiro estado daquella 
igreja no seu pessoal e no seu material. 

Com? S. Ex. o Sr. ministro da justiça me 
fez a honra de declarar qual a vontade do go· 
verno a respeito dos provimentos das vagas · 
que ha, peço a V. Ex. que consulte a carnara, 
à ver se eu posso retirar a emenda na qual 
propunha a quantia de 1>00$ para se pagarem 
os pessoaes das cadeiras de conegos que se 
achão vagas. . 

Uma emenda do meu nobre collega o Sr. 
Peixoto de Alencar, na qual propõe a quantia 
de um conto e duzentos mil réis para ali
mento do Sr. D. Frei Thomaz de Nc;-ronha 
bispo que foi de Pernambuco. Eu, Sr. presi~ 
dent~, não posso de modo algum deixar de 
concorrer com o meu voto a favor desta emenda 
co':ll a qnal o meu colle~a e ami~o não fez Illªi~ 
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7-12 SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1839 

do que darrnars breve impulso,ou mais promplo 
andamento aos desejos da commissão. Os pa· 
peis, tanto o. requerimento daquelle veneravel 
prelado, como os documentos qne annexou, 
fora.o presentes á commissa.o ecciesiastica ; a 
comrnissão reflectio sobre a materia, exa
minou-a: e não achando providencia nas dispo
sições ecclesiasticas da igreja br-azi!eira, nem 
nas leis civis do irnperio, nem encontrando pre· 
cedente algum idenlico pelo qual se pudesse 
regular, iulgou aue se devia regular oelos factos . • ~ • ! 
idenlicos da igreja portugueza, ria qual até certo 
tempo fez parte a igreja brazileira. Debaixo de 
principias que me parece escusado desenvolver, 
o que roubaria algum tempo á camara, a com· 
missão deu o seu parecer, consignando aquelle 
mesmo qnantilalivo, nno perdendo de vista u 
economia tlos cofres ptiblicos ; e para e~se 
effcilo regulou-se pelas congrnas que tiverno um 
bispo coadjuctor, que depois foi diocesano df!ste
bispado, o Sr. Mascarenhas e o Sr. bispo de 
Anemuria, coadjutor do Exm. capellão-mór. 

Sr. presidente, eu desejava que V. Ex. me 
mandasse uma emenda àe um Sr. deputado 
pela ~·rovincia de Pernambuco, que diz res
peito ao augrnentu de ordenado ele alguns em
pregados da capella imperial. (E' saiisfeiio, e 
depois de ler a emenda cont-inúa.) Eu hei de 
votar pot· esta emenda. Tinha lido no Jornal 
do Comnie1'eio que se elevava. o ordenado do 
thesoureit·o das alfaias a 700$, mas agora vejo 

·que foi erro de cifra, pot·que se propõe 600$. 
Foi para tirar esta d11vidR qne pedi a emenda. 
Voto pois peln elevação do or<lenado do the
soureiro das alfaias da capella imperial a 60_0$, 
e do seu ajudante a 450$. Estes empt·egados 
são muito honrados, muito zelosos, têm trabalho 
grande e nã.o pequena responsabilidade; eu os 
considero portanto dignos deste augt'nento. A 
emenda eleva tarnhern a 400$ o vencimento 
dos thesoureiros da sacristia. · 

Sr. presidente, qu~ndo se fez o augmento na 
capella imperial <la congrua dos monsenhores, 
conegos, capellães e mestre.~ de ceremonias, e 
não se contemplou a estes empregados, eu logo 

· contei com estas reclamações. O,, thesoureirps 
da sacristia, se não têm mais trabalho ou 
incommodo que os capellães e mestres de cere
monias, não iêm menos; elies silo obrigados . 
pela natureza de sens empregos a compare
cerem tres qt1artos de hora antes dos outros 
empregados, e sahem de manhã e de tarde 
depois de todos os outros empregados; ten
ciono, pois, votar a favor deste augrnento. 
A mesma emenda pr(?põe 400$ para u:s 
confessores da. capella ímpe,rial-; não serei 
eu aquelle que diga alguma cousa contra. Ha 
uma outra emenda que propõe o augn1ento ·até 
200$ do ordenado que actua1mente percebe o 
capellão das missas ao meio dia na capella 
i~perial. Como seu autor a não motivou; deixo 
por ora de emittir a minha opinião á este. res-

peito; rnspendo o meu juizo. O que eu estranho 
e sinto, Sr. presidente, é que o capelião das 
missas ao tJJeio dia merecesse as sympalhias do 
nobre deputado autor da emenda, e lh'a não 
merecessem os coadjutores que iêm tanta res
ponsabilidade, tanto trabalho, que sahem fóra 
de horas debaixo de chuvas, expostos até a 
serem assassinados, e pôde ser que algumas 
vezes tenha.o sido maltratados; sinto, como 
disse, que estes empregados não merecessem as 
gympathias do nobre deputado. Se se não tratar 
de melhorar a sorte da classe ecclesiastica, 
Sr. presidente, eu creio que ella irá desappa
recenclo. Eu fallo em presença do Sr. presi
dente da província do Rio de Janeiro e de 
outros Srs. deputados empregados das pro
vinciai:;, que se aghM na cr;1sa, e que podem 
avaliar até qnc ponto chega a exactidão desta 
minha proposição. 

A camara consente na retirada ria emenda do 
Sr. conego Freitas, q11e estabelecia 600$ para 
os serviços pesso~es das 8 cade~rus vagas .na 
cape lia. · 

O Sr. Nunes Macha.d.o :-Ainda direi alguma 
cousa sobre o corpo de municipaes perma
nentes. Cotn effeito honlem já no fim da sessão, 
vendo a vontade que tinhão os Srs. deputados 
de se retirar, não fiz uma observação que tenho 
a fazei· ao Sr. ministro da justiça. 

Eu já fiz ver hontem á casa que, guiando-me 
pelo principio do nosso codigo criminal, que só 
considera crime o excesso e abuso de poder 
commeltlido pela autoridade em desproveifo 
publico, em offensa da utilidade e conveniencia 
publica, eu estava resolvido sempre a colerar e 
justificar mesmo até cet'lo ponto aquelle excesso 
de poder que a autoridade praticasse urgida 
pelas circumstancias do paiz. No caso presente, 
Sr. presidente, me parece que já não podemos 
considerar este facto allegado pelo nobre relator 
da commissão corno illegal, porquanto actos 
legislativos têm legalisado esse procedimento. 
O facto de nas leis de orçamento anteriores se 
terem consignado disposições approvando ou 
marcando quantias para o a11gmento da despeza 
feita com o corpo de municipaes· permnnmtes, 
esse facto, no meu entender, tem legalisado 
esse excesso de poder. Se a assembléa geral 
conhecia que o acto era illegal, cumpria re
prochal-o in leira mente, accusal-o e não ap· 
provai-o, e approval-o quasi declaradamente, 
consignando quantias de dinheiro · para o ang
mento dessa despeza. Deste facto concluo· eu 
q1Je a camara àeu o seu assentimento a este 
procedimento. Repito portanto o que . disse 
hontem, que estou disposto a conceder mesmo 
como legal o augmento de despeza feita com o 
corpo de municipaes permanentes; voto por 
ella, mesmo por outra consideração que hontem 
offereci á casa. O nobre relator da commissl\o 
não mostrou que as necessidades do paiz erll.o 
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hoje as mesmas que quando se creou este 
corpo. 

Mas outro é o objecto sobre o qual eu de· 
sejo offerecer ao Sr. minislt·o algumas obser· 
vações. 

S. Ex. e a camara sabem · que o corpo de 
municipaes permanentes tem duas companhias 

· chamadas addidas ; consla·tne que estas duas 
companhlas se cornpoem de estrangeiros, e de 
certa qualidade de estrangeiros. Pergunto :;i S. 
Ex. se não acha g1·ar.ide inconveniente em serem 
compostas de estrangeiros estas du~s cc.mpa· 
nhias encarregadas de fazer a policia da terra. 
Concordo em que t-sb:angP.iros sejão alislatlos, 
sejão admittidos como soldados, 111as para 
certos rnisteres e não para serem encarregados 
da policia interna do t>aiz, e isto certa quali· 
da.úe ue estrangeiros, quando nós vemos que 
sa.o elles os que mais avullno no rói dos cri· 
rniqosos que infestllo a cidade. Purece qne 
algn m inconveniente ha nisto·, sobretudo 
quando consta que essas duas companhias ml
didas sno quasi formadas de portuguezes; e 
nós sabemos com que f,1cilidade as outras na
ções expellem de sen seio os n-iáos cidadn.os. 
Alistar semelhante gente na nossa tropa de po
licia me parece muito inconveniente, sobt·etudo 
quando conhecemos que até os bandoleh·os'do 
Algarve entt·ão aqui: talvez alguns delles já 
esteja.o alistados nessas companhias encarre-
gadas da policia da terra. · 

Tocarei ainda na emenda que trata do aug
mento da congrua de certos rninistt·os da ca
pella. Eu na.o quero qne se I hes augmente o 
ordenado por suas qualidades pesscaes, ou se1·
viços que prestlko : slio rnzões muito attendiveis 
na verdade, úias que já_forão punderadras pela 
legislatura qt1e lhes concedeu. Este augmenlo de 
congrua já lhes foi concedido pela asserHbléa 
geral em uma lei que foi pedida de modo que 
offereceu duvida na pratica. Uma verba geral 
foi lançada na lei, isto é, a palavra-capellães : 
-na pratica entendeu-se que a lei concedia 
augmento de congrua. sóment.e a certos mi
nistros. Os ajudantes do mestre d~ ceremonias 
requererão ao governo, fazendo vêr qtte de
baixo do termo geral-capellães-estavão elles 
comprehendidos ; e o governo por .um aviso 
seu mandcu-lhes conceder o augmento de 
congrua. Os ministros porém de que falla a 
minha emenda, em lugar de lambem reque
rerem ao governo, recorrêrão á esta carn:jra: 
a commissÀo de orçamento reconheceu que era 
justa a -sua pretenção, mas infelizmente não 
houve tempo para o negocio entrar em dis
cussão. O dfreito dos prete11dentes descansa 
portanto sobre o acto legislativo da legislatura que 
concedeu augmento <le congruas aos ministros 
que c!elle goza.o desde esse tempo. Cumpre notar 
que a minha emenda não augmenta . a consi
gnação pedida para a cape11a imperial. Já 
·hontem moslt·ei que mesmo contando-se. com 

este augrnento de congrua sobrava dinheiro da 
cifra pedida.· · 

Farei algumas reflexões sobre uma emenda 
offerecida pelo Sr. Carneiro da Cun_ha. Qu,indo 
ouvi lêr a emenda, pareceu-me que dizia res
peito á questão que aqui se ventilou sobre a 
accumulaçao dos ordenados dos juizes de di
reito que ficavão servindo nas varas vagas. Com 
effeito até um certo ponto são muito razoaveis 
as 1·eflexões feitas hontem pelo nobre relator da 
commissa.o, Vou fallar nesta materi.1 para que 
se não suppon,1a que como magistrado, como 
juiz de dil'eito, só advogo a minha cansa, e 11110 
hei de lambem fallar contru a minha classe 
quando não li ver razno. Como disse, acho até 
certo ponto rnuito razoaveis ns ref1exoes do 
nobre deputado que fallou hontem. Concordo 
em que com efTt~ito os ,ittizcs que accumuln.o 
as varal:} tenhão alguma cow;a mais; mas que 
urn juiz que accumuh1 tres varas receba quatro 
ordenados, o seu ordenado e o ordenado de 
cada uma das tres varas vagas ou impedidas, 
ni.'l.o me pa1·ece muito ju~lo, e tanto menos justo 
quanto e=,ses f1111ccionarios recebem os emolu
mentos. Seja.o expeditos, despachem os autos, 
que o ganho lh.cs cresce1·á. o~ emolumentos em 
uma cidade como esta, Sr. presidente, não são 
ta.o pequenos, e para um magish'a.do expedi to 
devem a\lullar muito. Concordo até en1 que ha. 
nisto uma especie de conlradicção, porque, se 
nós conhecemos que um homem que tem a 
seu cargo uma só vara não póde satisfazer fa. 
cil~ente ás necessidades publicas, como querer 
que elle accumule tres ou quatro va1·as ? Creio 
que um juiz de direito póde fazer realmente mais 
do que faz, e satisfazer assim a necessidade pu
blica, mas duvido q11e possa bem desempenhar 
o trabalho de tres ou quatro varas ao mesmo 
tempo. Por isso digo que até certo ponto são 
muito ju:;tas as reflexões do nobre deputado. 
Tenha o ,iuiz que accurnular outNs varas mais 
alguma cousa, mas não acho justo q~1e vença 
por inteiro os ordenados das varas que accumula. 
Talvez fosst: melhor iniciar uma medida pela 
qual fosse o governo autorisado para empregar 
ne:Stas vagas a um outro magistrado, e da1·-lhe 
novo ordenado. Creio que estas accumulações 
servem antes para augmentar os vencimentos 
do~ juízes que accumulão as varas, sem sa.tis· 
fazer ás necessidade:; do paiz. Consta-me que 
ha a este respeito um clamor geral : na.o é 
preciso buscar provas : ellas existem na cousa 
mesmo. Quatro magistrados em uma cidade 
destas, por muito expeditos que sejão, difficil
mente satisfazem ás necessidades do paiz: como 
pois poderá satisfazei-as um s6 homem por 
mais diligente, intelligente, e menos preguiçoso 
que seja? Nilo é poss;ivel que satisfaça ás neces
sidades pt1blicas, e portanto gasta-se o di• 
nheiro e o.ão se preenche o fim. · 

Mas o Sr. Carneiro da Cunha não ofl'ereceu · 
eà1enda neste sentido, e siin otTereceu outra 
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para que não possão perceber ordenado os ma
gislados que, sendo membros do corpo;legislalivo, 
não forem occupar seus lugares no inlervallo 
das sessões. Peço licença ao nobre deputado 
para votar contra esta eme11da e impugnai-a 
inteiramente, porque, além de injusta, é 
anti-constitucional. Diz a constituição. (Lê o 
art. 33.) Já se vê portanto desta dispo~ição que 

· · pela coostituiçao os deputados são obrigados a 
permanecer na côi·te: á vista deste artigo não 
sei se é anormal a retirada dos deputados para 
as provincias. A emenda do nobre deputado é 
pois anormal e ataca a constiluiçl\o, E' de mais
injusla, porque diz respeito sómente aos magis
trados, quando na camara existem empregados 
de muitas outras classes. Consinta a camara 
que e1:1 repilla da classe dos magistrados (como 
já. fiz em outra occasil'lo) urna falta de sympa
iliia que se vai manifestando a respeito da 
classe dos magistrados. A ca111ara não se fórma 
só de magistrados: ha nella empregados de 
todo o genero ; ha ecclesiasticos, militares, nego
ciantes, medicas, e emfim aqui temos todos os 
elementos de que se compõe a sociedade. 
Parece-me que a emenda do nobre deputado 
se casa um pouco com ~s dilos que todos os 
dias se lanção contra a classe da magistratura. 
Se se entendt: que esta classe não convém á 
sociedade, seria melhor abolil-a. 

A emenda ainda implica com outro principio. 
Um deputado que fica na côrte não recebe 
seu ordenado porque fica aqui, mas em conse
quencia de uma Hcença que 1he concede o go
verno. E por ventura a emenda do nobre de
putado irá coarctar essa faculdade que tem o 
governo, de dar licença a empregados? Certa-
mente que não. _ 

A constituiça.o exige qne os deputados não 
saill.o da cOrle, pôrque reconhece a possibilidade 
de uma convocação extraordinaria da assembléa 
geral. 

Voto portanto contra a emenda. 

. Devo declarar que estou certo de que o meu 
nobre amigo füz a sua emenda sem saber ~e 
uma circumstancia que vou declarar á casa : 
talvez seja eu o unico magistrado que ficou na 
côrte. 

O Sr. Carneiro aa. Cunha, :- Eu julgo que 
quando se confere um emprego a c1ualquer in
dividuo, não é para beneficio · do empregado, 
mas para bem do publico e para o empregado 
cumprir os seus devere~; e é o que não acon-

. tece com aquelles que sao deputados, que ficão 
aqui ·recebendo subsidio durante a sessão, e 
continullo no intervallo della a ficar na côrte 
recebendo o ordenado de seus empregos sem 

. prestarem serviço. Eu nll.o. sei que se possa re

. ceber ordenado sem trabalbar; julgo que se se dá 
o ordenado a qualquer empregado é pelo serviço 

. que presta, porque então o individuo não se 
póde opplicar a · outro meio para sua subsis-

tencia. Ora, o deputado que é empregado, e 
que não vai exercer o seu emprego no inter
vallo da sessão, não trabalha, e não póde 
portanto recebet o ordenado destinado a pagar 
este trabalho; o subsidio é suffieienle para a 
sua subsistencía. · 

Creio que os m:agistrados são empregados 
a que nenhuma censura se tem feito, á ex
cepção du que eu fiz hontem, não á classe em 
ger~1L, que nrnito respeito, mas a alguns magis
trados que com effeito não cumprem corr. os 
seus deveres. Eu considet·o que os máos magis
trados são -a causa de toda a desot·dem do 
Brazil; eu passo a dizer q!le quando o povo do 
Brnzil tiver boa adminislt·ação d& jusli<;a, elle 
na.o se ha de desmandar, não ha de querer 
fazer t·evoluções. 

Foi a pdmeira cousa que eu senti no tempo 
do antigo governo, que a magistratura não fosse 
qual eu a desejava ; era po1· isso que os crimes 
se augmentayão. Mas o que succede agora? 
Temos tido melhoramento? Acho que não, 
porque vejo que magistrados ha (não todos, 
eu faço a devida excepção) que nilo cumprem 
com seus deveres. Mas tem-se aqui censurndo a 
todos os empregados, aos ministros e mesmo a 
depulados; e não será licito censurar um magis· 
lrado que nãO ·cumpre com o seu dever, que 
vende a justiça? Como se quer dizer que uma 
tal cen~ura tende a deprimir a classe da ma
gistratura? En quero que a nossa magistratura 
mereça o conceito, como, por exemplo, a magis
tratura ingleza: um magistmdo honrado é para 
mim um homem mL1ito respeilavel. Eu consi· 
dero um magistrado honrado tanto como um 
militar c1ue vai derramar o seu sangue em defeza 
da integridade do imperio, e em sustentaçll.o do 
throno imperial. Mas um magistrado que vende 
a justiça póde concorrer por ventura para a feli
cidade do paiz e para firmar o systema consti· 
tucional ? Não, de certo. 

Censurou-se a minha emenda como injusta 
pol' tratar sómente dos magistrados : em lugat· 
competente eu offerecerei emenda -com dispo· 
sição semelh~nte a respeito de outras classes de 
empregados, que sl:i.o membros desta camara, á 
medida que se fôr tratando do orçamento do 
ministerio respectivo. O nobre deputado póde 
estar certo de que não tenho antipathia com 
a c]asse da magistratura, na qual conto muitos 
amigos. . 

Nada direi ·a: respeito das circumstancias em 
que se possa achar o bispo rcsignat~rio· de Per
nambuco ; reflectirei sómente que não podemos 
dar o dinheiro da nação por generosidade. Se o 
bispo resignatario tem dh·eito a este venci
mento, se é de justiça o que pede, se fez taes 
serviços que me1·ece que se lhe dê este venci
mento, dê-se-lhe. Observo porém que este ven
cimento nem foi pedido ao gc;verno, como devia 
ser, porque o governo·é que devia saber se elle 
ti~ha pt'cslado estes serviços, e se estava nas 
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circurnstancias de ser deferido. Este negocio nem 
ao menos foi á commissão de pensões: de sot·le 
que pedirei á carnma que quando houverem 
negocios desta natureza, pedindo pensões, vão 
ás com missões ecclesiastica, de marinha e 
guerra, de iustieu criminal. etc .. segundo a 
classe ,úo en1pregado que pedir a pensão, e que 
nao vão mais á commissão de pensões. Eu não 
sei se o que quer o bispo resignatario é pensão, 
esmola., oll 111eramente beneficencia. Entendo 
que se é mera beneficencia, temos muitas viuvas 
e orpllllos deBgraçados ern consequencia elas 
guerras de Panellas e outras, a quem deve
ríamos antes beneficiar. Eu julgo que o S1·. 
Alencar tinha outro meio independente de pedi!' 
parn este bispo 1 :200$, e cm promover uma 
subscripçllo, pat'a a qual eslou prcmplo a con
correr, posto nllo seja ecclesiastico. Mas nilo me 
juigo auiorisado pai'a dar o dinheiro d:l nnrão 
por contemplações, ou philantropia : os meus 
constituintes nrto me tlerão esta missílO. Fallou
se nas licenças qlle o governo está aulot't~ado 
para conceder. Eu creio que o governo, quando 
dá estas licenças sern ser por rnolestia legi
timamente provada, as deve dar sem ordenado: 
porque do contral'Ío acontecerá que os empre
gados e militares, não querendo ir prestar o 
serviço, pediró.õ licenças sem limites de tempo ... 

ALGUNS SENHORES : - O governo não as póde 
conceder. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Mas os nobres 
deputados que são empregados as pedem para 
os intervallos ; é nessa occasião que estão do· 
entes ! Parece que o illustre deputado n~o devia 
proceder de sernelhante modo, porque não é 
muito decoroso. 

O Sn. NuNES MACHADO : - E' muito ; é da 
cún~tituição, que obriga os deputados a ficarem 
aqui. 

O Sa. CARNEIRO DA CuNHA :-Mas para isso dá 
o subsidio de seis mil cruzados. 

O Sr. Peixoto de Alencar : - Sr. presidente, 
pedi a palavra para responder a algumas ob
jecções feitas pelo nobre deputado que acaba 
de sentar.se, contra a minha emenda que propõe 
1:200$ para alimento. do digno prelado bispo 
resignatarío de Pernambuco, o, Sr, D. Thornaz 
de Noronha: mas direi tarnbem· alguma cousa 
sobre ~ emenda do nobre d~pütado que não 
quer que se pague o ordenado dos m~gistrados 
que são depotados1 e que no fotervallo . das 
sessões na.o forem exercer os seus luga1·es. De
claro que voto contra esta emenda ... 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA ( com vivacidade) : 
- Isto já eu sabia ha muito tempo. ( Ri-
sadas. ) .. 

O SR. P.ElXOTo DE ALENCAR : -~-- porque me 
parece injusta uma vez que não comprehende 
nella todos os empregados nas mesmas circum
st:mcias. 

TOllO 1~ 

O SR. CARiíEmo DA CuNHA: -Eu já disse que 
mandaria emendas semelhantes a· respeito de 
outras classes de ernpregaclos, 

O Sn. PEIXOTO DE ALENCAR : - Mas eu voto 
contra a emenda ainda por outra razão. Ni\o 
estotl ben1 certo, más creio que ha urna lei 
que não obríga que vão para suas provincias 
os deplllados que sao empt'egados publil'os. 
P (JIIP fflfll'!lf'(.}111 ,i]pn, rln (~::ihn•rli:, ~. °RflíjllP, 

Mmros SENHORES :-Não, não, nào. 

O Sn. PE1xoro DE ALENCAR :- Estarei enga· 
nado. Entretanto, tenlio a ponderai' que os 
empeegados sempre têm direito aos seus orde
nados; o q11e nM dev~m receber quando eslflo 
fúra do exercício àos seus empregos, 6 o que se 
chama g1·alificação. Ot·a, se é do OL·denado que 
se trata, e nüo da gratific,~c;ão1 claro estâ que os 
deputados 4ue são empregados, ainda quando 
fiquem na eôrte no intE'rvallo da sessno, nrio 
devem ser prejudicados; pois é este o espirito 
da constituição, como j:í muito bem mostrou 
um nobre deputado pe1a província de Pernam
buco. Além disto, eu vejo que o governo con
cede licença a muitos empregados, mesmo 
quando tratarem de seus negocios particulares, 
com todo ou parte dos seus ordenados. E por 
que t·azl'l.o n:to gozaráõ os deputados da mesma 
graça? Voto, portanto, contra a emenda do 
nobre deputado, por me parecer que é injusta, 
e tratarei de sustentar a que offercci a respeito 
do Sr. D. Thomaz de Noronha. 

Disse o nobre deputado em opposiçno á 
minha emenda, que por generosidade nl\.o se 
devia dar o dinheirn da naçM, Sr. pte$idente, 
se eu fosse unícamente niovído pelo principio 
de generosidade1 quando apresentei esta emend,l, 
não a teria êtpresentado, porque lambem sou 
nesta parte do sentimento do nobre deputado. 
Mas entendo que o Sr. D. Thomaz tem direito 
a uma congrua, Creio que n!lo ha nesta r:asa 
deputado algum que não esteja convencido de 
que os bispos, depois que resignão, são ainda 
bi~pos, e que deve~n ter uma congma para se 
manterem; e creio tambem que G facto sabido 
de todos que o Sr. D. Thornaz na.o teve con
grua alguma quando resignou o bispado. ·Esse 
digno prelado não a requisitou nesse moménto, 
porque suas circumstani:iias erào favoraveis, 
tanto que, quando sahio do bispado teve meios 
para faze1· actos de beneficencia que eu já em 

· outi·a occasião referi. As suas circumstancias 
actuaes, porém, urgem que elle reclame esse 
direito·; e será justo que neguemos o pão para 
a boca a um digno e virtuoso prelado qú~ tantos 
serviçps prestou á igreja, e que se portou com 
tamanho desinteresse? Cr~io que o corpo legis
lativo torna em muita ccmsideraçlo o t:stado 
ecclesiãstico, e aprecia em demasia as vidudes 
deste digno prelado, para o não desamparar 
no momento que mais precisa: 

Mas disse ainda· o nob1·~ deputado, que os 

94 
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papeis relati vos â esta pretença.o não forão â 
commissa.o de pensões e ordenados. Sr. pre:;i
dente, os papeis do Sr. D. Thomai dcvel'iao 
ser remettidos á commissl:1.o ue pensC.ies e 01·de
nados, se o negocio fosse uma penso.o; mas eu 
não entendo que o seja. Estes papeis estiverfio 

· na ma.o do Sr. ministro da justiça! e se elle 
entendesse que tratava de pensão, sem duvda 
a teria concedido, p~rque não deixará de estar 
bem convencido do met·ecirnento do Sr. D. Tho
m-az. S. Ex., porém, entendeu, como eu en
tendo1 que se tratava de congrua e não de 
pensão, e por isso remelleu os papeis á camara 
para os tomar na devida conl:iideração. Então 
forão elles remettidos á commissão competente, 
que et·a a commissão ecclesiastica, a qual deu 
o seu parecer a favor do digno prelado, e lhe 
fez justiça como eu esperava e elle mei·ece. 
Não. devião taes papeis ir, portanto, á com-
missilo do pensões e ot·det1ados. · 

Disse lambem o nobre deputado que eu devia 
antes promover uma subscripção a favor do 
Sr. D. Thomaz. Sr. presidente, não me negarei 
a isso, ainda mesmo passando essa congrua de 
1:200$, porque eu a considero pequena, assim 
como a nobre commissão, que não marcou 

· maior quantia em attenção ás circumstancias 
actuaes do paiz, e nestà parte vou com ella de 
accôrdo. Mas a este re.;peito devo declarar ai) 

· nobr~e deputado que os pems.mbucanos, sabent{o 
que o Sr. D. Thomaz, em Portugal, n&o se 
achava em cii-cumslancias favoraveis, usando 
da generosidade que lhe é propria, abrir&o entre 
elles uma subscripção a seu favor, e para· lá lhe 
enviárão uma na.o pequena somma. Mas o que 
havia. responder um virtuoso prelado aos gene
rosos pefnambucanos? Agradeceu-lhes, .e lhes 
disse : « Ainda tenho algumas joias de prata 
que vou vendendo para manter-me; quando'me 
faltarem os ultimas recursos,irei lançar-me então 
nos braços dos pernambucanos e receber sua 
hospitalidade. » Chega emfirn este momento, e 
vem o digno pl"elado para Pernambuco. Os 
pernambucanos promovem irnmediatamente 
uma subscripção ; mas o digno prelado lhes res
ponde ainda que tem a mesa. de um au:~igo que 
lhe dá o pão para comer, e que emquanto lhe não 
faltar esta, nao será pesado oos seus amigos 
que o desejao soccorrer. E por esta occasião 
tenho a satisfaça.o de dizer á cama1·a que o amigo 
que assim se presta a favor deste digno prelado 
é o prestante cidadão o Sr. Francisco de Paula 
Cu.valcanti de Albuquerque. Apenas o digno 
prelado chegou a Pernambuco, este benemerito 
cidadão o foi buscar á sua: casa, e lhe tem 
prestado todos os officios da mais franca e leal 
hospitalidade. 

Ora, nAo querendo o Sr. D. Thomaz ser pe
sado a seus amigos, e entendendo que tem 
direito á sua congrua, a requer ; e é o que eu 
espero do corpo legislativo, que tao benigno tem 
$ido para todos que reclama.o seus direitos. 

Direi mais ao nobre deputado que uma sub
sct·ipçao na.o é uma cousa pe 1•m,l nente e esta vel 
que possa se1·vir de base á sub.:;istencia do digno 
prelado. 

Lembrarei, finalmente, Sr. pt·esidente, que 
nas mesmas eircumstancias se concedeu uma 
congrua a.o Sr. bispo de Anemuria ; e pot· que 
razao não se ha de dar lambem ao Sr. D. 
Tho111az de Noronha? 

Sr. pre~idente, estou convencido de que o 
corpo legislativo ha de attcmdet· á justiça que 
tem o St·, D. Thomaz de Noronha; mas se o 
nilo fizer, cr-eio que isto causará grande des
gosto ern Pernambuco, po1·que as vi1·tudes deste 
prelado são alli bem conhecidas. Portanto, voto 
pela minha emenda. 

Cedem a palavra para votar os Srs. Silva 
Pontes e Monlezuma. 

Procede-se á volavão e approva-se o se
guinte : 
§ l.'' Secretaria de estado (eme-nda 

da co mmissa.o) . . . . 25:564$200 
§ 2.º T1·ibunal supt·emo de jus-

tiça . . . 68:600$000 
§ 3.º Relação • . . . . 175:283$835 
§ 4.º Guardas nacionaes (emenda 

da commissa.o) . • . . . 130:000$000 
§ ·5.º Bispos e relação ecclesia~

tica . . . . . . 
§ ô.º Telegraphos . 
§ 7.º De.:;pezas eventuaes . 

No municipio da córte 

21:613$33,J: 
8:242$240 
8:000$000 

§ 8.° Capella imperial e eathedral 
do Rio de Janeiro • . • . 65:883$100 

§ 9. 0 Parochos ( percebendo os 
coadju tores o ordenado de 200$ 
annuaes) (emenda do S.t·. co-
nego Freitas) . . . . . . 14:464$220 

§ 10. Justiças territoriaes ( emenda 
da commissão). . • . • . 

§ 11. Policia e segurança publica 
§ 12. G11ardas nacionaes 

10:600$000 
40:821$200 
15:200$000 

§ 18. Ditas municípaes perma-
nentes . • . 274:853$800 

§ 14. Lazaros. . • . . 10:000$000 
§ 15. Casa de prisãocorn trabalho 

e reparos de cadêas . . . • 64:000$000 
§ 16. Conducçào, sustento e ves-

tuario de presos pobres . 22:000$000 
§ 17. Despezas eventuaes 

(emenda da commissào) . 12:000$000 
Para a ·sustentação .do bispo re

sig11atario de Pernambuco 
desde já ( emenda do Sr. 
Alencar) · 1:200$000 
Julga-se concluída a segunda discussão do· 

orçamento. deste ministerio, e decidé-se que 
passe para a· terçeira. 

O Sa. PRESIDENTE dá pa_ra ordem do dia na 
primeira hora eleições de Sergipe, e dahi por 
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diante discussão do orçamento da rcpartiçilo 
dos negocios estrangeiros. Levanta a sessão ás 
tres horas da tarde. 

@essão em ~3 de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SmrnARIO. - Expediente. - Requ,erimentos. -
Ordem do dia. -Eleições de Sergipe. IJiwursos 
dos Srs. 0ttoiii e Pacheco. - Orçamento dos 
estrangeiros. 

A's 10 horas da manhã foz-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. An
dréa, Cajueiro, Souza Martins, Costa Mil'anda, 
1'orreà.o, Rezende, Cintra, José Gonçah•es, Vis
gueiro, Bustamante, A !cibiades, Pinto Coelho, 
Gomes da Fonseca, Paulino e Assi~ Masca
renhas ; e sem ella o Sr. Francisco do Rego 
Barros. 

EXPEDIENTE 

O Sn. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da fazendll, narticioando aue 
tudo quanto poderia informar· em particula·r a 
respeito dos em pregados da lhesouraria da pro
vincia de S. Paulo, elles bem o expendem nQ 
seu requcrimeuto que o ministro · devolve a 
esta camara, provado com a tabelJa junta, e com 
o facto notorio da alteração <[tle têm tido as cir
êumstancias. depois do estabelecimento de seus 
ordenados. Límita-se 1 por isso~ o ministro a 
ponderar sómente qne, no caso de merecerem 
aitenção os supplicantes, é de justiça fazer o de
ferimecito extensivo a todos os em pregados de 
todas as thesonrarias. - A' terceirn conimissil.o 
de fazenda, qne pedio as infürmuções. 

Do mesmo ministro, rernettendo todos os do· 
curnentos e mais papeii, que acompanhão o 

· ofücio da contadoria geral de revisM, datado 
de 22 do corrente, com o que satisfaz ao 
requisitado por esta camara.-A' commiss~o 
do orçamento, e á terceira de fazenda. 

Do mesmo ministrot enviando a informaçao 
da contadoria ge1·al de revisão, datado de 22 
do corrente, por onde se vê que o producto 
do imposto da aguardente despachada pal'a 
consumo, no municipio da· côrte, foi de 
70:061$002 no anno financeiro de 1837 a 
1838, e de 67:847$610 no de 1838 a 1839.
A quem fez a r~quisição. 

Do ministro da justiça, participando que, 
tendo-se procedido ao exame sobre as ordens 
t;xpedidas pela secretaria de estado dos ne· 
gocios da .justiça ao presideute da província do 
Pará, nenhuma apparece em gue se lhe decla
rasse que a lei da suspensao de garantias só 

teria lllgar depois de terminada a luta com 
os facciosos.-A quem fez a requisição. 

Do ministro do imperio, remettendo a copia 
do decrn!o do 1 <> do corrente, pelo qllal se 
concede ao tenente-coronel reformado de arti
lharia de l" linha, Amaro Francisco de· Moura, 
a tença annual de 80$.-A' commissão de 
pensões e ordenados. 

Do mesmo rnü1ístro1 acompanhando um of
ficio do director da academia das be1las
artes, datado de 19 do corrente, afim de que, 
sendo apresentado á cumora dos Srs. depu
tados, possa esta resolver a 1·espeito do offereci • 
menta que lhe faz a dita academia de um busto 
de S. M. o Imperador, <Jbra esta que foi exe
cutada pelo lente de gi-avura de medalhas.
A offe1·!a é l'êcebida com agrado. 

E' lido, e julgado opjecto de deliberação, e 
vai a imprimir o projecto de resolução, cons
tante do seguinte parecei· da commissão de 
pensões e ordenados : 

« Ao major Solidonio José Antonio Pereira 
do Lago concedeu o governo, por decreto de 13 
de Julho deste anno, a pensão annual de 300$, 
em plena remuneração dos serviços po1· elle 
prestados á causa da integridade do imperio, 
na revolução que ultimamente teve lugar na 
capital da provincia da Bahia. 

« A comrnissão de pensões e ordenados ·tendo 
em vista as informações e documentos, que 
justificão e abonão os bons serviços do agr·a
ciado em uma tal occasiao, e por onde coJlsta 
que ate fôra gravemente ferido em combate, 
do qne lhe resultara lesã.o em uma perna, 
é de parecer que seja approvada a pensão, 
para que offerece a seguinte resolaç&o : 

,< A assembléa geral legislativa L"esolve: 
<e Artigo unico. Fica approvada a pensilo an

nual de 300$, conferic)a .por decreto de 13 de 
Julho de 1839 ao major Solidonio José Antoriio 
Pereira do Lagc,1 ern plena remuneracão rtos 
ser·viços por elle prestados á cat1~a da 'integri
dade do imperio, na província da Bahia, onde 
fôra gravemente ferido em combate. 

• <( Paço da camara dos de·putados, 22 de 
Agosto de 1839.-Cavalcanti de Lacerda.-J. 
Ji Carneiro da C·unha.-,J.U. Gomes da Fon
seca. )J 

E' approvado o seguinte parecer da com· 
mi3sM do orçamento da fazenda: 

<( A commissão do orçamento da fazenda, 
para interpôr· seu juízo ácerca da representação 
do parocho, e do juiz de paz da freguezia de 
Cabo-Verde, do municipio de Jucuhy, que 
pedem a alienação de um terreno deiiado por 
D. Maria de Araujo, para com o seu rendi
mento conservar-se o altar de Nossa Senhora. 
das Dôres, erecto na matriz daquell.\ freguezfo, 
precisa que o governo, ouvindo o ordinario, in-
forme a respeito. · 

rc Paço da camara dos deputados, 21 de 
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7•i8 SESSÃO EM ~3 DE AGOSTO DE 1830 

Agosto de 1839.-M. N. Castro e Silva.-0. 
Carneiro de Ca1npos.-J. F. Vianna. ,, 

Fica adiado, pur se pedh· a palavra, o parecer 
seguinte da mesma comrnissão : 

<< A commissão do orçamento da fazenda, 
examinou a representação do administrador da 
recebedoria do municipio da côrte, remettida 
pelo ministerio da fazenda, em officio de 13 do 
corrente mez, em que expõe a duvida que lhe 
occorre á respeito dos direitos designados por 
marcos de pl'ata na tabella dos novos e velhos 
direitos, se elles devem ser cobrados pelo valor 
actual da prata, em conformidade do padrão 
monetario, isto é, 10$240, ou pelo antigo valor 
da prata ao tempo do respectivo regimento, 
isto é, 5$600. Esta representação tendo sido 
submeltida ao juizo do procurador da corôa, 
este comquanto julgasse razoavel em seus 
fundamentos, foi sen parecer, que a arrecadar
se esses direitos pele valor actnal da prata, 
o mesmo se deveria praticar com as mais 
quotas designadas em réis, na mesma relação, 
que tinhão ao tempo dos 1·eferidos regimentos, 
de que resultaria. uma extraordinaria alteraçilO, 
e conseguintemente um augmento de imposto. 
A commissão conforma-se inteiramente com 
a · opinin.o do procurador da corôa, e é de 
parecel', qne se responda ao governo, que na.o 
procede a duvida pelas mesmas razões já ex
pendidas pelo procurador da corôa. 

« Paço da camara dos deputados, 21 de 
Agosto de 1839.-J,f. N. Oasfro e Silva.-J. 
F. Vianna..-0. Carneiro de Campos. )) 

O Sr. Dantas pela segunda vez faz um re
querimento a favor de sua provincia. Ha dous 
inezes pouco mais on menos que pedio ao 
Sr. presidente que convidasse á conímissão das 
aesembléas provinciaes, afim de dar o seu 
parecer ácerca de · duas leis provinciaes das 
Alagôas, uma das qnaes é absolutamente anar
chica, porque julgou vaga uma comarca pro
vida pelo governo geral estando o juiz de di
reito já com posse e licenciado pelo mesmo 
governo ; e em uma outra disposição diz:
Fica.o approvadas as nomeações feitas pelo .go
verno ger~l dos actuaes juizes de tal e tal 
parte : ora, á vista disto o poder delegado que 
sanccionou uma tal lei collocou-se acima do 
poder delegante ; porque tornou os seus actos 
dependentes de sua approvação. A outra lei é a 
que alterou o codigo do processo, e que, além 
de anarchica, provoca a immoralidade, porque 
em uma das suas disposições diz que o juiz 
municipal formará a culpa ao juiz de di1·eito, e 
ficará neste caso de posse do seu emprego : e 
mais adiante diz : e o juiz de direito formará 
a culpa ao juiz municipal ; de maneira que 
quando o juiz municipal mandar citar ao juiz 
de direito para ver jurar testemunhas, o juiz de 
direito póde tam·bem mandar citar o juiz mu
nicipàl para Q mesmo fim, e entretanto aquelle 

que fôr mais ligeirn poderá inhabilitar ao 
outro. Felizmente esta ultima lei já. foi revogada 
pela mesma assembléa provincial ; mas ainda 
resta a primeira de que fallou, e que confirma 
as nomeações feitas pelo governo geral até alli. 
Não sabe o orador se as assembléas provinciaes 
são causa de laes extravagancias ou se os pre
sidentes são os que .is reduzem a isso: a seu 
ver o governo supremo deverfo inhabilitar para 
sempre em .empregos de commissões ao presi
dente que sanccionase uma lei como essa das 
Alagôas ; mas como é possivel isso, se alguns" 
vêm das provincias com um diploma de depu
tado, que é o breve de remissão de todas as 
suas culpas ? 

Emfim, pede ao Sl'. presidente que convide 
a commissão a da~ o sea parecer sobre a 
referida lei : embora nl\o lwja tempo para 
se h·atar dessa materia, muito aproveitará o 
parecer, porque ha na provincia quem pense 
que tal lei não foi revogada, porqne está ella 
nas attribuições da assembléa provincial, tendo
se até daqui escripto a um deputado provincial 
quê tal lei não f'oi revogada, porque a assemhléa 
provincial estava no seu direito, e qne in
fluísse elle para que a mesma assembléa repre
sentasse contra a interpretação do acto addi
cional ; procedimento este que o orador clas
sifica de anarchico. Fará tambem um requeri
mento po1· escripto. Quando tratou-se do orça
mento da fazenda, mandou uma emenda 
supprimindo o almnxarifado · da cidade das 
Alagôas, e como votou-se, sem que a pudesse 
justificar, infelizmente cahio : pretende pois 
fazei-a reviver na ultima discnssão; mas nessa 
occasião o Sr. ministro da fazenda na.o estará 
na casa, por isso vai elle requerer ao governo 
informações ácerca da conveniencia ou descon
veniencia de tal almoxarifado. 

Motivando seu requerimento, mostra que 
existem na província das Alagôas dous almo
xarifados, um em Maceió, outro na capital; 
este occupa-se unici:imente com dar agna e 
azeite a um hospital sem enfermos, e a dou~ 
ou tres quarteis com poucos soldados, entretanto 
que se despende uma g1·ande somma com 
almoxarife, escrivão, fiel e aluguel de casa : 
evita1·-se-hião essas despezas e disperdicios, 
pondo-se em arrematação o fornecimento da 
agua e azeite. Outro tanto nãa dirá do almoxa
rifado de Maceió, porque esse occupa-se em 

· muitas cousas, e faz-se necessario ; remette 
para a capital todo o necessario para o expe
diente da thesouraria e presidencia, cuida do 
armamento que alli existe, encarrega-se de 
mandar para a capital o fat'damento para esses . 
poucos soldados, assiste ao recebimento, lim
peza, peso e embarque do páo-brazil, etc. 
Termina mandando o seu requerimento. 

O Sr, Alvares Macha.do, como membro da 
com.mis~l!,o ctas ªssembléas provincia~s, rns-
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ponde ao illustre deputado que na.o sabe se o 
objecto de que failou pertence á commissao 
da::, <1::,:)cuiblé<:t::, pi:uv;ucid.-.:::, du ,u111u [Ju::,::,a1.lv, 

se á nomeada este anno. Se é relativo á deste 
anno, dirá que a comrnissão poderia ter dado já 
hn rnn;fn n ~a.n n"'-'r'ói\o.~ _;,,...,o,,r,o ~O~C'J.'.::I l.o~ ri11 
,1.1« .1..1.JUJLV V ~n_,u, fJGl.C.\.-"'-''-..L U-VCl.l'-'Ç\ 'I.A.l,..-0-.Jt:4 J. ..... lj VU 

leis, se por ventura não estivesse ainda esse 
objecto dependente da deliberação do senado, 
!ÍP.PrNl ib intPrpri:>hlçiln 011 rPÍOl'mn do aí'Jn 

adclícíonal ; poís, se passar essa in terpretaça.o 
ou reforma, m.uitas provincias deveráõ ser cas
sadas ; se por ventura não passar, então a coin
miss[o examinará esse objecto a que se referio 
o illustre deputado ... Pede, pois, ao nobre de
putado que pondere os embaraços que estorva.o 
Ós trabaÍhos· dessa com missão, e·mqrianto não se 
decidir aquelle projecto que deve regular a 
legalidade ou a illegalidade da maior parte dos 
actos provinciaes. 

Lê-se e é apoiado o seguinte requerimento 
do Sr. Dantas : 

cc Que se peçno informações ao governo ácerca 
da conveniencia ou desconveniencia do almoxa
rifado na cidade das Alagôas. )> 

O Sr. Andrada Maohado dese,ia accrescentar 
ao requerimento as mesmas informações ácerca 
dos almoxarifados das cidades de Sanlos e S. 
Paulo, que são duas perfeitas sinecnras. 

O Sr. Silva Pontes não póde deixar de 
dizer alguma cousa ácerca das proposições emit
tidas pelo Sr. Dantas allusivas á administr(lçao 
delle orador, como presidente das Alagôas. Já 
teve occasião de dizer na camara que as ins
trucções dadas aos presidentes pela admínis
traçilü durante a qual servia impunhllo-lhé a 
obrigação de sanccionar leis da natureza da 
que apontou o Sr. Dantas. Está persuadido que 
o nobre deputadonM poderá provar a influencia 
que elle orador poderia ter na promulgação 
dessa lei. Não deseja entrar na arena das re
criminações e nccusações1 mas se fôr provocado 
não terá remedío senao descer a ella. Quanto 
ao desejo quê o nobre deputado mostra de o ver 
a elle orador processado, declara que nM receia 
responder perante qualquer tribunal pelos actos 
que praticou e não fora.o agradaveis ao Sr. de-
putado. · 

E1 apoiado o seguinte additamento do Sr. 
Andrada Machado ao requerimento do Sr. 
Dantas: 

<( Que se peção ao governo as mesmas in
formações. sobre a conveniencia ou desconve
niencia dos almoxarifados das cidades de Santos 

· e S. Paulo. » 

O· Sr, Dantas n!lo fez o seu requerimento por 
estar persuadido que o Sr. Silva Pontes com
mettesse crime em sancciopar a lei ·das Alagôas, 
e sim porque acha injusta a resolução que 
lançou fóra um juiz de direito nomeado pelo 
poder supremo; assim como julga anarchico 
Q artigo da oub·a _disposi9no, cuja revogaçao 

pede. Não receia entrar em lice com o Sr. Silva 
Pontes; deseja que este Sr. deputado apresente 
os actos da vida publica delle orador, e os com
pare com os por elle praticados. Não sabe contra 
quem será o resultado ... 

O SR. SrLVA PONTES :-Tarnbem não receio 
o parallelo. 

O SR. DANTAS declara que com seu reque
rimento nao quiz accusar ninguem, mas sim 
fazer com que na.o passe a opíniao, que algumas 
pessoas têm espalhado, de que a commissão 
nao tem apresentado o seu parecer revogando 
esses actos porque a assemblea provincial estava 
no seu direi to. 

O requerimento do Sr. Dantas é approv.1do 
com o additamento do Sr. Andrada Maehado. 

O Sr. Óastro e Silva, considerando que a 
sess:lo ordinaria se acha quasi finda, desejando 
que o orçamento chegue em tempo ao senado, 
e porque tem-se discntido o orçamento po:r 
partes, requer que se enfre n" 3" discussrto dos 
orçamentos da fazenda, imperio e justiça, con
tinuando no erntanto a discussão dos orçamentos 
das outras repartições, para se ir remettendo ao 
senado as partes do orçamento que forem pas
sando em 3" discussão. 
, O SR. PRESIDENTE julga que nao só nãO estâ 
em st1as mãos satisfazer a esta exigencia, como 
lambem que a camara não a póde approvar: 
na fórrna da constituição uma proposta não 
póde set' temeUida a.o senado pot· partes. 

O SR. CASTRO E SILVA:-- Era para o senado 
ir adiantando os seus trabalhos qne eu fiz o 
meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE declara que o nobre de
putado póde mandar o seu requerimento se 
quizer ; mas que elle não póde por si fazer o 
que pede. Quanto ao requerimento do Sr. Mon
tezurna, pal'a ser publicada a acta s;ecr·eta, acha 
que deve ser elle considerado como indicaçàot 
devendo portanto ir á uma commiss&o ; accres
cendo que esta camarn não póde em sua opinião 
consentir nessa publicação. 

O Sr. Montezuma pede lícença para retirar 
o seu requerimento. 

Concede-se-lhe. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Leitura de projectos e indicações. 
O Sr. Nunes :Maoha.do diz que tem de offe

recer uma resóluçllo á consideração da camara. 
Acha extraordinario que, tendo-se a sociedade 
compromettido a garantir aos seus membros 
duas ·entidades muito sagradas,-a vida e a pro
priedade,-subtraia a nossa. legi~lavtlO aos pro
cedimentos judiciarios o crime de· furto, fa. 
zendo que a accusação deste crime só pertença 
ao offendido. Todos sabem que, obtida a pro
priedade, nenhum offendido quer carregar com 
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760- · SESSlO EM 23 DE AGOSTO DE 1839 · 

os incommodos de uma accusação; e por isso 
furtos com as mais irl'efragaveis provas deixão 
de ser punidos pelo simples facto de o nccu
sador não compr·t.t·ecer na sessão do jury. E por 
4ue o crime de furto n!\o offende só o individuo 
a quem a propriedade é tirada, mas delle se re
sente toda a sociedade. offerece uma rcsoluçãO 
declarando competit· ao promotor publico ac
cusar os criminosos de furto quando na.o ha 
parte accusadora. 

O seguinte projecto é ju]gad_o objeclo de deli
beração e vai a. imprimir: 

<e A assembléa geral legislativa resolve: 
,, Artigo. Compete ao promotor publico 

accusar no crime de Íllrto, não havendo pa1·te 
accnsadora.-Salva a redacçao.-J. Nunes Ma
chado.» 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do parecer da com
missãO especial sobre as eleições de Sergipe. 

O Sr. Ottoni :- Todos os oradores que to
márão parte na quesli\o têm combatido o pa
recer da commissa.o; é pois de rigorosa 
obrigação que a com missão pl'Ocure defender-se! 

Examinando-se as actas que for!to remet·· 
tidas á com misse.o, sem nenhuma outra in
fm·maçno alheia dellas, se poderia· ao principio 
julgar que as eleições de Sergipe tinhão sido 
feitas. debaixo de toda a regularidade possivel, 
porque dessas àctas nada consta de in·egufar 
senao o numero extl·aordinario de eleitores. 
Se fosse possível suppôr que a p'lpulaçAo de 
Sergipe montava pelo menos ~ 4,800,000 habi
tantes, só assim se pode1·ia conceder esse nu
mero de eleitores que as actas mencionilo. 
Além dessa it·regularidaJe extraorrlinaria, o 
defeito qur~ se denllncia é por sua natureza in
significante, vem a ser o não corresponder a 
assignatura nas actas ao numero dos eleitores 
que se menciona ter votado, defeito commum a 
todas as actas, e que tem sido sanado em outras 
eleições. 

A commissn.o procurou nos differentes docu
mentos examinar quaes el'ãO as accusaçOes di
:rigidas contra as eleições, impor'lando a nalli
dade dellas·, e achou-as· de tres especies: lQ, 
nullidades resultantes da viciação das .actas de 
varios collegios eleitoraes ; 28, viciação ou de
feito resultãnle da participação illegal que to
márão na eleição nos collegios eleitorues, não 
sómente os eleitores votados nas assembléas 
parochiaes, porém todos aquelles que erão con
templados na acta geral da eleição de cada uma 
freguezia: 3º, o ai1gmento que se diz fizerão os 
parochos de ambos os partidos, considerando a 
população das differentes freguezias com um 
numero de fogos muito maior do que aquelle 
que na realidade· ellas tínhão. Examinarei a 
força e natureza das dift'erentes accusações. 

Quanto ás prinleiras, diff'erentes camaras ml!· 

nicipaes, ditl'erentes C(?llegios eleitoraes e a 
mesma assembléa provincial sã.o conformes em 
denunciar que se falsificou a acta do collegio 
eleitoral de. Santo Amaro, mencionando-se um 
numero de eleitores muito superior áquelle que 
se tinha reunido naquelle collegio ; que no 
collegio do Lagarto um partido levára o excesso 
a ponto de faisificar a sua· acta, elevando a 
3,600 o numero dos eleitores. O que consta de 
todas as representações não é qu11 este col
legio eleitoral reunido com os eleitores dados 
pelas freguezias tinha enviado a sua actat 
porém sim que esta depois de estar na capital 
d1\ província fõra subsliluida por outra em 
que se menciona o numero fantastico de 3,600 
eleitores. Nesses dous collegiost em conse
quencia da viciaçA.o das suas actas apparece 
um excesso de mais de 4,000 eleitores ; por 
que o collegio do Lagarto deu 3,627 e o de 
Santo Ama1·0 451, quando esses dous col
legios tinhão apenas dado na legislatura an
tecedente cenlo e tantos eleitores : por con
sequehcia da viciação das duas actas l'e
sulta que do numero de 4,865 eleitores 
que apparecem eonten1plados na eleição de 
Sergipe tem de se eliminar 4,000 suppostos 
eleitores. 

Além destas duas viciações confessadas por 
ambos os pal'lidos, um dos delles accu~a o col
legio do Rosario do Cattete de haver falsificado 
acla, accrescentando o numero àe 100 eleitores ; 
ba um documento que talvez pudesse provar 
alguma cousa, se acaso no estatlo de confusão 
em que se acha a provincia se pudesse dar 
credito a documentos ainda officiaes; é a cer-

~ tida.o extrahida de uma acta que existe· na 
camara do Rosado do Cattete, em que se men
ciona que, havendo comparecido 44 eleitores, 
são mencionados 144 : aqui temos pois mais 
100 eleitores a deduzir em virtude desta vi
ciação da acta do Rosa rio do Cattete. Ha um 
quarto collegio lambem accusado de . ter falsi-

. ficado a sua acta, é o collegio da Capella ; 
mas a respeito deste colJegio a camàra não 
tem necessidade de pronunciat·-se, porquanto 
nem a sua acta não appareceu na casa ; consta 
quet havendo-se extraviado a primitiva acla 
para se 'i:lUbstituir por outra viciada, os vicia
dores não se animárão a apresentar esta ultima. 
Da viciação das actas dos tres collegios resulta 
que o verdadeiro numero de eleitores, suppondo 
que não houvesse outra especie de viciaçãO, seria 
700 e tantos. 

Segunda especie de accusação.-Participação 
illegal qne tomárão, além dos verdadeiros elei
tores, todos aquelles que obtivera.o votos em 
cada uma das pa1·ochias. A respeito desta ac
cusação, não ha documento de qualidade al
guma na pasta da commissão ; ha porém varias 
representações que, além da viciaçl:l.o de actas; 
em alguns collegios se chamárão a todos os 
individuos que haviao sido votados nas assem-
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biéas parochiaes. Aconuniss110 acredita isto pelo 
extraordinario numero de votos q11e apparecem 
em alguns collegios, e por is1,o terá de l'eduzil." 
muito o numero de 700 eleitores. 

A terceira acct1saçno é que os parocl1os de 
algumas parochias augmentárao o munero de 
eleitores, designando um numero de fogos muito. 
superíor áquelle que na reaHdade éonstão nas 

respectivas pa.rochias. Pelo que já disse1 fal· 
!ando das primeiras accusações, se vê que nllo 
se póde suhcr deste augmento só pelo numero 

de eleitoL·es conteJnplado nas actas, po1·que a 
re5peito dos collegios eleitorues o numero dos 
suppostos eldtot'es con'.!ta das act:1s ; u1as dedu
zindo dos 700 a que ficou reduzido o total <lc 
eleitores mencionados nas actas o numero dos 
que tomárão pa1•te nas eleições dos collegios 
eleitoraes, e que não e1·ão eieilores1 mas só 
supplente:; de eleitores, segue-se que os elt!ilotes 

dados pelas assembléas parochiaes podern ser 
reduzidos a 400 e tantos, que é o numero 
que houve na eleição do senador. Mas quando 
isto nn.o seja assim, quando a reducção que se 
ha de fazer em consequencia da nuHidade 
re:;nltanle da segunda viciação seja menor .. eu 

podia invocar o principio da coo1rnissão de 
poderes do anuo pa:;sado. A illuslre eonunissão 
tomou por base para admittir eleições e julga}.as 
validas, que o numero de: eleítorcs na presente 
legislatura não excedes.se ao duplo do numero 
de eleitores dados na legislatura antecedente. 
Noto que este princípio da. iHuslre eommissil.o 
é um tanto exl:\gerado, pol'que se consulto os 
annaes estatisticos, observo que os phenomenos 
mais notaveis de crescimento de população são 
os ·que se observão em alguns dos estados da 
União Americaua, isto é, dentro de lr~ze annos 
duplicar-se o numero da população; donde 

segue-se que no periodo de quatro annas não 
se póde ünpôr senão o augmento correspon· 
dente á tel'ça parte da população : no 'espaço 
pois de uma legislatura á outra póde-se con· 
siderar que o augmento de população seja cor
respondente ao terço. Ora, augmente um terço 
de eleitores mais em ·alguns coBegios, teremos 

500 e tantos a 600 eleitores ; e para que o 

numero de eleitores seja Q verdadeiro que deve 
dar a província, será bastante cot-tar cento e 

· tantos eleitores do total mencionado nas actas, 
incluidos aquelles que votái-l\o sem o serem, 
sendo apenas supplcntes. 

Pelo que acabo de expôr vê-\:le que nenhuma 
nullidade está provada a respeito das eleições 
primarias. O nobre deputado que combateu o 

· parecer da cornmissão disse que concordaria 
com a--commíssão se acaso a commissllo mos
trasse urn meio pratico para se verificar qual 
era o numero exaelo de eieitores das assembléas 
parochiaes. O nobre deputado que accusa as 
eleiçaes priinarias de viciosas é que está na 
obrigação de môstrar esses vicios que houve, 
de provar que não é possi~el faier-se essa ve-

rific~çllo. A lei manda que, feita a eleiçllo pri• 
maria, se consigne em livro pat·a isto destinado 
a respectiva acta; este livro deve estar nos ar· 
cl1ivos da camara municipal, lá é que se deve 
pl'ocurar saber quaes os eleitores dados pelas 
eleições priroàrias. Acredito muito no nobre 
deputado i mas· creio que para base de uma 

deci::.ão da camara dos deputados não :sao bas
tantes as declarações do nobre deputado ; será 
preciso que haja documento que prove qne o 

augmenlo de eleitores que se accusa aos pa
rochos te1·em feito, seja além da tet·ça parte do 
numeto de eleitores da legislatura antecedente ; 
era preciso que o nobt·e deputado pt-ovasse 
tnmbem nao existir nos archivos das cama1·11s 
rnunicipaes os livros das actas das assembléas 
pl'imarias : emquanto o nobre deputado não 
provar isto, a conunissFlo deve coa vence1·-se de 
que tal abuso não houve. A respeito de elei· 
çõds primarias, o unico doeu mento que appa
rece na eaisa é a altestação do pal'Ocho de Ita
bayanna, decla1·ando que· havia collocado, na 
fóm1.a da lei, á porta d~ igreja, o edital pelo 
qual designava o numero de fogos, mas que o 
juiz de paz i:\rrn.ncou esse edital e augmentou o 
numero de fogos. A commissão nao deu peso 

. a esse documento; pprquanto vecifica.se que 
esse parocho tomou parte nas eleições pri
marias, formou a mes,t com o juiz de paz, etc. ; 
e por isso a commissão encarou este doeu· 
mento como gracioso. 

Eu cuido ter justificado em muito poucas .• 
palavras o parecer da commissltü ; e assim Jo 
como nesta parte do meu discurso procurei de 
ser o mais breve passivei, em outras partes • · 
tambem o ser~i, afim de nã.o abusar da paciencia :ria 
da cama.ra. 

A commissão foi encarregada pel21 camara de I se 

examinar as eleições que ultimamente se li· -~te 
zer~o naqnella provincia para um senad,o·r. ;;str~ 
~rt!IO qm: quando acamara mand~u esses papeis_·. fui 
a comm1ssào, era pat·~ que ella rnterpuzesse ºidos 
seu parecer-se convmha ou 3:1ão decretar. que~ se 
a1 ~le1ção de deputaddos fossNe,. feita pelos ele1tore,ento 
u t1ma_mente nomea os.- o. exame a que a con
com~uss~o procedeu ella remontou á_ q!1esU1<i)evo 
consbtuc1onal : pelo art. 21 da constitmçn.o ctodos 
senado deve conhecer da validade 90s podere~ com 
de seus membros : mas na conformidade d<_ie fez 
art. 43 se deve fazer da.m_esma fórma que ~ que 
dos deputados ; segu~-se l)Ols que o poder dad~rir a. 

ao senado para verificar poderes está subor:como 
dinado á lei eleitoral. Pela resolução qu:Smeus 
hontem citou u~ n~bre d~putado, os eleito.r4dente 
n_omeados na prune1ra eleição de qualquer l~'r'ltant~ 
g1s!atura são os competentes ~ara proceder 'éu col· -

ele1ç~es. orden_adas pelos_ artigos 29 e 44. '\.nto de 
constitmçno : _ Já se vê pois que para a ele1çlxisf ão 

. de senadores; durante u~a legislatura, · os eiiste~ l 
tores competentes sao os que se nomeárao P~cu al-a 
a eleição de deputados dessa legislatura : er, P 

quanto _nao ~e verifica qnem são esse~ çlei\01; 96 
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752· SESSÃO EM 2;3 OE AGOStO DE 1839 
quem é o legitimo corpo eleitoral que tem de 
fazet· as; eleições de cada uma legislatllra; não 
póde haver eleição de senador. Legislação 
sernelhanle a esta nossa existe em Portugal ; e 
procede11do-se alli no circulo de Braga á eleição 
de senadores pelos eleitores que votárão os de
putados, e na mesma occasiil.o ern que se no
meár9.o os depntadog ; e havendo aa carnara 
dos deputados duvid.;1s a respeito1 o senado 
sobr'esteve na verificação dos poderes dos seus 
membros emquanto acamara dos deputados nl.10 
determinou quem era o h,gitimo corpo eleitoral; 
e havendo a camara dos deputados annulludo 
as eleições de Braga, por esse mesmo facto con
siderou-se nulla a eleiç:io de senadores por 
esse circulo eleitoral ; e sem que o ~enado in
terviesse de modo algum, mandou-se procedei· 
a nova cleiçlh1, nãõ só para deputados, como 
lambem para senadol'es. 

O nobre deputado que em .outra occasião 
fallou nesta questilo, querendo justificar a 
medida do senado, disse que a resolução de 9 
de Agosto de 1827 estava revogada pelo decreto 
de 27 de Julho de 1828, quando díz-far~se-hão 
as eleições para a proxima legislatura ua con
formidade das instrucções de 25 de Março de 
1824 com as seguintes alterações, etc. O nobre 
deputado argumentt,u desfa mamira: - As 
instrncções de 1824 det_erminão que para qual
quer eleição se fação eleições primarias ; logo, 
para se cumprir esta disposição se devem fazer 
eleições primarias para nomear um senador 
qualquer. Creio que esta argumentação não 
brocede , pela phrase em que está concebido 
Sste decreto, o que elle quiz dizer foi que a 
tairma das eleições não era alterada; que qúando 
mi tratasse de fazer eleições primarias ou se
Alndarias se farião pelas inslrucções de 25 de 
dearço de 1824 e nao de outra fórma. Não sei 
si~o se póde dizer que esta àisposição envolve 
assogação da resolução de 9 de Agosto de 1827. 
qugue porém é certo é que tal nllo foi a intenção 
todsenado quando mandou proéeder á eleição 
elei senador por Sergipe; _e para provai-o eu 

iso a ler a correspondencia official que houve 
meste respeito. (Lê.) Por este officio do senado 
rigi1ê o modo extraordinario por que aquella 
dachara procedeu neste caso, declara11do que erão 
nuHentemente nullas as eleições de deputados, 
vari era intoleravel adm"ittir qualquer dos col
feilCüs, porque elles tinh:lo augmentado consi
má1.\velmente ·o numero de eleitores. Como 
sóm·rn o senado não deliberou á vista de docu
parot9 algum, porque elles esta vão nesta casa, 
tempttendeu a que este augmento de eleitores, 
fregu1do ser filho da viciaça.o das actas, podia 
parOlinfluir, nem levemente, sobre a validade 
poputeições primarias. 
nume; eu quero suppôr por um momento que, 
que n:rtude dessa disposição citada pelo no·bre 
força ,do, tem de se reno-var o corpo eleitoral 

Qu,as vezes · que se houver de proce_der a 

uma eleição ; neste caso_ o senado teria pro~ 
cedido bem ; nrns vejamos se a camara dos 
deputados procede bem em ·· mandar fazei· a 
eleição dos deputados para a legislatura actual 
pelos ek:ilores q11c nomcál'ão o senador. Se é 
legal a eleição primaria mandad_a fazer pelo 
senado, é-porque a lei delermina que em cada 
eleição haja um corpo eleitoral distincto; mas 
se €sta é a legislação, se em conformidade 
della deliberou o senado, co1no por uma deli
beração da camarn dos deputados se ha de 
revogar a legisla~ão existente,~determinando-se 
que o corpo ele1to1·al nomeado para um caso 
especial seja o que vote nas outras elei~:ões que 
livct·ern lugat·? Além <leste absul'do 1 ninda ,·ejo 
o oulro apontado pl'lo· nobt·e sect"clnl'io. Se
gundo o nosso systema, a soberauia 1·eside es
sencialmente na naçno, .todos os poderes são 
delegação ela naç~o; como pois havemos de 
decretar que eleitores, q11e só recebêrllO de seus 
constituintes a missão de nomear um senador, 
sejão os competentes para nomear deputados? 
(O 1Jrador entra ainda em outl'os desenvolvi
mento, e prosegue.) 

Responderei agora a algumas observações do 
nobre deputado ex-presidente de Sergipe. 

O nobre deputado achou grave contra dicção no meu illustre collega da cornmissilO, o Sr. 
Limpo de Abreu, por ter annullado as eleições 
de Sergipe e agora pro pôr .a sua approvaç:10. O 
nobre deputado, na continuaç:10 deste mesmo 
discurso, teve de rectificar a sua primeira pro
posição, declarando que esse acto pertencia a 
outro ministro ; e corn effeito a annullaçào das 
eleições de Sergipe teve· lugar em occasião em 
que o meu illustre amigo Sl'. Limoo nem estava 
na côrte. o que. poré7n, me en~heu de admi
raçri.o, foi que o uobre deputado insistisse 
depois desta rectificaça.o, e só porque o Sr. 
Lirnpo defendeu na camara o acto do seu col
lega da grave censura de declarar qne deses
perava da salvação do paiz quando via as pri
meiras notabilidades cahirem em ta.o vergo~ 
nhosas contradicções. O mea amigo não pre
cisa de quem o defenda, mas sempL'e direi que 
nunc:i. se ihe fez mais injusta censura·. Bem que 
não tivesse tomado parte nesse acto, o meu 
amigo não devia abandonar o seu coll·ega do 
ministerio ás censuras e aggressões de uma 
opposição systemalica e caprichosa que naquelle 
tempo tratava de invadir o poder. Procurou pois 
desculpar o acto, mas esta é a primeira occasião 

. que o Sr. Limpo é chamado a votar sobre a 
materia. Eu estou hem convencido de que a 
annullaçao das eleições de· Seigipe pelo go· 
verno não foi constitucional, mas, para attenuar 
a culpabilidade desse acto, b.::m se podia dizer 
que entao não havião ainda precedentes, e que 
a camara tinha sempre admittido eleições vi· 
ciosas e absurdaíi nas antecedentes legislaturas, 
que, no meu entender, foi a causa dos escan
dalcis occorridos nas da present& legislatura. Se 
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,\·· 1··, 

-• .- o nobre deputado, po1'tanto, quer censurar 
incoherencias e conlradicçCíes de pt'incipios, 
olhe lá pelo -.seu lado, vá á atlministra.çao de 
19 de Setembro a quem deu o seu voto, e 
achará muito que censurir com ra?.ão e não 
injustamente, como fez ao rneu nobre amigo. 
Tendo a honra de emprehender esta facil de
fesa, vejo-me, porém, forçado a declai·ar que 
a confiança que deposito no meu nobre amiga 
é considerando os seus actos até o dia de }1oje: 
depojs que li no Dei:pertador as razões do pro· 
jeclo salvador apresentado honlem no senado, 
na.o posso defo11der mais homem algum sena.o 
condicionalmente. Desejarei, pois, poder dizer 
sempre do meu 1Jobre arnigo o que }1oje digo. 
Qunudo elle pel;i primeira vez el'gueu nesta tri
huna sua voz eloquente, foi para accusar os au
tores das commissões militares, foi defendendo 
as libe1·dades publicas, os fóros dos cidadãos 
hrazileiros; hoje ainda o seu crime é ser um 
dos mais estrenuos defensores da liberdade e 
do progresso; · . 

Pl;\ssarei por muitas outras reflexões, para 
nko ser prolixo: não posso porém deixar de 
mencionar a injustiça com que . o nobre de
putado procurou lançar o odioso de todos os 
abusos, de todas as falsificações commeltidas 
em Sergipe sobre um partido sómente; tanto 
mais, quanto o nobre deputado devia reco
nhecer que os abusos farão commettiàÓs por· 
ambos os partid<1s. 

O nobre deputado fez uma censura nao sei 
se dirigida a mim directamente; peço Jicença 
para lêr essa parte do seu discurso. (Li.) 

O SR. PACHECO :--Tranquillise-se; não é o 
nobre deputado a quem eu· me referi. 

O SR. ÜTTONI defende os deputados que se rett 
ravão da casa, quando o anno passado se tratou 
do parecer sobre estas eleiçOes, mencionando. 
boatos sobre transacções, em que entrava 
como condição para se obter a carta de presi-

. dente de Sergipe o fazer triumphar certo nome; 
declara porém' que tranquilliso11-se ácerca 
desses boatos, quando foi nomeado o seu col· 
lega, etc. Discute longa e extensamente a lega-
· lidade do acto do nobre deputado ex-presidente, 
supprimindo varios collegios de um só partido, 
confronta este acto com a legislação, e · con· 
tinua. 

Passemos a ouh'o facto. O nobre deputado 
declarou que apezar da disposição permanente 

. das instrucçaes de 25 de Março permiltir aos 
eleitores de um eollegio eleitoral poderem. votar 
em outro, mandou observar nas ultimas eleições 
a disposiçao de uma lei provincial que vedava 
aos eleilorés o votarem nos collegios a que nãO 
pertenciao. Aqui temos uma lei provincial evi
dentemente contraria á· constituição, porque as 
eleiçõe~ de deputados provinciaes devem ser 
feit.as pela· m~sma fórma porque se fazem as 
de deputados geraes ; · mas ainda quando a as-

TQillO II 

sembléa provincial pudesi:;e tomar alguma de]i
be1·ação a respeito, não podia o nobre deputado 
sE:moffensa das attribuições do poder geral fazel
a app1ica vel á eleiçãO de deputados á assembléa 
geraL Assim. o entendia o mesmo nobre depu
tado que disse:- Sei que a lei provincial não 
era applicada ao caso, e só dizia respeito a 
eleições provi11ciaes : - confessa, pois, que 
violou a lei, que fez aquillo para que não estava 
autorisado, mas quer que a assembléa declare 
legal a sua conducta em _attenção ás circum
stancias. Casos ha em que os altos· funccionarios 
do paiz podem transpôr as raias das attri
buições que lhes estão marcadas em lei. 

Se o governo, por exemplo, receiásse que o 
paiz estava ameaçado de uma invasão, e não se 
acautelasse .em comprar e apromptar munições 
de guerra sob pretexto de que na lei do orça
mento não se havia consignado fundos, não 
cumpria a alta missão de que estava encarre
gado. Mas se este direito têm as auloridades 110s 
casos de salvação publica, está. bem longe de 
ser elle applicavel a um caso ta.o insignificante, 
corno o vedar que os eleitores de um col
legio votassem ·em outro. Nestes casos insigni
ficantes os escriptores concordão em que o mal 
resultante da observancia das determinações 
ainda imperfeitas das leis é sempre inferior ao 
máa exemplo dado na sua violação. Aqui pois 
n~o cabe o bill de indemnidade que o nobre 
deputado pareceu pedir ao governo e ao corpo 
legislativo. 

Refutaria, Sr. presidente, mais álguns argu· 
mentos; ·mas como forão combatidos pelo 
nobre deputado 1 º secretario, me absterei de 
repetições, e só tomei a palavra porque dev~a. 
justificar o parecer da commissão. . 

ALGUNS SENHORES cedem da palavra p_ara se 
votar. 

O Sr. Paoheco : - Sinto, Sr. presidente, 
tomar tempo á camara quando ella se mostra 
anciosa por votar nesta materia ; mas eu fui 
horrorosamente atacado ; factos desfigurados 
se apresentára.o, e outros nã.o existentes se 
avançárao para nodoar o . meu comportamento 
na presidencia de Sergipe, pondo-me por con
sequencia na obrigação· de os combater. Devo 
mostrar que era incapaz de . commetter todos 
estes factos de que fui accusado, repellindo com 
a devida indignação as imputações que.me fez 
o nobre 1 º secretario, que deve ficar certo que 
eu não era capaz de, em lugar de cuinDrir a· 
lei, tornar-me presidente Je uma facção,· como 
lhe aprouve apresentar-me .perante_ os meus 
dignos colJegas ; parecendo-me, Sr. presidente, 
que nenhum de nós,. que nenhum representante_ 
da nação tem direito de accusar a um seu col
lega da maneirá por que eu o fui, a ponto de 
dizer-se sem ceremonia nenhuma que existia.o 
documentos que por nenhum modo existem r 
Peço, pois, licença á ea.mara para occupal-a -
ainda com semelhante objecto •. 

95 
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754 SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1839 

Sr. presidente, principiarei refutando os factos 
que me forem lembrando e dos quaes tomei 
apontamentos na occasiã.o em que o nobre de
putado fallava. 

(O nobre orador lança a vista por algum 
tempo sobre o Jornal do Commercio, onde vem 
o discurso do Sr. Marcellino de Bl'ito.) 

Sr. presidente, o nobre r secretario declarou 
que nas eleições procedidas na provincia de Ser
gipe durante a minha administração se prati
cárão as maiores irregularidades, e passou a 
dizer qne e111 toda a provinda e em todas as fre
guezias hou verão as maiores irregularidades, par• 
ticu!arisando as cinco de que em meu ofücio 
fallei ao governo. Disse este nobre deputado, tra
tando da decisa.o dada por rnim a algumas du
vidas suscitadas em uma mesa eleitoral, que 
eu, desconhecendo a lei, em lugar de limitar
me a declarar a minha opinião, passei a ordenai· 
impel'alivamente a esta mesma mesa, e a meu 
al vedrio decidi Rs duvidas que alli occorrêrão. 
O nobre deputado, pondo de parte toda a mo
destia que ostenta, e de que se apresenta reves
tido, passou como quem falla victoriosamente a 
exclamar-aqui existem documentos que provão 
isto que eu avanço. - Mas apresentou o nobre 
deputado esses documentos? Que documentos 
são esses de que falla o nobre deputado ? Não1 

elle nãü os tinha, e com esta tactica e sem o 
querer talveziiludio acamara i Como é possivel, 
sem indignação, a qualquer homem accusado 
deste modo, responder a accusações tão vagas! 
O facto, senhores, é inteirnmente _o contrario 
do que o nobre deputado apresentou.! Eu o 
mostraria, sendo-me licito tamhem mostrar que 
o nobre deputado é que foi o presidente de uma 
facção ... 

O Sa. MARCELLINO DE BRITO : - Podemos 
tratar. 

O SR. PACHEc.o : -Sim, mostrar que actual
mente ainda está ligado a esse partido, e que 
neste lugar ainda se resente do pernicioso es
pirito de partido. Sr. presidente, algumas mesas 
suspendêran as eleições e s11scitárão duvidas : o 
que fiz eu? Declarei que tinha.o obrado mal, e 
que_ debaixo de sua responsabilidade prose
guissem nos seus trabalhos, e que por si deci
dissem as duvidas ... Eu peço ao nobre deputado 
que, se as suas intenções não são, como eu me 
persuado, calumniar-me, me faça justiça ; e se 
foi mal informado, eu lerei um officio que dirigi 
a· uma das mesas ... ( O nobre orador l"ê, este of· 
jioio. ) Ora, senhores, aqui está uma portaria di· 
rigida nessa occasião, por onde se vê que o 
presidente não mandotl imperativamente, antes 
disse que á mesa -debaixo de sua responsabi
lidade - competia decidir por si mesma as du
vidas que occorressem. 

( O nobre orador continua a, ler o mesmo 
of/ieio.) 
- Ora)- senhores1 aon,de é que se acha J.qui que 

eu mandei imperativamente? Onde estilo os 
documentos que o n cbre deputado citou, como 
se vê exarado no .J omal elo Oornmercio? Eu 
peço ao nobre deputado que apresente esses do
eu rnentos .. 

O SR. MARCELLINO DE BRITO :-Os seus officios 
o provão. 

O SR. PACHECO : -Quaes são os officios ? Os 
que dirigi ao governo participando as duvidas 
que occorrião ? 

Esses referem-se ás portarias que ora acabo 
de ler, e que o nobre deputado devêra exa
minar. 

Ser1hores, na provincia de Sergipe existem 20 
fregnezias : em 15 nao houve unrn só duvida, 
nem mesmo pequenos desaguisados·; nellus no.o 
foi pel'turbada a ordem, ao n1enos o governo nrto 
teve disso participação alguma ; em 5 destus 
freguezias sómente é que occorreu alguma 
cousa, e nessas mesmo passou-se o que eu 
participei lealmente ao governo , u ordem nao 
foi altt:irada, e nem honverAo esses horrores 
que o nobre deputado figurou ; não houve a 
mais pequena offensa physica, e todas as ques
tões forl'lo de palavras. O nobre deputado fi. 
gurou cousas horrorosas e ierriveis, e princi
piando pela freguezia do Rosario do Cattete, 
disse que ahi, na occasião das eleições, constou 
que pot· ordem do governo foi o juiz de paz re
tirado e substituido pelo supplente, na occasiilo 
que presidia as eleições. Digo ao nobre deputado 
que não é hom ter tanta facilidade ; quando 
quizer avançar cousas contra um collega seu, 
examine os factos ; não seja tão facil em 
trazer factos menos veridicamente, que de 
certo serião uma infracção muito clamorosa, 
como tirar um juiz de paz legitimamente eleito 
das suas funcções para ir outro substituil-o ; e se 
o governo pudesse fazer isto, daria um golpe 
mortal no systema eleitoral ! 

Estava o capitão José Gonçalves Sene no 
effectivo exercício do cargo de juiz de paz, 
quando, quatro .dias antes de se verificar a elei
ça.o, recebi um officio do presidente da camara 
municipal da villa, pedindo esclarecimentos de 
certas duvidas, entre as quaes uma era se um 
cidadão nomeado juiz de paz, e depois no
meaào official da guarda nacional, perdia o 
pdcneiro cargo, posto que nno aceitasse o se
gundo, e por ter ido para um~ sua fazenda fóra 
do districto, sem que toàavia mudasse sua re
sidencia. Uma duvida destas feita maligna
mente ao governo para illaquear a sua boa fé, 
teve a devida decisão, que o juiz de paz não 
havia perdido o seu lugar, uma vez que não 
mudou sua residencia, e que não aceitou, e 
menos exerceu o emprego militar. 

A' vista disto a camara municipal, qualquer 
que fosse o motivo, lançando mão desta duvida 
decidida pelo governo, passou a dar a. vara na 
vespera das eleições a esse juiz de paz, que era 
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SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1839 755 

o presidente da carnara que propôz a duvida. 
Causou isto alguma espectaçao na freguezia, 
pois que foi na vespera do dia marcado para as 
eleições primarias, que esse homem, que assim 
illaqnP.Ara a ho::i. fp lin gnvPl'llQ pr·nvÍnPí~r, p::i.c::c::011 

a tomar a vara das mllos do juiz legitimamente 
eleito. Ern um Antonio Luiz Maciel, aquelle que 
mais influente se rnoBtrou na revolta da villa de 
Santo Amaro ; suscitou logo duvidas na mesa, e 
esta divergente empatou certas questões, pas
sando a representar ao governo, vindo na mesma 
occasino esta represenlaç~o acompanhada de 
um officio do prefeito e do parocho da freguezia, 
pelos quaes se esclarecino as circumstancius 
daquelle cidadno. Confesso que quando me 
chegou á noticia um tal procedimento, e no 
mesmo dia ontl'os pequenos desaguisados de 
outras fregnezias1 bastante me affligi, e comecei 
a acreditar na asseveraç1l.o do nobre deplltado 
proferida nesta casa, de qu_e Sergipe sem 
gr;mdes abalos e desord'.)ns n~o podia . ve. 
rificar suas eleições ; de ctljo triste prognos
tico fez elle dimanar o horroroso principio 
de que a despeito da justiça se deve fechar os 
olhos á nullidades misera veis, prevalecendo e 
triumphando uma cousa que e11e chama eonve
niencia política, que tende a riscar politicamente 
Sergipe da lista das provincias, deix,rndo-a sem 
representação nacional ; principio hol'roroso, 
seuhores, emíttido aqui na casa o anno passado, 
e ainda este anno, para dar um golpe mortal no 
voto €leitora}, embora mirn p1'ovinda inteira 
soffra. Mas felizmente em todas as fregoezias ~e 
fizerão as eleições quando eu alli estive, ficando 
solemnemente desmentidos os presagios· do 
nobre deputado e desse parti do que tanto tra
balhou para 11erturbal-as; vendo eu, não obstante 
seus esforços, meus desejos satisfeitos, os quaes 
sinceramente tendíão a prol de uma eleição 
pacifica e em ordem, para que aquella província 
viesse ao gremio politico do impl?rio, e resti
rnida ao ·seu estado normal em ma teria de elei -
ções, pudesse saborear os fructos do systema 
representativo, Tornando, Sr. presidente, á 
questã.o do juiz de paz á vista do que expendi, 
pergunto ao$ meus nobres coílegas o que faria.o 
estando nas minhas circumstancias ? Deixarião 
esse juiz de paz, que· na vespera das eleições, 
tendo illaqueado a boa fé do governo, se apossou 
da vara, esbulhando quem legitimamente estava 
servindo desde o princípio do anno ? Seria 
conveniente que o presidente ~eixasse no exer
cicio da vara, naquellas circu mstancias, um 
l1omem em que elle nãO confiava, quant9 á 
ordem publica, por ser um dos que se achou á 
frente da re\Tolução que devastou aquel1a pro
vincia ? Cutnpria o presidente o seu. dever con
servando-o? Não, certamente ; mandou portanto 
que ojuiz de paz:, qµe estava até entno exercendo 
o cargo, fosse exercer a presid~ncia da mesa. 
Examinando na secretaria do governo, achou 
que aquelle cidadão não era mais juiz de paz 

por ter perdido legitimamente o lugar por mo
tivos consignados nas leis. Passarei a lêr alguma 
cousa a este respeito, e veremos se o nobre de
putado dá mais assenso ás suas cartas e a infor-
1nações dos paríidarios, do que a papeis que se 
apresentllo com a maior clareza ! Eu marchei 
como qualquer outro deveria ou poderia 
marchar. 

( O nobre orador lê algumas portarias, das 
quaes se vio ter mandado que o juiz Sene to
masse a presidencia de mesa, e continuasse como 
juiz, ficando as cousas no estndo em que esta vão 
nas vesperas das eleições, até que se decidisse 
definitivamente, depois da resposta da camara 
municipal a quem mandou 011vir, tendo tarnbem 
ordenado na mesma occasião ao commandante 
do destacamento alli existente, que obedecesse 
ao dito juiz, e que sem coacç~o da parte dos vo
tantes vigiasse pela ordem.) 

Mandei esta ordem ao destacamento, porque 
entendo que o governo deve fazer executar suas 
ordens, e naquella occasião dev~i-a eu prevenir 
ao cornmandanle do destacamento. para livral-o 
de collisõeR, sem saber a qual dos juizes se su
bordinaria ; mesmo porque podia succeder que 
a ordem fosse perturbada, visto que tudo fazia 
suspeitar que se queria perturbar os eleições, 
fazendo-as paralysar. Era assim, esó assim, que o 
principio do nobre deputado á que me referi po
deria ficar triumphanté nesta casa. O governo 
não deve commett.er illegalidades, e nem tomar 
decisões arbitrarias; mas, urna vez tomadas de
cisões Iegaes, urge que sejão executadas e não 
ludibriadas. ( O nobre orador lé outra sua 
portaria. ) 

Eis-aqui, senhores, 'bem claro qne eu fiz e 
dei as ordens que cabião nas minhas attri
buivões ; que estas ordens são legaes, e que 
não foi o juiz de paz do distrícto tirado de 
um- lugar que bem exet·cesse. Persuado-me, 
Sr. presidente, que tenho combalido justamente 
o que disse o nobre deputado, isto é, que eu 
decidi imperativamente as duvidas da mesa, 
e que tirei do seu posto o presidente della. 
Tenho dire:to a exigir da camara que tudo 
quanto o nobre deputada accumg1ou não possa 
ser acreditado, vis.to que, sendo apanhado cla
ramente em inexactidões conhecidas, e tendo 
avançado com uma facilidade espantosa cansas 
que não. existem, e que documentos irrefra
gaveis .reduzem a pó, não tem direito a ser 
crido no mais. Ora, se o illustre deputado 
se anima a dizer o contrario do que se acha 
nas minhas portarias, exclamando : « Aqui 
tenho documentos>> quando podia, como foi, 

· ser inoontinenti contestado, como não seria 
. elle facil em avançar cousas que lhe não 

pudessem ser logo desmentidas ? 
O SR. PRESIDENTE ad-verte estar na casa o 

Sr. ministro dos negocios estrangeiros. 
O SR. PACHECO.: - Continuarei em outra 

sessão. 
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756 SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1839 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Inh-oduzido o Sr. ministro dos negocios es

trangeiro com as formalidades do eslylo, entra 
cm discussão o seguinte: 

O ministro e secretario de estado dos nego
cios estrangeiros é autorisado para despendei· 
com os objectos designados nos seguintes 
paragraphos a quantia de (*) 257:346$000. 

A saber: 
1." Secretaria de estado. . , 28:348$800 
2.6 Commissões mixtas na 

côrte ·• . . . • . . . • 8.966$000 
8.0, .. Dita em Serra Leôa ao 

par de 48 1/.5 • . . . . 6:718$700 
4.º Legações e consulados, 

ajudas de custo, copia do archivo 
portuguez, o despezas impre· 
vistas ao par dito. . . . . 213:812$500 

Sao apoiadas as seguintes emendas da com
missão: 

K Ao art. 4.º-Em lugar de 257:846$000-
diga-se-247:846$00O. 

rc Os §§ 8• e 4º substitua.o-se pelo seguinte : 
11 Com a commissão mixta da Serra Leôa, 

legaçoes, consulados, ,ajudas de custo, copia 
do archivo portuguez, e despezas imprevistas 
ao par de 43· 1/5, 210:031$200. » 

O Sr. Moura, Magalhães : - Tal vez fosse 
melhor cercear inteiramente as despezas com 
a repartição dos negocios estrangeiros, por isso 
que pou~a ou nenhuma utilidade nos resulta 
de sen:_ielhante repartição, e poucas sao as van
t_age~s .que se têm colhido da nossa diplomacia, 
e:,.pO\" isso me parece que seria mais conve
nien~e que o corpo legislativo tratasse de cercear 
inteiramente esta despeza; todavia hei de votar 
pelas J,"educçoes propostas pelas commissão, e 
votarei mesmo por outras quaesquer emendas 
que appareção reduzindo as despezas feitas com 
o nosso corpo diplomatico : porque segundo 
bem disse no anno passado aqui nesta casa um 
nobre deputado pela mesma provincia, á ex
cepção de duas grã-cruzes, pouco ou nada mais 
se tem obtido pela repartição dos negocios es
trangeiros ! Perdemos a questão do hispo eleito 
suscitada com ,a Santa Sé (apoiados) ; ha muito 
tempo que se trata de obter do governo inglez 
a revogação da conservatoria ingleza, cuja•con
servação é contra a constituição, e nada se tem 
podido alcançar. A occupação do Oyapock con
tinua e continuará ; por consequencia, na.o sei 
quaes são as vantagens da nossa diplomacia ! 
_Vê-se já a precisão qne ha de alguma maneira 
de reduzir a consignação marcada para o 
ministerio dos negocios estrangeiros ; até 
mesmo, Sr. presidente; para que · não dê ao 

(*) A diff'erença para mais desta addiçao, 
comparada com a pedida no orçamento pas
sado, procede de ir calculada a despeza externa. 
ao cambio par de 48 1/õ. 

governo o arbitrio de nomear a cada passo em
baixadores e n1inislros plenipotenciarios para 
lugares aonde mesmQ não será conveniente que 
exista.o. 

Desejára que S. Ex. nos explicasse qual a 
utilidade e vantagem que a elle se afigurou para 
nomear para Buenos-Ayres um enviado ex
fraordinario I Não será querer sobrecarregar o 
cofre publico. com mais estn despeza ? Não sei 
como o nobre ministro póde justificar essa no
meação, porque jnnto á côrte do Braxil não 
existe diplomata de Bueuos-Ayres revestido da 
mesma categoria ; porém, quando assim fosse, 
não era foto razão bastante, pois eu vejo qne 
nós temos aqui encarregados de negocios de 
potencias européas, e que nessas côrtes não 
existem diploma.las brazileiros. Ora, o nobre 
ministro bem podia descobl'ir e prevêr que a 
nomeação de um enviado extraordinario para 
Buenos-Ayres era, nas circumstancias em 'l ue 
se acha o Br~zil, um pouco impolilica, por 
que de alguma maneira nós com esta norneaçao 
mostra.mos grande sympathia para com aqnelle 
governo ; e quando nós temos negocios pen
dentes com o governo francez, parece que isto 
seria um motivo para excitar no gabinete francez 
algum ci11me. 

Póde isto mesmo servir de pretexto para 
se t·etardar a conclusão da evacuação do 
Oyapock, pois o nobre ministro bem conhece 
e sabe que o governo francez está em desa
vença manifesta com o governo de Buenos
Ayres, e vendo que' o governo elo Brazil mostra 
sympathia áquelle governo nomeando um en
viado extraordinario, poderá. servir de pretexto, 
como já disse, contra a conclusão do negocio 
relativamente ao Oyapock. 

Creio que estas minhas reflexões não sao 
gratuitas, porque, segundo tenho lido e segundo 
a minha experiencia, a diplomacia lança mão 
de toda e qualquer intriga, por mais mesquinha 
q11e seja, e dá-lhe corpo, afim de fazer preva· 
lecer todas as suas pretenções. 

Quaes, Sr. presidente, silO as utilidades ·que 
podem resultar de um enviado extraordinario 
para -Buenos-Ayres ? Será porqne o Sr. mi
nistro queria adoptar essa politicn chamada 
americana, em que se tem fallado ? Eu acre
dito que a politica do Brazil, a que mais lhe 
convém a respeito não s6 das nações ria Ame-

. rica, corno da Eul'Opa, é a_ de uma perfeita neu- · 
tralidade, e não nos intromettermos com os 
negocios das outras nações1 porque entre nós 
mesmos temos muito com que nos occupar. 

Parece-me que em Buenos-Ayt·es e outras 
partes era bastante que existissem consules, e 
quando muito enearregados de negocios para 

. tratar de objectos eommereiaes, e não um en
viado ex.traordinario, do qual não descubro a " 
rnenor utilidade. 

Eu disse que da nossa diplomacia poucas 
vantagem, _tinhão resultado ao Brazil ; digo 
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SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1839 : 757 

ainda mais, da nossa diplomacia resulta mesmo 
algumas vezes algum dezar para a nação bra
zileira, e é o que eu acabo de ver com o procedi
mento do Sr. ministro dos estrangeiros ácerca 
desse facto com os caixeiros das casas inglezas, 
em que o Sr. ministro, annuindo ás idéas do 
encarregado de negocios de S. M. Britannica, 
mandou sobrestar immediatamente na exe
cução da lei do orçamento quanto a um artigo 
generico, pelo qual se lança um imposto a todas 
as casas commerciaes que tivessem caixeiros 
estrangeiros. Eis-aqui os papeis a tal respeito, 
e eu os vou ler. Vê-se que o ministro inglez não 
se fundou em principias inteiramente contra
producentem, mas até indirectamente atacou a 
decisllO do corpo legislativo. (Apoiados.) E 
qual o resultado disto? Foi o nobre ministro 
mandar parar na execução da lei. 

Eis-aqui o que disse o Sr. ministro: 
« Achando eu a queslao neste estado, e pa

recendo-me fundadas as allegações do encarre
gado de negocios bdtannico, ao menos para 
tornar duvidosa a applicaçllo do tratado ao pre
sente caso, julguei conveniente sobrestar na 
arrecadaçllo do mencionado imposto quanto ás 
casas inglezas .... 

o SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : 

-Lêa para diante. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES :-•••• até que essa 

difficuldade se possa apiainar pelos meios com." 
petentes em questões de semelhante natureza. » 

Quaes os meios competentes de que falla 
S. Ex. para aplainar essas difficuldades? Nem 
o nobre ministro ,·evelou ao corpo legislativo 
esta duvida, e foi preciso que .um illustre depu
tado pedisse infürmações ao thesouro sobre este 
negocio. Se achou que a disposição da lei ia 
contra o tratado, o seu rigoroso dever era parti
cipar ao corpo legislativo para este tomai- em 
consideração e revogar as disposições que fossem 
contrarias ao tratado com a Grã-Bretanha. Ve
ja.mos porém quaes são os fundamentos do mi
nistro iriglez: elles se fundão nos arts. óº e 10 
do tratado. Eis-aqui o que diz o art. Õº: 

« Que os subditos respectivos das altas partes 
C;Ontractantes não sera.o obrigados a pagar al
gumas contribuiÇ(les ordinarias, quaesquer que 
possllo ser suas denominações, maiores do que 

· as que são ou podem ser pagas pelos subditos 
do.soberano em cuj_os territorios elles residem.» 

Era necessario que a disposição dá lei do 
orçamento fosse privativamente a respeito dos 
subditos inglezes para que pudesse proceder o 
argumento dedllzido do art. 5° ; mas · a dis
posição é generica, e _diz- casas de. commercio 
nacionaes e estrangeiras que tiverem caixeiros 
estrangeiros ; - com preheride portanto a dis
posiçao da lei as casas de_ commercio brazileiras 
tambern. O arl 6º invocado pelo ministro 
inglez não tem fundamento nenhum, porque 
pela disposição da lei uQo v~m os subditos 

inglezes a pagar mais do que os brazileiros : 
uns e outros silo considerados debaixo da mesma 
igualdade. Logo, qan.l a razão porque o 
nobre ministro sobresteve na execução da lei ? 
(Apoiados.) Vejamos o art. 10: 

cc Os subditos das aitas partes contractantes 
podem dirigir seus negocios por si mesmos, 
ou por seus agentes e caixeiros, como julgarem 
conveniente, sem empregarem para esse fim 
corretores. » 
· Ora, pergunto eu: o artigo da lei do orça
mento prohibe que os inglezes empreguem 
caixeiros desta ou daquolla ordem ? Não ; que 
empreguem corretores? Não. O que diz a·' lei 
é que as casas de commercio, tendo mais de 
um caixeiro estrangeiro, paguem o imposto ; o 
que é geral para os inglezes como para os bra
zileiros. S:10 portanto os artigos do tratacio in
vocados indevidamente, e sem a menor appa
rencia de razão (apoiados), e refutados pela 
resposta do Sr. Caltnon de uma maneira satis
factoria1 e q11e não deixa duvida alguma. Eis o 
que disse o Sr. Calmon: 

« Illm. e Exm. Sr. -A reclamação· do en
carregado de negocios de S. M. Britannica contra 
o imposto mandado lançar pela lei de 20 de 
Outubro do anno passado sobre as casas de 
commercio que tiverem mais de um caixeiro 
estrangeiro, a respeito do qual versa a nota 
que acompanhon o aviso de V. Ex. de dous do 
corrente, é absolutamente infimdada ; não só 
porque a generica disposição do art. 19 dàquclla 
lei não póde ser limitada por acto algui:n,do 
governo, como porque o mesmo art. õº <io_-ttg_;-:~;;; 
t;ido em vigor entre o Brazil e á Grã-Breta~µã}; 
que foi inadvertidamente allegado ,con:_tr,~\ 
producentem, admitte positivamente Q impo·su;-_:: 
impugnado. Notavel é por certo o equívoc9 · 
em que labora a referida nota, quaI;1cJo (;ln;. · 

tende que se lançára ·um imposto sobr~·, os 
caixeiros inglezes, sendo aliás certo, á vista 
da letra do citado artigo da lei, que a im
posição fôra lançada sobre as casas de com
meroio nacionaes e estrangeiras que ti vesssem 

· mais de um caixeiro estrangeiro. E se no ex
plicito accôrdo - de não serem os subditos 
britannicos obrigados a contribuições algumas 
maiores do que as que pagão ou pagarem os 
subditos brazíleiros- se comprehende o impU
cito accôrdo - de serem sujeitos os subditos 
britannicos; ás mesmas imposi\ões a que o forem 
os brazileiros, - claro fica que o imposto de 
que se trata, longe de ser contrario, é inteira-· 
merite conforme ao allegado art._ óº do sobredito 
tratado, pais ·que as casas hritannicas aqui esita
belecidas não silo obrigadas á diversa nem á 
maior contribuição .do que ó são as casas na
cionaes que tiverem mais de um câixeiro estran~ 
geiro. Do que resulta que nem aquelle artigo, 
nem o 1 ° do mesmo tratado, que tambem é 
invocado, podem servir de argumento contra· a 
nova i~posição. · · 
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758 SESSÃO EM 2a DE AGOSTO DE 18!39 

« Deus guarde a V. Ex. Pnço, em 14 de 
Janeiro de 1839.-:Miguel Calnion du Pin e 
Almeida.-Sr. Antonio Peregrino Maciel Mon
teiro. » 

Depois desta resposta deduzida da verda
deira, genuina e 1ittera1 intelligencia de um 
artigo que todo o mundo entende é que se 
faz isto?! De duas uma, ou o Sr. ministro nA.o 
entende a lei ou na.o a quer executar ; daqui 
se não póde deduzir outra cousa, á vista da 
clara disposição do tratado combinado com a. 
lei do orçamento. 

Mas, Sr. presidente, como respondeu o mi
nistro inglez a esta resposta ? Só quero que a 
camara attenda a estas palavras do ministro 
inglez, porque são relativas ao corpo legislativo. 

« O abaixo assignado está longe de desejar 
tomar a liberdade de censurar qua.esquer me
didas de regulamento interno que o governo 
imperial julgue conveniente adaptar ; mas seja
lhe permittido notar a apparente impolitica e 
iuconveniencia de dar animaçilo não á in
dustria, inte]ligencia ou actividade, que faz 
desejar o emprego de estrangeiros, e que é 
actuahnente talvez mais vantajoso do que o 
de brazileiros como caixeiros no trafico mer
cantil, -mas sim á continuação dt comparativa. 
incapa11idade ou indolencia. >1 

Quereis saber, senhores, para que o corpo 
legislativo votou o art. 19 da lei do orçamento 
vigente? Era, não para animar a industria e 
o adiantamento do commercio, mas para dar 
incremento á comparativa incapaeidade ou in
dolen.cia dos brazUeiros ! E qual é a re!;:posta 
de urn ministro brazileiro ? Sobrestar na exe
cução da lei ! Isto faz azedar o anjmo de 
todos !. •.. 

Sr. presidente, eu acredito que, revolvendo-se 

o nobre ministro nos explicou uma theoria de 
solidariedade, a qual eu verdadeiramente não 
entendi. Eu entendo que ha só dous systemas 
de governar, ou governar no interesse de todos, 
ou de individualidades. Parece-me a marcha 
qua vou obser'l.'ando pelo que respeita ao nobre 
ministro, é que governa no interesse de indi
vidualidades. O nobre ministro tira, por e:x
emplo, o contador de S. Paulo para o mandar 

· para a Bahia ; deixa de promover nesse lugar a 
quem competia segundo a letra e disposição da 
lei de 4 de Outubro de 1831. O que é isto 
seIJão · governar no interesse d,e individuali
dades? Achou util que o contador de S. Pa,llo 
fosse para a Bahia ; mas ainda está em S. Paulo. 
Qu~l pois a utilidade 1) 

Tornando ao meu primeiro objecto, eu hei 
de votar por todas e qnaesquer reducções que 
se julgue conveniente fazerem-se nesta repar
tição. En não posso deixar de manifestar-me 
por este modo á vista de um facto tÀo escan· 
daloso como o que eu acabei de referir ; na.o 
posso deixar de mostrar a minha magua sobre 
este facto, porque eu entendo que um mi
nistro da corôa não deve attender, a despeito 
dos interesses da nação, a uma ou outra nota 
de um ministro estrangeiro. (Apoiados.) Sr. 

. presidente, quando estamos á braços com um 
deficit terrivel, é que o Sr. ministro acha pru
dente sobrestar na execução deste artigo da 
lei ! E para que? Para nos vir pedir ainda 
maior credito, e nos mostrar uma divida maior! 
O corpo legislativo achou em sua sabedoria que 
devia votar esta imposição, visto que della devia 
resultar algum proveito ás rendas publicas, e 
que com esse rendimento se faria face a. al
surna despeza: entretanto, o nobre ministro é 
o primeiro a pôr obstaculo á execução do pre· 
ceito desta lei l Mas para cob_rir o deficit, vem 
o nobre ministro pedir autorisação , para a 
emissão de bilhetes com avanço de um e dous 
annos ! Desgraçado Brazil se passar semelhante 
medida!. ... 

O SR. MoNTEZt;MA :-Apoiado. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :- Carregue quem 
puder carregar com o peso de impostús horro
rosos.-Livre-se o nobre ministro dvs emba
raços da época ; mas para o futuro quem s~ 
achar na administração terá de lutar com serias 
e muito serias difficuldades. 

a historia toda dos no$sos minir,;terios desde o 
tempo do Sr. D. Pedro I até agora, não se encon
trará um facto para mim ta.o triste e miseravel 
como este! (Apoiados.) Não ha nenhum como 
este nos nossos annaes ministeriaes, não temos 
cousa que com isto se compare! (Apoiados.) E 
senilo, apresente-se algum facto, qlie eu desejo 
contestar ! Primeir~mente o· governo nào . é 
competente para sobrestar na execução de uma 
lei quando eJla é clara e terminante. Se en· 
.contra duvidas ou ambiguidades, proponha ao 
corpo legislativo para este resolver • mas no 
caso em questa.o não ha nada disto. Sr. presi
dente, o primeiro dever de um ministro é ter 
demasiado amor pela nação (apoÚl,dos): amar 
o bem do paiz é uma re1igiao santa ( apoiados), 
que todos os governos nella encontrão recursos 
infalliveis. E' preciso pois que eu diga ao nobre 
ministro que eUe não se deve refugiar nas ap
prehensões do medo, nem deixar·se levar de 
mesquinhas contemplações ; o sel1 dever é 
cumprir a lei como a fez o corpo legislativo. · 
(Apoiadoa.) · 

Eu peço ao nobre ministro que, attendendo a ' 
estas considerações, faça pôr em execução 
o artigo da Jei do orçamento. O corpo legislativo 
pezará as razões ponderadas, e se conhecer que 
em verdade o artigo da lei do orçamento é 
opposto ao tratado, o corpo legislativo tem 
muito boa fé para mandar annullar, cassar essa 
disposição, e ent:1.0 os contribuintes inglezcs po
deráõ rehaver as som mas com que contribuirão. 
Mas emquanto o corpo legislativo tal nao de-

Sr. presidente, em uma das sessões passadas cidir, o que o governo deve fazer é cumprir 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:44 - PÃ¡gina 13 de 21
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com exactidão a lei. Não é injusto que os fran
cezes, a11en1ães e os p roprios brazilei ros paguein 
a im posiçã.o da lei e a isso se prestem de boa 
vontade, e que sómente os inglezes sej11o isentos 
dessa contribuição ? Por que n1otivo ? Et11 con
sequencia de duas razões rnuílo mal invocadas 
pelo encarregado de negocios de S. M. Bri
tannica? Isto não tem lugar nenhum, 

Tenho de p~dfr ao nobre ministro que nos 
explique quem é hoje o consul em Genova, 
\.lOt'Qlle me consta que é um estrangeiro, e Qt1e 
fora· demittido urn · brazileiro, em ~lnga·r <lélle 
nomeado um estrangeiro. Desejo perguntar ao 
nobre rninislr-o se, segundo a constituição, é 
licito empregar em um luga.t· diplomatice um 
estrangeiro qualquer, ou mesmo em um lugar 
de consul, ainda que se lhe na.o queira da.r o 
gráo e caracter diplomatico, que aliás muitos 
lhe querem dar. Desejo saber tambem que 
declare, se é que S. Ex. o póde fazer, que razões 
teve para demittir o consul em cujo lugar foi 
nome1.1do esse estni.ngeiro. Se S. Ex. o nAo 
póde declarar, ell não o exijo, porque nào 
quero que revele segredos de gabinete : não 
chega a tal ponto a minha exigencil'. Mas eu 
entendo que não é muito legal e muito con
forme á dignidade do Brazil a nomeação desse 
estrangeiro, quando existem bastautes brazi-. 
leiros entre nós com a capacidade necessaria 
para. se encarregarem desta e outras missões 
ainda mais importantes. Volvendo a o principio 
da questãO, voto pela reducção da commissão 
ácerca da som ma pedida para a repartição dos 
negocios estrangeiros. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Maria 
do Amaral ao artigo 4º : 

« Em lugar de 257:346$000, diga-se - 190 
contos, a saber : 

1.º Secretaria de estado. 
2.º Com missão mixta na côrte 
3.º Dita na Serra-Leôa. . 

28:348$800 
8:966$000 
6;718$700 

4.° Legações, consulados e 
ajudas de. custo. . 139:466$/500 

5.ºCopia do archivo portuguez 6:500$000 

O Sr. Candido Baptista ( ministro dos ne
gocios e:Jtrangefros) : - Passarei a dar as expli
cações pedidas na casa pelo nobre deputado : 
principiarei, como é natural, pelo topico que 
me diz respeito mais de perto. Agradeço muito 
ao nobre deputado o ter-me dado esta occasia.o 
de me'explicar perante aquelles que têm a seu 
cargo olhar mais de perto para a minha con
ducta em negocio de tanta gt·avidade. Antes 
isto do que uma questão levada ás folhas pe
riodicas. 

Sou accusado de ter feitô suspender a exe
cução de uma lei·: a este primeiro facto allegado 
não tenho duvida de responder que :1 accu
sa,ção não é fundada, e que não fiz suspender a 
execução da lei. A lei que estabelece a impo
sição sobre as casas que , têm caixeiros estran-

geiros se ha de pôr em pleno vigor, mas na 
época opportuna, depois de vencidas as diffi .. 
culdades que podião transtornar a sua execuçao. 
Eu me explico. O facto não é passado commigo: 
quando entrei para o ministerio, já ach.ei tanto 
as primeiras objecções á lei, como a replica feita 
a esl8s objecções : o que eu fi,. foi tomar o 
t ernpo necessario para pensar maduramente 
afim de trner á conciliaç:10 a parte dissidente 
neste negocio. Note a camara que nao se trata 
de uma. lei qualouer, rnas que a contestação 
versa sobre infracção de um tratado, isto é, se a 
lei póde ser executada sem que esta infracção 
lenha lugar. Desde que esta duvida se dá, não 
é quesUl.o que se possa decidir entre o executor 
e o corpo legislativo: ha um terceiro interessado 
que é a nação com quem existe o tratado ; e 
desde que uma ou mais disposições do tratado 
forão invocadas pelo agente da nação ingleza, é 
i ndispensavel chamar á conciliaçM a pal'te dis
sidente, e n!lo expôr a nação aos grandes riscos 
que podem provir da execução da lei1 emquanto 
a parte dissidente não se convencer de que a 
disposição da lei não é contraria ao tratado. Ora, 
o que eu trnto é de levar a effeito esta con~ 
ciliação. Isto basta para convencer a cami,l.ra de 
que não suspendi a execuçno da lei, e de que 
tenho razões para esperar que o negocio se de
cida em breve favoravelmente. A desin
telligencia nasce de ser o negocio encarado por · 
diversa face pelo ministro brítannico. Diz a lei 
que as casas de commercio residentes no 
Brazil pagaráõ tanto por cada caixeiro estran
geiro : diz o agente britannico : . - Si m1 mas 
temos uma estipulação no tratado, segundo a 
qual os subditos britannicos gozaráõ do mesmo 
favor e privilegios que os subditos brazileiros, 
e desde que o amo britannico, comparado com 
o amo brazileiro, deve ter as mesmas ieenções 
e privilegios, lambem os caixeiros britannicos 
devem ter as mesmas isenções e privilegios 
que têm os caixeiros brazileüos; e uma vez 
que o caixeiro hl'azileil'O não é sujeito a este 
imposto, lambem o não deve ser o caixeiro 
britannico.- A isto responde a administraçrw : 
- que a imposição não recahe sobre os in
divíduos, mas sobre as casas: e que desde 
que uma casa brazileira, . que tem caixeiros 
estrangeiros, paga um tanto, as casas inglezas 
não podem eximir-se de pagar o mesmo im-
posto. · 

Não é impossível trazer á conciliação o agente 
dissidente, afim de remover a contradicça.o ap
parente entre a lei e o tratado. E' o que eu 
trato de fazer, e quando se vencer esta difih 
culdade, necessariamente a lei entra em exe
cução. Nem se cuide que se tem perdido tudo 
quanto se tem deixado de arrecadar: desde 
qt1e se fez o lançamento ha de se ir cobrar o 
imposto, remontando á época a contar da qual 
_elle é devido, logo que se decidir a questão. E11 
nao abandonei o negocio : não disse que se não 
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arrecadasse o imposto ; o que disse foi que não 
tinha sido arrecadado até aqui, rnas que o seria 
quando vencess;e. as difficulda?es pela maoeira 
competente. Assim, na.o cuido que me 1·este 

,rl" 1 o. l.o.n •'.IC-·..,;rn rirn1rl11"7;rlr1 OuiOSO 31D'Um por ITJç , ..... 1. o.~~LU.J. '-'VUUU.C..,l.'\...IV .. 

Quanto ai calor, talvez demasiado, que o Sr. 
deputado empregou neste negocio, eu o ponho 
n<P !'\!:lrtn fl n r{p~rnlnn nrwaue ton1ou a n'luestão -~ i---··-, - - -~--.-·y-, l:'~· • 

debaixo de outro ponto de vista. 
O SR. NUNES MACHADo 3: - No ca]or do na-

1.;.iuual;:::iwu. 

o SR, MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: 

-O nobre deputado me dirigia uma pergunta 
sobre a mudança ào_ consul em Genova. Eu 
podia responder simplesmente, lembrando-me 
do cordeiro da fabr.ila -nondum natus eram. 
-Não fui eu que o mudei, mas não lerei a 
menor duvida em explicar o facto, e em tomar 
mesmo sobre mim a respGnsabilidade que delle 
possa resultar. 

Nl1o se mudou um brazileiro para se nomear 
o estrnngeiro. Haviõl um consul estrangeiro, 
cuido que florentino, mas residente em Genova, 
que servia havia 20 anno~. E' pessoa n:uito 
conceituada, e prestou mmto bons serv1i;os : 
invocarei a opinião de todos os senhores que 
têm servido na repartição dos negocios estran
geiros, que podem abonar 3: sua conducta. E:11 
um dos annos anteriores foi este consul dern1t
tido , na secretaria nã.o consta o motivo que 
houve para isto ; e foi subslituido por um bra
zileiro. Mas a admínistraç!l.o passada, em at
tençrio talvez ás reclamações e r~p:eEent?~õ~s 
feitas por este consul que fôra dem1ttido, d1v1d10 
o consulado em dous, e deixou o consul bra
úleiro em Leorne, e reintegrou o consu] es· 
trangeir·o em GenoV'a. Eis como se _passoa a 
cousa. A nomeaçao não é minha, mas quando 
fosse, eu não teria duvida de responder por ella. 

Fallou tam ben.1 o nobre deputado sobre a en
viatura creada pela administração actual em 
Buenos-Ayres. Acho-me em uma posição muito 
difficil para dar uma explicação satisfactoria ao 
nobre deputado, e por isso me limitarei a dl2er 
que, achando-se acreditado nesta côrte um _m_i
nisfro plenipotenciario de Buenos-Ayres, nada 
ha mais natural do que em retribuiçao man
dar-se p~ra aquella republica um ministro com 
o·mesmo caracter. Quanto ao objecto de sua 
missa.o, nada posso dizer, podendo assegurar 
comtudo que~ summamente imporfa.nte, e que 
della se espera.o grandes resultados ; m3s que 
não me é Jicito nada especialisar a este res
peito. 

O Sr. Moura Me.galhã.es: - O nobre mi
nistro já nos deu algumas esperanças de que a 
lei ha de ser executada: bom é isso; o que 
quero é que a lei seja executada. Mas pergun
tarei ao Sr. ministro se acha que o poder ex.e
cutivo póde suspender a execução das leis. 
Não póde1 creio que conco_rdará nisto, e se não 

póde, parece que o procedimento de _S. ~x. 
deveria ter sidõ mandar executar a lei e dizer 
ao encarrega.do de negocios de Inglaterra que 
meditaria profundamente sobre a questão e a 
traria ao corpo legislativo para ser prudente
mente examinada; mas entretanto devia cobrar 
o imposto. E' o que deve fazer o Sr. r~ini:tro 
immP11i,1h1mPnte em honra do corpo legislativo. 
(Apoiaclos.) Conte de certo o governo inglez 
que se o negocio é injusto, a nação brazileira 
tem' tanta boa fé como a na cão irndeza (num.e
rosos apoiados), e que o c~rpo t'egis!ativo do 
Brn:~il tem bastanle dignidade para mandar 
restituir este dinheiro aos contribuintes in
glezes que pagár~.o inde_vidamente, se p~r 
ventura se decídir o negocio como quer o rrn
nistro ino-lez. Mas o Sr. ministro dos negocios 
estrangei~os deve mandar cumprir a lei sem 
demora. (Apoiados.) O nobre ministro que se 
achou nesse embaraço, porque não veio ao 
corpo legislativo trazer-nos esta duvida? Por
que dormio somno tão longo e solto sobre esta 
materia ? Era de pouca monta, de. pouca con
sideração? Pois enta.o o encarregado de ne
gocios de qualquer naç~o estrangeira póde fazer 
sobrestar na execução das decisões do corpo le
gislativo por qualquer nota? Pois o corpo ]e
gislati vo tem b~stan~e força para fazer e~e
cu tar as suas d1spos1ções. (Nurnerosos apoia
dos.) O nobre ministro desculpe o· calor com 
que fallo, porque esta questão é de nacionali
dade: em taes questões creio que todos os de
putados, que o corpo legislat_ivo nl'í? ~óde 
deixar de indignar-se, quando amda hoJe h no 
jornal que um nobre senador dissera que a ca
mara dos deputados é que incita o povo á re
beHião e desordem. E' lastimosa esta propo
sição, Não sei quem mais incita o povo á des
ordem e rebellião, se é a c:unara dos deputados, 
ou se são os mandatarios que estão na cupula 
do edificio social: nilo sei se é o governo. Não 
quero lançar criminações contra ninguem, mas 
affirmo que não é acamara dos deput~dos que 
incita o povo á desordem e á rebellião. (Nume
rosos a,poiado.~.) Pódc-se desculpar esta propo-. 
siçno do nobre senador, por9ue no calor. da 
discussão se dizem despropos1tos ; mas na.o é 
a camara dos deputados que incita o povo á 
rebellia.o e á desordem. 

Quanto á outra pergunta que fiz sobre o en_
viado extraordinario cm Buenos-Ayres, é faml 
responder á censura de qualquer medida, vindo 
logo com os arcanos e com os reconditos da 
diplomacia-na.o se póde dizer quaes os mo
tivos que o governo teve para isso; nã.o se póde 
revelar o segredo.-São respostas na verdade 
que servem para tudo, são respostas elasticas, 
que servem para acobertar toda e qualquer pre
varicação que possa ser commP.ttida na repar-i tição das relações . exte.rio~es. Est:3- ra2a.o . geral 
e banal do recondito da d1plomàc1a é apphcavel 
para tudo, mas por fim de contas ·vào se vêr 
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os resultados;- em phrase mathematica são 
mais A, menos A ; isto é, zero. 

O Sr. Candid.o Baptista. ( rni:nistro dos ne
goeios estrangeiros):- Continuarei a diz.el' al
guma cousa em resposta ao Sr. deputari.o. 

Insiste o nobre deputado sobre a questão dos 
· caixeiros, dizem.ln que ella devia ser trazida ao 
corpo legislativo. Eu nrto sigo esta opinillo. Ha 
uma lei clara e terminante: a respeito de sua 
execução, em parle appat·eceu esta difficuldade, 
cuja remoça.o 11ão depende do cot'po legisla
tivo ; o que deve fazer o governo em tal caso ? 
Tratar de remover essa dirticuldade, e na.o re
correr ao corpo legislativo que a não póde re
mover. Quem disse ao nobre deputado que 
E:sla difficuldade nao será removida em poucos 
Jias ? 

Disse o nobre deputado que a lei deve ser 
executada, embora appareçlio diftieuldades na 
sua execução. Mas perguntarei ao nobre depu
tado, não está. em execução o codigo do pro
cesso ? E tem sido executada a disposição deste 
codigo a respeito da conservatoria dos inglezes? 
Na.o está a lei suspensa nesta parte? E porque? 
Porque affecta um tratado; e desde que a nação 
interessada insiste na duvida a respeito da 
execução desta disposição da lei, póde o corpo 
legisla.ti vo dar uma providencia dentro das 
suas faculdades para remover o obstaculo ? 
Não é preciso trazer a m1ção interessada. á 
convicção de que o tribunal que tem de 
substituir a conservatoria é substiluto satis
factorio ? Emauanto não se chee:ar a este re
sultado, nM é' possível cumprir ã lei .. 

Eu pudera citar oulros factos, mas este me 
basta, e m·e parece bem frisante. 

O Sr. Nunes :Macha.do : - Quando ouvi 
fallar o nobre deputado pela provincía da 
Bahia, meu respeitavel mestl'e; me preparei 
para votar a favor da emenda que hou
vesse de mandar á mesa no sentido em 
que faltou. Eu esperei que o nobre deputado 
fosse para diante' com o seu proposito, isto é, 
que mandasse uma emenda supprimindo o 
ministerio .... (risadas) supprimindo a con
signação pedida para o ministerio dos negocios 
estra_ngeiros, não sómente pelas razões que apre
sentou o nobre deputado, isto é, que desta 
repartição nenhum proveito vinha ao paiz, como 
porque entendo que este rninisterio em vez de 
cuidar_ da alta politica do paiz e das altas 
questões que nós temos com as nações estran-
geiras, se entrega á política de sala. · 

Sr. presidenle, devo dizer ao nobre ministro 
que o calo_r com que fallou o nobre deputado, 
e com · que eu lambem fallo agora, é o calor 
que deve ter todo o brazileiro, todo o repre
sentante do paiz, quando vê um miuisll'O en
carregado de defender os direítos da nação 
brazileira sacrifical-os hiteiramente. A camara 
vio como S. Ex. acaba àe tergiversar nesta 

TOMO li 

questão. Já nJo é a prirnei1·a vez que o Sr. mi
nistro procura itludir .... 

O Sa. PRESIDENTE: - Rogo ao nobre depu
tado que falle com alguma decencia. 

O SR. NuNES MACHADO :- Este é -o roeu tom 
de fallar; não costumo ter outro. 

O SR. PttESIDENTE : - A proposiça.o do nobre 
deputado induz a fazer crer que o nobre ministro 
tem vontade de enganar a camarn. 

O SR. NuNES MACHADO : -· Eu me explicarei. 
O Sr. ministro ou tem illuJido a questão, ou 
não a tem comprehendido, ou na fallencia de 
razões para oppôr áquellas com que se combate, 
apre"enta não entender a questão que se ven
tila. St·. presidente, o Sr. ministro dos negocios 
estrangeiros acaba de nos dizer que, vendo que 
a lei ào orçamento do anno passadõ implicava 
com o tratado, suspendêra a sua execução para 
ter tempo para meditar e resol vet· a questão. 
Não é isto, porém, o que tem succedido. O 
Sr. ministro já resolveu a questao, e resolveu-a 
contra o Brazil. Eu vou ler as suas proprias 
palavras. 

« Achando eu a questão nesse estado, e pa
recendo:me fundadas as allegaçüe:5 do encar
regado britannico, etc .... J) 

Não sei se depois que o nobre ministro assim 
se exprimia no seu officio, está em estado de 
poder decidir a questão, pois (}lle S. Ex. diz no 
seu officio que a raza.o está. do lado do encar
reg.ado de negocios du. Grn.-Bl·elanha. Como é 
possivei, depois do que acabou de dizer o nobre 
deputado pela província da Bahia, e depois que 
o ministro da corôa entendeu que a ra1.ão não 
está do nosso lado, mas do lado do ministro 
britannico, que o Sr. minislt·o possa decidir a 
questão a favor do Brazil ? A camam se recor
dará de que, quando o nobre deputado pela 
província de S. Paulo fez e, seu requerimento, 
pedindo estes papeis, eu me oppuz a elle, não 
por outro fundamento sena.o porque entendia 
que S. Ex. havia de dizer que a razão está do 
lado do ministro britannico, porque é bl'itannico. 
O nobre deputado disse com summa razão e 
com todo o fundamento, que um ministro 
inglez mi'5erave1mente havia citado os artigos 
do tratado. Eu talvez devesse antes inverter 
a expressão do nobre deputado para com aqu"elle 
que achou razão no ministro inglez e nas duvidas 
suscitadas ; mas no.o, seuhores, o ministro dos ne
gocios estrangeiros no Brazil entende a lei, quet· 
executal-a, mas parece que n!lo tem a precisa 
força para resistirá poteucia bl'itann ica. Portanto, 
já vê a camara que nada deve esperar da pro· 
posiça.o do nobre rninislrn, que nos affirn10n 
que a questão ha de ser resolvida, e que a lei 
ha de ser executada. Nada por minha parle ao 
menos espel'O, porque entendo que a questão 
está resolvida pelas expressões do officio do 
Sr. ministro, e que S. Ex. prevenio toda a 

9ü 
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decü,ã.o, e que · não póde mais com vantagem 
tratar a questão de maneira que se resoiva a 
nosso favor. 

Já se mostrou que este negocio não teve 
origem no rninislerio de S. Ex., mas que veio ào 
rninisterio passado ; por isso me limitarei a 
lembrará camara que ignal exigencia foi repel-
1;Jél pe1 u 111 ;11i::,l1u du::, LLti:,UL;u::, 1:::,,li él1%t:irn::, di:l 
a ministração pílssada, e que exigencias desta 
níllmeza têm sido mais de uma vez repellidas 
pelos n1 in istros brazi1 ej ros, ventila das e deci
didas a favor nosso. Ha terhpos a esta parte 
muito me incommoda um argumento trazido 
aqui :-eu fiz isto; mas em outro tempo tamhem 
se fez : ac.::edi a isto, fiz esta violação á leí, 
comprometti este interesse do Brazi1, mas outro 
ministro lambem o fez. - São argumentos que 
nn.o servem para ninguem. 

Sr. presidente, escuso examinar o negocio 
por duas razões: primeiro, porque do actual 
Sr. ministro nada espero relativamente a esta 
questão ; segundo, porque nada poderei ac
crescentar ao que disse o nobre deputado pela 
provincia da Bahia. A lei nãO ofl'erece duvida 
alguma razoavel na sua execução: o imposto 
não é capital nem lançndo sobre uma ou outra 
casa ing!eza; é geral pura todas as cnsas que 
têm caixeirns estrangeiros. O nobre ministro 
quiz referir-se á lei de modo que justifiPasse o 
seu procedimento; mas a lei determina que 
toda a casa de negocio que tiver mais de. um 
caixeiro estrangeiro pague tal imposto ; por· 
tanto, já se vê que e~ta lei não põe de melhor 
condição os subditos braúieiros, e que o im
posto é arrecadado qualquer que seja a casa, 
nacional ou estrangeira, desta ou daqaeJla 
nação, uma vez que se serve com caixeiros 
estrangeiros. · 

Aproveitarei esta occasino para perguntar 
ao Sr. ministro se é certo que o ministro inglez, 
nM satisfeito sómente com dirigir-se de seme
lhante maneira ao ministro do Brazil, lev-ou 
adiante o seu procedimento, e expedia circular 
aos subditos britannicos para que nao pagassem 
o imposlo. Desejo saber se este facto consta a 
S. Ex. e se é verdadeiro. Desejo saber em que 
terra vivemos; se nós nos governamos por 
n~ssas leis, ou se somos alguns pupillos de 
quaesquer estrangeiros que nos queirão aqui dar 
)eis. · . 

A camat·a vio como o Sr. ministro explicou 
o seu procedimento. a respeito da nomeação 
de um estrangeiro para consul em Genova. 
Perguntarei se esse funccionario é para· tratar 
da occurrtmcia de negocios entre o Brazil e 
Genova, ou se é em Genova mesmo. 

A respeito do ministro p1enipolenciario man-
.. idado para Buenos-Ayres, S. Ex. explicou o 

facto dizendo que, tendo. aquelle governo acre
ditado nesta c(>rte um diplomata deste caracter, 
parecia justo ·que igual funccionario com o 
mesmo caracter fosc;e para alli mandado. Mas 

perguntarei a S, Ex. se se verifica este proce
dimento exactamente con.1 os outros paizes ; se 
nã.o temos aqui ministros de cetla categoria, e 
na.o rnand,Hnos para as respectivas côrtes di
plomatas_ de categoria superior ; pol'que estou 
persuadido de que póde convir a qualquer 
nação estrangeira ter aqui seu diplomata de 
certo caracter, e entret~nto na.o julgar o Brazi], 
pelos poucos negocios que tenhc1 a tratar corn 
aquella nação, ter alli um. funccionario de ca
racter ta.o elevado .. 

Disse S. Ex. que não póde expôr o objecto 
da missão do nosso encanegado de 11egocios 
iunto ao Q'OVArno dP. Rnf'nn,,:-AvrPs. nnr ~Pr sP.-., --- -- --- o- - ----- -·~ - ------ --J- ~-, r~- --- --
gredo de gabinete. Isto já foi respondido, e por 
isso só accrescentarei que esta resposta me pa
rece bem semelhante á -alta linnt i-uclicia Dei 
- dos moralistas, com que respondem a todas 
as questões dif'ficeis. Eu quizera saber se temos 
alguma pendencia ou questão com Buenos
Ayres : nào quero saber os pormenores delfa. 

Voto pela emenda de reducção que foi á 
mesa, e votaria pela emenda que supprimisse a 
maior despeza possível. 

O Sr. Andrada Macha.do:- Pedi a palavra 
para me pronunciar a favor da emenda do 
Sr. Maria do Amaral pelas. úbservações que 
passo a fazer. 

Não sei como havemos de ter em Portugal 
um diplomata de categoria muito superior 
áquella que tem o diplomata portnguez junto 
ao governo do Brnzil. Parece-me que não ha 
recipl'ocidade neste caso. 

Por que razão havemos de ter um enviado 
extraordinario e ministro plenipolenciario na 
Russia, quando esta potencia tem aqui apenas 
um encarrega.do de negocios? E' necessario 
portanto diminuir estas quotas no orçamento, 
pois que um encarregado de negocios gasta 
menos do que um ministro plenipotenciario, e 
na verdade na.o é grande o fructo que dahi 
tiramos. 

Sei que a côrte portugueza deve ser para nós 
a primeira considerada. E' desta nação que 
tirámos a nossa origem ; o mesmo sangue 
corre nas nossas veias ; os habitos, costumes e 
religião são os mesmos; demais as duas dy
nastias sa.o do mesmo tronco, e sempre foi 
estylo ter-se attenção a respeito das côrtes que 
são da mesma familia ; mas entendo que, se 
Portugal não quer te1· aqui um representante 
de m'aioi; categoria, nós não lhe faltamos á 
attençllo tendo ern Portugal um representante 
de categoria igual â do diplomuta portuguez no 
Brazil. · 

Eu achava que se podia igualmente fazer a 
econC1mia da legação da Belgica; porque não 
teremos um encarregado de negocios para . a 
Haya e Bruxellas ? Porque nno faremos o m~smo 
que fazemos a respeito. do encarregado de ne
gocios de Roma1 que tarnbem está acreditado 
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junto á côrte de Turim? Sa.o tão visinh::1s uma 
das outras 1 que creio que podiarnos poupar esla 
d esp eza, tendo um só encarregado de negocios 
acreditado em ambas as côrtes. Nao sei mesmo 
se precisamos de tantos encarregados, e se no 
apuro em que estamos nno seria melhor reduzir 
o seu numero. Temos consules e temos H'i.o 
poucos intet'esses na Europa, c1ue de certo seri'a 
bastante ter um diplomata na côrte de familia, 
e um em cada uma das dt1as grandes potencias 
,-,.-.m mPrf'i!lnlJ:>.:: f>l\n1 n111>m fE>n1no:: Tnllillr~i;: rfl-
"-'\JJ.1,&J,.ll,, ....... J,.'\.J .. ,,"J"'"-'.., --.-. .... "1 ..... ..., ............. ,...,,...,_ ........... ~ ...... ,.....,,, - -

fações : o mais é espalhafato. O que temos nós 
com a Belgica, e mesmo com a Auslria, embora 
!':P. dii;a cme a .Austria é côde de familia? Isto é 
~-~n-~~~o ·:--~l;a~a--se de côrte de familia aquella 
que vem do mesmo sangue pela varonia; de 
outro modo não haveria côl'!e que na.o fosse de 
familia, pois que S. M. o lmpérador é aparen
tado com todas as grandes famílim; da Enropa. 

Tenho. tambem algumas duvidas sob.re o 
ministro plenipotenciario em Buenos-Ayres, 
não por offender os interesses ou desservir _a 
França i podemos nos representar como qm
zerrnos, na categoria que quir.errnos; o que nos 
importá com a França a este respeito? Real· 
mente seria muito pequena essa na,i1o se olhasse 
para este facto corno uma offens:a. Se os nossos 
interesses pedem qrie tenh~mos um Jiplornala 
em Buenos-Ayres; quem nol-o v_eda, quem o 
póde prohibil'? .. 

Como um Sr. deptitado fallou em pol1l!ca 
americana, torno a dizer que sou desta política, 
e que entendo que é a politica que ~1ais nos 
interessa ; porque, sendo nós american_os, e 
estando neste continente, é com amencanos 
que ternos de ter mai~ coyi~acto, e por _ ~onse· 
quencia interesses mai~ v1smhos. A pol1l_ica ~e 
uma nação livre_ é 1gual~ade e respeito ~s 
nações todas ; cwdar em viver em harmo:na 
com todas -as nações do mundo, mas especial
mente com seus visinhos : os nossos vísinhos 
mais proximos são os ªD;erícanos! . e n1!.o ~s 
potencias da Europa ; é pois a politica ameri
cana aquella que mais me interessa. A duvida 
porém que me occoi-re a respeito do nosso ple
nipotenciario em Buenos·Ayres, é que me 
parece que, segundo o syst~ma portugu~z, ~a 
alguma differença entre . e~viado extraor~1~ar10 
e ministro plenipotenc1ario1 e entre mm~stro 
plenipolenciario simplesmente ; ora, o diplo
mata de Buenos-Ayres não e enviado extraor· 
dinario · e se nisto ha differença que influa no ' . . . 
ordenado, quero que o nosso mmistro seJa 
reduzido á mesma categoria, e que se reduza 
tambem o ordenado ; se porém isto nAo influe 
no ordenado, então pouco me irnporla, porque 
o que tenho em vista é economia. 

O nobre ministro disse '.alguma cousa sobre 
o consulado de Genova. Eu sei que esta no
meação não foi feita por S. Ex., mas em outro 
tempo. Creio que em regra os consules nao silo 
do corpo diplomatico, mas simples agentes de 

commercio; a respeito dos consules geraes ha 
porém uma àifficulàade, e é que f::lies poàem 
vir a representar o paiz, e exercHão mesmo 
ju:isdicç,~o: orn, ei:i nao sei corno um es.tra_n
geuo póde :,e1· 4 ual iflcéldu paru th.'tln.:t::r JUrns· 
dicç)lo brazileira. Tenho minha d11vida, e por 
isso eu queria que os consules geraes fossem 
c.-omn..-•o "~rl<:1."lt,,nc h,,,~":1il.n;, .. I'\~ orn hnro nc_, nif'lo..,. 
ov1.J..1p1. ~ VJ:UCA\..1uv.:1 u,1.uL.tJ.1,....11. u.,,;;,, '-'U,JU'-'J.-1.A v~ •J.V\.. 

consules seji1o estrangeiros, porque isto é atP 
eslyló entre nós. 

Quanto ao ql1e se disse ã respeito da questão 
da cobrança do imposto de casas que têm mais 
de um cnixeiro. estrangei1·0, sinto dizer "~ 
Q.... ,rv"l.;V'\;1"'11-,,,- ,.,.,..,. F\"-hn..r\rln .,""" - 1~ .. rl-v nue ._,,, 1u1u1;:,uv '{UI, p•vp..:;uuv pena v Ji.lU , 

nl:lo acha muito regular a su~ conducta. O 
Sr. ministro tomou sobre si uma causa que nao 
lh1> ""'TlnPl1<1 rlPPitlir N,:i rPcnnd,:i n110 S E'{ 
....... '-'-··~pV'l,•1,• "\AV'\.r_......_iL6 ""-"1- .I. ...... Vtl'VU .. "-' '-j"-AV • J,. I 

deu ao ministro bl'itannico1 declarou que achava 
fundamentadas ns razões em que se fundava 
·este diplomata. Nno approvo o seu modo de 
pensar, nno acho fundamento algum em tudo 
qt1e trouxe o ministro inglez. Para me exprimir 
com franqueza, creio que o ministro inglez nno 
fez mais do que-chercher querelle d'Allemand i 
- nao teve razão nenhnma na pretenção : 
escuta os negociantes inglezcs, que querem ser 
em tudo distinguidos dos outros; mas eu, 
posto estime a naçào, nllo os quero comtudo 
distinguir. Por isso creio que o Sr. ministro devia 
ter teimadu em executar a lei, apresantando 
ao ministro inglez a sua promptidão em procurar 
a decisão do corpo legislativo, e dizendo-lhe 
que, caso ella fos_se no sentido da reclamação 
do ministro inglez, seria restituída a quantia 
aos contribuintes. Mas não achei proprio que 
o nobre ministro se intromettesse · a julgar
aquillo que não lhe competia. l\Ias, por fim, 
isto se ha de decidir: o povo brazileiro não se 
deixa impôr deste modo; o povo hrazileiro ha 
de insistir em que se execute a lei, porque ella 
não ad11iitte privilegios á nação ingl€za além 
daquelles concedidos pelo tratado, entendido 
lilteralmente, e nao da fórma que quer o mi
nistro inglez, a quem ninguem deu o direito 
de ser interprete. Creio que a nossa obrigação 
é dizer ao governo que faça com que se execute 
a lei : nós mandarpos na nossa casa; os inglezes 
que mandem na sua. 

Nada mais tenho a dizer: eu mandaria talvez 
emenda para a suppressão da legação da Bel
gica, que me parece desnecessaria', mas não o 
farei emquanto não ouvir ao Sr. ministro. Além 
de que já existe uma emenda do Sr. Amaral 
que me parece satisfazer: se elJa passar, po~ 
deremos desenvolver quaes as legações que 
devem s,r conservadas e quaes as que deve·m 
ser suppriinidas, para que a despeza_ não ex
ceda a quantia que consignamos. 

0 Sr. Ma.ria. do Amaral:- E' preciso que 
eu explique a emenda que mandei á mesa. 
O Sr. ministro nada disse sobre _ella: parece-
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me que a rejeita, como é natural. Já devemos 
a isto estar acost11mados pois que nenhum 
Sr. ministro dos negocios estrangeiros que tem 
-aido admillido na casa tem economisado na· 
quantia que tem sido consignada para a sua re
partição ; apenas o Sr. Francisco Carneiro dt! 
Campos foi o que economisou não sei se 50 
contos de réis: honra lhe seja feita J Depois 
deste ministro nenhum outro tera economisado, 
e pelo contrario todos têm disperdiçado e 
gastado além do seu credito, creio que até o 
meu nobre amigo o Sr. ex·ministro dos ne
gocios estrangeiros. 

Sr. presidente, eu julgo que o nosso corpo 
diplpmalico está pomposamente montado: digo 
que está pomposamente montado em relaçn.o 
mesmo ao corpo diplomatico de outras nações 
poderosas da, ·Europa. Se comparo o nosso 
corpo diplomatico com o que existe nesta côrte, 
eu vejo pelo relatorio do Sr. ministro, quer 
desta sessão, quer do anno passado, que o 
corpo diplomatico aqui é hoje muito limitado; 
e que nelle figurão apenas algens enviados ex
traordinarios, alguns encarregados de negocios, 
muito poucos secretaries e muito poucos ad
didos, entretanto que se recorremos ao nosso 
corpo diplomatico. não vemos sena.o enviados 
extraordinarios, ministros residentes, encarre
gados de negocios, e um esquadrão de secre
tarios e um grande corpo de addidos da 1 a. e 21\ 
ordem. Peço á. ca.mara que recorra a estes 
dous relatorios, e veja se as nações, ingleza, 
franceza, russa e austt'iaca, têm nesta côrte o 
mesmo numero de empregados que nós temos 
naquellas eôrtes. Por consequencia o fim da 
minha emenda ê" diminuir este pomposo corpo 

· que não serve de cousa nenhuma, ou de mnito 
pouco, e só tem servido para alguns· afilhados e 
alguns estudantes que vão para Paris e 
Londres. 

Eu desejava saber para que apresenta o Sr. 
ministro as suas tabcllas : se ellas servem de 
Iiol'fna para o emprego das consignações que 
lhes são dadas, ou se as apreseuta para simples 
informação ; porque se é para servirem de 
norma no emprego das consignações, então ha 
de perdoar que lhe diga que o· Sr. ministro tern 
faltado á lei, porque a lei o ilão autorisou para 
fazer despezas ta-es quaes se. esta.o fazendo no 
presente anno financeiro : e por· consequencia 
a despeza deve ser muito maior do que aquella 
considerada na lei. , 

Eu pretendia fallar em alguns negocios rela
ti vos a esta repartição, mas o meu nobre col
lega da Bahia já fallou nellcs : discordo· do 
comportamento do Sr. ministrá, mas;'' não o 
censurarei, nem farei argumento contra elle. 

Entrarei em alguns detalhes a respeito do 
orçamento desta repartição. . 

Eu votaria a favor da despeza com dez offi
eiaes· de secretaria, porque é a mesina que se 

· consignou no apno passado, m~s recorrend~ ª<! 

reJatorio do Sr. ministro, vejo que ha na secr·e
taria apenas oito officiaes, entretanto qne se 
pede dinheiro para rlez; julgo que a ditfeL·ern;a 
provém de estarem dons officiaes em empregos 
diplomatico~, mas então está claro que rir.o 

· podeJ1:1 perceber ordenado como officiaes de 
secretaria, e que portanto. deve haver Jími
n u iça.o de despeza. 
· Desejo saber do Sr. miniitro até quando ha

vemos de carregar com a despeza da commis:sno 
mixta brazileira e portuglleza, Esta commissão 
leve começo em 1828 ou 1829, e foi estabelecida 
em virtude do tratado de recon hecimenlo do 
Brazil para julgar os prejuízos brazileiros e por
tuguczes ; existem ainda reclamações brazileiras 
e porlnguezas pendentes nesta commissão ? Ha 
dez an nos, Mo esta.o ainda liquidadas taes recla
mações ? Eu desejava que os relutorios fossem 
mais explícitos, e nos explicassem estas cousas ; 
nada porém dizem : é uma diplomacia na 
verdade. 

Desejo ainda saber o estado etn que i&e acha 
a comrnissão mixta em Serra Leôa : para que 

. serve ella ? Consta-me mesmo que o governo 
não acha pessoas que qneirão il' exercei· estas 
funcçOes em consequencia do clima ; e entru· 
tanto nós votamos todos os ànnos quautias con
sideraveis para pagar a estes empregados ! O 
que tem feito o Sr. ministro com estas adcli
çôes ? En queL'ia saber se não seria possivel que 
o Sr. ministro fizesse algum contracto com o 
ministro inglez para transportar esta commissa.o 
de Serra Leôa para o .Brazil, ou para acabar 
coin ella no caso de não se acharem pessoas para 
desempenhar esses empregos, nielhor é sup
pt'irnir a despeza. Nossas despeza.s são muitas : 
nós estamos em crise : os Srs. deputados n9o 
se querem embaraçar com os contribuintes: 
Querem só votar por despezas, crear-emprego3, 
dar e aügmentar ordenados, etc., e não se em
baraça.o nem têm consideração com aquelles que 
têm de contribuir para estas despezas. ! 

Desejo saber quaes são as nossas funcções 
diplomaticas nos outros paizes, para que. te
nhamos, por exemplo, na Inglaterra, um en
viado extraordinario, um secretario e dous 
addidos. E' preciso notar que o St'. ministro 
nos pede na sua labella dous addidos para 
Londres, entretanto que no seu relatorio vem 
um só. 

Por que razão havemos de dar, além do 
ordenado, dinheiro para despezas de consulado, 

· principalmente em algn as consulados, como, 
por exemplo, de Londres, que está muito bem 
aquinhoado, porque. fa-z de emolumentos perto 
de 20 mil cruzados ? Para que esta despeza, 

. quando temos necessidade de dinheiro para 
outras cousas ? 

Desejo saber tamb~-m porque temos na 
França um ministro plenipotencíario, uin se
cretario de legaçt\o, llm adàido ( além deste 
~011s~a-me -~ue forão. des~achados mais dous ), 
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e 4 ou 5 addidos exlranumerarios, fazendo ao 
todo 8 çiu 9 empregados ? Para que servem 
elles? 

Em Portugal temos. (Lê a tabella.) O nobre 
-- - 1/j • - • _ -- __ i _ _1 • _ 'I " _ • _ , , mm1suo peae mnne1ro para um env1aao extra-
ordinario na Russia, mas nó re1atorio não diz 
na:da a este respeito : ora, a Russia tem aqui 
um encarregado de negocios, e não um en
viado extraordinario ; e porque h::!vemos de -
nós ter alli um diplomata de tao elevado ca
racter? .As despezas nno são pequeno.s, porque 
além do ordenado temos de pagar a differença 
de cambio. 

Ternos uma legação na Belgica e 011ira nos 
Paízes-Baixos: para que tantas legações? Não 
podia um enc. rregado de negocios ser acredi
tado em an1bas as côites? Eu disse no anno 
passudo que, confo1·me os negocios corressem, 
eu proporia a suppressno da despeza com esta 
repartição. Esta proposição foi, sem duvida, 
exagerada) mas eu estava desesperado por ver 
que tudo se tinha concluido desfavoravelmente 
para o Brazil : n~o proporei,. portanto, a sup
pressllo em que fallei no anno passado, mas 
quero f~zer uma transacção com S. Ex. : 
admitta S. Ex. a núnha emenda, que eu me 
obrigo a n1\o propôr a suppressãO da despeza 
com o corpo diplomatico. 

Creio que devemos ter legações da primeira 
ordem sómente em Paris, Londres e Portugal, 
e que o nosso corpo diplomatico se podia dis
tribuir do moda seguinte. (L~ a tabclla da 
distribuição q1.te faz.) Já vê o Sr. minist1·0 que 
augmento os consulados, estabelecendo para 
cada um o ordenado de 2 contos de réis. Assim 
distribuído o nosso corpo diplomatico e con
sular, faremos exactamenle a despeza de 190 
contos, e fica o Sr. ministro muito bem do
tado. Não podemos votar mais nas actuaes cir
cumslancias ; augmentaremos alguma cousa 
quando as nossas circumstancias fôrem me
lhores. E' preciso diminuir este corpo diploma
tico, a nação n~o póde com isto; os Srs. depu
tados devem já contar nesta sessão com um 
credito de 6 a 7 mil contos; não póde ser por 
menos. E' verdade que hei de votar conforme 
tenho votado sempre; não tenho votado por 
augmento de despeza, mas sempre pela dimi
nuição dellas. E' preciso que olhemos . muito 
para esta consideraÇão, e que tiremos o que fôr 
possivel das despezas com as relações diplo-

. maticas que devemos m:1nter com as nações 
amigas. 

O Sr. Candliio Ba.ptista (minútro do.~ negocios 
eatTangeiros) ~-Não se tendo encontrado pes
soa idonea. que queira fazer o sacrificio de ir 
para a Serra Leôa, estão desoccupados esses 
lugares; vêm com tudo, contemplados no orça• 
menta para satisfazer ao tratado. 

Fallou o nobre deputado na comrnissão mixta 
d.a liquidação b~a.?;ile~ra e portugueza~ Çom 

• 1 .. • 

effeito me parece que ella tem marchado com 
lentidão, mas creio que apresentará natural
mente o resultado de todas as commissões 
liquidadoras que são interminaveis, se o corpo 
legislativo não adaptar alguma mediàa corno 
lhe compete fazer. 

Notou o nobre deputado que havia diff'e
L~u-;a euit:e o numero de officiaes effectivos da 
secretaria e o orçamento. Esta differença nasce 
de existirem dous em commissões, um na ln, 
!!l,:i.t.P.r~.~ p "v'ulfr • .-..v .... , ~ T-Tf'l1l!lnrl!1. n11trc\ Nl10 il<.'.!. 
U .....,..., . ...,. - """ "' .ll.AI .._.._v.1.,"U111,.1.11..,. J -\Al,l.-f ~11..1.U '-'0-

tava addido á lcg;lç!lo de Lond!'es, está em ca
minho para vir ter exel'cicio na secretaria. Ora, 
no orçamento sempre se contempla o nu
mero co1npleto, porque podem esses ol1icines 
deixar de conservar-se nas suas commissões e 
revel'ler oara a reoartico.o. 

QuantÔ á tab~ll·a qt1e o nobre deputado apre· 
sentou sobt'e a distribuiçao dos em pregos diplo
mulicos, não vou contra ella. A distribuiçíl.o 
actual não é minha, e tenho mesmo em vista 
fazer alterações, e alterações notaveis, na.o só 
quanto ao numern das legações, porém mesmo 
quanto ao caracter 9ellas. Não me opponho, 
porianto, á emenda ; se passar) hei de dis
tribuir o corpo diplomatico dentro das faculdades 
que me são concedi<las. 

A)cerca da reunião da legação da Hollanda 
com a da Belgica, apenas ponderarei que, sendo 
isto praticavel em outros paizes, como, por 
exemplo, na Italia, onde o encarregado de ne
gocios de Roma é tambem acreditado em Turim, 
não é, comtudo, praticavel entre a Hollanda e a 
Belgica1 ao menos por algum tempo, por mo
tivos que escuso expender. 

O Sr. :Maciel Monteiro :-A marcha que tem 
tomado esta discussão me obriga a dizer duas 
palavras sobre a materia, afim de rectificar 
alguns factos e de defender os fóros do corpo 
diplomatico brazíleiro. Principiarei pedindo li
cença ao nobre deputado que fatlou ultimamente 
na questão, para lhe observar que a diplomacia 
é uma classe de empregados ta.o respeitavel como 
qualquer outra no imperio, e que merece se
gura:mente o respeito e consideração de todos 
os brazileiros. 

Aproveitarei a occasião para explicar alguns 
factos que não forti.o sufficientemente deluci
dados p.elo nobre ministro da corôa. 

Foi o governo censurado de ter nomeado para 
o consulaio de Genova um estrangeiro demit
tindo um brazileiro. O nobre ministro declarou 
que este facto nn.o pertencia á sua administração; 
e co_mo diz respeito · ao tempo em que eu fiz 
parte da administração, é do meu dever dar 
sobre tal materiá uma explicação. Principia.rei 
dizendo que o facto não foi offerecido á consi
deraçã.o tla camara com toda a exactidão. Havia 
em Genova um consul brazileiro subdito de 
Sardenha; este consul serve ao paiz ha já 
mQitos ~nnos e prestou sempre os mais dis-
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tinclos serviços, e sobretudo tem-se feito re
commendavel pelo acolhimento affave] e mui 
espontaneo que preparava a todos os brazi
]eiros que se dirigião áque1Je lugar. Além disto 
o estado estava até· certo ponto em divida com 
esse individuo. Quando se tratou da passagem 
da imperatriz a Sra. D. Amelia para o Brazil, 
elle foi encarregado de alguns apreslos e prepara
tivos para a referida viagem, como, por exemplo, 
camas de ferro e outros objectos: decidia-se 
depois que a viagem não seria per Genova, mas 
sim por Ostende, e este individuo ficou no 
desembolso deste dinheiro e nenhuma indem
nisação recebeu. Ora, depois de ter prestado 
taes serviço ao. imperio e de ter despPndido 
mesmo parte da sua fortuna, não haveria in
justiça em demittil-o, particularmente sendo 
e!:!le individuo um negociante de respeitabilidade 
e que servia ao estado unicamente pelo desejo 
de lhe set· ulil ? E' verdade que uma das admi
nistrações trnnsactas, observando que este 
homem era estrangeiro, e sabendo que ia para 
Genova um brazileiro, o nomeou consul para 
Genova; mas não é menos verdade que o cm
carregado de negocios de Roma, passando por 
Ge~1ova 1 ot'ficic u ao governo dizendo que seme
lhante ir,no\'açao nno era ulil ao serviço, 
nem dava consideração ao paiz. Não re
lo.tarei aqui os factos occorridos em Ge
nova em consequencia de tal substituição ; 
mas posso afiançar que elles forno de na
tureza tal, que não podião deixãr de obrigar a 
qualquer adminislra.çll.o a remover o novo no
meado, e nessa occasiao foi reintegrado o que 
antes servia. 

Uma questão não foi suscitada sobre Q. im
posto estabelecido nas casas de commercio que 
têm caixeiros estrangeiros. O nobre ministro 
foi arguido por ter mandado suspender a exe
cução da lei em virtude de notas do ministro 
britannico; pelo modo por que o nobre mi
nistro . se exprime, . pareceu-me entender que 
este ultimo procedimento ou deliberação do go
verno tinha .tido.origem em a . minha adminis
tração. Quando eu me achava no ministerio 
dos negocios e. trangeiros, a legação britannica 
se dirigio, na verdade, ao governo, dizendo que 
aquella disposição era offensiva de alguns ar
t_igos do tratado celebrado entre o Brazil e a 
Grã-Bretanha. A admini_stração, porém, res
pondeu o que consta da nqfa que aqui foi 1ida. 
E.' verdade que a legação brilannica replicou 
em Março ou Abril, pouco antes de eu sahir do 
minislerio,. e por isso não tive occasião de in
sistir na minha . opinião, e de mostrar que a 
pretenção _dessa legação era inteira mente d_esar
razada pelas razões já aqui produzidas. Não é 
esta a primeira vez que a administração a que 

~- pertenci, assim como outras, tivera.o occasião de 
repellir prelenções semelhantes de uma cu 
outra legação ; mas depois de trocado certo nu
mero de notas, o costume das legações tem sido 

resignar-se, e não continuar n oppõr-se a cousas 
que antes julgava.o injustas. lguaes notas appa
recêrão sobre o direito de armazenagem sobre 
a polvora, e entretanto a legação britanuica re
signou-se. Na secretaria de estado existem 
tambem algumas notas reclamando indemni
sação dos prejuízos sotfridos no Pará e outros 
pontos onde tem sido perturbada a ordem pu
blica ; mas o góverno tomou sempre muito 
a peito não satisfazer n taes exigencias, por 
isso que não assentavão em fundamentos so
lidas, e nem erão conformes com os prin
cípios do direito internacional e das gentes. Se 
me couservasse na administração, teria repellido 
as preténções ela legação britannica a respeito 
do imposto dos caixeiros, e se por ventura eu 
houvera continuado na administração, prova
velmente l~ria sustentado a minha opinillo pri
mordialmente emittida. 

O nobre deputado que fallou em ultimo 
lugar submetteu á consideração da camara uma 
emenda cerceando consideravelmente o credito 
pedido pelo governo para a repartição dos ne
gocios estrangeiros. Fundamentou o nobre de
putado a sua emenua em algumas considerações 
qlle expendeu; mas permitta que )he eu diga 
que não encarou a questao no seu vel'dndeiro 
ponto de vista, )imitando-se a considerai-a uni
camente pelo lado mercantil e puramente fi. 
nancial, isto é, tanto de trabalho material, tanto 
de relribuiçno pecuniaria. 

E' preciso que a camara tome em conside
ração quaes sito as funcções que exercita o 
corpo dipl9matico para poder avaliar se ellas 
merecem ser retribuídas de uma maneira con
veniente. 

O serviço diplomatico tem uma natureza 
divel"ila do serviço dos outros empregados da 
nação : ba em tal exercício um elemento que 
-deve ser altamente considerado, e vem a ser a 
repre~entação do paiz, que é sempre objecto da 
maior transcendencia. E erro fôra, sem duvida, 
avaliar os vencimentos da classe diplornatica 
pela escala dos demais servidores ~o estado, e 
para exemplificar direi que, pelo facto do mi
nistro dos negocios estrangeiros, . que é o su
perior legal dos membros do corpo diplomatico 
brazileiro, nãO ter senão de 7 a 8 contos de 
réis, não se segue que os nossos enviados es
trangeiros junto das côrtes estrangeiras devão 
ter menores vencimentos. O presidente do tri
bunal de cassação, em França, percebe. de 
ordenado 80 e tantos mil francos, am marechal 
da França tam quasi o mesmo soldo ; o iµesmo 
ministro dos negocios estrangeiros, comprehen
dída~ as despezas chamadas de representação, 
tem 140 mil francos ; entretanto o embaixador· 
francez em Londres, em S. Pete_rsburgo, ~m. 
Vienna, etc., tem 300 mil francos, e julga-se 
~u~! . . . 

O duque de Broglie, em um. dos mais sabios 
discursos que se tem proferido sobre a materia, 

• 
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diz que qt1ando a nação dá uma certa quantia a 
um diplomata, é para que elle tenha um trata
mento e fausto compativel com a dignidade da 
nação que representa, e que assim se habilita a 
preencher os fins da sua missa.o, que aliás sã.o 
mui mulliplicados em proveito do paiz, e que o 
empregado que não gasta quantia, e for. eco
nomias, malversa. Os diplomatas têm pois 
precisão de uroa somma sufficiente para L·epre
sentar dignamente o seu paiz, e nilo se ·póde de
plorar o dinheiro assim gasto, uma vez quedes
empenhem as suas obrigações. Disse o nobre 
deputado que o nosso t!slado de finanças é 
deploraveJ, e que somos obrigados a obsc1·v .. w 
grande economia. Nno contesto ao nobre de
putado; mas devo obse!'var-lhe que em nm 
paiz onde diversas repartições do estado gasta.o 
cada uma 2, 3, 4 e 5 mil contos, não sei como 
se possa deplorar a despeza que se faz com uma 
repartição que apenas carece de 250 contos. 
Demais; eu entendo que mesmo por consi
derações de economia n1lo convém restringir 
o credito pedido. Sabe o nebre deputado 
que a diplomacia moderna tem dispensado, 
por l:lssirn diztr, os exercitas; ora, se dimi
nuirmos a despeza com a diplorn:wia1 seremos 
obrigados a augmenlar o exercito, e assim, 
longe de economia, haverá maior despendio. 
Esta opinião é lambem professada pelo duque 
de Broglie, que acubei de citar. Verdade é qu·e 
ha missões· que tal vez se possilo disp~nsar, 
mas é necessario que guardemos a nece~saria 
reciprocidade a respeito. das nações que con
serva.o diplomatas junto á côrte do Brazil. O 
nosso governo é monarchico-constitucional, e 
exige um certo apparato. Acho portanto muito 
fóra de razno, e . i_nfundadas as· razões ex pen
didas pelo nobre -deputado em abQno da emenda 
que apresentou ; e 4 vista do que acabei de 
observar, espero que a retire, até porque poden1 
occorrer circumstancias que obriguem· o go- . 
verno a crear alguma missão extraordinaria em 
um ou outro ponto da Europa, e se o governo 
nao estiver competentemente habilitado,· ver-se
ha em grandes embaraços, e p6de Yir a pa· 
decer o serviço publico. 

O nobre de(Julado fallou em · disperdicios, 
affirmando que só na administração do Sr. 
.Francisco Carneiro de Campos houvera eco
nomia. NM quero deslustrar o conceito, nem 
embaciar a gloria que por \l'cntul'a possa caber 
a esse ex-ministro, e digno senador do im
pe.rio ; mas tenho a ponderar que as circum
stancias hoje não são as mesmas: então nao 
tinhão todos os governos da Europa mand·ado 
para o Brazil todos os seus agentes ; e depois 
que. estes governos os mandárão, não podemos 
deixar de ter diplomata':! com o tnesmo caracter 
nas respectivas côrtes. · 

Demais, nós temos o tr~tado de Inglaterra a. 
expirar en1 2 ou 3 annos, e é. necessario dirigir 
as cousas de maneira que as questões que têni 

. . . 

de ser ventiladas sejão resolvidas com anteci
pação; e é isto um assumpto que toca a todas 
as côrtes. A respeito do sul do imperio, as 
circumstancias exigem a presença de algumas 
lega~ões. Na.o julgo pois fundada a. censura de 
disperdicio nesta reputição. Pda rninha parte 
confesso que não tenho nada de que me accusar 
a este 1·espeito; e per~nitta o nob1·e deputado 
que eu lhe diga que foi injusto para com migo, 
porque ntto tnostrou que tinha havido dispe-r
dicio durante o periodo em que tive a honra de 
dirigir as relações extel'iores do imperio, e per
mitta ainda o ·meu nobre amigo que lhe eu diga 
que não foi exacto quaudo disse que eu havia 
ex:ce<li do o credito. 

O SR. MAR!A no AMARAL :--Eu disse que 
lalvei acontecesse o me::;1110 durante o minis
terio do nobre ex-ministro. 

O Sa. MACIEL. MONTEIRO:- Posso affirmar 
que na.o aconteceu. e que observei fielmente o 
systerna que apresentei na casa no anno pas
sado, e que parece haver merecido sua appro· 
vação_· 

O nobre autor. da emenda in si:ilio igualmente 
sobee o nuinet·o dos ernpc· egados do corpo 
diplomatico, que consiJera demasiado ; mas 
parece-me que alguma exager aç:to houve em 
tnl pt·oposíto : estou de accordo em que con
\l'irã restringil-o algum tanto ; mas a respeito 
do pes3oal, d.irei que se deve 1·econhecer que 
ba neste corpo individ.110~ · muito recommen
daveis, . distinetos e zelosos. Aproveito esta 
occasião · para fazer honrosa mençtio do actual 
ministro ?lenipotenciario do Brazil em Por
tugal : este digno funccionario tem mostrado o 
mais decidido zelo pelos interesses do imperio. 
Mas quando alguma cousa haja a dizer contra 
um ou outro diplom.ata, a censura deve diminuir 
consideravelrnente1 quaado se considera que em 
occasião ern que são censurados todos os em
pregados publico3 do Brazil, porque a insubor
dinação afrouxou os laços da obediencia, não 
se póde censui-ar ãcre e precipuamente o corpo 
diplomatico, que em geral tem cumprido o seu 
dever. 

O no~re deputado fallou na suppressn.o da 
commissão da Serra Leôa. Primeiramente não 
hav-eria .vantagern alguma nesta suppressão', 
porque não seria certamente comrnodo que em• 
barcaçaes appreh.endidas na costa d' Africa 
fossem julga.das aqui. 

O Sa. M.uu.4 Do AMARAL: - Na.o ha etnpre-
gados. . 

O Sa. MACIEL M'tlNTEIB.O :- O que se segue 
é que não se gasta dinheiro com elles, e por
tanto desnecessario é fazer a snppressto.
Além de que um tal tribunal existe em vir
tude da conre11ção celebrada ern 1817, e a sua 
suppressão ou transfereincía não se poderia ve
rificar sem o acco1·do dos dous governos. - A 
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hora, Sr. presidente, estn bastante ndianlada ; , 
e pot: isso peço licença a V. Ex. para terminar 
aqui as considerações que por agora julgo dever 
ex pender. 

O Sr. Cand.ido :Sa:ptista (m .. inistro dos nego
cios estrangeiros) :-Principiarei agradecendo 
ao Sr. deputado por· haver tão nobremente to
mado sobre si â defeza do corpo diplornatico, 
como Ha natural, por isso que acaba de um tão 
longo e honroso exercicio. Eu assento tambem 
que- este corpo não deve ser supprirnido, por
que nelle existem empregados que não prestão 
utilidade alguma. Ha uma differença muito 
grande entre supprimir um corpo e supp1·imir 
os empregos inuteis. Por isso eu julgava que 
nno ia ferir os interesses da naçrto, nem seria 
prejudiciai ao corpo àiplomalico, aceitando a 
emenda que se acha sobre a mesa. Assento que 
dentro do limite por ella marcado se póde con
seguir o fim que se tem em vista. 

Contrista-me ver a conducta do nobre de
putado como querendo estigmatisar o actual 
ministi-o dos negocios eslrangeiros, dizendo 
que linha dado uma interpretaçll.o, exorbitando 
de suas attrilmições. Nno dei inlerprelaçM ; o 
que fiz foi não dar andamento ao negocio já 
começado, afim de o terminar opportuna e con
venientemente. Apresentou o nobre deputado 
uma longa serie de factos de reclamações feitas 
pelos diplomatas, a que disse não ter accedido. 
Não referirei tudo quanto ocwrreu a este res
peito, mas citarei um facto que mais de prompto 
me occorre, e é o dos embargos a respeito das 
prezas com contrabando de africanos. Esta 
questão é de longa data. A legação ingleza não 
queria que os embargos fossem admittidos. 
Differentes ministros resistirão a esta pretençao, 
e o mesmo Sr. deputado, qnando ministro, 
resislio a ella, mas accedeu por fim, h<:f vendo 
aliás reconhecido a principio a injustiça da 
pretenção, o que me parece menos airoso. Dis
tingo neste facto. a con veníencia da legalidade : 
concordo em que era conveniente acceder á 
pretenção do ministro inglez; mas P. respeito 
da legalidade tenho muita duvida. Outros factos 
-~u poderia apresentar, mas por ora limito-me 
·a· este. 
... A discussão fica adiada. 

·· O .Sr. ministro se retira com as formalidades 
-~do costume. 

· ·_o SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 26 
a . mesma de hoje, e levanta a sessão ás lres 

: 'horas e meia da tarde. 

Se1!1'!14iio 0111 '2!0 de A.gosto 

PHI-:SJDI::NClA DO SR, NUNES MACHADO 

~Tll1Hii'l."D1't"'I - ~, .... nn,~;anl-o - Í\1,rlnm ~"" ri:"' 
._,U.Lll.l!IL'l..l.\J.V. - .L.,,J,."1,.f-'VUJ:\:.-lJ LÇ. - - '\.J I U'-,;.Ul UU UJd. -. 

Ele-ições de Sergipe. Discurso do Sr. Pa
checo.- Orçamento dos estrangeiro.e;. Discw·sos 
rln.~ Rr."l. !1'1nnt"-:>.11nw. P. 1lfn.f'.iPl Monteiro. 

Depois das dez horas da manhã faz-se a 
chamada, e achando-se os Srs. deputados re
unidos em numero legal, abre-se a sessao, lê-se 
e aµprova-se a acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. 
Âraujo Vianna, Marcellino de Brito, Andréa, 
Cintra, Ribeiro Duarte, Torres, Paulino, Busta
mante, Alcibiades, Pinto Coelho, Gomes da 
Fonseca e Assis Mascarenhas ; e sem elia 0'3 

Srs. Souza Franco e Francisco do Rego. 

O SR. NUNES MAcÚADO ('2" secretario), occu
pando a cad<::ira, entra em duvida se pelo regi
mento da casa esta autorisado para presidir a 
sessão na falta do Sr. presidente, vice-presi-
dente e 1 º secretario. . 

O Sr. A.ndrada :Macha.d.o observa que nan 
póde haver duvida alguma; mas Sê S. Ex. du
vida, consulte a camara. 

O Sr. Clemente Pereira diz que, não estando 
na camara o Sr. 1° secretario, o 2º passa a 
exercer o lugar do primeiro, e como tal póde 
oceupar a cadeira da presidencia. 

Consulta-se a carnara, e decide pela affir
mativa. 

EXPEDIENTE 

O SR. 3" SECRETARIO (servindo de lú) dá conta 
do expediente, lendo os seguintes officios: 

Do· mini~tro da marinha: remettendo a copia 
do aviso de 23 de Maio ultimo e do decreto de 
28 de Junho de 1831, bem como as consultas 
do conselho supcemo militar, e immediata 
resolução sobre ellas tomadas em datas de 
5 de Junho de 1838 e 14 de :Maio deste 
anno, tudo relativo ao 2º tenente da armada, 
Marco!.4 Jose Evangelista.-A quem fez a requi- · 
siçào. 

Do ministro da justiça, enviando as informa
ções que lhe forão requisitadas ácerca do des
embargador D. Nuno Eugenia de Locio.-A 
quem fez a requisição. 

Do secretario do senado, devolvendo a reso
lução desta camara, que autodsava o governo a 
conceder loterias a André Gaillard e a Joaquim 
José da Silva,. á qual o senado não póde 
pre!:itar o seu consentimento.-Fica a camara 
inteirada. 

Do ministro da fazenda, remetl'endo a infor
maçao da contadoria geral de revisão, acompa
nhando o mappa da tonelagem das embarcações 
despachadas no porto do Rio de J anefro nos 
annos financeiros de 1835 a 1838, não podendo, 
porém, satisfazer quanto aos demais portos do 
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impel'ioJ por nl\o lerem ainda chegado no lhe
SOl11'? ,os rnappas respectivos. - A quem frz a 
requ 1s1<,ão. 

Do ministrn do imperio, remettendo vinte e 
du~s cópias de decretos com os qnaes satisfaz á 
exigcncía constante do officio desta camara, 
de 16 do corrente, relalí va á concessões 
que desde 1837 têm sido feitas de titulo.s, 
ou. qun.esquer condecorações, ainda mesmo 
das ordens militares. - A quem fez a requi
sição. 

Faz-se menção de um officio do Sr. pre
sidente, Caüdido José de Araujo Vianna, par
ticipando nao poder comparecer hoje ; e bem 
assirn outro officio do St\ deputado Josf Gon
çalves Martins, que, achando-se bastante in
commodado na sua saude, e sendo-lhe indis
pensavel e1llrar quanto antes em cnrativo 
prolongado, segundo a opinião dos µ l'Ofessores, 
por isso se vê privado de poder con tínuar a as
sisfü ás sessúês do corrente anno. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discu;;são do parecer da com
missão especial sobre eleições de Sergipe, com 
as emendas apoiadas dos Srs. Pacheco e Cat·· 
neiro Leão. 

O Sr. Pacheco:- Persuado-me que na ultima 
sessão destrui completamente os dous factos que 
me forão imputados pelo illustre Sr. r secre
tario; mostrei que não só n!lo havia imperaliva
mente decidido as duvidas que em algumas 
mesas eleitoraes se havião suscitado, como que 
não era exacto o outro facto de ter privado ~ 
um juiz de paz legalmente eleito de suas 
funcções na mesa parochial ; agora passarei a 
tratar de outros factos que tambem me forão 
imputados relativamente a outras freguezias de 
Sergipe, e principiarei pela freguezia da Divina 
Pastora, 

Disse o Sr. 1 º secretario que nesta freguezia 
se cornmettêrão illegalidades, que ahi dominou 
a força, que forão cedulas substituidas por 
outras, que o parocho fôra lançado fóra da 
mesa. A' accusm;ão tão despida de toda e 
qualquer prova não sei corno se possa res
ponder senM · negando formalmente o facto. 
Posso asseverar á camara que nessa freguezia 
não houve senão aquillo que passo a narrat fiel
mente. O pa1·ocho, tendo de proceder-se á 
eleição da mesa, propôz os cidadãos que a de
vião compôr, e sua proposição foi rejeitada pela 
quasi unanimidade da assembléa parochial ; á 
vista desta rejeição, o parocl10 retirou-se para 
sua casa·; o juiz de paz passou a dar as provi
dencias que cabião na sua alçada para conti
nuar-se e· concluir-se as eleições. Eis unica
mente o que se passou. Mas, diz o Sr. deputado 
que se pôz sentinella á porta da igreja, e que 
outros t'a<;tos se .commettêrão i ignoro inteira
mente ; taes factos não chegárão ao conheci-

tOMO 11 

rnento do governo, e tenho toda a r~zão para 
duvidar delles, porque o parocho~ assim como 
queixou-se ao governo de que fôra expuls-o da 
mesa, lambem trataria de expôr esses outros 
factos que diz o Sr. deputadú occorrêrão, Em 
outro tempo acreàitava-se mais no que dizia 
Aristoteles do que naquillo que se via com os 
propnos olhos e que se tocava com as mãos ; 
.L_,J. ____ ----- - C"._ '"f U -----~--L--!- ~-- -=-- '--- - ___ : uuv~z. 4u1c: u .::n, .1.- ::;ecn~Li::lrw 4ut;;lfi::l ter u pn-
vilegio de Aristoteles, que presama que se deve 
acreditar mais naquillo que elle diz do que 
naquillo que consta de documentos authenlicos. 
Passarei a ler a portaria qne expedi por occa
siao desse facto, e pela qual se vê cotno elle se 
passou. (Lê.) Senhores, eis-aqui o que se 
passou, eis-aqui o que chegou li.O conhecimento 
do governo. 

Passemos á outra freauezia. á fre!!uezia de 
llalrnyuninlsa. O Sr. 1º sec~elario' disse que nesta. 
frl'guezia l1011ve igual occurrencia. Parece-me 
q11c o nobre secretario deixou-se fascinar, 
no.o se quiz dar ao trabalho de exa.r.ninur o 
facto, deu inteiro credito ao testi~rnunho de 
pessoas que elle entende fidedignas, mas que, 
affoctas a pattidos, s110 suspeitas ; párquanlo, o 
unico facto que houve foi que o juii de paz 
dessa freguezia, pt·esidente da mesa eleitoral, 
entendeu que dous cidadãos erão criminosos, 
e que, por consequencia, não podião votar, não 
obstante haver-se mostrado que o crime era 
particular ; e tendo a mesa. sido de opinião 
contraria, o juiz de paz enfadou-se, e retirou-se 
da mesa para casa, dizendo que aquella eleição 
era nulla, e que a ella não queria mais presidir. 
O que devia fazer a mesa eleitora1 ? Procedeu 
corn a maior circumspecç11o : passou a officiar 
ao juiz de paz supplente, declarando que, como 
o proprietarío não queria, por teima, continuar 
no exercicio, viesse elle. Eis-aqui a portaria · 
que dirigi em consequencia deste facto, de~ 
vendo notar-se que as palavras da portaria 
forao em virtude do officio desse juiz de paz, 
porque elle mesmo confessa que sahio da mesa 
em ·virtude da sua decisão. (Lg,) O governo 
neste acto obrou segundo as regras estabele
cidas, marchou com a devida . prudencia, ·pe· · 
<lindo informações a respeito dos cidadãos cujas 
listas forão rejeitaq.as. 

Desejo que a discussã.o tenha fim, e por isso. 
restringir-me-hei unicamente aos factos. O nobre· 
secretat·io, contra toda a minha expectaç~o, . 
passou a fazer um díscurso, não sei se pói:le·,; 
. merecer este nome ; é uma verdadeira càtUr~ . 
naria, é um tecido grosseiro (permitta-se~Íne_\·at 
expressa.o) de .accusaçõ~s banaes: isto :.:rii'ê: 
indignou, estou me contrafazendo, procur~ntl<{ · 
por todos os meios não sahir .das raias · dai 
prudencia e moderação ; mas não sei como 
se possa satisfazer a sangue frio a proposições 
menos verdadeiras, a factos desfigurados, ou 
que não existira.o. Seguindo esta tactica, o Sr. 
secretario pas~ou a tratar das eleições do Soe• 

97 
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corro, e apresentou uma acta em que a rnesn 
declara que deixou de receber listas. 

Já expliquei quanto occorreu na freguezia do 
Soccoi;ro; Já expliquei que o pa1·ocho daquella 
freguezia, pessoa influente daquelle lugar, en
tendeu dever desobedHcer ao governo, não 
fazendo um novo arrolamento como se lhe 
tinha ordenado ; já mostrei que os quatro 
juizes de paz da freguezia, influídos pelo pa
rocbo, passárão na vespera das·eleições a officiar 
ao governo que se achavno doentes, e que por 
consequencia não podião presidir á eleição ; já 
ruosti·ei que outras occurrencias houve todas 
tendentes a- fazer com qne a eleição não tivesse 
lugar, porque o parocho não podia levar a sua 
ávante, desobedecendo. uo governo que man
dava tirar novo arrolamento. Foi neccssnrio 
dar providencias para que no dia designado 
houvesse quem presidisse á mesa eleitoral; 
depois àe verificada esta, que era composta <le 
pessoas do partido do parocho, a,mesa suspendeu 
o seu trabalho para pedfr esclarecimentos ao 
governo, poL· entender que na.o devia aceitar 
listas de ·guardas nacionaes que ella mesa pre-

-sumia 11ão lerem o rendimento da lei. E' bem 
claro que, tendo a mesa eleitoral podido sus
pender os seus trabalhos, não houve ·coacçno; 
porquanto se a houvesse, é muito natu1·aJ · que 
não tivesse liberdade de suspender os trabalhos, 
e levar ao conhecimento do governo as suas 
duvidas sem se queixar de coacção. O governo 
respondeu que entendia que os guardas na
cionaes, tendo a idade da lei, ainda mesmo que 
se duvidasse da sua renda, uma vez que não 
houvesse cerlesa de carecer desta qualidade, 
tinhão direito a que suas listas fossem aceitas. 
Com esla decisã.o concluio-se a elei·çno; mas 
no fim della, conhe~endo a mesa que os elei
tores que b.avião obtido maioria não erão po 
partido que ella apoiava, declarou na acta que· 
recebeu listas que nao estava.o no caso da lei, 
que estava coacta. Apenas li esta acta, pedi 
informações ctebaixo de certos quesitos; um 
cidadão da mesma mesa declarou que se tinha 
assignado vencido; outro que tinha assignado 
a acta levado por pessoas influentes, mas que 
tal coacça.o não houve, nem era possivel que 
houvesse ; porque, nã.o existe nesse lugar desta
_camento de tropa de linha, ha guardas na
cionaes commandados por um tenente-coronel, 
cidadão pe~tencente ao mesmo partido, e com
_padre e amigo do mesmo vigal'io. Eu disse que 
me desvanecia com ouvir dizer que a coacçã.O 
partira da guarda nacional e nãfl de soldados de 
linha ou de permanentes; porqu~, disse eu, a 

. guarda nacional compunha a classe mais nume
rosa dos volànte3: e como respondeu o Sr. se
cretario a esta proposição P Dizendo que os 
guardas oacionaes não erão s~s os votante~ : 
tirou-me .de grande duvida! . 

Disse mais o Sr. secretario que os fogos dessa 
freguezia, as~iQJ como os qe º"~ras, forão de-

c]arados por mim e não pelos parochos. O Sr. 
l" sec1·etario, fascinado, parece-me que pelo 
espirito de partido, tinha precisão de uma 
victima sobre que descarregasse todo. o seu fel ; 
int'elizmente escolheu-me para essa victirna; 
por consequencia passou a seu bel-prazer a 
apresentar factos contrarios ao qne se acha 
escripto, contrarias a documentos irrefr::igaveis. 
Não declarei os fogos, nao fiz mais do que 
mandar uma circular a todos os parochos, na 
qual ordenei que tirassem um · novo e exacto 
arL'Olamento; não estava para isto o governo 
autorisado? O presidente novo de uma pro
vincia, cujo numero de fogos era notavelmente 
inexacto, cujos eleitores chegavao a 5,000 e 
tantos, devia mandar pt·oceder a eleiçoes com 
os olhos l'ecli::ulos, sem exame previa a respeito 
da pop11 laçno ? 

O nobre secretal'io clisi;e que cu oppl'i mi o 
pat·oclto Llo Soccorl'O, 11110 uno loi cllu que de
chmiu o numero du J'ogos, mns que fui cu que 
lhe disse que u sua freguczin devia ·ter lnl nu
met'o de l'ogos. Posso demonsh·uL· que esle pa
rocho quu se pôz em hostilidade uberta com o 
governo a eslê respeito foi clle mesmo que de
clal'OU por fim qual em o nume1·0 de fogos que 
devia dai· n frcguezia. Tendo cu mandado uma 
circulaL" a lodos os pat·ochos da pl'ovincia, e nao 
a certos e,cleleL·1ninados, como disse o Sr. lº 
sec1·etal'io, para que fizessem novo exame a 
respeito dos fogos, alguns assentára.o cumprir 
essa ordem do governo, declarando que estava.o 
exactos os arrolamentos- que já tinha.o feito : 
conhecendo o governo o contrario, passou a 
mandar, P,articularmente aos que assim recal
citrav!"o, novas ordens: não opprimi a esse pa
rocho do Soccorro ; eu leio a pot·taria que lhe 

· dirigi. (Lê.) Fiz .ver a esse parocho que o nu
mero de fogos declarado por elle era o numero 
triplicado ao que havia dado a sua freguezia, 
quando unida á das Larangeiras, e que por
tanto não era possível que a freguezia, agora 
desunida, desse esse numero ·de fogos: o pa
rocho declarou ao governo mui 18:conicamente 
que elle não tinha de fazer mais exames, por
que o numero de fogos eslava exacto. 

Ora, o governo, tratado deste modo, não 
devêra encru2ar os braços ; entendeu que a 
questão devia decidir-se corn dignidade sua ; 
mas nno querendo obrar precipitadamente, não 
suspendeu o parocho, não procedeu contra 
elle, nomeou dous cidadã.os em quem depo
sitava confiança, para que fosse um por um 
lado, e outro por outro lado a tirar o numero 
de fogos da freguezia; esses cidadãos declarárão 
que a freguezia continha 1,029 fogos, entretanto 
que o parocho sustentava que ella tinha perto 
de 4,000 f~os. Mas por fim, vendo que o go
verno nao descia de sua dignidade, e que es
tava resolvido a usar contra elle dos meios 
competentes, passou a mandar um officio ao 
governo, declarando que, tendo examinado no-
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varnente O'S fogos, tinha achado que o numero 
_, __ l _____ ,- __ 1"1' • ... • ~--

ueciarauo por e11e era pelas ctiv1sas ant1oas, mas 
que pelas divisas modernns continha~ a fre
guezía 1,800 fogos. Ora, eis"aqui que não fni eu 
qtrnm declarou o numero àe fogos da freguezia 
do Soccorro : foi o mesmo parocbo que, co
nhecendo a sna jnexactidão, fez nova decla
tação, ncobertando·se con1 essa coarctada .. 
Note"se que o governo esteve pela dBclaraçn.o 
ultima do parocho, não obstante ser o rn1mero 
n1aior do qne o dado pelos outros cidaflaos, 
Eu leio a portaria que dirigi em resposta ao 
officio do vígario, pela qual se vê que foi elle 
quem declarou o numero <le fogos. (Lê.)' 

Eqnivocon,se o Sr. secretario quando disse 
que eu havia declarado que esse parocho viern 
a palacio pedir ao governo crué dissesso em 
quem queril\ que se votasse. E1Í nunca vi nem 
conlw.cí esse parocho : o que disse foi que, 
além de outras razôes que Unha para co· 
nhecer que o numero de fogos nno era exn.clo, 
havia a cit·cumstancia cJe, lendo-se este p..i· 
rocho mostrado rebelde ás ol'dens do governo, 
ntl.O tivera pejo de mandar por um seu parente, 
morador na capital, confessar ao governo que 
com effeilo o numero de fogos n:lo era exacto ; 
mas que elle ficaria mal com o seu parUJo, por 
isso qne os seus con trarios fica vão de maior 
numero ; pedia que o governo n1lo bolisse com 
elle neste negocio ; e que se quizesse que os 
seus eleitores votassem em determinada pessoa, 
declarasse-o, que elle estava prompto a influir 
para isto, Então declarei que o gove:rno nã.o 
qu€ria, nem desejava que eleitor algnm votasse 
neste ou naquelle individuo ; nias qne o go
verno queria que os fogos fossem exactamente 
contados, que no cnso de que o vigario n:10 
cumprisse com o sen dever, o governo estava 
resolvido a usJr de todos os meios, como, por 
exem pio, susper.dêl-o, e implorar da antoridade 
eeciesiastica um vigario enccmmendado, afim 
de se proceder á eleição legalmente. 

Passarei a tratar da ultíma fregaezía, da das 
Larnngeiras. O Sr. secretario lambem achou 
que nessa. freguezia se commetlerão os maiores 
altentados; que ahi se apl'esentou um batalhão 
da guaFda nacional com o seu commandante, 
que passava revista ás listas ; que tres guardas 
que nãO quiierão receber as listas farão presos. 
Esta accusação por si mesma se desfaz, ella é 
despida de toda a verosimilhança, porque nl\o 
é crivel que, quando o presidente quizesse 
influir nas eleições, fosse tão imheoU que pro
cedesse do modo por que aqui se apresentai 
era p1·eciso que elle não tivesse senso commum 
para ordenar que se apresentasse um batalhão 
da guarda nacional com o seu commandante á 
frente, passando revista ás listas, prendendo a 
tres cidadãos que não quizerao votar no sentido. 
desse commandante : quem· não sabe hoje como 
se obra.o todas essas ·cousas quando se quer ca
pala1·? E' patural que o governo tivei;;se 04tros 

meios de que lançasse mão. Foi na freguezia da~ 
Larangeiras que os dous partidos lutárão mais 
encarniçadamente: na vespera da eleição, uma 
proclamação do partido da minoria dizia aos 
guaràas na.cionaes que elles se achavão coactos, 
e no erntanto os convidava para votar desta ou 
daquella maneira. Chega o dia da eleição : o 
batalhão da guarda nacional do lugar se apre
sentou para o exercido do costume, porque 
note-se, em todos os domingos, nas differentes 
freguezias de Sergipe, ha exercicio da guarda 
nacional ; note-se mais que em outras freguezias 
este exercicio não teve lugar, porque entendera.o 
os cornma.ndantes que; tendo os guarda de 
volar, devino ficat· isentos do exercício ; mas o 
commandante do hata!hn.o das Laeangeiras n~o 
e11tende11 ~ssim, \)01· não hnver ordem em con
trnrio. Houve neste dia. l'CVista e exel'cicío; mas 
muito antes de principiar a eleiçn.o foi destro
çada a guarda nacional, é os cidadãos, como 
era natural, farão para a igreja votar. Mas, disse 
o nobre secl'elurio, não se devião apresentar 
debaixo de fórma. 

Se o illustre secretario póde, fü-mado no tes
temunho de pessoas que chama fidedignas, 
avançar que o batalhllo entrou debaixo de fórrna 
na igreja, eu posso com a mesma raz!lo avançar 
o contrario, firmado tamhem no testemunho de 
pessoas fidedignas; e fazendo-me justiça, devo 
ser mais acreditado do que o nobre secrelarío 1 

não porque elle não mereça toda a fé, mas 
porque estando longe do theatro das eleições, 
11ão póde ler conhecimento dos factos senão por 
informações, que podem não ser nrdadeiras, 
por serem de um patlído que aproveita todas 
as occasiões para que as eleições sejao nullas; 
entretanto que eu, e.stando na provincia, desc
ja udo manter a ordem, é muito natural que 
esteja mais ao facto das' cousas; pm'quanto, 
passei a pedir informações, a ouvir a todos os 
homens, e mesmo depois das eleições fui a essa 
fregnezia com o intuito de visitar a alfandega, 
e tive occc1siào de ou vfr a pessoas de ambos os 
partidos. Tendo a guarda nacional entrado para 
a igreja a votar, appareceu o Dr. ManoelJoaquim 
Fernandes de Barros, que, apeza1· de conhecer 
toda a irritação dos espirítos, a quasi una
nimidade que infelizmente tinha contra si, 
pedio a palavra e declarou á mesa que tinha 
um protesto para apresentar contra a elei-.. 
ção : foi-lhe dada a palavra (rectifico o en
. gnno do Jornal do Comme;rciu nesta parte 
do · mett discurso), e esse iIIustre cidadão, 
sahindo um pouco fóra rlas raias da moderação, .· · 
passou a estigmatisar a guarda nacional ; de
clarou que os guardas· volavã.o coactos pelo seu 
commandante ; foi então que todqs os guardas 
declarárão unisonamente que votayão muito de 
livre vontade. Depois esse illnstre cidadão, vendo
se desta maneira desmentido, passou a dizer 
que não hal'ia liberdade na votaçllo, que a 
eleição era militar, que os ~uardas ~stavao a]lj 
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para aterrorisar, etc.; a guarda nacional julgou
se offendida, e gritos se derllo de - fóra o 
perturbador da ordem, etc. - Então es~e ci
dadno, vendo-se assim tratado, o que é para las
timar, por conselho de alguns àe seus amigos, 
retirou-se e não apresentou protesto ; as eleições 
continuár~o e se concluirM sem o mais pequeno 
Je::;aõut::ictdu. ' 

Pergunto agora, é crivei o que disse o illustre 
deputado ? Note-se mais que nem todos os 
guardas nacicnaes estavão rardados, e portanto 
nem da farda podi~o ter medo os cidad~os. 
Tambem nlío esta vao armados, porque a guarda 
n~r.ion::il nlli n}'lo pE;f:1. :u•mnrh ,::pnlln q1rnnrln 

destacada, e alguma arma mais se distribue 
quando a ordem publica está em pel"igo. 

Vamos á nrisn.o dos tres cidada.os. Ouem 
ncredilal':Í em ·semelhante facto? Quem p~derá 
acreditar que o governo consentisse na prisn:o de 
tres cidada.os porque na.o queria.o votar? Vou 
expôr o facto, Fora.o presos, no.o tres cidadnos, 
mas dous, por se mostrarem rebe]des 1ás ordens 
do commandante: nm, por ser filho de senhor 
de engenho, e outro por ser genro, entenderllo 
que nno devillo fazer serviço : nesse dia nllo 
forno á revista, assim como não tinha.o ido no 
domingo anterior; o com mandante os mandou 
prender. Chegou-me a noticia, á noite, que dous 
cidadaos tinhão sido presos, por n~o quererem 
votar conforme o commandante mandava ; mas 
imrnediatamente apresentou-se o capita.o-mór 
Motta, pai de um e sogro do outro, pessoa não 
suspeita, porq11e pertence ao partido que o il
lustre secretario tem denominado da minoria, 
homem probo e rico, pedindo-me a soltura 
desses guardas, e no- requerimento nenhuma 
linha, nenhuma pa1avra vinha contra o com
mandante, que denotasse que esses cidadãos-~ 
forão ·presos por1ue nào quizer/10 votar. · Eu 
interroguei o capitão-mór Motta sobre a his~ 
toria das listas, e elle me respondeu por esta 
maneira:- Não sou affccto a esse com man
dante, rnas em abono da verdade devo dizer 
que nunca pedio a meu genro ou a meu filho 
que votl;lssem; ignoro a razão porque forão 
presos.- El1e queria encobrir a falta do genro 
e filho no serviço. O governo mandou soltar os 
dous guardas nacfonaes. 

Mas diz o illustre deputado que, em lngar 
de tomar providencias sobre este, facto, limitei
me a mandar ouvir o commandante. Até agora 
sabia um principio de nosso direito criminal, · 
pelo qual nenhum homem accusado póde deixar 
de ser ouvido; mas agora o illustre secretario 
ensinou-me outro direito, isto é, que o presi
dente deve ser um homem precipitado, impru
dente, que ·salte por cima das leis, que não 
ouça o cidadao accusado: eu não mandei sim
plesmente ouvir o commandante do batalhão, 
mandei informar o commandante superior, 
quvi_ndo o chefe da legião, e este ouvindo ·por 
escripto o accusado. 

Disse mais que ein Larangeiras ti~ha havido 
denuncia de que em casa do cidadão Dr. Ma
noel Joaquim Fernandes de Barros havia gente 
armada para fazer barulho. Devo confessar que 
faço muito boa idéa dos sentimeutos de ordem 
do cidadão Dr. Manoel Joaquim Fernandes de 
Barros, que elle não procurára reunir gente 
armada ; mas devo explicar o facto como se 
passou, e mostrar que n~o existe com a cô r 
com qne o nobre deputado pintou. Depois de 
ter ]1avido nas Larangeiras a occurrencia que 
mencionei i continuando as elei(;ões, o juiz de 
direito teve denuncia de que havia uma reunião 
de gente armada; foita ou manejada pelo ci· 
dadão Dr. Barros; o juiz de direito passou im
mediatarnente a pedir auxilio ao commandante 
da a11arda nacional. ainntou 200 oracas. mandou 
ma~;'char 25 comm~ndadas por u;n capit11o, afim 
de explorar o lugar designado para a reunino. 
Não se achando tal gente armada, foi a guarda 
nacional dispersada, e tudo assim ncabou. 

Apenas me chegou a noticia da reuniao dos 
guardas nacionaes~ affiigi-me bastante, porque 
nao desejava que se incutis.;;e na povoaça.o o 
menor temor: µassei a apromptar-me, para ir 
mesmo em pessoa áquella villa; mas ·tive a 
noticia de que a guarda nacional já estava des
troçada. Mas qual foi o meu procedithento 
nesta occasião? Foi aquelle que me persuado 
teria qu::ilquer cidadão que e:3tivesse á testa do 
governo daquella provincia : tendo a guarda 
nacional acudido com o maior enthusiasmo ao 
chamamento da autoridade competente, entendi 
conveniente mandar n'uma ordem do dia louvar 
os sentimentos desses ci<ladãos, porque, ou 
bem ou mal chamados, elles cumprirao o 
seu dever apresentando.se em auxílio da 
autoridade legal. Adverti ao juiz de direito 
que elle podia tomar a providencia sem 
tanto estrepito ; mas cumpre justifi.cal-o. 

Passando a indagar o facto dessa denuncia, 
soube que na verdade alguns homens do par
tido a que pertencia o Dr. Manoel Joaquim 
Fernandes de Barros premeditár[1.o reunir-se e 
virem á capital para represent-ar ao governo 
contra as eleições ; esta medida no estado em 
que a provincia se achava podia ter tido con
sequencias te[llli veis. 

Creio que tenho refutado todos os argu
mentos, permitta-se-me dizer.., victoriosamente, 
porque refuto accusações vagas, despidas de 
qualquer pl'Ova com documentos ~ tenho refu
tado, digo, todas essas argt1ições do Sr. 1 º se
cretario sobre as cinco freguezias em que elle 
disse ter havido graves desaguisados ; cumpre· 
me agora responder a outras proposições odiosas 
emittidas na casa pelo mesmo senhor ; cu,npre
rne dizer que elle injustarne11te se mostrot1. 
enfadado para commigo, declarando que tinha 
sido violentamente provocado por mim; eu é 
que fui provocarlo, e talvez. fallasse por isso 
com alguma força mais no meu discurso. E se 
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o Sr. 1º secrehrio quizesse ter o trabalho 
de examinal-o, veria que nao lhe fiz accu-
sações vagas e infundadas, que ni-10 o pro
voqL1ei do modo insol ito por que elle procedeu. 
Era do meu dever mostrar qLrn foi regular 
meu comportamento, que cumpri exactamente 
a lei. O íllusll'e secretario é que em todas 
as occasiões não tem cessado de provocar-me, 
procurando desde que aqui rheguei, desabonar~ 
me, só porque as cousas lhe nao corrêrão 
a seu paladar : n'uma disruss~o de ordem, 
n'um,;1. questão de adiamento elle me ameaçou 
dizendo que em tempo competente tocaria nas 
eleições de senador, e mostraria suas irregu
laridades. Eu aceitei a iuva, e principiando a 
defender-me, declai·ei que no meu tempo as 
leis tinhao sido executadas. Entn.o um ill11stre 
àopuiaào que neste n.ssumpio segue o Sr. l° se
cre\urio, do seu lugar dirigia-me um aparte, 
ht·füla.ndo que nndá1·t1.o soldados promovendo 
as eleições. Repellindo immediatamente tâo 
despropositado aparte, indignado, repeti que 
no meu tempo as leis haviao tido sua plena 
exeCll ç~o, e que nl'l.o marchát·ão as cousas como 
no tempo do nobre secretario, ern que até 
assassiníos se commettia.o nas visinhanças de 
palacio. 

Note-se que não fiz injuria alguma ao Sr. 
secretario ; estava longe de aventurar esta pro
posição, persuadido que elle tivesse influido, 
ou mandado fazer taes assassinios1 pois estou 
certo da. sua capc1cidade ; apresentei o facto 
só para mostrar que · era mister respeitar mais 
uma administraçM qne tinha sido mais feliz 
do que a de quem a censurava ; porque, na 
verdade, no tempo em que o Sr. 1º secretario 
governou, a ordem jámais foi completamente 
rnantida. Sergipe vacillava n'um estado des
graçado, o poder militar é quem dominava ; 
assassinios se fazillo nas visiohanças do palacio, 
como o mesmo nobre secretario confessou.
E' para deplorar que o meu nobre antagonista 
me puzesse na obrigação de tocar e111 cousas 
que eu estava longe de tocar ; mas elle assim 
o quiz, eu não tenho remedia senão satis
fazer-lhe, embora se ache elle ausente, o que 
sinto. 

Fertil em accssações banaes, ~eu o nobre 
secretario a entender, ou antes affirmou-o, que 
eu, por meio da força e da autoridade, fiz se
nador o Sr. José da Costa Carvalho, não me jul
gando seguro com os merecimentos do can.di
dato. O illustre Sr. 1 • secretario sabe o contrario ; 
elle melhor que ninguem sabe que pouco póde . 
um presidente influir em Sergipe ern 111aterfas 
de eleições, pois qt1e, sendo o nobre secretario 
uma notabilidade em Sergipe, um dos hornens 
mais influentes daquella provincia na. occ1,1sião · 
em que alli · se tratou de sua reeleição á. de
pu\ação geral, todavia nada pôde conseguir, 
apezar de se achar rodeado de parentes. Não sei 
pois como o nobre secretario póde avançar 

nesta casa - que eu ft1i que man~jei a eleição 
de senador -, elle que sabe mell1or que 
ninguem que eu nadn podia fazer em Ser
gipe como presidente: elle que sabe que um 
partido poderosissimo; que uma maioria ou 
quasi unani111itfade existe na província em 

· matel'ia de eleições, que é quem decide taes 
questões e nã.o o presidente. Lance o nobre de
puta.do os oll:los pára :1.s eleições, desde a pri
meira, que tem havido naquella provincia, e veja 
que se o illnstre secretario sahio deputado 
quando candidato desse partido, já o não o pôde 
ser quando presidente da província, posto que 
trabalhasse com todas as suas forças, e anhe
lasse a candidatura ; foi esse mesmo partido 
que, annú\lando as eleições pelo governo, ainda 
venceu nas que de novo se procedeu ; resul
tado este que tem constantemente a presentado 
em todas as eleições. Assim como a autori
dade do nobre deputado de nada valeu em 
causa propria, assim a minha de nada ·valeria 
em causa alheia. 

E' preciso, senhores, desculpar em parte ao 
nobre lº secretario. EHe qlte se julgava com 
grande influencia na provincia de Sergipe, elle 
que teve uma immensidade de cartas que o in
culcav\10 bom para senador, eile que foi candi
dato á senatoria, e que depois .da lista triplice, 
e o primeiro votado com 30 e tantos votos, está 
p!lsmado que tal fosse o resultado de sua can· 
didatura ; nílo crê que este resultado proviesse 
da nenhuma µopularidade que aHi goza depois 
de sua desastrosa adminisfração, e ninguem lhe 
p6de dissuadir que só o poder da força é que 
operou tal resultado. No seu despeito era-lhe 
preciso uma victima, escolheu- me, e fez sobre 
mim derramar toda a sua bílis. 

Sr. prP.sidente, o illustre secretario que me 
atacou nesta casa não teve por fim senao vo
mitar contra mim toda a sua colert1 ; o illustre 
secretario disse que nas representações dos col
legios vem uma linguagem que se parecia com 
o meu discurso. Isto rtão passa de uma dia
tribe , mas se é licito ao nobre secretario pro
nunciar-se deste modo dando assim a entender 
que eu influi para estas representações, dir-lhe
hei que a olharmos para a linguagem, a lin
guagem de que se servio o nobre-deputado ó 
aquella que se compadece mais com a dos 
anarchistas daquella provinda ; não digo que o -
nobre deputado o seja, estou certo do seu pa
triotismo, de sua modestia e de outras virtudes 
e raras qualidades que o adornão ; mas . digo 
que na.o basta combinar a linguagem ; muitas 
vezes ellas ~e parecem e os fins são diversos. E' 
facto que nao influi para estas representações. 
E note-se que todos os collegios . representárão, 
menos o da capital, onde se achava o presi• 
dente. Alguns influentes fizerll.o-me obsequio 
de consultar se devião fazer·esta representação; 
respondi-lhes-que se eu me achasse no lugar 
desses cidadaos não a fariat porqq~ R ~§" 
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sembléa geral sabia o seu dever, e sendo pro-
'n.'"'"'•" ""' f'nll.,air. "' l'<>nroc,onh,fl"lf\ n!ir. fr.i 
_tJV.::JLU .1.JV '-"V.1.1'-'0_.'-J' IA! .&. '-'t' .. '--'UV-l~Ll,t, ... l.A.VJ .l..&.._.,V' .1.VJ,. 

aceita. 
O Sr. 1" secretario disse que elle não era 

orgílo de um partido como eu. 
Eu nao sou orgão de partido algum, senhores,. 

invoco o testemunho dos homens dos diffe. 
rentes partidos da província de Sera:ioe. onde 
segui nrn systema impat·cial de administ'ração i 
e se dei apoio legal á maioria, tambem dei-o á 
minoria tanto quanto era possiveL Eu entendo 
que o adrninistl'ador de uma província deve 
adaptar principios de_ política adaptados á pro
vincia, sem que todavia sejão opposlos á justiça. 
Vi que grande maioria havia que sustentava e 
apoiava o governo ; vi que urna minoria 
existia na provincia, a qual, cornquanto não 
hostilisassc ao novo governo, todavia tinha pre· 
tenções muito exageradas, tín]1a pretenções 
pe1ns quaes só apoiaria o governo quando este 
a tirasse do estado de qnasi nullidade em que 
estava 1 elevando-a aos empregos da provincia ; 
entendi que nilo devêra demittir nm só em
pregado que se achasse na provincia perten
cente á maioria, senão quando infringisse a 
constitniç::to e as leis, ntlo convindo lançal-os 
fóra para dar esses empregos aos da minoria, 
alguns moderados dos qnaes poderião ser es
colhidos quando houvessem vagas. 

(Depois de mais algumas observações que 
nM pudemos tornar, continúa assim o orador.) 

O que fiz eu, Sr. presidente? Nomeei o ex
prefeito dc1qu2]la villa, pessoa que não é sus
peita nem mesmo a esse partido, e que o nobre 
1" secrelal'io bem conhece. E como é qne se 
póde dizer que eu favoreci a um partidg? Qual 
foi o cidadão perseguido? Qual o ado meu que 

· demonstre parcialidade? Eu declaro que até 
sahir de Sergipe não me constou que nenhum 
partido de mim se queixasse; e havendo duas 
folhas naquella capital, uma da maioria e outra 
da minoria, não fui levemente censurado, nem 
mesmo pela do parlido da minoria, de ct1jas 
censuras nenhum presidente tem alli escapado ; 
antes nas vesperas de minha partida se escreveu 
na dit.a folha que eu tinha administra.do impar
cialmente. Só aqui nesta casa é que soára.o 
taes censurast e por isso aqui mesmo é que 
devo responder, pedindo desculpa de algumas 
represalias de que use. Esse Sr. 1 ,. secretario 
que assim me acci:tsa é que póde ser chamado 
presidente de uma facção. Era preciso, senhores, 
que eu fosse um homem dotado de pessimos sen~ 
timentos para não m~ doer das accnsações que 
injustamente se me fez. Não tendo eu: senhores, 
o menor interesse naquella província, não que
rendo i:;::er nomeado deputado, pois que tenho a 
honra de o ser pela provincia de S. Pau lo ; na.o 
tendo parentes nem amigos, e menos partido a 
quem satisfazer, como havia eu commetter 
desatinos contra qualquer desses partidos, pelos 
quaes não n-ptria nem srmpathias,. nem de~-

affeíções? Entretanto o Sr. 1º secretario pro
cederia assim? Na.o~ havia necessariamente 
entregar-se, como se entregou, a um partido 
que em seu seio contava cinco cunhados 
seus ... 

O SR. PRESIDENTE' chama o orador á questão. 

O Sn. PACHECO :-Não me é µossivel deixar 
de sahir da qnestao, qnando pa1·a minha defesa 
tenho de tocar e responder a factos que me 
fórão arguidos, devendo ·ser licito em represalia 
e apoiado no têste m unho de pessoas fidedignas 
demonstrar, por exemplo, qne o proprio cu~ 
nhado. do nobre secretario é que é ·accnsado de 
ser un1 dos falsificêidores da acta do Cattete, e 
visto que a elle é licito firmar-se em teste
rnanho de pessoas fidedignas, a mim tambf:m 
o clouor-& c:~f· • n":1-~ /i-nn"\t') V l?.v· ç;;:_r· nrt:tcirlónftl 
1.J U:'-", v.1. li.AI ...;;iva. , I.Ji...l•hJ '--'Vol..&.1'-' , • ~ .. 'l.., I.JJ.~ IJL \,.,,...;-IU\.lil.J t.V) 

de certa maneil":l me impõe silencio e parece 
n1lo querer ouvir-me nesta parte, eu resumirei 
o meu discL1rso o mais que pnder. Promettendo 
n0 principio da <liscussao mo,;trar que r,11o eu, 
mas o nobre 1 º sect'etoxio é que foi presidente 
de uma facção, não posso deixar de fazer agora 
breves reflexões a respeito. 

Sim, Sr. presidente, o Sr. lº sec1·etario, 
quando collocado á te::;ta da provincia de Ser
gipe, onde tinha e tem parentes, vio-se na ne
cessidade de proteger a estes, corno era natural, 
e de entregat'·se ao pal'tido a que pertencião os 
ditos parentes, e poe isso a sua administração 
chegou á um ponto de parcialidade tal, que já 
n3.o estava mai:; etn suas mãos conseguir a ma
nutern;ão da ordem. Se;us proprios soldados em 
vez de espingania:i passeiavilo as l'Uas armados 
de cacetes .... 

O Srr. PRESIDENTE ;-Isto nada tem com a 
questão ; o Sr. deputado está fóra da ordem. 

O SR. PACHECO:- Com o devido respeito, 
permitta-me V. Ex. dizer-lhe que cornmigo na.o 
tem gtiardado a devida impat·cialidade.... Fni 
atacado : ora, cornbato os factos que contrn 
mim se avauç.á1·::to, e ora uso de represalias. 

Todavia,' eú m1~ calo, mas protesto contra a 
decisão de V. Ex., porque fico tolhido de 
mostrar que não avancei ternera1·iamente nesta 
casa proposição de que ni'.io eu, mas o Sr. lº 
secretario ~ ttue tinha sido pres[dente de uma 
facção. . 

O Sr. l° secretario póde nesta casa vomitar 
contra mim toda StJa bilis, e eu não posso r~
bater os seus ataques sem que seja chamado á 
ordem! 

O nobre deputado deu a entender que no 
tempo de minha presiclencia cidadãos se virão 
forçados a fugir da provincia: eu convido ao 
nobre deputado 1 • secretario para que mostre 
quaes fora.o os cidadã.os que fugirão .. Parece ter 
querido alludir ao Sr. Manoel Joaquim Fer
nandes de Barros, quando avançou tal pro
posiçito, que mereceu grandes apoiados do Si·. 
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2º secretario que ora rege os trabalhos desta 
casa. Senho1·es, no ternpo do Sr. 1º secretario 
é qne familias inteiras f01'1\0 perseguidas e nlio 
no meu 1 O Sr. Barros foi o unico que sahio 
temporariamente para ver sua familía. e não 
sahio por desconfiança com o presidente. Eu 
me honro em ter cultivado arnízade com es.~e 
cidada.o até que elle sahísse da previne.ia ; e me 
persuado não ter elle della se retirado por falta 
de segurança pessoal, pois que, poucos dias 
:.nlf>'- í1P <.l'lhir rh. provinP.Íl'l.; i>l\P. OP. Slll'l fa7.f>nrl::1. 

se dirigio a pa1acio, onde esteve commigo mais 
de Llll1 dia, e regressou alta noí te sem receio 
algum. e ainda hoie em suas cartas elle rne 
pe~iu~ta se eu lorn~ pflra a província, pois que 
emquanto eu ou qualquer oulro presidente para 
alli ní:l.o fôr, diz elle, ni:\o pretende recolh~M,e 
por não confiar nas administrações dos vice. 
presidentes. Logo, não foi a mínha presidencia 
que afugentou este cídaàão. Se pois este homem 
falia assim, corno é possível que eu o µeri;e
guisse? Eu me persuado, senhores, que o nobre 
1° secl'etario pouco ganhou com o seu discurso, 
e melhor seria que elle uão tivesse sahido da 
posiça.o mysteriosa em que tinha estado até agora 
na caHa ! O nobre 1º secretraio disse que eu, 
apenas chegado â provincia, mandára destaca
mentos por toda a parte para intimidar e fazer 
á força as eleições. Como hei de eu, senhores, 
responder sem indignação a factos desta natu
reza, que não existirão senão na mente do 
illustre deputado ? Ernquanto existi na pro
vincía, n~o mandei um só destacamento ; con
servei sómente aquelles que achei, e antes 
retirei um, faxendo delle juncção ao mais 
visinho, por ver que desavençfls lwviilo com as 
autoridades locaes. Eis simplesmente o. que 
fir. quanto a destacamentos. Quando cheguei 
á provincia, soube que, dias antes de ter to
mado posse, um assassinato horroroso se com~ 
mettêra na villa da Divina Pastora em pleno 
dia, resultando que os assassinos e alguns des
ordeiros tomasse-:n, para assim dizer, conta da.
quella vilh1, onde nll.O respeitava.o nem as auto
ridades; á vjsta do que mandei marchar alguma 
força do destacamento visinho, com o que se 
conseguio capturar o assassino que foi pronun
ciado, e mais dous ou tres vadiosf' que fiz re-
metler para a marinha. . 

EnUlo, retirando-se a força, o juiz de paz e 
muitos cidadãos me representárao, pedindo um 
destacamento naq11elle lugar: eBes tinhão di
reito á protecça.o do governo, e por isso mandei 
que do.destacamento de Larangeiras (que é vi
sinho) se collocasse allí seis homens sob as 
ordens de um sargento para que auxiliassem o 
juiz de paz no cumprimento de seus de'7eres. · 
Com esta. prnvidenciaa paz foi restítuida áquella 
villa, e se conservou inalteravel. Eis-aqui está, 
senhores:, o que occorreu a respeito de destaca· 
mentos; não derramei tropa por toda a pro
viucia, como se disse; antes, pedindo-,mc _ as 

autoridades de Propriá que mandasse para ulli 
um destacaroenlo, fiz-lhes vêr: que não era pos
sivel por falta de gente, pois que os perma
,nentes da cidade na.o superabundavàD para o 
serviço da capital, e que como se estava or~a
nisanrlo Lima companhia de l" linha, em tempo 
opportuno mandaria. Entretanto, quando eu 
coUocasse destacarnentos en1 div~rsos pontos, 
estava no meu díreito. Vê-se pois que o nobre 
depulado foi deslea.l na accnsação que me fez. 
Dí,_;;p P.!lP. rnll.Í,:; qn,:, PII ~onf,:,.;;.;;PÍ tPr-mP ví<.tn 

n<1 necessidade de lançar ma.o de medidas extra
legaes. Eu disse qne as circumstancías erão um 
oouco criticas, ooraue. fürnrando na urovincia 5 
~nil e tanlos eÍe.1tor~s, ·er; difffoil faz~r com que 
os parocllo~ dessem o vel'dadeiro numero, e que 
foi pt·eciso lançar mão de rnedidas legaes, posto 
que fortes, para chamar estes parochÕs aos seus 
deveres, e não que 'lanç,isse m1o de medidas 
illegaes. Mas invoca o ilinstre deputado duas 
infracções que diz ter "!U commettido: já res
pondi e tornar~i a repetir o que disse, com o 
que respondo igua!m.enle ao nobre deputado 
membro da corn m Ísiào. 

1" infracçiio.-Reducça.o de 11 collegios á 8. 
Eu 1nostrei qne estava autorisado pela respectiva 
resolução a fazer esta reclucção, e ainda susten
tarei a mesma doutrina. A :resolução que manda 
que se multipliquetli os collegios, estreitando os 
circ.1.1los, refere-se claramente aos districtos 
e1eitoraes designados até então; logo, entendo 
eu, e cuido que sem faltar ás regris da boa 
hermeneuticu,-que estes districtos são aquelles 
que já estavao designados. Entendo que o go
verno podia reduzir esses collegios deste modo, 
comtanto que os não puzesse em menor nu
mero do que os que havião até a data da lei.
Do contrario seguir-se-hia o absurdo, qae se 
um presidente loucamente multiplicasse os col· 
legios de modo que resultassem serias incon
venientes ao serviço publico, o seu successor 
nada poderia remediar. E' de mister lembrar 
fan1bern que isto nada tern com as eleições pri
marias. 

2& infrncção.-Prnhibiç:10 feita por mim aos 
eleitores, para que nãv pudessem votar fóra de 
seus collegios. Primeiro que l11do eu declararei 
que não estava longe d~ tomar sobre mim a 
responsabilidade deste facto pelas ra-zões que 
apresentei, mas eu mostrarei que ·é defensavel 

· o meu procedimento, que nem levemente atacou 
a· Iibe1·d!lde dos votantelS que ficou sã e salva; 
esta medida respeita maior ou menor commo~ 
didade 'dos eleito1·es. . 

Sr. presidente, é justificavel o meu procedi· 
tnento, porquanto, tendo permittido as instruc
çOes de 26 de Março a dita faculdade aos elei· 
tores, em _ra1..ão d.as grandes distancias, .deve-se 
entender caduca esta disposição depois da re· . 
solução que permillio,a multiplicação dos cot
iegios, e assim, pelo menos em duvida tal ,dis· 
posição, eu podia tomar a. delibera~ão que 
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adaptei, sujeitando-me á approvação da assem- · 
b]éa geral. Demais eu. estou àefendido pela . 
doutrina do nobre deputado de Minas, que, fir
mad·o na autoridade dos publicistas, mostrou 
que circumstancias extraordinarias justificão 
que se feche os olhos á lei em casos de pouca 
monta. Posto que inimigo de arbitrio, eu ad
mitto e aceito a dou trina, maxi 01 e em mate rias 
de expediente e de pouca monta, se111 offensa de 
um direito vital; nestes termos a chamada in
íracção est~ dentro das regras que estabeleceu 
o nobre deputado. Elle poré111 nega que eu es
tivesse em circumstancias taes que me autori
sassem a proceder desta rnaneit·a. Não seria 
difficil mostrar ao nobre deputado que, dei
xando aos eleitores o direito de sahirem do cir
culo eleit01·al a que pertencessem, poderia.o re
sultar graves inconvenientes ás eleições, dos 
quaes talvez resultasse o derramamento de 
sangue ; para o que podia eu pedir emprestado 
o negro pincel do Sr. 1º secretario, porqunn to, 
posto que eu entenda que Sergipe póde fazer 
suas ~leições, estou porém que o estado das 
e.ousas aHi é rrielindroso e que a autoridade 
deve tomar prévias cautelas. E mesmo quando 
não houvesse sangue, bastava que hoU\resse justo 
meio de tudo perturbar-se para que valesse a 
pena a inculcada infra.cçAo. 

O SR. PRESID&VTE adverte que chegou o Sr. 
ministro de estrangeiros. 

MUITAS V ozEs :-Votos, votos, votos. 
O Sa. PRESIDENTE : - O Sr. deputado não 

acabou ainda. 

Mu1TAS VozEs :-Votos, votos, votos. 
O Sa. P AOHECO :-Para votar-se eu cedo. 
Mu1TAS VozES :-Apoiado ! Votos, votos. 
O SR. ANDRADA MACHADO :--Eu não cedo. 
Fica a discussão adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro dos negocios es-
trangeiros com as form_alidades do estylo, con
~inúa a discussão do respectivo ,nçamento1 e 
emendas já apoiadas. · 

O Sr. Montezuma. :-Senhores, o.celebre his
toriador Gihbon disse que se gloriava de haver 
tido assento. no parlamento durante oito 

· sessões, por iss~ mesmo que alli, entre os re•. 
presentantes da nação, havia aprendido a polí
tica que ao depois muito lhe servira para ~s
crever a sua acreditada e preciosa obra. Eu não 
sei até que pon~o uma tal proposiçllo póde ser 
applicave1 ao nosso parlamento ; mas posso 

. asseverar á camara que, pela minha parte, a 
honra que tenho de assentar-me no seio da 
representação nacional me tem habilitado a 

. discorrer e formar sobre a politica. o systema 
. que por vezes me tenho aventurado a offerecer 
á .consideração illustrada dos meus dignos col-

legas. Para mim, portanlú, e creio que pam o 
Brazil, é sempre ·util a discussão sobre as dif· 
ferentes repartições da publica administraçao. 
E' do s~u exame apro(undado que ·ha de re
sultar o in teL·esse e apoio que tanto reclamão, 
para sua estabilidade, as instituições do paiz. 

Sr. pt"esidente, obrigado a exprimir o meu 
voto não symbolicamente, mas com as. obser
vações que julgo indispensaveis ác:erca da ma
teria em discussão, V. Ex., permiltirá que eu 
divida o meu discurso em duas partes. Na 
pt·imeira farei observações geraes, e na outra 
não s6 me occuparei com o que pertence a 
alguns factos occorridos nesta repartiçao, como 

· sustentarei a emenda do meu digno colleg11 e 
amigo, deputado pela mi.nha província. 

Escuso, S1·. presidente, declarar á camara 
que para mim a repa1'lição dos negocios estran
geiros é sem duvida algumn uma das mais im
po1·tantes do estado ; ella tem a seu cargo re
p1·esentar a política extel'ior do governo com as 
nações do mundo, e tem demais a mais a seu 
ca1·go sustentar a dignidade da nação hrazileira. 
Para preenchimento de tão importantes fins, 
escuso di~er á camara que estou prompto a. 
ministrai· ao governo o que julgar indispens!:lvel 
pa1·a que nada falte a esta parte do serviço . 
publico. 

Sim, ea respond.erei, Sr. presidente, ao que 
disse o Sr. deputado pela provincia dé Per• 
nambuco (o Sr. Maciel Monteiro) quando, 
tomando em consideração a emenda do meu 
nohl'e amigo e digno deputado pela· província da 
B~hia, contestou a sua ulilidade, e de alguma 
fórma combateu a opinia.o do nobre mi· 
nistro da corôa, com a qual é igualmente 
escusado declarar que completamente con
cordo; e na occasião competente farei os meus 
elogios aos nobres sentimentos que anima.o ao 
digno Sr. ministro, julgando em sua sabedoria 
que não era incompativel com a dignidade do 
throno a approvação da emenda a que me re
firo. Enll'e as observações e principias que 
tenho a fazer, desejára que S. Ex. me expli· 
casse (se nno ha nisso inconveniente) o estado 
em que se achão as nossas questões com 9 
gabinete das Tuillerias. . 

A occupaçll.o do Oyapock incontestavelmente 
é hoje um dos objectos d~ maior anciedade 
para todos os cidadãos brazileiros, e mais ainda 
para todo aquelle que, convencido da necessi
dade de estreitar mais e mais as relações de 
amizade com uma nação tao illustrada como 

. a ~ranceza, · deseja ver ultimada essa nego-
. ciação, e restituído ao Brazil o territorio que tle 
direito lhe pertence. Supponho, Sr. presiderite, 
que a questão não é de grave difficuldade. Es
tarei enganado, mas perdôe-me o ·nobre ex-· 
;IDinistro da corôa que pertenceu á adminis· 
tr~çlio de 19 de Setembro, que aind~ nesta oc
casia.o tenha. de deplorar a politica seguida por 
esse i!lustrado gabinete ! Nilo é, Sr. presidente, 
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sem desgosto, sem pezar e sem mortificação, 
que nesta casa levanto a minha voz para ainda 
recQrtlar á camara que ella tem dé censurai' a 
essa administração. Nem quir.era eu, senhores, 
ver-rn~ na necessidade de negar-me á ovação 
que promelti, e que o nobre ex-ministt·o dos 
estrangeiros repellio com . uma vangloria. sem 
duvida digna do nobre deputado pela província 
de Pernambuco. 

Desejára que o nobre ex-ministro visse che
gado o dia em que, qual outro Necker, ministro 
das finanças de França, tivesse de sei· condu· 
zido em lriumpho para receber as honras da 
pall'ia agradecida, como eloquentemente nos 
pintou ne~se ~eu discurso, proferido creio que 
em 27 de Maio deste unno. (Apoiados.) Nno 
sei se a occasiâo é chegada. Torne o nobre ex· 
minislrn a lomal' sobre seus hl)mbros o peso 
de salvar a naç:lo da crise <~m que estã. (A.poia
do11.) Faça mais esse cusloso sacrificio ; nno 
hesite ; e conte que se me convencer da neces
sidade da ovaçao, sérei o p1·imefro a romper a 
marcha, r1fim de que tão prestantes ex-mi· 
nistros venhao outra vez sel'vir á nação, mas 
nâo da maneira por que teve o Brazil de de· 
plornr todo o ternpo que decorreu de 19 dt> Se
tembro até o lastimoso dia 13 de Ab1·il ! Dia 
lastimoso para todos aquelles que, verdadeiros 
amigos dn constituiçAo, desejno ve.t· neste 1·e· 
cinto dar conta de seus aclos, de um modo 
claro e bem delucidado, um gabinete que tanto 
arbitrio, tanto dinheiro e tanta força obteve do 
corpo legislativo!. .. 

Dizia eu, Sr. presidente, que tinha a fazer 
algumas observações e de censurar a politica 
adaptada pelo nobre ex-ministro relativamente 
á occu.paç9.0 do Oyapock. O nobre ex-ministro 
parece que confundio duas questões muito dis
tinctas ; confundio, creio eu, a questão da posse 
com a de limites, e sobre isto não deu as expli
cações que deveramos espei·ar de seu talento. 

Permitta- me porém S. E);.. que eu lhe diga 
que cómpromctteu a dignidade do throno, a 
dignidade do gov~rno, e que muito compro
metteu os interesses da nação. Mas, S1·. pre
sidente, nào foi sómente este o ponto em 
que o Sr. ex-minh,tro compr9metteu a digni
dade da corôa ; foi mesmo confundindo deter
minações expressas do tratado que fi:x.a a regra 
que cabia seguir ácerca da questão . que ora 
me occu pa1 · isto é1 a convenção assignada em · 
Vienna, em Agosto de 1817. Eu, S1·. presi~ 
dente, tenho presente o discorso do nobre 
ex-ministro dos estrangeiros, profeddo nesta 
casa· a 27 de Maio uJtiJD:o, e ahi, descul
pando·se de uma censuL·a feita nesta casa da 
demora ou negligencia do governo em reclamar 
a dt!ci.sao deste negocio, disse o nobre· ex-mi
nistro que o governo não se havia esquecidol 
que na.o linha negligenciado, tão importante 
ponto da sua política ; mas que se havia visto 
muito embar_açado por falta de documentos, e 

'.flJM:O 11 

que na procura desses documentos gastou pouco 
mais ou menos, todo o tempo que decorreu 
de 19 de Setembro até o dia fatal de 13 de 
Abril. . 

Eu tão sei mesmo se os achou, pois ql.ie não 
me const ::i tenhao sido publicados. Senhores, eu 
estou lendo na vossa physionornia uma reflexão 
que me põe em contradicção com o que acabo 
de affirmar á casa: por isso que o nobre ex-mi
nistro disse tambem que havia conseguido mais 
alguma cousa, e v-em a ser, que o governo bt·i
tannico aceitara ser o medianeiro nesta questão, 
e levára os seus bons offkios muito além da· 
quillo r1ue se devia esperar; declaração esta que 
o nobre es.-rninislrn r~i ria casa, affit·urnndo que 
pal'a a füzer se aciia va completamente aulorisado. 
Eu na.o sei, St·. presidente, se houve em tal fran
queza du pa1·te -do 11ob1·e ex.-rninislro algum 
excesso q11e compromettesse segredos de grnve 
impol'lancia, e tulvez a dignidade do governo. O 
tempo nol·o dil·á : mas o que eu posso aflirina1·
lhe é que, pela Jeilur11 do Lt·atado a que UH.:: refko, 
na.o era .lquelle o passo que dt:vêra dar o gabi
nete de 19 de Seterubt·o, mas sim outro. 

Eu peço licença á camara para ler o artigo a 
que me refiro. O tratado de Utrecht no art. 8º 
na.o decidio com clareza a questão, e igual1uente 
não o fez o art. 107 dessa convenção assignada 
entl'e as potencias que tomât·ão parte na guerra 
contra a França. O art. 107 dessa convenção é o 
seguinte: 

« S. A .. R. o principe regente do reino de Por
tugal e do Brazil, para manifeslar de uma ma
neira incontestavel sua consideração particular 
parn com S. M. C., se empenha a : restituir 
á sua dita magestade a Guyana franceza até 
o rio de Oyapock, cuja embocudura está si
tuada em o 4° e 5º gráos de latitude septeu
lrional, limite que Portugal considerou sempre 
cómo o que fôra fixado pelo tratado de 
Utrécht. » 

Na convenção de 28 de Agosto tle 1817 se 
estipulou no at·t. 2º o seguinte : 

« Pl'oceder-se-ha immeúiatamente, pm· parte 
de um e outro -governo; á nomeação de com
missarios. encar1·egados de fi~ar. definitivamente 
os limites das Guyanas portugueza ~ franceza, 
conforme o sentido preciso do art. 8º ,"lo tratado 
dt! Utrecht, e capitulações do acto d~ congt·esso 
de Vienna : os ditos commissarios deveráa ter
minar o seu tl'aba.lho no espaço de um anno o 
mais tardar, a datar do dia de sua reunillo na 
Guyana. Se, ao expirar este prazó de um anno, 
os ditos cominissarios respectivos na.o conse
guirem concordar, as duas altas partes contra
. ctantes procederáõ amigavelmente a um outro 
arranjo, sob a mediação da Grã-Bretanha, e 
sempre conforme o sentido preciso do ad. 8° do 
tratado de Utrecht, concluido debaixo _da ga
ra{ltia ~fosta potencia. » 

A' vista pois deste artigo, o que cumpria pri
meiro fazer ao governo imperial era nomear os 

98 
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seus commissarios, já que por nma triste fatali
dade, realmente inconcebivel, aioda taes com
missarios nao Corão nomeados ; e se o forãO, e 
nno conseguil·l\o concordal' em uma dada decisno, 
então devia o governo irnperial lançar mn.o do 
melo. convencionado no n.rt.igo cuja leitura fiz ti 
camara. Fez isto, porém, n administraçno rle 19 
àe Setembro? Não. Reclamou ex-abrupto n 
mediaç~o, sem se hav~r dado o casus fwde1·i8. 

En, Sr. presidente, estou convencido que tal 
mediação nunca podia nem pôde ter lugar em
quanto se nM preencher plenamente a condição 
estipulada· da nomeação dos commissarios, 
que na presente questão· é caaus Jrede-ris, como 
disse. , 

Eu quizera que a camara refleclisse nas 
diffieuldades que podem seguir-se de se obrar 
como obr·on o gabinete de 1~ de Setembro, 
e qltanto facilitaria a ultimação deste negocio, 
se se procedesse differentemente. Escuso de
morai- a attença.o da carnara sobre este objeclo, 
e sómente aproveitarei a occasião para fazer ver 
que o gabinete de 19 de Setembr.·o na.o só. 
não desempenhou bem os seus deveres, qoanqo 
não instou sobre o direito da posse, mais ainda 
nãO satisfez em todo seu rigor a convençllo de 
1817. Sr. presidente, acamara se recorda que 
nesta casa se nos disse que as difliculdades 
postas pelo governo das Tuillerias em ter
minar esta questão provinhão do estado em 
que eslava a provincia do Pará. Se isto é 
assim, uma vez pacificada aquella província, 
porque não entrou o Brazil no seu direito 
de posse? Peço, portanto, a V. Ex., Sr. pre
sidente, que haja de convidar o nobre mi
nistro para que nos manifeste não só o seu 
pensamento sobre isto, mas nos diga s~~ de
pois da sua entrada já alguma cousa se adiantou, 
ou se ·ainda luta o gabinete com difficuldades 
absolutamente contrarias· ao espirito e letra 
desses tratados, Eu faço justiça, senhores, á 
nobreza e rectidão das intenções do gabinete 
das Taillerias, e não hei de ser· eu nunca 
aquelle que procure lançar desar sobre homens 
tão illllstrados como os que compoem o con
selho de Sua Magestade o rei dos francezes ; 
duvido .que, uina vez bem estabelecida a 
questão, ~ejão elles os que se negllem ao 
cumprimento litteral de um tratado em vigor ; 
quero antes, Sr. presidente, atlribuir á falta 
que tem havido da parle do gabinete do Brazil; 
talvez considere elle inopportuna a solução 
desta questão : e espero que a camara na.o 
E'xigirá que diga as razões que·· poderião cor
roborar uma tal asserç~o. SenhorPs, cada um 
de nós sabe até aonde p6de chegar o zelo 
de uma administração que quer chamar a 
poHtica a temp~s que absolutamente já pas
sara.o! Que quer deparar em toda a parte 
com motivos para trazer sempre suspenso o 
espírito publico, e semprç ~Pl duvida a ·reali
dade da cons_tituição .•• 

Com as explicações, Sr. presidente, do nobre 
ministro, eu talvez me conforme~· Aproveitarei' 
lambem a occnsi!io de pedir a S. Ex. que 
hajn de decJarar á carnara o estado em ·que 
se acha o hloq11eio de Buenos-Ayres, e se S. Ex. 
ou o gabinete tcrn feito nquelles esfot·ços que 
todos os gabinetes das nações commei·ciaes 
têm feito, e para a reconciliaça.o daqueUes go
vern~s. As difficuldades, Sr. presidente, que 
soffre o nosso commercio não são pequenas, 

. e as q11e se podem originar pelo _que diz 
respeito á nossa politica são talvez maiores 
e dignas de co_nsideração da camara. E' con
tiguo o territorio d<? B11enos-Ay1·es com o. 
theatro onde infelizmente ainda devasta a 
guerra civil. Quaes não podem ser as provi~ 
dencias que a adminislra·ça.o póde conceber, 
conseguida a pacificação de Buenos-Ayres ? 
Na.o é esta nem occasião opporluna, nem é 
este o lugat· de as mencionar. S. Ex. io Sr. mi
nistro concebe, presun10, toda a força do meu 
pensamento, sendo sufficiente o dizer por ora 
que na pacific~ção do Rio Grande parle mui 
activa póde ter a nossa diplomacia, uma vez 
que a admini_stração actual não siga por modo 
algum a maxima seguida pela nrlministração 
de 19 de Selem bl'O, e hoje qua~i está de· 
monslrnda de favorecer a Fructuoso Rivera, 
pondo de parte os interesses do governo I egal de 
l.\fontevidéo. Não tenl10, Sr. presidente, nesta oc
casiAo os documentos indispensaveis para nelles 
fundamentar a proposição que avanço ; mas 
creio· que a prudencia e o discernimento da 
camara não exigirá de mim prova documental 
a respeito de taes objectos; nã.o exigirá mesmo 
de mim que cu faça nesta casa a resenha de 
todos os factos e de todas as presumpçõe~ que 
têm levado o espirito imparcial e . amigo do 
Brazil a um tal juizo. Fuuesta política! Seus 
resultados nós os temos já càbalmente conhe
cido. Se me não engano, a politica actua1mente 
seguida pelo gabinete de 18 de Abril, parece 
ter variado da seguida pelo de 19 de Setembro. 
Senhores, as nossas relações com a Europa não 
devem merecer d.e nós a mesma importancia 
que dão· aquelles governos a suas relações reci
procas ; separados corno e~tamos da Europa, 
não sentimos as mesmas influencias ; mas 
cumpre que o ·declare,. nem por isso póde 
reconhecer-nos desligados de sua política. Di
vididas como estão hoje . as nações e:;traogeiras 
em duas grandes classes, que representão dous 
grandes principios, isto é, o principio consti
tucional e sustentador da liberdade dos povos, 
e o absolutismo, seu natural inimigo; nós que 
pela n!.ltureza das nossas instituições perten
cemos á primeira classe, e não podemos deixar 
de fazer causa commu.rn com os governos fun
dados em instituições Jiberaes ; com. elles 
cumpre cultivar as mais estreitas relações de 
amizade. Ha porém, senhores, uma necessi
dade nacional, que tornava imminentemente,util 
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a nossa diplomacia, e é a necessidP.de de dar 
mnior incremento e pei·feição é. industria do 
nosso paiz, chamando para e11e todos CJs me
lhoramentos que a sabedoria dos tempos tem 
dado áqu~llas nações mais adit1ntadas na car
reira da civilisaçn.o. Et por . este modo mais do 
que por nenhum outro, que efficazmente pro
moveremos o nosso comtnercio e a ·nossa in
dustria: chamo portanto sobre este objecto a 
a.ttençilo escla1·ecida do gabinete que nos rege.· 
Quizera que a aàministraçlo se não esq0ecesse 
de dar as convenientes instrucções .aos nossos 
agentes diplomalicos para este fim, dilatando 

' q uan!o em si coube1· as nossas relações com
merc1aes. 

Se acaso nao estivesse convencido de que o· 
governo póde assim obrar, não duvidaria que_ se 
e~iminasse a rlespe~a da repartiça.o dos negocios 
estrangeiros. 

Ao let·-se o discurso do nobre deputado por 
Pernambuco, todos acredilarião que nesta casa 
se qneria füar os foros (como se exprímio o 
honrado deputado) do nosso corpo diplomalico, 
que o nobre ex-ministro, tão cavalheiro como 
é lançou mão da arma da sua brilhante elo
q'uencia pa1·a defender_ l Nno ?reia o 1;1o~re ex
ministro que o corpo dJpJomahco hraz1le1ro não 
euconlrará em eada deputado um defen1por; 
e nem o meu nobre amigo deputado pela Bahia 
coJ).l a sua· emenda quíz tirar os foros honrosos . 
que a essa classe pet·teucem . 

.Elle e eu só pretendemos que, melhor diri
iida, seja ulil ao paiz; n110, de certo, S1\ pre
~ideute, no sentido em que o nobre d_eputado 
por Pernambuco pareceu entender a utili?_ade 
da c}asse diplomatica, dizendo que ella lmha 
por fim conhecer os planos e projectos dos go
vernos, etc. etc.1 a que st: achava acreditada. 
O tempo dos Dracks já passou!. . , 

Outro objecto me parece digno da coma<1e
l'ação do nobre n1ioistro, e vem a ser : nós 
temos reclamações pendentes perante o gabrnel_e 
britannico por muitos annos: tem-se no Brazll 
representado ao governo a necessidade de 
ultimar estas reclamações : o governo tem era 
algumas occasiões dado passos para ª. S!Ja con
clllsão · mas creio que durante a adm1n1slraçio 
de 19 de Setembro nada se· fez .. O gabinete de 
19 .de Setemb1;0, considerou, por assim dizer, 
o caso julgado; enten3eu q~e a questão estava 
terminada1 e por co11sequenc1a, me pa_rece, na.da 
mais ins.istio a esse respeito. Peço po1~ a S. E~, 
que se não esqueça : são mais de 4. ou 5 mil 
contos de réis que têm de ser receb1d~s pelos 
cidadJos brazileiros : os rneus comprovmcianos 
têm uma grande parte nestas re~lamações. 
Cumpre que se faça vêr ao governo 1nglez que, 
com a mes~a p1·omptidao com que soubem~s 
paia"t e fodemnisar os navios cap1urados 1:30 Rio 
da Pr1ta deve o governo inglez indemmsar os 
caplurad~s na costa d' Africa contra_ a l~tra e 
espirito dos tratados. Basta, Sr. presidente,. 

basta de tanta paciencia ! A dignidade do Brazil 
reclama a linguagem da energia! .Que os nossos 
direitos sejão expostos com clareza, e com a 
franqueza propria de um governo que se res
peita e que sabe respeitar aos seus alliados 1 

Tambem 1 Sr. presidente, aproveitarei es~a 
occasia.o para chamar a attençao do Sr. mi
nisto a respeito de uma ou mais indemnisações 
que devemos rece~er do governo de . Buenos
Ayres. S. Ex. julgou ern sua sabe~pria dever 
nomear para alli um enviado extraordinario e 
minislro plenipotencial'io. Concordo em que as 

· ca.tegorias elevadas da.o mais força ás recla
mãções: esse ministro pfonipotenciario e en
viado extraordinario se achará portanto reves
tido de loda a categoria. necessaria para reclamar 
com prnmptidAo quaesquel' das indemnisações 
que menciono ; entre ellas achará S. Ex. na 
repartiçã.o dos negocios estrangefros a questão 
da embarcaç110 .EUza. Eu esp~ro que, sendo 
esta questão tão facil que r1ão offcrece duvida 
alguma, por ser verdadeiramente um deposito, 
a S. Ex. será igualmente facil terminal-a e con
seguir a jndémnisaça.o. 

St-. presidente, o meu nobre collega pela pro
víncia da Bahia, qnando se refedo a esta nomea
çao, disse que não sabia se era imp~Jilico mao!1~r 
um empregado de tamanha categoria para res1d1r 
junto ao governo de Buenos-Ayres. A estas ex
pressões do meu nobre collega se deu uma 
$ignificaç110 desvantajosa, entendendo-se qu_e 
elle queria como sujeitar o governo do Braz1l 
a considerações que lhe nào erào honrosas. Per
mitta o meu nobre e digno amigo d~ provincia 
de S. Paulo que nesta occasil:lo eu as explique 
segundo as comprehendi. Nãol na.o era o nobre 
deputado pela provincia da Bahia que havia de 
proferit- nesta casa conside~ações que n!lo fossem. 
dignas do governo brazileiro ; elle sómente pre
tendeu lemb1·ar á camara a necessidade em que 
se ~chava o governo do Brazil · de nAO difficultar 
negociações pendentes com um dos governos .. 
Não é, senhores, na.o é novo na diplo
mada procurarem-se têas de· aranhas, es
cogitarem-se razões as mais ex.otícas e frí
'Volas para sobre ellas fundar o ediffoio de 
uma injustiça. · O receio, portanto~ do meu 
nobre e digno collega pela provincia da Bahia, 
é sobremaneira interessado ria causa publica, 
é muito e m·uito justifi.cavel na minha_opinilo. 

Na.o ceusurarei a nomeação de que se 
trata. O nobre ministro . nã.o nos ex.plicou 
ainda os motivos que _teve para assim obrar ; 
en não exigirei de S. Ex. semelhante expli
cação .... 

O Sa. ANDRADA MACHADO :- Nem eu. 
, · · O Sn. MoNTEZUMA :- •. , •• esperarei pelo re
sultado para censural~a ou elogial-a, segun?o .ª 
exigidàde dos meus conhecimentos. Não d1ss1-
mularei; porém, á camara que o encarregado 
de. negocios que servia iunto ao governo de 
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Buenos-Ayres merecia delle a maior confümça, 
estava c ... 1n1ple!amente acrerlit.ado junto áquene 
gm·<Jt·no, isto é, merecia delle n~o só as consi
derações que deve merecer sempre o encarre
gado on representante de uma nação amiga e 
regpeitntla, mas ninda todas essas considera
ÇÕ(~s de ~mizude e confiança que d!io os chefes 
do governo sómente áquelles aue lh 'ss· rnBrecern 
particularmente, ao rnêsmo ten1po que, achando
se assim bemquisto com o governo de Buenos
A3•res, se aehava absolutamente ma!quisto :::om 
o chefe do actuaL governo de Montevidéo. Ini
migo Rivera do general Rosas, como ~ympa· 
thisar tom aqne1le que tanta ·Consideração me
recia de seu rival ? Não foi tal nome.~çrto 
levantar uma barreira entre e representante do 
Brazil e o governo com quem elle tinha de 
tratar ? Eu não prosigo no desenvoivimento 
desta opinia.o, peço sómente á carnara que a 
tome na consideração que entender. Havia ne
mssidade de tirar de Montevídéo o encRrregado 
de negod.ls que lá estava, nllo porque lhe negue 
eu saber; não sou censor de suas faculdarles 
intellectuaes, nem de sua habilidade no manejo 
dos negocios ; mas porque julgo que nt'\o era 
elJe a pessoa mais .adaptada, mais propria para 
encetar e levar ao fim uma negociação qual
quer com aque1le goverao, e nas circumstancias 
em qu~ se acha o governo do Brazil par::i cotn 
o de Montevidéo. Demais, jnlgo mesmo. que, 
uma vez que o governo imperial mudou de poli
tica a respeito d.a protecção dada ao chefe Fructo 
Rivera, juslo era tirar da\\i aquelle que fôra en
viado sómente talvez para estreitar mais e mais 
essas relações. 

O nobre deputado pela província de Per
narn·buco tomou em consideração no - seu 
discurso nm ol:,jecto que julgou merecer 
farnbem 3. attenç[lo da casa. Eu concordo 
corn a decisão do governo imperial a esse 
respeito, e insisto nella, não para acct·escentar 
cousa alguma ao que disse o nobee membro do 
gabinete de 19 de Setembro, mas porque, to· 
cando-se em tal objecto na camara dos depu
tados, se dá occasião a uma discussão mais 
aprofundada, afim de pôr termo a taes recla
mações. O objecto é, Sr. presidente, recla
mações feitas por alguns membros do corpo di
p]omatico aqui residentes ácerca do prejuizo 
occasiooado pelas desordens na província do 

· Pará. O nobre depútatlo pela provincia de Per
nambuco declarou que o governo imperial 
havia rejeitado completamente taes reclamações. 
Acho, senhores, irrisorics qne hoje se fação se
melhantes reclamações l Peço portanto ao nobre 
ministro que definitivamente decida taes re
cla1'nações. Nilo é, Sr. presidente, doutrina du
vidosa o reçonltecer~se que uma naçl'lo na.o póde 
por principio algum ser responsavel pelos actos 
de seus subditos praticados dentro do seu ter
ritorio, sen:io quando se póde provar da parte 
da sociedade ou connivencia, ou uma negH-

gencia total na prevenção da offensa, ou uma 
prot~cçao denidida ácerca do n1esrno acto. E se 
nern essa cormivencia, nem essa negligencia, 
nem essa protecção se póde dar a respeito de 
actos praticados por rebeldes1 pot· se acharem 
fóra da jurisdicçao do governo, tendo renun
ciado o juramento de homenagem que se en· 
tende prestado por todo cidadão de um oaiz, 
como âinda exigir indenrnisações ? Corno' in~ 
commodar o governo com semelhantes recla, 
r:nações? Alem de outras obras <1ne eu po
deria citar, lembrarei sobre a materia nesta 
occasião a estimave] obra de Rulherforth, in
titulada-insfüutes of Natural Law, - onde o 
autor desenvolve os principies de Grotius-de 
jure belli et pacis-e de outros publicistas. Nesta 
obra, que elucidou grandemente a sciencia 
nesta parte, se encontraráõ pouco mais ou menos 
as palavras qlle 11cabo de proferir, reforindo-!:õe 
expressamente ao caso de rPb~llião. 

Esse mesmo escriptor accrescenta q11e a naçào 
não se póde julgar connivente, negligente, ou 
protectora dos actos c11ja inrlernnisaça.o se re
clama, só porque entende pet·doar ou amnistiar 
os cnlpados. O direito de perdoar e amnisliar 
dimana do direito que tem cada nação de julgar 
dentro de seu territorio os actos nelle praticados, 
sendo~lhe licito decídir quando deve condemnar 
e punir, quando deve ab~o\ver ou perdoar. 
Assirn, evidente é o absurdo de se vêr a nação 
obrigada e responsavel por aclos praticados por 
r.ebeldes, e de que não podia ter conhecimento 
previo. 

Permitta-me o Sr. ministro que não louve 
o comportamento do governo a respeito do pa
gamento do imposto ~obre os caixeiros estran
geiro::;, que duvidou faz-er o encarregado de ne
gocios britnnnico. En estou persuadido de que 
S. Ei. (note a camara bem 11s minhas pa
lavras), eslou persuadido de que S. Ex. não 

.pretendeu reconhecer fundamento nas duvidas 
postas pelo encarregado de negocios de S. M. 
Britannica : mas as suas expressões n:lo forão 
taes, que alguma Cousa se não possa deduzir 
dellas a este respeito. Ecnquanlo a mimi aca
nhada como é minha ra.zao1 esto11 persuadido 
de que o objecto ê de intuição. Para se poder ad
mitlir alguma sombra de justiça nas observações 
feitas pelo encarregado de negocios de S. .M •. 
Brilannica, seria indispensavel que os tratados 
dissessem, ou que pudessem te1· em vista, que _o 
cidada.o inglez era no rigor da expressa.o cidadão 
brazileiro : e uma vez que se não pó.de concldr 
nem da letra do tratado, nem do seu espirita, 
nem daquillo que se conhece como direito in
tel'llacional, nem se póde, ainda mesmo pot· uma. 
especie de paradox.o, acreditar· que o governo do 
Brazil, fazendo aquelle tratado, tivera em vista 
um tal absurdo-, é evidente que a reclamação do 
encarregado de negocios de S. M. Britannica na.o 
póde ser admittida ; e assim me parece que S. 
~~- devêra .Pro~redir na execu9ã.o da lei, 
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Sr. presidente, eu faço uma idéa que me 
parece distincta da que nesta éasa se tem feito 
das intenções dos membros do corpo diplo· 
matico. Eu creio que os membros do corpo di
plomatico jámais trazem á considei·aça.o do go
verno· um só objeclo sem ser por convicção, 
sem estarem persuadidos de que póde elle · 
achar-se dentro da letra ou do espírito dos 
tratados. Fazendo en esta in,iustiça aos mem
bros do corpo diplomatico, julgo que a decisa.o 
de negocios desta natureza é a mais facil, e deve 
ser a mais prompta. Do encarregado de S. M. 
Brilannica nesta côrte tenho a melhor de 
todas as opiniões. Sei bem que esta minha 
declaração de nada serve para augmcntar o 
conceito que deve sempre merecer da nação 
e dos delegados do povo o representante de 
uma nação amiga e alliada ; conheço isto, 
mas é por ·uma especie de explosão de meus 
sentimento!::? que assim me exprimo. Eu, res
peitando, como respeito indefinidamente, a nação 
ingleia pelos seus costumes, pelas suas leis, 
pelo seu patriotismo sempre empenhado, sempre 
prompto a fazer os maiores sacdfi.cios para pro
mover a opulencia e a gloria do paiz, não 
posso deixar de prestar a mesmíssima consi
deração e respeito áquelles qne têm a fortuna 
e a 110nra de a representar. Se fôra a questão 
con1 uma nação barbaresca, se tivessemos de 
tratar com representantes de Marrocos, ou de 
lutar aqui eom as extrav~gandas do bachá 
do Egypto, ou de outros potentados de igual 
jaez e civilisação1 então eu poderia hesitar 
ácerca do exito favor.ave! de uma duvida desta 
natureza i mas quando se· trata do represen
tante .de uma nação tal como a ingleza, estou 
con·vencido do contrario, sendo licito admirat·-me 
de que eUa tivesse sido trazida á 1:onsideração 
do governo imperial. 
· Sr. pt·esidente, de.;ejára que o Sr. ministro 
tivesse lambem a bondade de escla1·ecer a ca
mara ácerca da decisão final deste triste e hor
roroso acontecimento occorrido na pessoa de um 
cidadão brazilciro, que vinha em uma das 
nossas barcas ele vapor. Pelos documentos qu~ 
se imprimirão nesta casa, arh~i que o negocio 
não havia ainda tido um termo, achei regular o 
procedimento do Sr. encarregado de negocios do 
governo britannico ·; achei honrosa a ex:posiçllo 
que fez este diplomata do acontecimento e das 
reclain.ações1 e observações que, dominado pelo 
mais profundo. respeito,_ Ievoll á coasideração 
do · governo imperial ; . mas não sei se acaso o 
negocio ficou ultimado, e eomo ficou ulti
mado ; e já que toco neste ponto, lambem direi 
que não me pareceu tão proprio da sabedoria 
do govem~ imperial o comportamento tido com 
o agente diplomatico do governo de ·S. M. 
Fidelissima na occasiao em que, deixando de 
tér este caracter, passou a ter sómente o caracter 
consular. 

Eu ~ulgava que, não havendo elle obradó 

como consul quando praticou o facto que deu 
motivo ao procedimento do governo imperial, 
não podia ser a vindicta tomada sobre elle 
quando preenchia uma funcção muito distincta. 
quando representava um caracter muito diverso 
daquelle em que se dirigia ao governo, isto é, -
de consul geral nesta côrte. - Quanto mais 
que a materia era daquellas em que a~ explica
ções devem satisfazer. Na.o trago á conside1·ação 
da camara este objet:lo para defender a.quelle 
consul1 nem tambem para censurar o governo 
imperial. E' necessario, Sr. presidente, qne, 
qt1ando occorrem laes factos, no corpo legislativo 
se fação as observações que o caso reclama para 
ou dar mais força á administração quando hajão 
d~ novamente occorrer casos analogos ou iden
ticos, ou evitar que a administração prosiga, por
q11e delles podem resultar não pequenos incon
venientes. E quando sejão pequenos os incon
venientes no meu conceito, quero poupar isso 
mesmo ao governo de meu paiz, desejando que 
obre sempre por tal fórma que seja plenamente 
tido em consideração por todos aquel1es que 
com elle tratarem. 

Nào cansarei a camarn com outras considera
ções sobre o objecto. Vejo a anciedade que ella 
tem ordinariamente quando chega o periodo em 
que se achão os trabalhos desta sessão. 

Passarei a fazer algumas observações sobre 
actos desta repartiçM. 

O primeiro sobre que tenho de fallar é a 
demissãó do consul de Genova. Não se admire a 
camara de que eu me lembre primeiro deste 
facto do que de outros, porque elle tem inteira 
ligaça.o com a adminis;traça.o de que fui membro. 
O Sr. Nicolai era cónsul em Genova e Leorne 
quando entrei para a administração. Reconhe
cendo nelle a qualidade de estrangeiro e sa
bendo, como disse o nobre deputado de Per
nambuco, q1ie para am ia um cidadão brazi]eiro, 
e requerendo demais este cidadão aquelle lugar, 
demitti o Sr. Nicolai e nomeei o Sr. José An
tonio de Araujo consul geral, não i;6 para o 
distri.cto de Geaova, como de Leorne. Este 
cidadão tirou a sua carta, pagou novos direitas, 
como é de estylo e lei, e algum tempo ·depois dé 
ter .feito taes despezas, foi demittido do lugar 
de consul de Genov.1, ficando sómente no lugar 
de Leorne, e substiluida em Genova pelo Sr. 
Nicolai assim reintegrado. 

A primeira questão que cumpre examinar é 
se ao governo é licito nomear um estrangeiro 
para consul geral ou para consul : a segunda 
questão é sabei· se é licito, se é justo e util 
nomear para consul geral a um negociante : a 
terceira questão é saber se o Sr. José .Antonio 
de Araujo tinha ou na.ô serviços que se pudessem 
igualar aos serviços do Sr. Nicolai, que nesta 
casa• forão exuberantemente explicados na 
sessao passada pelo nobre deputado de Per-
nambuco. · 

jmquanlo á primeira questão, eu jul~o que 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:45 - PÃ¡gina 15 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

782 SESSÃO EM· 26 DE AGOSTO DE 1839 

o governo nãO póde - nomear consul a um 
estrangeiro, e que n~ camara não haverá um só 
Sr. deputado que dissinta da minha opinião. 
Creio que é ponto absohltamente incontroverso, 

de 27 de Novembro de 1812, firma.o o principio 
que acabei de mencionar. 

Na Inglatert·a apparece um ou outro consul 
que não seja nacional,· mas por excepção. de 
regra, porque a regra geral é em pregar neste 
serviço nacionaes. Per.dôe a camara que eu oc-

e creio mesmo que elle faz parte do systema 
consular publicado em 1834 pelo governo brazi
leiro ; regulamento que1 se nao e~tá em todas 
as suas partes em vigor, por isso que contém 
artigos que dependem do voto legislativo, . 
deve ç:onsiderar-se em vigor pelo que respeita 
aquelles que era.o da alçada do poder executivo. 
Ora, se a constiluiç11o e se as leis do nosso paiz 
não permiUem que sejao cmpl'rg~1dos publicos 
estrangeiros; se um consu) n11o póde deixar 
de ser considerado empregado publico, já pelas 
formalidades com que tira a sua carta, já. pelo 
juramento· que presta, já finalmente pelo orde· 
nado que percebe ou é ;:iutol"Ísado pa1·a receber, 
creio que com razão eu disse que esta opinil'io 
era ponto incontroversp. Sendo assim, o Sr. 
ex-ministro dos negocios estrangeiros nao podia, 
sem faltar o seu de.ver, nomear o Sr. N icolai 
para substituir o Sr. José Antonio de Araujo. St-

• cupe a ~ua attenção por um· momento, unica· 
mente parn tributar o meu elogio'ern publico á 
conducta do vice-consul francez ern Vigo em 
1823, e para deplorar que o consul inglez 
naquelle pai:;: fosse subdito de S. M. Fi· 
delíssima. Serviços impo'rtantcs recebemos 
nós, dE:sterrados, mandados par·a Frani;a na 
embat·cnçllo L·uconia do consul frmcez Mr. La
pc-yr·e1 cuja philanll·opia, probidade, justiça e 
humanidade, enchêra.o de gratidQo a todas 
essas victimas do despotismo a bordo dessa 
embnl'cação; ao mesmo tempo que nós po
del'iamos tam bem obter os mesmos serviços do 
conslll ing1ez1 -;e por fatalidade nossa o consul 
nessa occasião não fosse subdito de S. M. 
Fúlelissima. 

a pessoa do Sr. José Antonio de Araujo por 
qualquer motivo. não merecia a confiança do 
nobre ex-ministro, devia elJe procura!' de entre 
os cidadãos brazileiros um que pndes~e me
recer a sua confiança para ir substituir o 
Sr. Araujo, mas nunca reintegrar o Sr. Ni
colai. 

No que acnbo de expender emilto a doutrina 
seguida por quasi loilas as nações. Eu peço per
mis.~ão para lêr o celebre edicto do Indigenato, 
publicado pelo rei de Dinamarca em 15 de Ja
neiro de 177(;. Nelle vêm razões que "po_dei-:iõ 
ser por nós plenamente adaptadas para resolver 
a questão. Diz aquelle rei absoluto : « A pro
pria equidade exige que o serviço do estado 
nutra os subditos do mesmo estado, e que sC'jão 
<;>s·proprios cidadãos que gozem das vanl8gens 
nelle existentes. A experiencia dos tempos os 
mais reniotos consagra como cerlo que jámais 
faltão subditos capazes e dignos dos empregos 
nas nações onde se vela na educaçao e inslrqcção 
da mocidade. »· Depois de outras razões accres
centa o "rei ! <e Todas as considel'ações me 
obrigao a assegurar unicamente aos filhos do 
paiz os empregos publicos ; e posto que · te
nhamos estrangeiros no nosso serviç~., é com 
grande satisfação que seguimos as leis da jus
tiça, do amor da patria e de nossa propda 
consciencia. » Seja portanto licito ao ex-ministro 
dos negocios '.!Slrangeiros anteriormente á. 19 
de Setembro lambem o ler seguido o impulso 
do seu patriotismo, os sentimentos de sua con· 
sciencia e os di_clames da ju::,liça. Mas não pára 
aqui : outros factos comprbvão a c·oherencia dos 
principios que acabo de avançar. A Hespanha 
segue a mesma dqutrina. O seu regulamento 
de lº de Fevereiro de 1763, e antes delle o de· 
ereto de D. João II de Aragão, de 7 de Agosto · 
de 1459, e ultimamente a resolução da~_.cõrtes 

E' par~ lastimar que alli n!lo tivesse lugar 
e não fossem desempenhados os principios de 
humanidade que têm constantemente distin
guido ern todas as parles do mundo a nação 
ingleza, sempre· que procura _o perseguido 
asylo e protecção do governo britannico, sempre 
que a lmm;rnidade reclama os seus bons offi
cios. 

E' portanto tambem s~guida pelo governo 
inglez esta regra, que mostrei ser observada 
pelos outros governos, Em 1837 (este· facto ha 
de fazer á camara sensi veJ a necessidade de se 
manter o principio da nossa legislatn.o que ano 
permilte que sejao empregados publicos estran
geiros), em 1837 o consul dos Estados-Unidos 
em Roma era um italiano, havia 14 · annos. 
O pr!·sidtnte o demillío, e foi nomeado Mr. 
Green, americano, mandando declarar-lhe pelo 
respectivo m inislro o seguinte: « O presidente 
dos Estados-Unidos me ordena vos informe que 
nomeou Ml'. George1 W. Green, da ilha de 
Rhodes, consul dos Estados-Unidos em Rotn;l, 
assegurando-vos ao mesmo tempo que o unico 
motivo de lal substituição é a política ~doptada 
pelo governo de dar sempre preferencia a ci-

. dadãos americanos, e não falta de confiança em 
vós.» . 

Mr. Mon'roe, ministro dos Estados-Unidos 
em França, escreveu ao seu governo o seguinte : 
<r A nomeação de um ·individuo não americano, 
talvez um inglez, parà. o lugar de consul · na 
Hha de Fr11nça foi a causa não só do pouco 
Tespeito tribulado á nossa autoridade, mas 
tambem dos embaraços a que se virao expostos 
os nossos compatriotas. » . 

Na Suecia o mes~o se observa no seu rega· 
lamen lo dos consoles. 

Em 1821, todos nós sabemos que por decreto 
de 3 de Julho se determinou em Portugal que 
se não pudesse dar emprego publico a estran-
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geiros, e em 2 de Fevereiro de 1822 se dec1aron 
isto applicavel aos consules. Em uma palavra, 
nã? conheço escr1ptor algum qne trate da rna
teria, que .não sustente a mesma doulrin,1. Ell 
referirei â C!l.mara Vatel no seu Direito da.s 
Gentes. Este esc-riptor diz que 11111 consul es
trangeiro não póde ter o gráo de independencia 
: -- ..J '. --- _ -- -- _ _ _ l 1 \ 

1w.wspensave1 para nem preencner os seus 
deveres. E na verdade, ell e se verá mui tas 
vez8s na collisão de faltar ou ao juramento 
prestado como consul, ou áquelle qne sempre 
se entende que se pi·esta o cidadão de prorrwver 
os interesses como ~ubdito do p .. 1iz a que p<~r
tence. E evilar, senhores, esta collisão, é por 
ventura de pequena rnont.a? Tenho portanto 
rno3trado que a nomeação do Sr. Nicolai não 
foi legal; e que o S1\ ex-ministro com tal no
meação fo ltou completamente aos seus deveres 
e infríngio as leis do paiz. 

Eu passo á outra questão, e vem a ser, se 
acaso é licito, se é conveniente que o consul 
seja negociante. Eu eslotJ persuadído de que 
esta questào está resolvida no f:ystema consular 
publicado em 183°1; p0t·tanto houve já violaçM, 
e me parece que contioúa a haver, dessa 
dísposiçtlo do proprio governo. Esta doutri1u, 
senhores, é tarnbem quasi geralmente adop
tada. E',me facil encontrar a demonstração 
della na celebre obra de Chity, no excellente 
diccionario de M. Cullock, no tratado consular 
do commendador Sautos, e outros. Eu quízera 
offerecer ao conhecimento da camara as ins
trucções dadas pelo governo ínglez aos seus 
consoles, e que vêm no diccionaric1 que acabo 
de citar, para que se ella convencesse <lo quanto 
é difficil que um negociante possa bem· pre
encher os deveres consubres. Por aquellas 
inslnicções igualmente se vê a somma de 
conhecimentos necessarios a um consul, CO· 

nhecimenlos que, por economia de pala.vras, 
descreverei dizendo como o príncipe de Talley
rand no elogio funebre do conde de Reinhart, 
recitado no instituto de França, -vari~s à l'in~ 
fini,- necessitando para isso de uma edücação 
propria, e de muito tempo e trabalho pala 
se-torna'rem habeis. Den1ais, cumpre que nunca 
se ponhão e111 collisã.o os interesses do ma· 
gistrado commercial com os interesses da
quelles a quem têm de proteger. Assim é 
evidente que não é conveniente. nomear consul 
que seja negociante. A clemonstração deste 
pouto do meu discur,:;o póde servir portanto 
para censurar a substituiçll.o de José Antonio 
de Araujo pelo Sr. Nicolai ; e póde servir 
tam.bem para que eu chame nesta occasiã.o 
a attenção do Sr. ministro, afim de evitar 
este abuso, no meu conceito, nomeando con
sules geraes que nãO seja.o nem possa.o ser ne
gociantes, pa1·a o que poderá servir de regra o 

. dispostot ordenação e ma.is ·leis que prohibem 
aos empregados de certa _ordem o comm_er· 
ciarem. Senhores, é doutrrna velha, doutrina 

absolutamente velha, que na França. póri e dizer
se existe desde 1353, confirmada µor Luiz XIV 
no seu regulamento de 31 de Julho de 1691, 
e repetida em 3 de Março de 1781. E poe
que continuaremos nós em tai syslema ? Por
qne deixaremos nós de adoptal' tudo o qtte nos 
póde dar empregados que sirv!lo com utilidade 
o paiz? 

Passarei agorn á terceira questao sobl·e o 
mesmo facto, e vem a ser se os serviços 
preslados pelo Sr. Nícolai podem ser compa
rados aos serviços prestados pelo Sr. José An
tonio de Araujo. O nobre ex-ministro nos 
disse na uitin1rl sessão que este estrangeiro 
havi,l servido sempre com honra(lc;,., e que 
havia prestado serviços u.Lé com p1!rda de sua 
fortuna; e para o provar dis3e q,ie; tendo de 
passar por aquelle lugar a ex-impei·;,triz a Sra. 
D. Amelia, foi necessario q11c esse cunsul fi. 
zesse algumas compras de objeclo~ que devião 
servir para a viagem de Sua Magest.tde, como 
camas, etc. ; e qne, nào neces:;ilando Sna 
Magestade de laes objectos, linha fieadv com 
elles, e o governo aind:t· não tinha indem
nisado o Sr. Niçolai. Eu não nego honradez 
ao Sr. Nícolai. Eu não nego que a indern
nisação se possa e se deva mesmo dar de 
taes objeetos, rnas peço á. camara. que reflicta 
neste serviç.o lembrado, e rogo ao Sr. ex
ministro qne lambem me ·permítta trazer á 
consideração da casa os serviços do cidadão 
José Antonio de Araujo. Pois que um estran
geiro achou um defensor tão eloquente nesta 
casa a seu favor, levando o seu enlhusiasmo 
alé á denegrir o credito, reputação, ou mereci
mento do meu com provinciano o Sr. José An
tonio de Araujo, justo é que eu tambem levante 
a minha humilde e tenue voz para resal rnr o 
credito deste digno cidadao. 

Não s3.0 serviços ordinarios os prestados pelo 
Sr, José Antonio de Araujo í os que tenho de 
lembrar á camara são serviços feitos nessa oc
casiao solemue em que o Brazil se elevou á ca
tegori~ de nação no meio das outras, e combateu 
pela sua independencia .. (Lê varios doeume1itos 
pelos quaes se prova que d cidadão José Antonio 
de A ra·11jo offe1·eceu gratuitamente e 'l!erificou a 
offerta em 18~3, de wna po·rção de madeiras para 
o ar8en.a.l da Bahia, no valor de -mai.s de 13 
contos de réis.) Creio, pois, que os serviços 
deste digno cidadilO, cuja. honradez nunca 
foi desmentida por facto algum que lhe pudesse 
irrogar a m·enor censura, se não excedem pelo 
menos co1·rem parelhas com os do estrangdro 
o. Sr. Nicolai,. l:.'io exaltados e amplificádos pelo 
nobre ex-ministro. Mas, Sr. presidente, se 
acaso o cidadão José Antonio de Araujo, como . 
disse o nobre ex-ministro, não se comportoú de 
modo que agradasse ao governo, como o con;. 
servou a administração no consulado de Leorne? 
·E' uhla 1erdadeira contr.adicçM t Sr. preside11te, 
pe1·mitta~me a eamara que traga á, sua coni~i." 
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. S~SSÃO EM 26_ DE AGOSTO DE ,1839 ,-

deraçãO o ·ultimo paragmpho da defeza do digno 
cidadão brazileiro demitlido pela admini5tração, 
o Sr. Manoel Zeferino dos Santos. Se acaso, 
senhores, continuar este procedimento, repe
tirei ainda esta vez, será impossivel acharmos 
cidada.os honestos, intelligentes e probos, que 
queirão servir ao paiz. Embora em seus 
corações palpitem os mesmos nobres e pa
trioticos sentimentos que tanta honra fazem 
ao Sr. Manoel Zeferino, demittido de ins
pector da alfandega de Pernambuco. Dii a sua 
defeza: 

« E vós, dignos erppregados pub]icos, q11e1 

sem attenção a respeitos e conveniencias par
ticulares vos desvelais em desempenhar· os 
vossos deveres e em fiscal isar as rendas da 

· nação, não esmoreçais em vosso zelo; conti
nuai a servir dignamente a vossa patria, muito 
einbora vos arrisqueis ao mesmo qne me tem 
acontecido ; que breve, e talvez muito breve~ 
roente: chegará o tempo (pois nno tardiu·á 
muito que o angusto imperador se assente 
no t_hrono brazileiro) em que os vossos ser
viços obtenha.o a dt!vida recompensa : servi 
á patria, á palria e só á palria, e não aos 
homens ; que só assim ella sei-á. ~alva ; sêde 
emfim livres, pois sois brazileiros.-Taes sao os 
meus votos. » 

Sr. presidente, _assim · se exprime, apezar da 
injustiça que se Jhe fez, um digno cidadão ! 
Pos:,ilo suas expressões calar o grito do resen
timento em todos aq11e1les que têm sido vi
climas do capricho ministerial I Na demissao, 
Sr. presidente, do digno cidada.o José Antoni'c, 
de Araujo, não receiarei de dizer á camara : 
houve completo patronato. Era necessario sa
tisfazer, seuhores, ás muitas influencias do 
estrangeiro nesta côrte ; e tal"vez este e outros 
factos tragão ao Brazil o desgosto dé" ver 
as côrtes estrangeiras . negarem o seu exe
quatur a consules braúlciros, talvez para 
forçarem o governo do Brazil o nomear es
trangeiros. -

Sr. presidente, tendo terminado· o topico re
lali'io á. demissao do Sr. José Antonio de 
Araujo, poderia lembrar outros,· -mas a hora 
está adiantada ; passarei a justificar o meu 
voto a favor das emendas offerecidas pelo meu 
11ohre e diguo amigo- deputado pela provincia da 
Bahia. 

E' com bastante satisfaça.o que, tendo tratado 
de censurar á administração, eu me vejo na po
sição de fazer elogio ao actual Sr.· ministro dá 
repartição dos negoeios estrangeiros. O nobre 
ministro da corôa aceitou a emenda da re
ducça.o proposta pelv Sr. Manoel Maria do 
Amaral. Elle entendeu em sua sabedoria que o 
sel'Viço publico· podia ser bem desempenhado 
·com essa redoeção : entendeu que era esta a 
occasiao em que devia dará camara uma prova 
de que não merecia a censura feita pelo marquei· 
ele Marbois em 1824, fazendo relatorio do budget 

na cam::1ra dos pares de Françn, quàndo disse· 
qne todos os ontros minislerios na.o procuravão 
senno d~spender · ser_n calcular se acaso no -
lhesouro publico existião os fundos indis
pensaveis para satisfazer suas caprichosas exi
gencias. Depensons toujoura, on finira pai· 
payer-disse aqllelle marquez, queL"en<lo assim 
significar bem q1ial era o intuito dessas 
administrações, tjuando .exigião dos repre
sentantes da nação os fundos · relativos aos 
ministerios cujos destinos dirigião. E po1· 
que fatalidade, Sr. presio.ente,_ o dito da
quelle rna.t·quez ha de vit· ne::;ta occasião dar 
força ás ccnsun1s constantemente füítas nesta 
casa á adminislraçilo de 19 de Seternbro ? ! ! 
Dcpenson.s toujoui·s, foi o seu moto1 ou fin·ira 
par payer; e assim se lem verificmlo com es· 
ca11dtllo do povo! Nenhuma, neuhumu res
tricçno ndmitliào a .este respeito, e nem mnsmo 
agora admittem ! Ainda quando o ministro da 
corôa declara que aceita a rcducr;ao e a eco
nomia propobta po1· um íllustre deputado, um 
dos membros dessa. passada administração ex
clama com emphase e enth11siasrno sem igual : 
- Nao: vós quereis deslustrar a repal'tição: -
e acccndiJo em santo furor, nesta occasino re
prehendeu sevet·amenle o oobl·e ministro, por 
que havia aceitado a emenda de reducçao ! Re
prehendeu" corn acrimonia o deputado porque 
a lembrára ! Sr. presidente, seja-me permittido 
tr.lzer ainda diffeL·entes topicos do relatorio im
portantissimo do marquez. que acabo de men
cionar: a camara fará as appiicações que em 
sua sabedoda melhol' enlendeL'. Não roubo 
com isso tempo á camara: é sómente para dar 
ao nobre deputado de Pernampuco, ex-ministro, 
mais mna occa$ião pal'a accender-se em santa 
colera contra o nubre ministro dos negocios 
estrangeiros! 

O SR, MACIEL MoNTErao :- O nobre deputado 
está combatendo a um vhantasma : lêa o tneu 
dÍsCUL'SO. , 

O SR: MoNT&iol\IA :- Li o disetirso de nobre 
deputado, estou muito certo delle. Principiou 
por defender a gloria ·da adrniaistraça.01 depois 
desenvolveu muito eKtensamente as razões com 
que queria sustentar o exorbitante orçamento ; 
allegou que o serviço diplomatico devêra ser 
feito com pompa, e a necessidade portanto de 
grandes despezas. (Apoiados.) 

Diz o marquer. de Mar bois : - « L'ordre et 
l'économie sont insupportables à ceux qui 
veulent à tout prix donner d!:3 l'importance et 
de l 1éclal á leurs hautes· fonclions. »- -A camara 
traduzirá e fará a devida applicação. S~o raros 
os ministros que se felicita.o em fazer economins 
em proveito do thesouro _publico. A camara 
tambem applicará como lhe convier estas pa
lavras do mesmo· muquez :- « A Ia veille 
même de nos_ plus. grandes crises il se trouvait 

. quelques compleisans patrons des abus, toujour~ 
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SÊSSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 183U 785 
prêts à venir prouver anx assemblées délibé
runtes que telle dépense était trop faible 
(apoiados) ct mal assortie á 1a dignité nationale. 
(Apoiados, apoiados).->) Creio que não era 
passivei) nem que eu fôra á Paris pedir ao nobre 
marquez de Marbois que exprimisse e descre
vesse com exactidão a administraçilo a que 
me refiro, elle melhor poderia fazer. Mais elo~ 
quentemente se não responderia ao discurso 
eloquente e florido que tivemos a satisfaça.o de 
ouvir quando o nobre ex-ministro dos negocios 
estrangeiros na sessM u1tima tomou a defeza, 
como nobre cavalheiro, da c]a;;se a cujos des
tinos havia presidido. A crise, Sr. oresidenfe, 
em que nos achamos, é bem semelhante áquellá 
que o mat·quez de Marbois deplorava no seu 
relutorio; creio mesmo que é muito maior do 
que a crise em que se i:ichava a França em 
1824. E saiba a camarà que a nenhum dos 
lados daquella carnara motivou riso o que o 
orador no calor do seu patriotismo expôz aos 
representantes da nação (olhando para alguns 
l!enhores qite rião )., antes prnduzio serias re
flexões. 

Continuarei ainda com outra citação do 
mesmo re1atorio :- cc C'est à ce mau vais régirne 
qn'il faut afüibuer les cataslrophes qui ta11t 
de fois ont bonleversé nos finances et précipité 
l'état dans l'abíme -dont i} a été si difficile de 
le tirer. )> 

· A camara, á vista do estado de nossas fi. 
nanças, á vista do grande deficit que temos, 
comparando a despeza para o anno futuro, e 
tendo em sua imaginação patriotica o que é de 
mister desoender com a rebeliião do Rio 
Grande, nd Mamnhã.o, e o que é igualmente 
indispensa ve1 despender com o serviço publico ; 
a camara, á vista destas wnsiderações1 achará 
que o deputado. que tem a ]10nra de se dirigir 
a ella nesta occasião não faz mais do que ex
primir um pensamento nacional, n!lo tem por 
fim sena.o arrancar a administt'ação desse pe
lago de desgraças em que a sepultou ·o gabinete 
de 19 de Setembro ·e ao Brazil ; a carnara 
a eh ará qne o nobre deputado que, assim fana 
não tem por fim senão desempenhar com fide
lidade a missão recebida pelo voto nacional ; 
longe está elle de pretender diminuir as forças 
do governo ou inhabilitar a adn.1inisiraçri.o de 
fazer coín que o throno de S. M. o Sr. D, Pe
dro II seja representado com dignidade junto 
dos governos estrangeiros. Darei, senhores, 
á administração aquillo que é indispensavel, 
convidando-a sempre a fazer reducções, por 
que a economia nas despezas é justamente 
o timbre de todos os homens de estado 
que procurão bem met·ecer este tilu 1o, em
bora descarregue sobre elle quem qoizer o 
ferrete de sua indignaçno. Sustento, portanto, 
senhores eom o meu voto as emendas do meu 
digno a~igo e collega pela p1:ovi11cia da -~ahia., 
tanto mais quanto elJe na.o tirou um ce1l!l dos 

TOMO li 

ordenados dos diplomatas ; pretende apenas 
que a administração empregue sómente os 
que são indispensaveis ao serviço publico. 
Quando mesmo nós nos achassemos em cir
curnstancias de não ter diplomatas, á excepç.ão 
de um ou outro, seria isto urr;i desdouro, uma 
deshonra para o Brazil? Não creio que a ca
mara nesta occasiao queim dar mais dinheiro 
do que a quanlia com que .se contenta a 
corôa. 

Seria novo e extraordinario exemplo, sem 
duvida digno de ser exarado em todos esses 
livros negros que mostr~o a prostituiçno e cor
rupção dos governos 1 o declara!' a carnara que 
vota mais do q11e aqnillo que n corôa. exige 
para o serviço publico l ! Distribua S. Ex. bem 
o serviço ; nomêe sómente aq11elles ernpre
gados que são indispensaveis; dê-lhes as ca
tegorias que srlo com pati veis com a nossa 
posiçao, e cuidemos, primeit·o de salvar o 
Bt·azil e a estabilidade do tht·ono do Sr. D. Pedro 
II. (Numerosos apoiados.) Façamos com que o 
Sl'. D. Pedro 11, tomando as rédeas do estado, 
não lenlsa de lastimi:.r a desgraçada posiçno em· 
que se lh'o entrega. (Apoiados.) Nno creemas 
clifficuldades ao governo do joven imperador! 
Basta que depois enviemos mais diplomatas ás 
côrtes estrangeiras com categorias elevadas, on 
iguaes áquellas que no Brazil existem ou podem 
existir .. 

Eis o meu voto. Nao abusarei mais da hene
vo1encia da camara. 

Terminarei pedindo á commíssão que tenha 
a bondade de explicar lambem as suas reduc
ções, e qne não se limiie sómente a apre
sental-as : dê os motivos por que o fez, esda
reça a camara, e una seu illustmdo voto e 
consciencioso pensamento ás vazes daquelles 
que têm conslantemenle pugnado pela econo
mia a mais restricta nas despezas publicas. 

O Sr. Maciel Monteiro se propõe a res
ponder ás censuras reproduzidas contra a admi
nistração de 19 de Setembro, 

Parece-lhe que a direcça.o do seu discurso 
proferido na sess~o anterior não· fôra }1em 
entendida pelo Sr. ministro, pois que não th·era 
em vista censurar nem levemente .. a adminis-
traçao actual. · 

Na.o lhe parece que a questão da nomeação 
do cousul para Genova merecesse t1J.o grande 
desenv(J}virnenio. A censura de patronato a este 
respeito lhe parece infundada. Se o governo 
tivesse quel'ído procurar pretextos para demittir 
o Sr. José Antonio de Araujo, têl-o~hia achado 
na demora de 8 a 10 mezes que teve para 
ir o seu destino : o motivo poré·m, de ·sua 
demissão foi uma contestação que eHe teve 
em unla praça publica de Genova com o ca
piUío do navio qae o· transportára em canse• 
quencia da qual nã.o podia exel,"cer álli o consu
lado com dignidade. 

99 
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Parece-lhe que os argumentos apresentados 
para provar que esirangeiro nao póde ser consui 
SG podem lilteralmente applicar aos vice-con
sules. 

O SR. MoNTEZUMA :-E; absurdo: Jesus ! Isto 
é confundir tudo ! 

O SR. MAclEL MONTEIRO sustenta aue não é 
absurdo, e que pelas regras da boa ·1ogica se 
deTe tirar esta cooclusã.o. 

O SR. ~ioNTEZTI~IA :-Peço a palavra para res
ponder. 

O SR. MACIEL MoNTErno) olhando para as dif
ferentes naçúes cb America que são mais 
ciosas desses direitvs, observa que mui las con
ferem taes empregos a estrangeiros ; sendo o 
tnQ::!niln .ú.VO.n-"\nln. n;f..,,rll"\ hn1r.. ~ .. ~ 7'.,fl"'\1,ln.r-.1,,n,r,, 
U..&"\;i.0>..-1...LV Ç.Jl.\;,U,J, tJ.IV \.,,1 t,.QUV pi:;tv VL I Hl.\.11,l '-\;1..,,À l.Ua 

u respeito do conrnl em Vigo umu prova de 
que a l'egra de que estrangeiros não devem ser 
consules tem excepçilo. · 

O SR. MoNTEZUMA : - A constituiçtl.o não dá 
lugar a esta excepça.o. 

O SR. MACIEL MONTEIRO julga-se obrigado a 
declarar, pará que na.o se entenda que a no
meação do Sr. Nicolai fôra originalmente feita 
pela administração passada, que este homem e 
consul desde a independencia do Brazil, tendo 
a sua nomeação tido approvação tacita do 
corpo legislativo, onde nunca foi censurada, 
3:pezar de constar dos relatorios da repar
tição. 

Descobre contradicção no argumento d.e que 
os consules nl:10 devem ser negociantes, pois 
que o mesmo Sr. Montezuma nomeou ao Sr. 
José Antonio de Araujo, qne o era, como 
consta dos documentos que apresentou. Nem 
lhe parece que proceda tambem a censura 
do não cumprimento do regimento dos con
sulados, pois que está affücto á camara, e 
não tem havido ainda deliberação a respeito 
de1le. · 

Apezar do muito que respeita as opiniões do Sr. 
Montezuma, não póde deixar de discordar delle 
ácerca do grande relevo que pareceu querer 
dar ás qualidades do consul que nomeára ; o 
orador affirma que o Sr. José Antonio de Araujo · 
é analphabeto, não sabe escrever, e tem um es
tylo que a nenhuma lingu'a pertence. E se elle 
foi conservado em Leorne, talvez isto se devesse 
á deferencia para· com o Sr. Montezuma. Per
guntar-se•lhe-ha talvez porque o orador não 
nomeou outro consul para Genova ; mas a isto 
responde que não é facil achar hrazileiros que 

. qu·eirll.o ir sem vencimento, e que assim 
lh~ pareceu mais economico reintegrar o Sr. 
Nicolai. 

Como está adiantida a hora, e tem que 
fallar sobre o Oyapock, continuará na sessã.o se· 
guinte. 

O Sr. ministro se retira con1 as formalidades 
do costume. · · · 

O SR. PRESlDENTE dá para ordem do dia a 
mesma de hoje, e ievanta a sessão ás 3 e meia 
horas da tarde. 

----~---
Sessão em· 2~ de A.gosto 

Smm1Amo.-Expediente . .....:...Par,scer da cornmissão 
sobre a coninanhia dr>s 1}aattetes de varwr. ·-- - - -- -··---r- ---- - - -- t·· :1.·----- -- - ··1--

Ordem do dia. - Eleições de Sergipe. Dis
wrsos dos Srs. Pacheco, Ribeiro de A ndrada 
e Andrada ilfachado.-Orcamento dos estran
geiros. Discurso do Sr. 1i,Jdciel 1vfonteiro. 

A's 10 horas da manliã faz-se a chamada, e 
iogo que se reune numero iegai de Srs. depu
tados, abre-se a sessn.o, lê-se e npprova-se a 
acta da antecHdente. 

Falta.o com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Nunes Machado, Carvalho de Men
donça, Monte, Rezende, José Gonçalves Mar
tins, Paulino, Bustamante, Araujo Vianna, Al
cibiades, Pinto Coelho e Assis Mascarenhas ; e 
sem ella os Srs. Francisco do Rego e Gomes da 
Fonseca. 

EXPEDIENTE 

O SR. 3º SECRETARIO (servindo de P) dá 
conta do 0xpediente, lendo os seguintes offL· 
cios : 

Do secretario do senado, participando · que 
o senado adaptou e vai dirigir á. sancção 
imperial a resolução desta camarn, que ap
prova a pensão concedida a José Ignacio 
da Silva Ourives. - Fica a camara intei
rada. 

Do, presidente da província do Espirita-Santo, 
remettend0 cópias authenticas dos actos le
gíslativos da assembléa provincial, promulgados 
na sessão ordinaria do corrente anno.-A' com
missão das assembléas provinciaes. 

Vai á terceira commissão de fazenda o re
querimento de Porfirio José da Cunha e outros, 
que pedem o pagamento da quantia de 144:900$, 
em que fôra conde1:nnada a fazenda nacional, 
pelo valQr de sete mil duzentos e quarenta e 
cinco bois que forãO consumidos pelas tropas l~
vanladas nas villas de Itapicurú-mirim, Vianna, 
povoação do Rosario e porto de Anajatuba, 
provincia do Muranhno, para ser prochmada. 
e defendida a gloriosa causa da independencia 
nacional. 
ii'.'1. Vai á conm1issão de marinha e guerra o re
querimento . de varios officiaes da armada im
perial, que declarão estarem nas circumstancias 
exigidas pela resolução legislativa de 15 de 
Outubro de 1836 ; e achando-se privados do 
beneficio que tal resolução lhes garante, vêm " 
pedir justiça a esta augusta eamara. 

O req11erimento do marechal Albino Gomes 
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Guerra de Aguiar; em que pede que na lei 
do orçamento se lhe consigne a quantia de 
70:569$358, importe montante de füulos de 

· dividas qlle na fórma da lei lhe for~o passados 
pelo thesouro por saldo de contas que nelle 
apresentou, é remeltido á commiss:io a que 
está aff ecto este ne{!:ocio. 

V11.o á cornrnissã~ de petições, para lhes dar 
destino, os requerimentos do padre Antonio 
José Pinto Carneiro, e do engenheiro Xavier 
Schrnid. 

Lê-se o parecer seguinte: 
,, A commissa.o do orçamento da fazenda, 

tendo promettido á camara, no reialorio que 
fez sobre a parte da proposta do governo rela
tiva á receita do anno financeiro de 1840 a 
1841, que apresentaria em separado um pro
jecto de lei, . como parle da innovação que 
pretendia propôr na fórma até aqui adoptada 
na organisaç~o dus leis do orçamento, e para o 
fim de evitar a confusl'lo, em que vai cahindo 
n legislação financeira, vem agora offerecer á 
consideração da carnara o primeiro trabalhe, a 
semelhante respeito ; e posto que não lhe seja 
por agom possível apresentar o systema com
p1eto, segunôo o qnaJ em sua opinit\o deva ser 
d'o ra em diante organisada. aquella lei, o que 
só poderá fazer quando a proposta fôr redigida 
para a terceira discussão, comtudo exporá em 
pencas palavras qt1al seja o seu pensamento. 

« Sendo a lei do orçamento de sua mesma 
natureza uma ]ei Annua, isto é, devendo acabar 
com o anno financeiro para que fór decretada, 
e servir dahi em diante tão sómente para a 
tornada de contas, e para a histoc-ia da legis
laç~o, parece á commíssão, que não deveria 
conter1 pelo que pertence á receita, s~mãc 
a fixaç:lo della, que só dura um :urno ; e pelo 
que respeita á despeza, que deveria ser apenas 
a expressão em algarismos das despezas decre
tadas em leis anteriores 1 e fóra disso conter d_is
posições legislativas, que nao tivessem tambem 
de durar senão por um anno: entretanto o 
systema até aqui adaptado é o de comprehender 
a lei do orçamento não só a receita e despeza1 

que são por sua natureza, e á face da consti-
. tuiçliO, disposições annuas, como lambem outras 
· permanentes, e nlgumas. vezes absolutamente 
estranhas á semelhante lei; resultando de tal 
pratica o ser necessario, que a referida lei 
contenha todos os annos urn artigo especial, 
que revalide as disposições, que devem ficar 
permanentes, as quaes de outra sorte deixa~iào 
de vigorar, findo que foss_e o anno fiuance1ro, 
a que a lei diz. respeito. · 

<t De um semelhante systema seguem-se 11âo 
pequenos inconvenientes, como a commissão 
passa a ponderar. Em primeiro lugar contendo 
as nossas leis do or<;amento dispo:;ições _annuas, 
e disposições permanentes, grande é o emba
raço, e mesmo a perda de tempo, qu~ tem · o 
executor, quando por um ou outro arbgo, que 

ficou em vigor, e é necessario consultar nos 
casos occorrentes, tem de procural-o entre a 
immensidade de artigos, que já não vigorao : 
(fü1 segundo lugar de se inserirem na lei do 
orçamento disposições estrànhas, e de se fa
Zlilrem umas permanentes, e de se revogarem 
outras, segne-se grande confus!lo na legíslaçílo 
pda referencia a tantas l€.is1 que em parte mu
tuamente se revogao, ou se revalidao uma ás 
outras ; confusll.o que será tanto maior, quanto 
maior f6r o numero de annos, qlle forem de
correndo : em terceiro lugar nM é a discusst\o 
do orçamento a occasiao mais propria para se 
êWeriguar a necessidade, e ainda mesmo a uti
lidade de certos scndços, e decretal-os: em 
quarto lugar semelhante pratica de enxertar na 
lei do orçamento disposições estranhas, e per
manente.s dâ ou póde dar occasirw a commet
terem-se grandes abusos, aproveitando-se a 
opportunidade (por isso que a lei do orçamento 
não póde deixar àe ser decretada) para se 
fazerem passar certas disposições, que a] iás 
não seria.o decretadi:ls : em quinto lugar é esse 
um meio de forçar o poder moderador a sanc
cionar medidas, que de outra sorte n~o sanc
cionaria, a menos que não quizesse correr o 
risco de não ter meios de occorrer ás despezas 
publicas: em sexto lugar,. e porquanto nem 
todos os annos tem havido o escrupuloso cui
dado, e seria mesmo muito trabalhoso examinar 
um por um O!> artigos, e paragraphos de todas as 
leis do orçariiento anteriores á que se decreta para 
revogarem-se os que nílo devao continuar a sub
sistir como perman€.ntes, tem succedido, que pelo 
ultimoartigo da nossa lei de orçamento, que re
va]idão disposições das leis anteriores, se têm tor
nado permanentes, e que aiada o estejão l10je 
algumas, que quando muito nao podião ser senão 
temµoraI"fos ; e sendo algumas del!as dele
gações, que o corpo legislativo tem dado ao 
poder executivo para legislar, tem-se seguido 
tarnbem que se tenha por esta fórma sanccio
nado o principio absurdo de ter uma legisla
tura delegado perpetuamente no governo este 
importante dit·eito, privando-se delle, por esta 

. maneira, as futuras legislaturas. Ora, todos 
estes inconvenientes se sanarião se a lei do or
çamento fosse dividida em duas, uma relativa 
á fix.aça.o da despeza, a qual não contivesse 
além dis-:;o seano disposiç<Jes annuaes, e outra 
relativa á fürn.ção da receita, devendo as dis-· 
posi~ões permanentes ser decretadas em leis 
especiaes, e separadas das do orçamento da 
receita e despeza. 

« Proviria ai.nda daqui a grande vantagem de 
ganhar-se muito tempo, porque discutida em· 
primeiro lugar nesta easa a lei do orc;.ame~to 
da despeza, e sendo logo remettida para . o 
s~nado, poderia este principiar a sua discussão, . 
emquanto nesta casa se discutia a receita, o que 
agora não succede, porque não é nunca pos
sivel, que os trabalhos do orçamento possão ser 
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788 SESSÁO EM 27 OE AGOSTO ÓE 1~39 

apresentados no principio da sess~o legislativa ; 
e indo sempre muito tarde para a camara dos 
Srs. senadores, que lambem tem o direito 
de offerecer emendas, seguir-se-ha em muitas 
occasiões o perigo de ficar·se sem lei do orça
mento, ou que seja a camara dos deputados 
forçada a admiltir disposições, que possão ser 
lá propostas, e com cuja doutrina não esteja 
esta de accordo, ou vice-versa. 

({ Tal seria o verdadeiro systema, que na 
opinião da cotnmissão cutnpriria adaptar ; mas 
considerando ella pela marcha que leví'l.o os 
negocios da casa, que adoptado este rncthodo, 
tal qual acaba de o apresentar, poderia 
seguir-se o não passarem essas leis e~peciaes, 
e ficar assim a administmção privada de me
didas imoortantes. relativas ao melhoramento 
da rend~ existente, e mesmo á creaçlto de 
novas imposições, quando forem precisas1 en
tende, que a lei do orçamento deve ser dividida 
em duas, a snbet· : lei do orçamento da des
peza1 que não deverá conter senllo a fixação da 
despeza, e disposiçM annua, e leí da fixação 
da receita, sendo porém esta subdividida em 
duas partes, a primeira com o titulo de dispo· 
sições annuas, abrangendo tão .sómente a enu
meração dos impostos, sua avaliaç~o, e a fixação 
da. receita conespondente á despeza : e a se
gunda, com o titulo de disposições permanentes, 
contende as disposições legislativas que devão 
vigorar por mais de um anno ; sendo além 
disso necessario declarar em 111na lei especial 
quaes sejão os artigos de todas as leis do orça
mento decretadas até hoje, que estão em \'igor. 
Esle ultimo ·trabalho o offerece já a com missão 
no projecto, que acompanha este relatoxio, e 
reservando-se para apresentar organisada pela 
maneira proposta par..a a 3r. discussão a lei do ar· 
çamento, se as idéas, que tem expendido, mere
cerem o assenso da camara dos Srs. deputados ; 
parecendo-lhe que estas, e as mais mediàas já 
propostas, poderaõ trazer algum melhoramento 
na nossa legislação financeira, que vai de anno 
a anno tornando-se cada vez mais emmara
nhada. 

« A commissão, porém, declara á camara qne 
comprehendeu nelle ta.o sómente as disposições 
legislativas, que no seu entender devem ficar 
permauentes, e não todas as que pela legis
lação actual estão em vigor; em primeiro 
lugar, porque muitas ha que ainda estão 
declaradas permanentes, quando em ver
dade já esta.o revogadas por legislação posterior; 
e em segundo lugar~ porque outras não devem 
continuar a sel-o, como seja.o,. todas as que 
concederão ao governo a:.;torisação para fazer 
reformas, as quaes na.o podem ser senão tem
porarias: e posto que a com missão entenda 
que não deve continuar tal qual existe o- art. 18 
da lei de 11 de Outubro de 1837, que deu ao 
governo a faculdade de emittir bilhetes, com
tudo a çomm.issao aind~ COJlservoll, porqu_e 

entende, á vista dos doeu nentos apresentados á 
camara, que corrnría risco o credito pubií.co 
revogando-se esse artigo, sem qne se dêm 
outras providencias ; quanto aos bilhetes do 
thesouw que ha na circulação, as quaes a com
missão proporá quando se tt'atar da JiscussãO 
da receita e dos meios de preencher o deficit, 
sendo então que pretende ptopôr a sua revo
gação. 

rc Para facilitar a discnss[o a cómmissao apre
senta :no firn do projecto todos esses artigo; 
ainda cm vigor, cuja revogaçãO propõe, n::io os 
comprehondenclo no projecto de lei. 

cr s;~o P.sfm; ac:; r:uõi>.<:: q11P. n~nnsPlhárilo1 f' jn,::. 

tificão o seguinte projecto de lei: 
<( A assembléa geral legislativa decreta : 
<( Art. l.º Fícào em vüwr os arforos das leis 

de 15 de Dezembro de 1830, 1,5 de~Novembro 
de 1831, 24 de Outubro de 1832, 8 de Outubro 
de 1833, 8 de Outubro de 1834, 31 de Ou
tubro de 1835, 22 de 0utnbro de 1836, 11· 
de 0utub~o de 1837 e 20 de Outubro de 1838, 
abaixo menc:ionados, a saher : 

Da lei de 15 de Dezembro de 1830 
(< Art. 1 ° §§ 7C, 10 e 53. Arts. 2º, 3° e 4º. 

Art. 11 §~ 3º, 4'>, 6º, 9", 13, 18, 19, 21, 26, 30, 
31, 33, 38 e 41. Art. 17 §§ 2º, 9º e 10. 
ArL 19 § 1 (l. Art. 20 §§ 5º, 10, 31, 52, 56 e 
60. Arts. 23, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
44, 45 e 46. 

Da lei de 15 de Novembro de 1831 

cr Art. 1" §§ 4º, 6º, 7º e 10. Art. 4º; § l". 
Arts. 5°, 6º, 9°, 10, 11, 12 e 13. Art. 15 § 3º. 
Arls. 16, 18 e 22. Art. 25 § lº. Art. 26. ArL 27 
§ 8º. Art. 28 §§ 3° e 9°. Art. 32. Art. 38 § 8°. 
Art. 42 § 8°. Arts. 48 e 50. Art. 51 §§ 1 º, 2º, 
3", 4º, 6º, 7º, 8°, 9º, 11, 12, 13, 14 e 15. Arts. ,54 
e 55. · 

Da lei de 24 de Outubro de 1832 
<< Arts. 5º, 6º, 9", 10, 12, 15 e 17. Art. 18 

§ 3i). Arts. 19 e 20. Art. 22 §§ 13 e 14. Arts. 23, 
24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 89, 40, 41, 48, 50 e 
56. Art. 60 § 3º. Arts. 61, 67, 68, 69, 71, 75, 91, 
92, 93, ~4, 95 e 97. 

Da lei de 8 de Outubro de 1833 · . 

<< Art. 3º § 5,i. Art. 4° § 3°. Arts. 6• e 24. 
Art. 11 § 3º. Art. 30 §§ 1 º, 2°, 3°, 4° e li°. Art. 8º 
§§ 4º, 1:t, 43 e 49 .. 

Da. lei de 3 de Ou.tuó1:o de 1834: 

« Art. 211 §§ 1° e 6º. Art. 3° §§ 3" e 4º. Arls. 23, 
24, 27, 28, 29, 32, 36 § 1º. Art. 37 §§ lº e 2"· 
Arts. 39 e 41. · 

·Da lei de 31 de Outubro de 1835 
. « Art. 3° §§ 4° e 10. Art. · 6° § 15. Arts·. 8° 

e 9° §§ lº 9." 3º 4º 5º 6º 7° 8° 9º e 10 na 
1 ... ' ' . ' ' . ' ' ' ~-
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SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1839 789 

primeira parte. Arts. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20 e 21 ultima parte. 

, Da lei de 22 de Outubro de 1836 

<< Art. 2<> §§ 3°, 8º e 13. Art. 3º §§ 5ª e 7°. 
Art. ll1 §§ 4° e 11. ArL 6º § 11. Art. 8º §§ lº e 
2º. Arl. ff' §§ i", 2º, 3º e 4º. Art. 10 §§ 1º e 
2'\ Arts. 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 
e 25. 

Da lei de 11 de Outttb1·0 de.1837 

« Art. 2º § 1º. Art. 3'' § 2º, Arts. 11, 14, 16, 
17, 18, 20 e 21. 

Da lei de 20 de Outubro de 1888 

« Art. 2º §§ 10 e 11. Art. 3º §§ 3°, 12, 14 e 
16. Art. 6" § 19. Arts. 11, 12, 13, 14, 15 e 
16 §§ 1º, 2ºe 3º. Arts. 17, 181 19, 20, 22,23, 
24, 25, 26, 34 e 36. 
. u Art. 2.º Ficão revogadas todas as mais dis
posições das referidas leis que não vão aqui 
expressamente mencionadas, á e:xcepção das 
decretadas na lei de 20 de Ontubro de 1838, 
n. 60, as quaes cessadõ tão sómente no fim 
do· anno financeiro da lei. 

i< Paço da camara dos depDtados, 23 de 
Agosto de 1839.-Joaquim Francisco Vianna. 
-Carlos Carn~iro de GampM.-M. N. Casti·o 
e Silva,. >1 

Artigo.~ das leis dos orçamentos, desde o anno de 
1830 até o de 1838, cuja revogação propõe 
a comrnissão1 não os contemplando no pro
j ecto acima. 

Da ld de 15 de Dezembro de 1830 

« Art. 1º §§ 20, 21, 31, 39, 40, 41, 49; 50, 
,5, 66, 80, 87 e 93. Arts. 13 e 17 § 3º. Art. 19 
§ 6•. Art. 20 §§ 6'\ 11, 12 e 21. Arts. 24, 25, 
26, 27 t 28, 33 e 36. 

Da lei de 15 de Novembro de 1831. 

A_,_ lº C 8º A "'t. 3" ~ 2º Á rt• 7n 8º õ 14 (( fll L. ~ • .-.1.1- •, ~ ,. .___._ S. • '-'" _... • 

Art. 15 §§ 2°, 4" e 7º. Arts. 17, 19, 20 e 21. 
-Art. 25 § 3": Arts. 46 e 51 §§ 4" 5'' e 1 O. Art. 
52. . 

Da foi de 24 de Outubro de 1832 

· 11 Arts. 7º e 11 § 3". Arts. 13' e 14 § 8°. Arts. 
16 e 2L Art. 22 §§ 3" e 5°. Arts. 26, 27, 30 e 
34. Art. 38 § 6°. Arts. 47, 48, 65, 66, 76 e 
96. 

Da lei de 8 de 0utitbro de 1833 

e< Arts. 1 º e 6º § 8°. Arts. 9° e 11 § 6(>. Arts. 
º1 oo 35· !>6 3'7 38 A') 4i:;_ .1.6 A 7 0 4si O , vli, 1 u 1 , , 1 7"""' u, -_._ , -..e, ~ v. 

Da lei de 3 de Outubro de 1834 

« Art. 2º §§ 2° e 3°. Ârts. 11, 33, 34, 38 e 
40. 

Da lei de 31 de Outubro de 1835 

11 Art. 15. 

Da lei àe 22 de Outitbro de 1836 

e< Art. 2º § 16. Art. 5° § 8". Arts. 12, 14 e 
i)Q 

"'º• 
Da lei de 11 de Outubro de 1837 

« Art. 3º § 4°. Arts. 9", 12, 18, 15, 18, 19 e 
22. 

IJa lei de 20~de Out·ubro de 1838 

cc Art. 3° § 8·\· Ai-ts, 9°, 21, 271 28, 29, 30, 
31, 32, 33 e 35. ,> 

E' julgado ob,iecto de deliberação, e vai a im
primir corp urgencia. 

E' igualmente julgaáo objecto de delibe
raça.o) o projecto constante do parecer seguinte 
da coma1issão de commercio e arles, que se 
_manda imprimir: · 

cc Os directores da companhia brazileira dos 
paquetes de vapor, tendo praticamente reeo· 
nhecído as grandes difficuldades e obstaculos, 
que se oppunhã.O á continuaça.o da em preza, na 
fórma do contracto.celebrado co.m, o governo, e 
approva<lo pelo decreto de 31 de Março de 
1837, req11ereril0 ultimamente que no referido 
contiacto se fizessem diversas modificações e 
alterações, affirrnando que sem isso teria e11a 
de cabir, e arruinar-se de prornpto. · . 

1c Quando se formou esta companhia ( dizem 
os directores) faltava neste paiz a experiencia 
da navegação de longo curso por vapor, não 
havia o necessario conhecimento das despezas, 
que ella demandava, nem tão pouco do fempo 
que gasta1·iao os paquetes na viagem redonda 
com as escalas intermcdias.; assim foi que se 
calcuiou no projecto impresso em Londres, que 
foi presente na formaçao da companhia, 46 dias· 
para ida e volta (do Pará) com todas essas es
calas, e a experiencia mostra agora que não é 
possivel fazer essa viagem em menos de 60 até 
64 dias : assim foi que no mesmo prospecto se 
calcutárão sómente 6,072 toneladas de carvão 
de pedra cada anno para consumo dos paquetes, 
partindo dous em cada mez, ao passo que pela 
PXpArÍP.UCl0 !'.t <:.(> ""onheoe ""Ora ,.,.,.e C",lª U"" Aos - ...,., -....- - ..,,., ~ .1.~.&.,1 Uf> 'f U GIY lJ..I \.,I 

paquetes referidos gastou acima de 800 tone-
. ladas em viagem redonda, de sorte que em 
lugar dessas 61072 toneladas, que se calculárão, 
seria.o necessarias 14,500 por anno, despa
chando dous paquetes por mez, do que resulta 
uma di!ferença, quando m~nos, de 8,500 to· 
neladas, e sendo o preço regular o de 18$ á to
nelada, depois de pagos os direitos respectivos, 
irnporta.o a enorma somma de 15fü000$: assim 
foi que se calculárã.o sómente cinco barcos como 
sufficientes para effectuarem as duas viagens 
por mez, sendo estas de 46 dias, quando a 
mesma experiencia mostra agora que reque
rendo cada viagem acim&. de 60 dias~ não póde 
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790 SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1839 

esse numero de paquetes ser bastante : assim 
é finalmente que se calculou com certa concur
rencia de passageiros, que a e:xperiencia nllo 
verificou, nem póde verificar, havendo, como 
ha, vapores concurrentes. 

cc Accrescem á estes erros enormes de calculo, 
outras qesvantagens mui consideraveis, e pro
venientes de circumstandas particulares. 

cc Quando se ajucstou o contracto com o governo 
regulava o cambio sobre Londres a 40 ds. por 
1$, e quando se fize(llo as remessas pat·s. a 
compra dos paquetes havia já elle baixado a 28 
e 28 1/2, differença que equivale a 30 por cento 
de augmento no custo dos cinco paquetes~ A 
despeza que a companhia faz nos portos do 
Rio de Janeiro, Bahia, Maceió, Pernambuco, 
Í:Piuil, MArAnhiln i> P::irÁ; t::infn ~nm_ f1ppo,;ito,; 
de carvão, descarga de navios, que o conduzem, 
e carga para os paquetes, assim como com as 
agencias em todos esses portos, tripolaçllo dos 
barcos no estado completo em que se achão, 
tudo excede extraor~inariamenle o que se sup
punha. 

« O governo imperial antes de deferir ás pre·
tençGes dos directores, nomeo~ uma com missão 
especial, composta dos cidadãos Francisco Cor
deiro da Silva Torres, Antonio Joaquim do 
Couto e Domingos Carvalho de Sá, para que 
e:xaminando todo o allegaào, em vista das 
conlas e documentos apresentados pela com
panhia, interpuzesse o seu parecer sobre a 
ri1ateria. 

(( Esta cornmissão julgando razoaveis as al
teraçõe;:; propostas, diz tambem o seguinte: 

« Quanto á consignação dos 14:000.$ e}.igida 
por cada uma viagem, montante na quantia 
annual de 196:000$, vê a commissão ser 
quantia bem pesada, porém considerando que 
ella será diminuídJ. pela de réis 43:202$400, 
em que monlaráõ, com panca differença, os di
reitos do carvão que consumiráõ as barcas, e 
os de ancor·agem· dos navios que o conduzirem, 
como está demonstrado, diminuição que poderá 
ainda elevar-se augmentando-se os portes das 
cartas; e considerando mais que as incalcu
laveis vantagens desta empreza vão a ser per• 
didas para a nação e 'Para os emprezarios, 
se. o forte braço da mesma nação a não 
sustiver, parece-lhe que é de justiça elevar
se a consignação aos 14:000$ exigidos; porém 
sómente nas viagens que se seguirem d'ora em 
ili~~ ' 

« Sendo de esperar (continua- a commissão 
especial) que com a experiencia possa a em
preza minorar muito seus· dispendios, quando 
tan;ibem os povos, pela mesma experiencia en
sinados, se acostumem á navegaçllo por vapor, e 
frequentando-a ;augmentem ao mesmo passo os 
interesses da companhia á ponto que o governo 
possa semelhantemente diminuir a consignação, 
lembra a commissao que para tal caso seria . 
conveniente reduzir a cinco annos ,a duração 

do contracto, embora acautelada alguma pro• 
rogação, que, esp~çado o primeiro prazo, se 
julgasse conveniente, com mais conhecimento 
de causa, e sem gravame de nenhuma das 
partes. 

r1 A commissão examinou com a devida at
tenção os quadros, calClllos e orçamentos apre
sentados peia direcção, que juntos offerece
Nos de ns. 1 e 2, que dizem t'espeito ao pri
meiro custo das barcas -Bahiana e S. Sebas
tiã.o-soldadas á chegar ao Rio de Janeiro, 
gastos neste porto antes de emprehender viagem, 
ditos para promptificar-se a partir, e finalmente 
os das viagens redondas já feitas ao _Pará ; ém 
ludo isto encontrou a commissri.o o cunho da 
verdade1 servindo-lhe até de prova a compa
ri:iç11·n q11P. fP?: lii>,.f Ps: g~qtm, <".om m: rb.<a: h~1,r.,:i-: 

de vapor do estado, que sempre excedem muito. 
Em caria urna das duas viagens ao Pará e volta 
despendeu a companhia 18:122$583, termo 
medio i o rendimento dos µassflgeirns e carga 
apenas rnonlou a 6:596$961, appai·ecendo por: 
tanto 11111 deficit de 1U525$622, isto sem ainda 
contar as enormes e forçosas despezas 4e juro 
do capital empatado, premíos de· seguros, de
merito peculiar das barcas, utensis, armazens e 
agencias em todos os portos, direcção e tudo 
mais demonstrado no resumo n. 3, de cujos 
gastos urna .parte se deve addir aos de cada urna 
viagem,; e então se persuade a commissão que 
ainda a consignação de 14:000$ não susterá a 
em preza por muito tempo, a menos que lhe 
não affiaão passageiros e outros rendimentos, 
com que se contava e de que é susceptivel. 

<< A' vista das razões allegadas pelos dire
ctores, e das informações da com missão especial, 
resolveu o governo expedir o decreto de 12,do 
corrente, approvando as seguintes modificações 
e a!terações, que pouco differem das que lhe 
havião sido propostas: 

Modificações e alterações a qv,e se refere o de
creto desta data; 1·elativas ás condições dos 
paquetes de vctpor confractados para navegm
do porto do Rio de Janeiro para o norle do 
i?nperio. 

. <r lª. A companhia fica obrigada a fazer 
sahir sómente um paquete em cada .. mez, no 
principio delle; e além disso mais · dous pa· 
quetes exlraordinarios, um em Março e outro 
em Setembro de cada anno. { 

,e 2ª. A consignação que se acha estabelecida 
fica elevada á quantia de quatorze contos de 
réis por viagem· redonda, a contar desde a 
terceira q11e têm feito os paquetes da com· 
panhia em diante, sendo aquella incluida neste 
augmento: porém o pagamento do accrescimo 

· ora feito_ nessa consignação,-sómente lerá lugar 
depois de sua approvaçao pela assembléa geral 
·legislativa. -

f< 3a.. E' . permittido aos paquetes Q tQcarern 
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SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1830 791 

em qualquer porlo do ímpedo, entre o desta 
capital e o da capital da provincia da Bahia, 
quando á isso sejão obrigados para sé refazerem 
de combustivel. 

« 4i., A demora dos paqueles no porto de 
Maceió fica limitada ao tempo necessario para 
a entrega. das malas que ell~ conduzirem, t~nto 
nas suas viagens para o norte, como no seu 
reg1·esso para a capital do imperio; · 

1r 5"'. Os paquetes ficllo obrigados a trans
portar até quatro passageiros do estado, quando. 
aconteça nno ter havido taes passageiros em 
duas viagens successivas. 

« 6'\ O governo poderá mandar examinar 
as contas da companhia, de cinco em cinco 
annos, e diminuir a prestação se assi.m julgar 
conveniente. 

<e 7". No caso de que venha ter lagar a 
diminuiçno ou a abolição dos direitos que 
actualmente paga o carvão de pedra, esta 
diminuição não aproveitará à companhia a 
respeito do que ella importar para o consumo 
dos seus paquetes. 

cc 811• Subsi.stem em seu pleno vigor as 
multas e mais condições que se achão esta· 
tuidas, e não são rnodificadas, ou alteradas pelas 
preseales. 

" Paçü da camara dos· deputados-, 12 de 
Agosto de 1889.-Franciseo de Paula de Al
meida e .Albuquerque. » 

Julga-se objeclo de deliberaça.o, e vai a im
primir o seguinte parecer : 

<~ A com missão de agricultura, industria, com
mercio e artes, lendo examinado todos os 
papeis acima referidos, ahi achou factos po
sitivos que ainda mais confirmarião a opinia.o 
em qüe ella está de ser a navegação de longo 
curso por vapor uin dos melhoramentos mais 
urgentemente reclamados pelas circumstancias 
do paiz, se ainda se pude5se pór em duvida 
a utilidade de promptos e faceis meios de 
commuoicaçno, quando se reconhece . que a 
elles em grande parte é devida a prosperidade 
de diversas nações, cuja industria e civilisâçào 
se tem desenvolvido po1· uma maneira espan
tosa. Parecerá talvez excessiva a somma annual 
de 196:000$, com que tem de eoncorrer o 
thesouro em beneficio desta eropreza, se se 
attender sómente ás obrigações que a compa
nhia contrahe para <.:om o gov~rno1 isto é, se 
se encarar como unico ohjecto desta grande 
despezo. 'a éonducçAo das malas e officios, e 
o transporte de algum funccionario publico ; 
mas cónsiderando-se todas as vantagens que 

· podem provir de uma .r~gular .e prompta 
communicação entre a capital e diversas pro
víncias do imperio, tanto pelo que toca ao com
lllercio, como ás relações do mesmo governo ; 
reflectindo-se que um paquete de véla manda~o 
ao Pará por conta do estado, ~l~m dos acc1-
dentes e perigos a que está suJe1to, não des
pende ordinariam~nle meno~ de 10:000$, ne~ 

fü7. a viagem d~ ida e volta em menos de 
seis mezes, ainda não toc,mdo todos os portos 
menciouados no contracto acima referido ; e 
finalmente que a co1npanhia 1 além de ter em
pregado a avultada somina de 661:461$!345 em 
barcas, ofücinas, machinas, depositos de carvao, 
etc., será obrigada a uma <lespeza annual de 
mais de ·400:000$ havendo as 14 viagens, 
como melhor se vê do calculo que juntou 
ao seu requerimento, dever-se-ha concluir.: 
lº, que a empreza é digna de ser animada 
pelo estado, tanto porque já actualmente offe· 
rece ao publico muitas vantagens, como por
que póde pal'a o· futuro crear e desenvolver 
outros mui tos. interesses ; 2°, que a despeza 

, feita com este objecto, além de muito proficua, 
não se deve reputar excessiva quando se de
monstra que ao govert10 não seria possivel 
e-;tabelecer com menor somrna .um1\ se1nelhante 
linha de paquetes entre os portos do Rio de 
Janeiro e do Pará. 

« Fundalfa pois nestas razões e em outras que 
serão melhor eonh.ecidas e avaliadas por esta 
augusta cama1·a, a commissão abstendo-se de 
pr_opôr a elevação dos portes das cartas ( que 
aliás julg:1 necessaria ), por enten~er que esta 
materia é propria de outra lei, tem a. honra de 
offerecer o seguinte projecto : 

« Art. 1 º. Ficão approvadas as alterações e 
modificações feita~ pelo governo, conforme o 
decreto de 12 de Agosto de 1839, no contracto 
celebrado em 31 de Mat·ço de 1837 com a com
panhia brazíleira dos paquetes de vapor, admit
tindo•se as seguintes emendas : 

<e 1"'. O,; dous paquetes extraordinarios sahiráo 
nas épocas que o governo determinar, 

,r 2ª. No caso de que venha a ter lugar a di
minuição ou abolição dos direitos que actual
mente paga o carvao de pedra, deduzir•se-ha da 
consignação com que concorre o lhesouro a 
quantia correspondente a essa diminuição, cal
culada sobre o consumo que fizerem os paquetes 
da companhia. 

« Paço da camara dos deputados, 26 de Agosto 
de 1839. - Fer1·eira Penna. - F. Gomes de 
Oampos.-J. A. de Lem,os. » · .. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do parecer da com -
missão especial sobre as eleições de Sergipe. 

O Sr. Paoheoo :-S~nhores, eu vou satisf~zer 
á anciedade da camara findando hoje o meu 
discurso, mesmo -porque, achando o iUustre 1° 
secretario na presidencia, parece-me pouco 
conveniente que eu o combata nesta. casa frente 
á frente, uão só porque ou tei·á de ouvir-me ca~ 
lado, ou terâ de parecer injusto chamando-me á 
ordem quando não esteja nella. · 

Defende-se o nobre secretario de uma contra· 
dicção que eu lhe havia notado, e fez favor a um 
illustre deputado por Minas de o deíender na 
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792 SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 183H 
mesma occasiào. A contradicçlio que notei no 
illustre secretai-ia foi que, tendo sido consultado 
pelo e:i:-presidente de Sergipe, o Sr. Bento de 
Me1la Pereira, sobre as eleições a que alli se 
pi-acedeu, foi de opinião que essas eiejções erão 
nul1as. O Sr. lº -secretario não contestou esta 
proposição, e eu direi que póde todavia não 
exisfü essa contradicção uma v-ez que elle não 
tem negado que existe esta nullidade; entretanto 
elle segue outro principio, qua1 é - que não 
tendo a provincia procedido á outra eleição, 
deve-se tomar uma medida qualquer, embora 
n!io se compadeça muito com a constituição do 
imperio e com as leis que nos regem. Quanto á 
defesa que fez o illustre secrefario da contra
dicção que eu notei no illustre deputado por 
Minas, cumpre-me dizer mui categoricamente· 
q11e esta contradicção existe ; o illnslrc depu
tado por Minas ~ verdade que se achava ausente 
do ministerio quando se publicou o decreto que 
annullou as eleições de Sergipe, mas tomou 
sohre si a responsabilidade de defender esle aclo 
do ministro Si:U collega. Demais, é muito na
tural que o illustre deputado, amigo das insti
tuições do paíz, se não approvasse a nullidade 
das eleições, tendo sido restituído ao mínisterio, 
derogasse. um acto attentatorio da constituição 
e das leis. 

Cabe aqui1 aproveitando a occasiãoi dizer a1-
gnma cousa sobre expressões que o illustre de
putado por Minas, que notei de contradictorio, 
avançou nesta casa a respeito de presidentes. 
Elle disse que o governo tem nomendo presi
dentes, commissarios para certos e determinados 
fins. Me. parece que o musfre deputado se dirige 
a mernbtos do corpo legislativo que têm sido 
nomeados pt·esidentes ; e eu peço ao illustre 
deputado que se explique, porque não é muito 
parlamentar fazer accusações desta natureza, 
embora. genericas, mas que podem muito cte 
perto offender a cid_adãos que têm tomado sobre 
si a ardua tarefa de encarregar-se do governo 
das provincias. 

Eu entendo que o governo não póde ser 
esbulhado do direito que a constituição lhe dá 
~e tirar presidentes de qualquer classe de ci
dadãos, e por conseqm;ncia de tirar do corpo 
legislativo quaesquer membros que se achem 
nas circumstancias de bem exercer a ardua' 
missão de governar esta ou aquella provincia : 
casos haverá em que a administração de 2, 3 
ou 4 mezes de um deputado ou senador, possa 
ser rnuitoma.isproficua do que outra permanente. 
Ignoro quaes os seus presidentes commissa
rios mandados para certos e determinados fins ; 
eu diré ao illustre deputado que, se elle chama 
commissarios a alguns presidentes nomeados 
pelo governo, eu entendo que eiles nM podem 
soffrer a pecha que o illustre deputàdo lhes 
dirige, dando-lhes esta donominação ; o il
lustre deputado deve lançar o seu estigma 
13obre aquelles cidadã.Os queJ sendo presidentes 

de provincia, tendo-se posto em hostilidade 
aberta com o governo, tendo sabido voluntaria 
ou invo1untariamente do cargo de presidentes, 
f'ntenderão dever continuàr no governo da pro· 
vincia na qualidade de vice-presidentes ; a 
esses presidentes que assim procedem cabe o 
no~e de commissarios para certos e determi
nados fins, são commissarios illegitimos, são 
commissarios de uma facção ...• 

O SR. MARINHO :- Entao a assembléa pro
vincial é uma facçM ? 

O SR. PACHECO : - Não é por serem no
meados pela assembiéa provincial. ... 

O SR. MARINHO :~Foi quem o riomeou. 
O SR. PACHECO :-Perdôe·me o il!ustre de

putado, eu tenho bastante siso, Entendo que 
são comrnissarios para certos e determinados 
fins, porque, tendo sido nomeados pe1o governo . 
geral, têm-se voluntariamente demiltido, -vn.o 
de proposito tornar a mesma administraçllo que 
largára.o para se tornarem a pôr em hostilidade 
aberta com o governo para satisfazer a um par
tido, a uma facção. 

Uma outra accusaçào me foi dirigida, e vem 
a ser, que passei a decretar o recrutamento na 
provincia de Sergipe, afim de intimidar os 
eleitores, aterrorisar a população, 'para deste 
modo obter o fim a que me propunha. Quando 
cheguei a Sergipe o recrutamento já se achava 
aberto em toda a provincia, tanto para o exer-

. cito, eomo para a marinha : pouco depois da 
minha chegada recebi um aviso do St·. ministro 
da marinha, pelo qaal ordeuava que se remet· 
tesse com tod;J. a brevidade o tn':lior numero 
possível de recrutas : o que devia fazer nm de
legado do governo? Não cumprü· o aviso, pôl-o 
de iado? Não; devia executai-o ; mas êum· 
prindo-o, emendei os abusos que havia até 
então. O recrutamento achava-se em diversos 
lugare~ encarregado a pessoas nomeadas pelo 
vice-presidente, e que lhe merecião confiança ; 
mas n:1O tendo eu dados pa1·a julgar da con
fiança que essas pessôas me devillo rnerecet·, en
carreguei do recmtamento aos juízes de direito, 
prohibi todos os abusos, prohibi que o recm
tamento fosse feito em massa, êmfim mandei 
que o recrutamento fosse feito de modo mais 
doce que era possivel. Eu desejava que e iJluslre 
secretario me indicasse os cidadãos que forão 
illegítimament.e recrutados : em toda a minha 
administração mandei 12 ou 14 recrutas, e de
sejo que i:;e me mostre os abusos que neste re
crutamento houve. Eu confesso que nesta ma
teria sou o menos proprio, que mal desempenho 
uma semelhante tarefa, porque nã.o posso re· 
cru lar nem mesmo em caso de duvida ; sempre 
fui mais inclinado a mandar soltar todos 
aquelles em quem não havia todas as circu1n
stanci~s da lei; ba~tava í:{ne tivessem a sen 
cargo familia, ou qualquer círcumstancia que 
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me d&>spcrtasse a humanidade, para os mandar 
$Oltar. 

Eu devo em. minha defeia sobre materia tão 
delicada lêr a ordem que. urnndei para o recru
tamento; nella se -verá como procedi neste 
negocio. (LlJ.) Na comarca das Larnngein1s, 
onde os partidos se batem com mais força, 
houve queixas de pessoas pertencenles ao pnr
tido que o illustre deputado defende - que se 
ameaçava com o recrutamento aos cidadãos ;
eu bem conheci que ~sta accusação era banal, 
porque naquella comarca o recrutamento se 
limitára a 2 ou 3 individuos; mas desejoso de 
que em materias de eleição não apparecesse a 
mais pequena queixa a respeito de n-1cdo, de 
força ou rle ierror, mandei immediatamente 
uma portaria suspendendo o recrutamento em~ 
quanto duravno as eleições: ella aqui está. (Lr.) 
Ai vista de documentos tno claros, como sem a 
mais claU1orosa injustiça se me p6de accusar de 
ter intimado os cidadaos com o recrutamento ? 

Accusa-se-me ainda de querer compromctler 
o nome de um ex-ministro, excluindo-o da 
deputação de Sergipe. Posso declarar ao illustre 
deputa.d(? que isto não era possivel, qne eu ignoro 
que esse membro do ministerio fosse candidato 
á deputação de Sergipe, salvo se elle foi candi
dato particular do nobre 1º sectetario; mas é 
mister dizer que, quando se procedeu ás elei
ções de Sergipe, sabia-se, havia toda a rn·oba
bilidude e passava quasi como certo, que esse 
membro do ministerio era escolhido senador 
pelo Rio de Janeiro. 

Não posso deixar passar desapercebida uma 
proposição do Sr. secretario! disse eBc ciue a 
assembléa provincial de Sergipe et'a uma focçt'to, 
Não sei se o illustre deputado poderá provnl·o; 
poderá provar que a assembléa provincial com
metteu muitos abusos, dominada por esse es
pirito que tem dominado muitas das a.ssembléas 
provinciaes, levada por esse principio insinuado 
por esses que rejeitão a interpretação do acto 
addiciona] - de que as assembléas provinciaes 
podem legislar sem pêas, podem fazer leis 
etnhora de encontro ás leis geraes; mas nunca 
poderá-provar que ella fosse uma facção. 

Cabe aqui tambem notar1 para mostrar que 
eu não fui orglio de um partido, que, tendo-se 
essa assembléa, no tempo da minl1a adminis- ·· 
tração, cingido o mais possivel á letra e espit'ito 
do acto addicional, todavia commetteu um acto 
attentatorio desta lei. Segundo o costume que 
até então estava em uso, a assembléa mandou 
suspender a dous jaizes de paz da viJla da 
Estancia, um porque linha irrogado uma in
juria muito forte ao vice-presidente, e oulro 
por dizer que não lhe competia proceder, como 
se lbe ordenára, contl'a aquelle juiz de paz.~ E 
Ó ·que fiz eu? Não dei execução a este acto, 
porque entendi que não competia á assembléa 
provincial suspender empregado ne~~um sen~o 
pelos tramites marcados no acto add1c1onaJ. 

TOllO 11 

Passou o illnstre secretario tambem a com
bater o que eu havia avançado a respeito do 
vice-presidente de Sergipe. Senhores, julguei do 
meu dever defender esse vice-presidente, por
qnan to seria desairoso, tendo estado na pro
vincia de Sergjpe, a.o facto da . administração 
desse vice-presidente, deixar passar incolumes 
us proposições que se avançaz·ão contra elle. 
Eu não disse que o nobre secretario asl\everon 
que e1le commettesse assassinios ; mas o nobre 
!":iCCl'elario follou de tal modo n'uma questão de 
adiamento, que bem podião os espiritos ma
'lignos desapercebidos accumular no vice-prt?· 
sidente todas essas imputações horrorosas; e 
illustre secretario figurou o vice-p1·esidente como 
chefe de partido, como despota; mas o r1obre 
secretario tem sido seguramente mal informado, 
e isto é muito natural aos que esfão longe do 
lugar onde se passa.o os acontecimentos. Assim 
como o illuslt·e deputado foi calumniado de 
um modo horrivel quando esteve na pn·sidencia 
daq!1ella provincia, é muito natural que o vice
presidente, que se tem achado em crises muito 
mais ex.lraordinarias do que o illustre deputado, 
seja calumniado por esses que informno ao 
nobre secretario : se o vice-presidente é despota, 
é um despota sobre quem não recabem as im
putações que de ordinario abundão nos ver
dadeiros despotas; não se apresentã.o depor
tações ou prislles feitas por elle, ainda mesmo 
posteriormente á desordem da villa de Santo 
Amaro: o que elle fez foi mandar processar os 
desordeiros, e nisto elle cumprio com o seu 
devel', evitando assim muitas vindictas parti• 
culares; mas não forrto ·perseguidos os cidadãos; 
ucabado o perigo, elles Íorão restituidos aos 
seus lares, e mesmo a assembléa provincial, 
usando do direilo que julgava competir-lhe, os 
amnistiou. 

Se esse vice-presidente influe nos seus con
cidadãos, não é senão pelo prestigio que lhe 
resulta de relações de familia: o íllustre secre
tario sabe quaes são as influencias em Sergipe 
nas· diversas villas, e estas influencias tl)das 
se achão ligadas a esse cidada.o po_r paren
tesco e outras relações ; esse cidadão tem sa· 
bido por suas maneiras doces, afiaveis e agra
daveis, e não por meio da força, chamar 
a si mesmo os partidistas da facção contraria: 

O nobre secretario, com a ··graça inimitavel 
de que é dotado, disse que eu consegui tirar a 
ord<~m do cabos. Na.o respon_do a isto, porque 
pa.t•n l'esponder seria preciso manejar a arma do. 
l'idiculo, o que na.o sei -fazer ; posso ferir-mç, ·_. 
porque ~ss11. arma tem dous gumes ; sómente / 
lembrarei ao nobre deputado que nllo fui e1l se
su.n1menle dotado desse poder magico e sobre
nalurul ; esse poder é conhecido no illustre de
putado que aqui alardwu no seu discurso 
que foi arrancado desta casa como o· unico 
capaz ,de salvar a provinci~ ·de Sergipe da 
anarch1a, 

100 
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Não fiz elogios desmesurados ao vice-presi

dente, só tive em vista mostrar que elle tinha 
sido optimo adrilinistrador quanto á ordem po
litica. ; e quando follei no cri.hos, referia-me ás 
finanças. O vice-presidente da provincia quando 
tomou conta da administração, achou-a no es
tado o mais lastimoso possivel ; e se o nobre 
secretario quizer a verigua1· a causa do máo estado 
das finanças de S8rgipe, não lance as vistas só 
para a administração do vice- presidente, lance
as, por exen:íplo, sobre o troco do cobre i exa
mine, indague quaes forão os que defraudárão a 
fazenda publica, commetlendo roubos e preva
ricações escandalmms, inundando a pi-ovincia 
de cedulas não circulaveis, em uma porçilo 
maior do que o cóhre recolhido ; estas e outras 
cousas é que fizerão com que em materias de 
finanças fosse um cabos a administração de 
Sergipe. O vice-presidente fez quanto pôde ; 
mas não podia fazer milagres ; quando cheguei 
a Sergipe devia-se aos empregados e perma
nentes 2 e 3 mezes, não porque não fosse muito 
honrada a administração do vice-presi<lente, 
mas porque elle não podia superar todos os ob
staculos ; alguns males remediou, e eu não 
continuei a dar outras providencias que est~v!lo 
ao meu alcance. E. quando a este respeito 
fallei em outra occasia.o, não quiz fazer o 
panegyrico de mim mesmo i quiz mostrar 
que tinha. cumprido a lei ·como era do meu 
dever, qu_iz pedir justiça simplesmente1 quiz 
reduzir a pó accusações vagas e infun
dadas. 

Disse o illustre secretario que eu tinha inju- · 
riado o vice-presidente .chamando-o - homem 
immoral e sem fé. - E' risível semelhante ar
gumento ! Eu disse o que todo o homem ho
nesto diria - que aquelles que falsiikárã.o as 
eleições erão homens sem moral e sem fé ; -
e com isto não quiz irrogar pécha alguma nem 
a um nem a o~tro partido. 

Eu peço ao Sr. primeiro secretario que, com 
a franqueza que lhe é propria, mostre a origem 
verdadeira dos males de Sergipe i se elle o fi. 
zesse, ve1-se-ia que todos os. males vêm, não do 
vice-presidente nem do gabinete de 19 de Se
tembro, mas do tempo da administraçao de 12 
de Outubro, e por isso é que ·digo que o Sr. de
putado por Minas é o menos p~oprio para 
c:ensurar a esses presidentes que ridicularisa 
chamando-os commissarios para certos e de
terminados fins ; estes não procedêrão como 
9$ mimosos da administraça.o de que fez 
parle o Sr. deputado, que derramárão im
mensos males sobre a provincia de Sergipe. 
. Uma accasação se fez .. ao vice-presidente, 
dizendo que elle havia demittido todos os of.6-
cíaes da guarda nacional. O illustre deputado 
não me entendeu bem nesta parte ; eu não 
disse, eomo o nobre sec1·etario asseverou, que o 
vice-presidente .tinha demittido todos os officiaes 
da guarda naci~nal ·; eu ~l~se que tinha · razã.o 

para duvidar que o vice-presidente lançasse 
fóra todos os empl'egados e officiaes da guarda 
nacional que· erão do seu partido ; e que quandó 
elle demittisse empregados de mera confiança, 
estava no seu direito ; que era mesmo con
veniente que clle por seu patdvtismo se sujei
tasse ás censuras que por isso lhe virião, do que 
deixar abysma1· a provincia. Explicarei agoea 
como se passárão as cousas a respeito da guarda 
nacional. A assemhlé,i de Sergipe, ou fosse 
porque na ~kição dos officiues da guo.rda na
cional cntl'assem muitos cidadãos que entrárão 
nas desordens, 9u fosse pelo que fosse, fez 
urna lei, como outras assembléas o fizerã.q, que 
não julgo jt:sta, mas attentatoda das attribuições 
do corpo legislativo geral, na qual determinou 
uma outrn fórma de nomear os offidaes da 
guarda nacional : o vice-presidente sanccionou 
a lei, e tendo de execulal-a, é muito natural 
que nomeasse officiaes de sua affeiçã.o : mas 
não era possivel que fosse ta.o estonteado que 
passasse a demittir de chofre a todos os officiaes 
da guarda nacional. . 

Disse o illus-tre secre~al"io : - Como é pos
sivel que esse vice-presidente governe bem, se 
elle é devedor ·da fazenda publica? - Cumpre 
explicar isto. Administraç!'i,o houve em Sergipe, 
que, não sei com que direito, pretextando, ou 

· de facto havendo falta de dinheiro no cofre pro
vincial, vendo que havia difliculdade em passar 
400 contos de réis mais ou menos que existião 
na B.:lhia pertencentes á provincia de Sergipe, 
passou a distribuir esse dinheiro por differentes 
pessoas da pL"ovincia de Sergipe ... 

O Sa. VrANNA: - Apoiado; e ainda a nação 
está em desembolso delle. 

O Sa. PACHECO : - E' preciso dizer que para 
isto houve fusão de partidos... · 

O SR. VIANNA (rindo-se) :-Apoiado. 
O Srt. PACHECO: - O Sr. Manoel Joaquim 

Fernandes de Barros foi um dos que teve 30 
contos ... 

O SR. VrANNA : - Não foi só elle. 
O SR. PACHECO: - ••• o · vice-presidente 

tarubem ... 

O Sa. V1ANNA : - Apoiado: 

O SR. PACHECO: -... e outros de differentes 
partidos; mas é preciso desculpar a todos esses 
homens ; quem tem a verdadeira culpa desse 
facto é a adn1inistt·ação da província, é o insp 
pector da. thesouraria. E muito natural que esses 
cidadnos negociantes, fazendeiros, precisassem 
de 20, 80 contos de réis; e uma vez que o 
governo lh'os quiz dar para dahi a um anno ..• 

ALGUNS SENHORES : - Oh ! oh l 
O Sa. PACHECO: - Não os quero defender, 

mas quero que se não grite só conh·a esses ci
dadãos ; responsabilise-se os empregados ; ~ 
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SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1839 795 
tribunal .do thesouro, que sabe bem disto, se 
esses homens não pagarem) àeve mandar res
ponsabilisar o inspector e o presidente que 
derão esse dinheiro sem lei... .· · 

O SR. VrANNA: - Mas os particularns que- o 
comêrão não estão isentos. 

O Sn. PACHECO : - Não estilo isentos, são 
culpados; mas lamentemos a origem de ºtodos 
esses males) que foi a administração provincial. .. 

O SR, VtANNA : - .E' uma lastima o que se 
passa em Sergipe. 

O SR, P11CHEco : - Eis-aqui como se pas• 
sárao os factos ; mas é pr_eciso notar ( e r.gora 
quero defeuder o Sr. Dr. Barros e o vice-pre
sidente) que os dinheiros recehidos pot· esses 
dous cidadaos não forllo por elles convertidos 
em seu uso particular; o vice-presidente 1·esidla 
na capital da província, mas tein um c1rnha(1o 
negociante, por nome José Pinto de Cat'valho, 
morador na vílla de Marnhym ; o dinheiro foi 
para esse cidadão, que tem gt'élndes rela9ões de 
commercio; e esse c1rnhado foi qnicm se res
ponsabilisou e recebeu o dinheiro : tenho sido 
informado por peFsoas ntlo suspeitas, pelo 
mesmo Sr. Barros, que, quer o dinheiro re
cebido por elle, quer o rec1-::bidJ pelo vice-prc
siden te não foi para elles ; fizerno obsequio a 
esse hornem que morava distante. Cumpt'e 
notar tambem que este vice-presidente, com
quanto tenha figurado como devedot' da fazenda 
publica, não a tem defraudado a outros res
peitos ; sua administração tem sido honraàa. 

Mas disse o i1lustre secretario que no meu 
tempo esse vice-presidente foi riscado do rol 
dos devedores. E' necessario que o illustre 
secretario. ponha as cousas no seu devido 
lugat·; o il!nstre dept1tado sabe a independencia 
em que está nesta materia o ínspector da the
souraria do presidente da provincia ; o inspector 
da thesouraria está subordinado inteiramente 
ao tribunal do thesouro; o presidente da pro
vinda a inspector geral da provinciii.1 póde su
perintender mesmo a repartição da thesouraria, 
e até certo ponto podia responsabilisar o íns
pector ; mas entendi que não era illegal o acto 
do inspector, além de que estava sujeito ao tri
bunal do thesouro. O capítão José Pinto de 
Carvalho, para quem SP recebeu este dinheiro, 
recorreu á thesourada da provincia, e declarou 
qne elle era o verdadeiro devedor: o que fez 
o inspector da thesoraria? Admittio a respon
sabilidade desse homem como devedor,· at
tendeu ao8 documentos . que elle apresentou; 
mas não desresponsabilisÕu nem levemente o 
vice-presidente, e submetteu todo o seu pro
cedimento ao tribunal do thesouro ; o lhesouro 
decidirá. 

Disse o Sr. primeiro secretario que se ad
mirava de eu ter dito que seus parentes pas
~e~vã.o tranquillos, e per~untou se elles estavão 

fóra da protecção das leis. Tocando nos pa~ 
rentes do illustre deputado, não tive por fim 
senão mo1:;tràr que na.o houve força nem terror 
espalhado por Sergipe, e por isso disse que 
tanto assim nâo era, que se1ls parelltesl apezar 
de pertencerem a um partido dissidente, o que 
nãO é crime, elles e outros passeão, e passeava.o 
tranquillos, nilo cshwM aterrorisados, não 
tmhão medo de governo nem de pessoa al
guma. 

Disse iambem o iHusfre deputado que e!ll 
Sergipe não se rennia o jury. Cuido que isto 
não se dirige a miin, ne1n a cidad:i.o algum ; 
mas nno é lão exacta a prnposiçãõ do illustre 
depul,:tdo, porque em Sergipe ha quatro co
rna1·c::1.s, e n'uma o jury tem-se reunido 
na con;nrea da Estu11cia, gra\as á acti
vidade e e~fot·ços do juiz de direito daquel1a 
co1rnwca ; cm oulra tem-se reunido algumas 
vezes, em duas nunca se tem reunido. Mas 
pergunto, o que poJeria eu fazer cm doas mezes 
e meio ? Poderia lct· acabado com todas as 
causas que obstavàO á reunião de, jury ? Dei 
todas as providencias passiveis e havia toda a 
esperança de que o jury se reunisse. Uma das 
causas por que elle não se reunia foi por 
que a ãssembléa provincial derogou a tiis
posiçilo do codigo do processo, e marcou a 
reunião do jury tão sómente nas cabeças de 
comarca ; mas conhecendo depois os incon~ 
venientes que dahi vinhão, pôz em pé a 
dísposiça.o do codigo do pr-oi:;esso, e com esta 
providencia acreditava eu que o jury se havia 
de reunir. 

Disse o illustl'e secretario - que eu tinha 
sido mal informado a respeito do facto que 
apresentei quanto aos assassinios na visinhança 
do palacio no tempo da administração do nobre 
secretario. Eu me pers1lado que da mesma 
exposição que fez o nobre secretario se co
nhece que o facto foi verdadeiro; porque, disse 
elle, - não foi em palacio, foi em uma rua 
visinha ao palacio ; mas, accrescentou o illustre 
deputado, foi um ferimento de um homem sem 
consideração. 

Não sei se por um homem ser de menos con
sideração devia merecer menor vigilancia do 
nobre deputado. 

Não posso deixar de louvar a tactica e habi
lidade com que o nobre secretario marchou em 

· seu discurso ; depois de me ter coberto de 
injurias, depois de me ter maltratado gran
demente, quiz mitigar as feridas que me fez, 
quiz de certa m~neira mostrar que outros factos 
allegados por elle erão verdadeirns ; elle disse : 
- Assim como accnso ·o ex-presidente de Sel'
gipe destes factos, digo tambem que, quanto á 
entrada de africanos em · Sergipe, nno me 
consta que elle tivesse a menor parte, antes . 
pelo contrario o facto que allego foi snccedido 
antes da sua e11trada. Digo que o nobre secre-
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tario m!'ll'Pl1n11 Pnffi trnfa ll l1::ihi]Íl1::11iP P far.tica, 
porqu~nto depois, de ter feito immensas feridas, 
quiz mitigai-as deste modo, quiz chamar a 
altencã.o da camara sobre a veracidade dos 
outro; factos allcgados. Como fuí injustamente 
tratado, como os 01'.ltros factos não são exactos, 
eu não admitto a justiça que me faz nesta parte 
o nobre deputado-, visto -que m 'a não fez em 
outros ; eu me resigno a tudo ; póde o nobre 
deputado usar como_ quizer das informações 
que lhe for11o subministradas, póde faltar-me 
á justiça ; a carnara me fará justiça, porque 
ella terá conhecido que o illuslre deputado 
tem sido apaixonado nesta questão ; o \ilustre 
deputado está fascinado, tem sido nimiamente 
injusto. 

O orador passa a fazer algumas conside
rações sobre os arbitrios lembrados na casa 
ácerca das eleições de Ser~ipe, o P-onclue refor
çando com novos argumentos a sua opinítto, -
que os eleitores ,que norneárão o senador sejào 
os que nomêem os deputados. 

O Sr. Ribeiro de Andrada : - Sr. presi
dente, levanto-me para defender o voto em se
parado, que offereci como meu, e desde já de
claro que forcejarei por ser breve: Por conse
quencia eu não repetirei catilinarias nem contra 
o nobre deputado pela minha provinda, que 
primeiro combateu o pareeer da illustre com
missão de que seu membro e o voto em se
parado, e nem contra o nobre deputado lº 
secretario que defendeu o voto; porque estou 
persuadido que cati!inarias sa.o sempre injustas 
da parte do provocado1·, e de ordinario innteis 
por serem synonirnas ou de pobreza de razões 
ou de carencia de justiça na causa que se de
fende. 

lgualmenfe passarei em silencio as arguições 
que apparecêrão em um jornal de havei· o nobre 
deputado ex-presidente tido parte na eutrada 
de um barco de africanos em Sergipe, e de ter 
sido encarregado de fazei· nomear o Sr. Costa 
Carvalho senador pela dita provincia1 porque 
semelhantes a·rguições silo inteiramente alheias 
da questão que nos occupa ; e porque só ten-· 
dentes a ferir o credito do meu nobre collega 
por S. Paulo, elle devia, ou desprezai-as por 
destituidas de fundamento, ou ajustar as suas 
contas como miseravel autor dellas. · Louvo os 
bons serviços e melhoramentos qne affirma · 
fizera na referida proviocia ; mas declaro que 
nenhuma observação mereceráõ da minha 
parte, por estranhas á materia em discussão. 

I;>a mesma sorte me não farei cargo de an
tecipar juizo algum sobre a legalidade ou ille
galidade com que o senado mandou proceder a 

. novas eleições para a nomeação de um senador, 
;. ;porque nao é mister embicar em semelhante 
· ,questão : creio · sómente que, se o nobre mi

·nistro do imperio d'então fosse mais explicito 
eni suas.informações, declarando_quê a camara 

finhn Oflc>.inirln :i n!ln ::innnllaçiln das r:>lr>iç<J'?S 
de Sergipe, o senado seria mais escrupuloso na 
adop~ão de uma tal medida, 

Tratarei unicamente das irreaularidades com
mettidas nas eleições para senador, e me aba· 
lançarei a esse exame, porque o nobre ex-pre
sidente mandou emenda á mesa, pedindo a an· 
nullaç~o dris eleições de Sergipe-, e que estas 
fossem feitas pelos novos eleitores que elegêrão 
o senador. Para entrar nesta discussão, ser
vir-me-hei da autopsia que o nobre ex-pre
sidente fez da sua conducta em toda esta dis
cussno, isto é, das confissões que fizera e pro
posições q11e emittiL·a em seu primeiro discut·so 
com o fito de responder ás observações con
tidas no parecer da nobre comrnissão de qne 
1 .1 1 1 1 ,..... • • • 

re11110 a 11om·a oc ser memoro. 1Jnme1ramcntc 
conr~ssou a exislcncia da revista da guarda 
nacional na époc.i. das eleições p.tra senador. 

Embora mell nobre colle::g;1 affirme que n!lo 
tinha fim particular ; todavia a coinc:idencia dos 
doL1s factos incute a suspeita do fim em se
melhante medida. Em segundo lugar o mesmo 
meu nobre collega, arguido de haver ampliarlo 
os circulas e diminuido o numero dos collegios, 
a despeito da lei, que o contrario determinava, 
confesson o facto ela seguinte fórma : - Prou
vern a Deus que todas as informações do pre
sidente fossem estas. - Ora, ninguem póde 
negar que é uma infracção, porqne a lei é 
clara. O que ha porém de mais singular vem 
a ser que o nobt·e ex-presideute1 ·eliminando o 
coHegio de Santo Amaro, couser-vou o do La
garto, o maior falsificador nas eleições pas
sadas ; e porque ? Porque reconheceu o seu 
eno e prometteu emendar-se; mas neste caso 
porque lambem na.o forcejou por fazer entràr 
o collegio de Santo Amaro na senda da lei, e o 
conservou ? N ote·Se que este collegio era dos 
antigos, e que todos os eliminados erão do 
parlido contrario ao chamado partido da maioria 
da provincí~ : note-se ainda que a denomin:ida 
maioria é sempre a que mais falsifica, como, 
por exemplo, os tres rnil e tantos votos do La
garto nas eleições passadas ; e que agora, p11ra 
podet· lutar com a desgraçada minoria, precisa 
que se eliminem sómente os collegios que lhe 
8ilocontrarios. Além disso não sei combinar como 
a maioria do collegio do Lag:1 rcto reconheceu 
o seu erro, quando pela confissão do nobre ex:~ 
presidente~cada partido afastava de si a nodoa 
de se haver fal$ificado as actas da · eleição pas-
~L . 

Em terceiro lugar o nobre ex-presidente con
fe~sou que o vigario do Soccorro por nlt~mo alé 
se obrigára a fazer vobr na pessoa que elle lhe 
indicasse. Ora, sendo este vigario. um dos 
membros mais encarniçados desta minoria1 para 
que se p·restasse a tanto era mister, ou que fosse 
seduzido, ou que fosse intimidado. Como nrio é 
crivel a primeira, parece incontestavel que elle 
foi forçado a este offerecimento pelo temor. 
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A' vista do que acabo de expender e de outr~s 
illegalidades ponderadas por um de meus 11-
lustres collegas da commissão, e que não fora.o 
refutadas victoriosamente, creio que a camara. 
não quererá admiltir a emenda do nobre ex
presidente. 

Senhores, ninguem nega a influencia dos 
partidos : estou mesmo q_ue o governo a não 
póde evitar, como disse o nobre deputado ex
presidente; mAs não poderá o governo c~ntel-a, 
não poderá mesmo evitar os choques v10lentos 
dos partidos ? Sem duvida que póde ; mas de 
que modo? Fazendo cumprir a lei, e não vio
lando-a, e servindo-se de seu poder para pro
teger um delles. Disse tambem o nobre depu
tado-que ,·azoes existin.o para que estas eleições 
não fossem nullas-: esta proposição é tno va
liosa como a seg11inte contra1·ia:-razoes existem 
para que s:ejAo nullas ;-· ~mbas carecen~ de 
prova~ mas eu devo advertir, eu que fm de
putado em 1837, que algumas das actas desta 
eleiçao tinhflo vindo á camara no dito anno, as 
quaes ao depois · desapparecêrll~ da pasta . da 
cornmissão, o que é de presl1m1r fosse devido 
a.algum dos nella prejudicados. Dis~e o nobre 
ex-presidente ainda que estas eleições erllo 
nullas, porque o governo do iustincto mandára 
proceder á novas, argumento que caduca co~ 
a annullaçllo destas pela camara. . 

Senhores; para roborar o voto do nobre 1 º 
secretario, que offereci como meu, eu'partirei do 
ponto em ficoll esta questão no anno passado. 
A commissão de poderes d'então concordou 
em não annullar estas eleições ; e seguindo a 
mesma regra praticada com as da Parahyba, 
tambem irregulares, _assentou um dos men~bros 
em castigar com a exclusão a tres colleg10s e 
outro a quatro: um dos membros, porém, da 
dita com missllo offerece11 um voto em separado, 
pedindo a annullação t.lellas. A carnara, depois 
de uma aturada discussão, decidia que se 
não annullassem, votando contra o voto em se
parado ; e igualmente votou contra a exclusão 
dos tres e dos quatro collegios. Destas duas vo
tações que podia eu inferir? Que a camara as 
não queria annullar, porque 11a via votado neste 
sentido, e assim marchava de accordo com o 
praticado relativamente a outras elei9ões ta~
bern irregulares ; e que nãO queria excluir 
tantos collegios, e é por este motivo que no 
voto em separado se na.o excluirão mais: nestes 
termos que restava fazer? ·Excluir sómente os 
dous de maior augmenlo1 e por conseguinte 
falsifümça.o : eis o partido qne adoptou o nobre 
1º secretario, partido que eu adopto. Todavia, 
se o voto· que offereci como meu não passar, 
declaro que· não duvidarei votar .pele;, parec-er 
do nobre commissão, do qual me desviei pelo 
reputar algum tanto impratieavel e demorado, 
embora o suppuzesse justo. _ 

O Sr, Andrada Machado :-Sr. presidente, 

para votar na presente discussão devo dividir 
a questão em quatro pontos : 1.0 São nullas. r. 
as eleições de Sergipe? 2." São nullas no todo, · 
ou são tão sómente no segundo gráo? 8.0 

Se são nullas deve-se proceder a novas elei
ções nomeando-se novos eleitores, ou devem 
ellas ser feitas pelos eleitores que nomeárão o 
senador? 4.º São ellas valiosas ? Antes de me 
decidir pela soluç~o d~ ~lguma d_estas questae~, 
cumpre fazer a historia destas disputadas elei
ções. No anno passado1 na commissa.o de po
deres de que fiz parte, não concordámos, e 
cada um deu o seu parecer: um dos meus 
collegas decidio-se pela nullidade, eu e . oult·o 
meu collega nos declarámos pela validade, 
excluindo. porém, certos collegios qn e, lendo 
· abuso do, já falsificando, já augmentando o nu
mero dos eleitores, perdiAo em puniçno o di
reito de votar ; eu <lestes collegios cxcluia 
quatro, e o outro meu collega tres, que nos 
parecião ter mais abusado. _A c~sa . declarou-se 
contra a nullidade, e assim 1ndirectamente 
pela validade ; mas · não approvou nenhum 
dos dou:; expedientes offerecidos por mim e 
meu collega, e deu assim a entender a ~e
cessidade de algum outro ; e para este dfe1to 
remetteu o negocio a uma commissão ad !toe. 
Deu esta a sua opinião; e do mesmo modo 
que a P.rimeira commissão, não podendo os 
seus membros concordar, deu cada uru o seu 
parecer, um pela nullidade q~e _já a casa 
tinha reprovado, o que era pois irregular e 
não permittido; outro declarando que a pró
vincia devia ficar sem representaçllO, o que 
era attentatorio ao systema representativo, e 
estabeleceria uma perfeita tyrannia ; e o ultimo 
pela validade, excluindo, porém, dous colle
gios, os unicos que tinhao claramente falsi
ficado as actas. 

Estes votos nunca poderão ter a final de
cisão; e novaniente nesta sessão a camara creou 
uma nova commissão, e della dous membros 
propoem a nullidade das eleições secundarias e 
conservação das primarias, visto q1Je tanto a 
falsificação como o augmento injustificavel se 
observárão só nas eleições secundarias ; o outro 
membro da· commissão offel'eceu como .seu 
parecer o do membro da segunda com~issAo · 
que admittia a validade plena das eleições, 
com exclusão só de dous collegios. Nestas 
circumstancias, Sr. presidente, eu, apezar de 
ter · antes votado pela validade plena das 
eleições, agora adoplo o parecer da commissão 
á vista das novas razões e documentos que 
tenho presentes. Por elles se convence que as 
falsificações forac:, feitas no segundo gráo, e que 
as eleições primarias são isentas desta pécha, 
e que igualmente o indebito augmento pro
cede de terem votado como eleitores todos 
aquelles . cidadãos que conseguirão qualquer 
voto na eleição primaria, embora não bas-, 
tas~em · para os qualif\ca.rem de eleitores; ~ 
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que feitas estas · deducções mui pouco diffe
reria o numero apresentado do numero rE•al. 

E aqui permitta o nobre rela for da. com
missão dizer-lhe que se enganou aflirmando 
que a com missão de que fiz parte admitlio como 
justo o augmento que não passasse do dobro 
do que fôra dado na eleição anterior: na.o, Sr. 
presidtmte, a commissl\o a que pertenci não 
ignorava que em parte alguma a população 
segue este modelo, em maneira que dobre em 
quatro annos, ella mesmo sabe que a proporção 
varia segundo os paizes, que nos antigamente 
povoados apenas se dobra a população em cin
coenta annos, e que a proporção seguida na 
America é privilegiada, e que nllo admitte 
extensão á outros p4izes; mas a com missão 
tinha por motivos ponderosos de fechar os 
olhos a a1guns abusos; e entao resolveu-se a 
nAo admittir ao menos os mais clamot'Osos, 
como o augmento de mais do dobro, embora se 
resignasse a outro menor augmento, por nilo 
poder de outro modo sahir do embaraço. Contra 
esta decisão da commissllo diz-se qne ella é 
impraticavel ; mas é mister ignorar-se que ha 
nas cabeças de collegios livros em que se lanção 
as actas primarias. Se isto é da lei e deve existir, 
como dizet·-se impraticavel o conhecimento elos 
'leràadeiros eleitores á vista das actas? Eu o 
não comprehendo. 

Votando eu, Sr. presidente, pela nullidaàe 
das eleições secundarias, é claro que me op
ponho á. validade inteira das eleic;.ões1 que em 
verdade despresão abusos que no meu ver 
merecem ser considerados; e muito mai:< me 
pronuncio contra a nullidade plena das eleições, 
não só porque a sabedoria da casa já a tinha 
rejeitado, como porque, apparecendo um ex
pediente mais doce de conciliar a justiça com o 
respeito que deve merecer unia eleiçãO popnhlr, 

· uma vez que ella seja indubitavelmente a enun
ciação da vontade do povo, é de razão que o 
abracemos. 

Aqui deveria eu findar o meu discurso 
· . se não julgasse dever considerar u111a questao 

de direito constitucional que se nos offe
recerá, se, contra o que creio ·de justiça e 
até de poJitica, SP. vencer a nuJlidade inteira das 
eleições. Nesse caso, quáes devem ser os elei
tores que hajao de fazer as novas eleições ? 
Cuido que é innegavel que devem ser eleitores 
novamente nomeados, e não os que nomear~.o 
o senador. A constituiça.o dedara terminante
mente que as eleições dos senadores devem ser 
feitas pela mesma fórma e maneira que as dos 
deputados; o decreto do anno de 27 explica 
esta determinação, estabelecendo que os mesmos 
eleitores que nomearem os deputados sejão 
os que nomeem os senadores ; a nomeação pois 

· dos senadores é toda dependente da dos depu
tados, e não a dos deputados da do& senadores; 
,é verda~e ·que o dito decreto admitte tambem 
n9va nomeação dt\l eleitores para no~eações de 

' ' . . 

vagas, mas isto é para o passado, e não diz 
respeito algum ao futuro, o que"só constitue_ a 
verdadeira lei. 

Diz•se, porém, que o decreto de 28 pareceu 
revogar c, de 27, porque, mandando observar 
certas formalidades, omittio esta ; mas é facil 
de ver que alli se faUa de simples fórmas de 
proceder, e nãO de um pontõ tão essencial, e 
que mister não era de novo rela.tal-o quando se 
não tratava de constituir novo direito. M:as o 
senado estava em seu direito, dir-me-hão; bem 
que estivesse, talvez eu lh'o pudesse disputar ; 
mas o respeito que lenho a esse corpo e o amor 
da harmonia vcdão-me entrar nesta maleria. Se 
elle porém esteve em seu direito introduzindo 
uma maneira inandila de proceder, nós estamos 
no nosso nilo admittindo os seus eleitores, por 
que seria sujeitar-nos contra a lei ás decisões de 
um corpo estr-anho; demais os seus eleitores 
nomeados só para fazer um senador têm findo a 
sua missão. 

Aqui, Sr. presidente, permitta-me V. Ex. 
uma digt·essão : o senado, ou ao menos alguns 
dos Srs. senadores parecem acreditat· que estão 
em prea-mar, e nós em baixa-mar; esta idéa 
trouxe-me a leitura do discurso de um nobre 
senador meu comprovinciano, a cuja probidade, 
desinteresse e pafriotismo faço a devida justiça, 
cujas idéas e_xolicas porém rejeito com todas as 
minhas forças. Este senador mimoseou-nos com 
o epitheto de anarchistas1 e outros que taes, e 
queijandas injurias: não me espantou esta 
conducta; este cidadão, quando na cupola do 
poder, tratou com a mesma sem-ceremonia a 
esta camara; e se eu entã.o tivesse ~ honra de 
ter assento nella, não poderia deixar de gritar
lhes - á bas le dictateur !- como outr'ora se 
grilou no conselho dos quinhentos contra Na
po!eão ; hoje gritarei sómente - enfermez le 
fou. 

O Sa. ToaRE:s E OUTROS »o SEU LADO:- Não 
apoiado! 

O SR. ANDRA.DA MACHADO :- E' preciso em 
vet'dade desarranjo de cabeça ·para insultar-se 
assim esta camara. 

Finda esta _digressãO a que ó dever me forçou, 
passarei a considerar alg11mas opiniões do meu 
nobre coJlega pela minlia provincia. Elle disse 
que dera apoio legal á maioria da provincia de 
Sergipe, o que assentava ser do systema repre
sentativo. Perrr.ítta-me que lhe diga que é es
tender muito o governo da maioria. Sr. presi
dente,' a minha do mundo é sómente a razão 
e a justiça, e esta nem sempre se alberga na 
maioria ; o mais seria dar ganho de causa ao 
só nutnero1 o quo é absurdo; certo é porém 
que. quando se suppõe a razão illustrada dis
seminada quasi igualmente, o numero como 
mais facil de distinguir-se é o contraste de acç.ão 
que o todo quer; mas estabelecer isto absolu
tamimte, é e~tahelecer a tyrannia · d~ mq\-

,. 
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Udão. Demais, o presidente d~ uma. pNvincia 
é o executor- da lei e o verificad01· dos in
teresses verdadéiros della ; qnando a lei está 
da parte da minoria, quando os inte1·esses ver
dadeiros da província quadrão com a opinião 
dessa minoria, a ella e não á maioria é 
que deve o presidente o seu apoio. O meu 
nobre co1lega reconheceu ter violado as ins
trucções que deixão aos eleitores a per· 
missão de votar em collegio diverso do seu, 
desculpa porém este acto dizendo que, desappa
recendo o espirita que dictou semelhante dis
posição, ella por si caduc..,va. E' a este principio 
que me opponho, elle é anarchico ; s~ o admit
tissemos, o executor se1·ià, quando 1 be apr·ou
vesse, o verdadeirn legislador. Não, Sr. pre· 
sidente, a lei emquanlo existe, embora tenhão 
mudado as causas que lhe derão nascimento, 
deve com mandar o respeito e obediencia daquelle 
que é proposto para executal-a. Em igual erro, 
na minha opinião, cahio o meu nobre collega 
querendo defender outra sua clara violação de 
lei. A lei lhe ordenava ampliar os collegios, 
estreitando os circulos ; elle fez o avesso, e diz 
têl-o feito porque a lei só dizia respeito aos 
collegios existenies na sua data, e não aos que 
depois se creárão : ora, isto é insustentavel; das 
palavras se na.o deprehende tal limitação ; os 
termos são geraes, e por necessidade se devem 
estender aos que ex.istião no acto da mudança, 
embora não tivessem ainda exislencia na pro· 
mulgação da lei ; toda a lei olhá para o futuro, 
ao passado só se attende quando se declara. 
Tenho findo o meu discurso.; voto pelo parecer 
da commissão. 

A maleria ainda fica adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação do orçamento de estrangeiros, e 
emendas apoiadas. 

O SR. PRESIDENTE participa que o Sr. mi· 
nistro. não póde comparecer : e consulta á 
carnara se o Sr. deputado Maciel Monteiro 
póde continllar. A camara decide pela affir
mativa. 

O Sr. Ottoni pede a palavra pela ordem. A' 
vista da participação que fez o Sr. ministro, pede 
o adiamento da discussão por ser ella muito 
importante. Vio hontem que S. Ex. tinha a 
pasta cheia de numerosos documentos. Por esta 
razão, e porque S. Ex. terá de responder talvez 
a algumas observações do nobre deputado. ( o· 
Sr. Maciel Monteiro ) que combateu a emenda. 
do Sr. Maria do Amaral, a qual foi aceita por 
S. Ex., parece-lhe conveniente que se adie a 
discussãO. Naturalmente o que priva a S. Ex. é 
alguma breve indisposição ..• · 

o SR. ANDRADA MACHADO e com ironia ) :-E' 
um ataque de apoplexia. · . 

O SR. ÜTl'ONI: -V. Ex., Sr. presidente, sabe 

que ha dias circula.o differenles boatos a respeito 
do ministerio ... 

O SR. PRESIDENTE faz ver ao nobre deputado 
q11e só póde propôr adiamento qnem está com a 
palavra ; e que compelindo primeiro ao s,.._ 
Maciel Monteiro tomar parte na discussão, 
o orador se reservasse para quando lhe com
petisse. 

o SR. ÜTTONI : - Levautar-me-hei então a 
pedir a alguns dos senhores do meu lado que 
tenha.o os seus nomes na. Jista, para que peção o 
adiamento; e para interpellarem mesmo a alguns 
senhores, afim de que nos digão alguma cousa 
sobre o qne corre ·ãcerca da organisaçllo- do mi
nislerio. V. Ex. sabe que nos paizes onde ha 
r~p1·esentação, nno é isto novo, e que os mi
rnst~·o~ ou _as pcs~oas encar!'egadas de or~anisar 
o mm1ster10 contmuão a dar ao corpo legislativo 
as informações necessarias. Nas camaras in
glezas divulgárão-se ultimamente olé circum
stancias muito par-ticu1ares entre os personagens 
da rainha, corno fosse a nomeação de damas, 
etc. V. Ex. sabe que nas camaras francezas este 
anno, o marechal Soult, Dupin e muitas destas 
pe_rs~mal?iens 9ue forão autori~adas a organisa1· o 
mrn1ster10, v1erão declaral' a camara as dif'fi
culdades com que lutavão, etc. 

E porque razão não nos ha de dizer o Sr. Cle
mente Pereira quaes forão as difficuldades que 
achou em organisar o ministerio ? (Apoiados;) 
Eu vejo ,1ue o pai1. está eJn oscillação em occa
sião que lavra a guerra civil, e eu peço ao meu 
collega que _fôr mais immediato na lista que pro
ponha o adiamento, afim de obtermos esclaré- · 
cimentos, e para que nno fiquemos como 
ficámos com a retirada vergonhosa do gabin~te 
de 19 de Setembro, que até hoje nenhuma 
declaração fez ao corpo legislativo ácerca dessa 
fugida. 

O SR. REGO BARROS :- E' segredo d'abelha. 

O SR. ÜTTONI : - E', sim, e eu tal vez ainda 
desenvolva e1:1 occasia.o favoravel alguma cousa 
a esse respeito. 

O Sr. Ma.oiel Monteiro: - Sr. presidente, 
eu não teria duvida alguma em votar pelo 
adiamento proposto pelo nobre deputado que 
acaba de sentar-se, não pela raz~o por elle 
apontada de dever o ministro ãa corôa res
ponder ás censuras que na precedente sessão 
lhe dirigi, e pretendo dirigir no meu presente 
discurso, como afiançou o nobre deputado, por
quanto a. cainara é testemunha da maneira em 
nada o~en~iva par~ o nobre ministro por que 
me expr1m11 mas sim para que o governo se 
possa justificar das arguições, aliás mui vivas 
que lhe forào feitas pelo nobre deputado qu~ 
hontem orou. Quanto ás censuras que tenho 
de fazer ao governo, segundo affirmou o nobre 
autor do adiamento, eu tenho a ponderar-lhe 
que a sua expectação será illudida, 
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Direi lamhcm duas pnlavrn~ fitel'r.n c'ln t·cli· 
rada do gabinete de 19 de Sckmbro, que o 
nobre deputado se compraz em cliumnr vc1·go· 
nhosa : os membros desse gahiuetc têm :1 
profunda CCinvicçllo de que dei:xárno o podei· 
com honra e dignidade ; com tanta honra e 
dignidade quanta o nobre deputado póde pre
tender pRra si no desempenho dos seus deveres. 
Faça pois o nobre deputado a idéa que lhe 
aprouver do gabinete· de 19 de Setembro, 
em pregue para qualificar a sua retirada o 
epitheto que lhe parecer, aind.a o mais improprio 
e indecoroso : o gabinete tem a consciencia de 
se haver conduzido digname~te, e esta intima 
convicção o inden.misa sobejamente da desaf
feiç:to que lhe vota o nobre deputado, desaf
:eiçno aliás qne eu me desvaneço de acreditar 
que não é partilhada pelo paiz. Seja pois licito 
á administraçno de l 9 de Setembro fazer de si 
a idéa que lhe compete, 

Sr. presidente, tendo a palavra pr~ra explicar 
alguns factos, depois que ouvi o discurso pro
ferido pelo nobre deputado pela Bahia, eu 
me vejo na rigorosa necessidade de e11trar na 
questão, e !'aliar com algam desenvolvimento ; 
e para ordem e ligaçn.o das minhas idéas, per
mi tta-me V. Ex. que eu faça uma br-eve 
recapitulação do que hontem comecei a expôr. 

Defendendo-me da arguição de haver em
pregado em um consulado um estrangeiro, eu 
disse honteri1 que, caso mesmo houvesse al
guma duvida a tal respeito, a circumstancia de 
estar M. Nicolai empregado em o serviço do . 
irnperio desde o principio da independencia, . 
e figurar sempre o seu nome em os relatorios 
da ·repartição dos negocios estrangeiros,sem que 
nem a camara e nem o senado fizesse a menor 
observação a tal respeito, esta circumstaacia 
por si só era capaz de remover qualquer es
crupulo que por ventura eu pudesse ter .. 
Accrescentarei ainda : se o nobre deputado 
que me censurou dirigio-se sómente por tal 
razão quando demittio o consul de Genova, 
como deixou em o consulado de Napoles um 
official, benemerito sim, mas estrangeiro, se
gundo creio ? Depois, aonde está a prohibiça.o 
de se emprega!' estrangeiros em taes ·com
missões ? Muitos governos, e mesmo algumas 
republicas do Meio-Dia d9. America, que aliás 
são mui ciosas dos direitos da nacionalidade, 
não hesitão em conferir aos estrangeiros a digni
dade consular. Eu accrescentei hontem que se 
por ventura a razão apresentada pelo nobre 
deputado para se não investir de taes missões 
aos estrangeiros (isto é, a collisão de faltar ao 
seu juramento) era inteiramente exacla, como 
deixou elle ficar franquillamente nos. vice
consulados brazileiros tantos estrangeiros? Será 
por ventura congenial sómente com os consules 
o poderem trahir aos seus juramentos, e estão 

. isentos de tão. infeliz partilha os que são 
simp~esmente vice-consules? Difficilmente po-

clerá o noht·e <lcpntnclo responder-me l\ tal 
respeito. 

Eu tfü:se mnis que n corrcspondcncfo desse 
individuo indicnv:i que nllu 11110 linlin ns habi-· 
litações necessurias para sei· t'mp1·egndo pu
hJico, pois que escrevia em lingungcm que 
náo era portugueza: accrescentarei hoje outra 
razão, e vem a ser a maneira porque se elle 
comportou quando teve de tomar posse do ar
chi vo. Logo que chegou a Genova, mandou ao 
consulado par·a este fim um caixefro seu, que 
nM era pessoa habilitada para recebel' o ar
chivo. O consul officiou-lhe, mostrando que 
e11e violava os estylos, e que, havendo no ar
chivo papeis importantes, não os podia con
fiar ao seu caixeiro. Deu a isto resposta in
sultrrnte, riscou o seu norrie dos officios diri
gidos ao consulado, e commetteu ainda outras 
il'l'egularidades. Estes escJarecimenlos forão 
lrunsmiltidos ao governo por dous agentes que 
me!·ecern o conceito de probos e exactos no 

· cumprimento dos seus deveres: os Srs. Vas
concellos Drummond e Sergio Teixeira, que 
mencionárão estes factos, afürmárão ao go

. vemo que este homem .nao podia dignamente 
desempenhar as funcções do consulado. 

Eu disse mais que a respeito da incompati
bilidade entre qualidade de negociante e as 
funcções de consul, o nobre deputado tinha 
feito o seu proprio pt·ocesso, prestando armas 
aos seus adversarios para o combater1 o que 
lhe tem acontecido mais de uma vez logo que 
se elle refere na discussão a algum doeu· 
mento ; pois que mostrou pelos proprios doeu- • 
mentas que apresentou que o SL·. José An· 
tonio de Araujo era e é negociante. A isto 
accrescentarei çue o nobre deputado con
servou o consuJ _no Chile, que tambem era 
negociante, estabelecido com casa de com
mercio em Valparaizo. 

Pt·etendeu n nobre deputado mostrar que era 
geralmente l'ecebido por todas as nações o prin
cipio de que um consul n110.póde ser negociante, 
referindo-se particularmente á Inglaterra ; e a 
este respeito tornarei a liberdade de lhe ob
servar: que esta opinião não é muito exacta, e 
que pelo contrario todos, ou quasi todos os 
consules inglezes 'estabelecidos nas differente!!i 
partes do mundo têm permissão de negociar. 
Quanto ás demais naçõ(;ls do mundo, basta re
correr ao relatorio da repartição dos· negocios 
e~trangeiros deste anno, e dos annos pas• 
sados, para se conhecer que a maior parte dos 

. consules das differentes nações são aqui ne
gociantes. (L~ o relatorio.) Supponho, portanto, 
haver refutado completamente nesta parte ao 
nobre deputado •. 

Exhumando todas as censuras feitas ao -ga
binete de 19 de Setembro, e mais de uma vez 
repellidas, insistia o nobre deputado sobre o 
facto d~ haver aquelle gabinete dado protecçào 
ao general D. Fructo Rivera, .e a este proposito 
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disse qnc, olhando pora a physionomia de todos 
os Sl's. depnh,dos, elle descobria .a convicção 
em q,w csl11\'llo de que €1'/l clesnecessario pro
d u zit· clocu111cnlos a este respeito. Na.o sei nlé 
que ponlo púJe eslenrler-se a perspicacia do 
nobre dcpulado e o alcance das suas vistas, se
gunimente muito al_l1plas i mas rreio que-ner.n 
o nobre deputado, nem membro algum desta 
casa póde prescindir de apresentar provas ccm
vin centes, todas as vezes que estabelecem pro
posições desta ordem. Pede a prudencia e cir
cumspecção que ningnem avance o que não 
póde provar. Ora, se o nobre. deputado se nn.o 
achava habilitado para as provas da sua as
serção, o que ~he cumpria, quando muito, e 
quando de tal facto estivesse convencido, era 
sem duvida exprimil'-se de um modo dubita
tivo, e nno afiançar c1ue esta prolecçilo l'ôt·n 
prestada. A ai;serçno de que Na desnecessnrio 
apresentar documentos importo um privilegio 
a füvo1• do 11obr·e depuludo 1mra ser acreditado 
em mnteria tno grave unicamente pela sua 
palavra. Ora, s~ é c:crlo e tlmuonsll·udo que 
nem scrnpr1! o nobre c.lupnlado faz censuras 
justas e fumludas, ncnln.unu 1·azno descubl'o 
para que seja dispensado de apresentar os 
documentos que comprovem os factos que 
allega. 

Quando se discutia o voto de graças, eu tive 
occasião de mosll·ar que esta censura não tinha 
fundamento algum, e de dizer que, havendo no 
imperio quem suppuzesse que Oribes não era 
inteiramente affecto á legnlidade, no Rio Grande, 
a quem assim pensasse era sem duvida licito o 
desejar qualquer mudança no governo da -re
publica Orienta], sem comtu.do se poder con
cluir dahi que o governo favorecia de algum. 
modo aos inimigos do governo legitimo da re
publica. N10 ha facto algum que prove que o 
governo imperial protegesse a causa de D. 
Fructo ; ha vião razoes sim para que o governo 
imperial fosse muito circumspecto e reservado, 
e nl:lo quizesse suscitar desconfianças e anti
pathias naquelle estado; havia razão para que 
o governo brazileiro não désse ás autoridades 
daquelle estado a menor sombra de suspeita. 
A carnara sabe que uma das razões por que 
se tem mantido a rebellillo no Rio Grande é 
o soccorro que os rebeldes recebem ha muito de 
Montevidéo. ; não· quero · dizer com isso que o 
governo daquelle estado favorece os rebeldes, 
mas digo, que os rebeldes se têm man
tido p_or soccorros vindos da Cisplatina ; e 
se assim é, podia ter-se a opinião indi
vidual das vantagens que resultarião ao Brazil 
da substituição do go,•erno de Oribes por outro 
mais inclinado á causa da legalidade. 

Tambem se disse em outra occnsião que os 
cofres imperiaes fora.o abertos a D. Fructo ; 
oppodunamenle affirmei á casa que essa pro
posição era inteiramente falsa, e que D. Fructo 
não recebeu dinheiro algum do governo bra-

,:o,ro II 

zileil'O ; e que por ventura se algumas 
sommas havia.o si<lo despendidas, uma tal 
despeza teve por fim a acquisição de ca
vallos e outros objectos bellicos para armar 
as forças da legalidade que se achavão na 
Banda OriE!ntaJ. A, vista de taes explica
ções, que razões conjeclul'aes podia ler quem 
fez esta cen~ura ? Seria por não ter Q 
governo imperial accedido ao tratado pro
posto por Oribes? Eu mostrei qu.e só mn 
governo myope completamente em taes ma
terias, e desattento aos sagrados interesses 
do seu paiz, podia em tal conjunctura celebrar 
um tratodo de aUiança como o que se propunha, 
e disse mesmo que esse tratado encenava uma 
condi~no deshomosa para o Brazíl, qual a occu
pação previa do lerrítorio braz:ileiro. Mostrei 
mnis que uma alliança daqnella ordem nllo 
poqia deixar tlc sor muito pesada ao governo 
imi1e1·ial, porque, sendo aquelle estado o theah·o 
da gucrl'll civil, e havendo parti,Jos encami
çadns qne sr: disputavão o mando, o governo 
impetfal tel'ia ele sustentar a legalidade no Rio 
G11anúe do Sul e cm Montevicléo. 

O nohre deputado ce11suro11 ainda a admi
nistraçilo de 19 de Setcmbt·o por nilo ter tra
tado das indernnidades a que o govemo inglez 
é olH·igado pelas presas brazileiras ju Jgadas 
más na commissno mixta de Serra Leôa, afür·· 
mando que o governo se tinha conservado ·om 
inacção e não tinha attendido aos interesses de 
grnnde massa de brazileiros. Se o nobre de
putado tivesse procurado illustrar-se a este res
peito, leria conhecido que quando o gabinete 

. de 19 de Setembro expedio suas instrucçoes 
para as legações da El.ll'Opa, um dos seus pri· 
meiros cuidados foi recommendar este impor~ 
tante.assumplo. Posso mais assegurar ao nobre 
deputado que estes esforços se reproduzirão em 
differentes épocas,· e que o governo brazileiro, 
attendendo á importancia que o governo inglez 
dava aos artigos addicicinaes ajustados entre as 
duas corôas, não esperdiçou ~sta occasião para 
dirigir convenientemente as negociações a este 
respeito. 

Fallarei agora sobre ·a emenda de reducção. 
Disse o nobre deputado que eu tinha censurado 
·o ministro da corôa por ter adoptado esta 
emenda, e que tinha aesim mostrado len
dencías decid·idas para o disperclicio. Eu lhe 
pedi então que apresentassem a passagem do 

· meu discurso em que eu houvesse feito tal cen
sura. ao nobre ministro, mas elle na.o veio. ao 
reclamo e passou além, confessando-se . quasi 
réo convicto de ine:.:actidno. Eu não censurei 
o nobre ministro; expendi .apenas as razões 
em que ine fundava para rejeitar ·ª emenda. 
Permitta a carnara que eu produza algumas 
considerações para provar que a minha opinino 
nãO é inteiramente destituida de fundamento. 
Disse o nobre deputado que, qu,esquer que 
fossem as consequencias d·e suas ·censuras e da. 

101 
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energia com que defendia os direitos do povo 
e os dinheiros publicas, elle não lemia a in
dignaçllo e a sm, ha que sobre ellc pudesse 
cahir. Estranha linguagem! Quem poderia in
dignar-se cont.ra o nobre deputado por assim 
defender os direitos do povo? Eu concot'darei 
em que o nobre deputado se julgue um dos 
mais eioquenies defensores do povo: mas nrlo 
que seja o unico e zeloso defensor de taes di
reitos, porque reputo injuriosa. á camara uma 
ta1 peetenção. Ha aqui por ventura quem não 
acate e não defenda os direitos da nação brn
zileira? Por ventura todos nós não sentimos o 
coração palpitar pela prosperidcide e engrande
cimento da patria? Quem pois entre .nús cos
tuma estigmalisar o zelo patriotico do noure 
deputado? Senhores; a ouvir o nobt·e dep11tado 
descrever-se como a viclirna da pnlrin, eomo 
q uc tudo sofTrendo pelo bem do paiz, cu rne 
julgarin lranspol'lndo ú Gredu, e me pnl'cccríu 
então vôt· o eeld,re PisiHlt·nlo co11tando !':lCllS 

innumeros serviços no povo gl'q.;o e 111oslrnndo
llie strns cicntrixes. l•'eliznw11lt•, scnl1Mc.-:, m1 
!'aço a dcvidu jusllçn nos ::::e11li111c11lus do nob1·c 
deputado, estimo e111 g1·úo subido o seu p11ll'Ío
tismo: eslon, como toda n c11111at·n, convencido 
da sinceridade elas suas opi11 iües, e po1· isso 
r.ompraz-me respeitar s1rns op111:ües sem todüvia 
compartil-as, e antes cornbnlmdo-ns. 

Mas será verdade que u nação hl'n:dldra se 
acha sobremaneira carregada pelas despezas 
feitas com este ramo do publico serviço? Será 
verdade que ella deseja desoneear-se de taes 
despezas, que o nobre deputado figurou como 
um insupportavel carregnme? Será. verdade que 
e]la anhela por uma reforma nesta parte, e 
vêrdadeiramente deseja taes economias1 que 
aliás podem com prometter os seus proIJl'ios 
direitos e sua dignidade? Quererá ell.i com 
effeito taes economias? 

O SR. MoNTEZUMA :-Quer. 
O SR. MACIEL MONTEIRO :-0 nobre deputado 

é um dos orgaos do povo, mas não é o unico. O 
que me parece que o povo quer é que a nação 
brazileira seja dignamente representada nos 
paizes estrangeiros, e que a dignidade e o de
córo do throno imperial.não soffrão, apesar de 
todos o~ sacrificios, quebra alguma. E_nlt·rmdo 
na questão da economia, em o.utra occasirto eu 
já mostrei que a boa e digna administração do 
paiz é incompativel com a posição mesquinha 
que se quer dar ao nosso· corpo diplornatico. 
Eu disse na sessno passada que se não devia 
avaliar os ser'!i~os do corpo diplomatico pelo 
modo porque se avalião os serviços de outros 
empregados: mostrei ·que nos paizes mais 
ricos e opulentos os seus servidores mais quali
ficados internamente não tinhão os ordenados 
que. têm os diplomatas; e accrescentei que, 
quando se. tratava de estimar esses serviços, era 
neces!;.'ario tei· em consideraçllo nãç só o ser· 

viço do diploma.t::1, como a representação do 
paiz, que ch0 via estar em harmonia co1n a sua 
grandeza, esplendor e desenvolvimento. Esta 
propcsição foi fortemente contestada. 

O nobre ciepntudo entendeu que a minha 
opinião fa vorecià a espionagem, e que eu 
queria que os diplomatas . brazileiros fossem 
espiões, quando aliás eu ni:\o fiz m;'lis do que 
reproduzir os princípios profess~dos pelos me
lhores publicistas que têm escripto sobre a 
111ateria, e er11 particular o duque de Broglie 
no seu citado discurso, q11e é, sem d1ivida, mui 
digno de ser meditado, porque é talvez o mais 
lnrninoso quu se tern p11blicado sobre a ma~ 
teria. Lerei nrna passagem desse discurso. (Lê 
parte do cli.sc1ir.-;o pronnnciry,âo po1· aqncllc dwprn 
cm 23 ele Fevcl'eiru ele 18:33.) Já se vê pois 1p1e 
a rninl1:, opiuiuo uuo é rnuilo de:;at·r·azoada. 
Como 5e púdc infcl'ir portanto q11e eu qt1e1·0 
cstahcl1!cet· n cspio1rng1:m no cot'po diplomalico? 
l•:11 lerei 0111 ra passage111 e.lo rnesmo disctll'so, 
c111 que o 111cs1110 il lustre orador de Frun,~a es· 
!alwleve qt11; os cm1H·egados diplo11rnth:os que 
n!\o ltini os tnt!ios necPs:mrios para te1·e111 urna 
posiç~o brillianlc nu paiz onde se ael1D.o acre
ditados, srio obi-i3ndos a SCL'VÍt'-se desse pe· 
rigosu e intligno rneill de infornrnçno. (Lê a 
z;a.~saywi.) 

O que se deve querer porlanto é unicamente 
que ntlo haja legações superfluas, no que con
cordo; cumprindo com tudo ter em vista que 
muitas vezes pôde ser necessario estabelecel-as 
em tal ou tal côrte da Europa ou da America, 
e que o governo deve ler para isso os meios ne
cessarios. Muitas vezes acontece que negocios 
que se tratão directamente com um governo 
carecem de certa influencia e de certa direcção 
de outro governo ; é neeessario que tenhamos 
amigos poderosos, para que não estejamos ·de
baixo da tutela de urna ou outra nação. Para 
manter pois o equilíbrio no que respeita ás 
influencias externas, é rnister que nos não fur
temos ás relações amiga veis e benevolentes com 
os governos mesmo do norte da Europa, e por 
isso julgo que não devemos ter legações sómente 
em nações onde temos negocios a tratar : se 
não tivermos outr~s allianças que se possão in
teressar por nós em circumstancias espinhosas, 
talvez tenhamos de receber a lei de uma ou 
outra nação. 

O nobre deputado me descreveu hontem 
como antigo cavalheiro, embrnçarido· o escudo 
e sopezando a lança para defender o corpo 
diplomatico. A camat·a ouvio a síngeJeza com 
que me exprimi, e a nenhuma jactancia com 
que desempenhei a tarefa á que me propuz. 
Então eu disse que, sendo o corpo diplornatico 
censurado, eu me propunha a defender os 
seus foros, e o fiz mostrando que essa classe 
dos servidores do estado tinha até aqui· des
empenhado suas incumbencias de uma maneira 
satisfactoria. 
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Accrescentei demais algumas consideraçOes 
para mostrar que o corpo diplomatico era entre 
nós tão bom como podia ser; que a nossa diplo
macia era muito adolescente, que nQ.o tinhamas 
ainda historia de diplomacia, mas que entretanto 
o paiz havia já colhido dos seus trabalhos e 
diligencias algumas vantagens, pois que por 
tal roei.o ternos conseguido fixar certos pontos· 
da mais elevada importancia, não só no 
que respeita ao direito maritimo, como tambem 
em geral a outras partes do direito das 
gentes. 

Além disto, cumpre ter em -vista que o 
Bra~il ha de ter um porvir, e que ha de ser tão 
brilh,mte como é• proprio de um paiz tão rico 
em recureos naturaes , e que se impensada
mente cercear~os as despezas do corpo díplo
rnatico, e acabarmos assim essa unica e grande 
escola, o resultado necessario será não lermos 
para o fnlm·o homens verclalleiramente habili
tados para tratarem das questões que então se 
possao suscitar. Cumpre demais tomar em con· 
sideraça.o n inslabi1idude, mobilidade e contin· 
gencia da posi~:ão dos mernbros rlo corpo diplo· 
malico h1·azileil'o; se o corpo legislativo não fizer 
de tal se1·viço uma verdndeira carreira, cklermi· 
nando as habilitações, regulando ·os acccssos, 
dando-lhe ordenados sufficientes, não sei corno 
haverá homem de verdadeiro merecimento qoe 
queira dedicar-se a tal profissão. Esta razão deve 
servir lambem para attenuar alguma censura que 
se· possa t'azer ao corpo díplomatico. Admira, se· 
nhores, que o nobre deputado, dirigido corno se 
acha pelos principias de tão severa economia, 
não mandasse alguma emenda de reducção á 
outras repartições, e sim procmasse augrncntar
lhes o credito, creando novas despezns7 como, 
por exemplo, succedeu com o orçamento do 
imperio e justiça, onde se despendem mais 
de 8,000 · contos, e só acol'dasse da lethargia 
em que se conservou hoje que se discnte 
o orçamento mesquinho dos negocios estran
geiros l 

Os Sas. MoNTEZUl\rA E ÜTTONI : - Apoiado ; 
tem razão. 

O SR. MACIEL MoNTEIRO : - Eu não quero 
dizer que ha despezas superfluas em taes ramos 
do serviço publico ; entendo mesmo que não 

. ha ; mas quem gosta de economias em tudo as 
póde fazer, ou ao menos tentar. Maravilha 
ainda que o nobre deputado não aceitasse 
emenda de reducção de 20 contos de réis 
no ~redilo da repartição dos negocios estran
geit·os quando elle era ministro,.oppondo-seantes 
a que tal reducção pnssai:;se. Reflicta a camara 
que nessa época. as despezas do corpo diplo
matico não erão tão grandes, nem as necessi
dades do serviço publico reclamavão um al
garismo tão elevado em tal budget. Eu entendo 
que q11em quer ser nesta casa acreditado ares
peito dos bellos sentimeptos patrioticos que 

constantemente e com alarde professa, dev~ 
principiar por dar o exemplo, porque as palavras 
vollo e os factos ficão ; entendo mesmo que 
aqnelle deputado que não se tem compo1·tado 
sempre segundo os principias que proclama não 
só não me1·ece ser acreditado, como mesmo dá 
lugar a que se ponha em duvida a sinceridade 
das suas palavras. 

O SR. ÜTTONI :- Apoiado. 

O SR. MACIU MONTEIRO : - Sibi non cavcre 
et aliis con8ilium dare stult-um esse. 

Sou chegado, senhores, ao momento de fallar 
sobre a famosa questão da occupação fran
ceza do Oyapock, e a respeito lambem dos 
embargos que o ·governo imperial mandou 
que se não admittisseru a favor das sentern;as 
da commissão mixla sobre o trafico de afri
canos. 

O nobre dcputnrlo o Sr. Montc:mma prin
cipiou estn parle da sua fü.lln referindo-se 
a um discurso por mim profedrlo no prin
cipio da actual sessn.o, nl'fit'mamlo lmve1· cu 
<l ito que o gabinete tle 10 rle Selernhrn alé 
16 dt! ·A hril gnslám todo o lcm po cm 1n·oc111·nr 
documentos a res1Jeilo desta q11cstno. O nolwe 
depnta<lo nno póde descohl'il' no meu discmso 
semellrnnte proposiç!ío; mas so pot· ventura cu 
a tivesse avançado, a poderia facilmente sus
tenlar, porque e;·1tranrlo pnra a repartiçno, 
poucos ou nenhuns documentos enconh·ei que 
me pudessem verdadeira e profundamente il
lustrar_ nesta importante materia, e foi neces· 
sario que se empregassem diligencias mui 
nssiduas e multiplicadas para qne o governo se 
julgasse habilitado para resolver laes contes
tações. Havia mtiitas memorias escriptas e cartàs 
topographicas, de que na.o se tinha noticia na 
repartição dos negocios estrangeiros; foi, por
tanto, necessario collígil-os, encontrando-se 
muito valiosos documentos no archivo da le
gação porlugueza em França, que nos foi_ fran
queado. Mesmo na bibliotheca desta· côrte 
existião alguns escriptos sobre o objecto que não 
constavão na secretaria. Não seria de admirar, 
portanto, que o gabinete de 19 de Setembro 
gastasse algum tempo para se munir dos pre
cisos documentos, tratados e convenções qae 
têm connexão com a questão. Direi, ·porém, 
que eu nãO estabeleci tal proposição, bem que 
em parte ella seja verdadeira, como aca~o de 
cxpôr. 

Disse o nobre deputado que, sendo a · con
dição apresentada para a desoccupação da. 
margem direita do Oyapock a pacificação do 
Pará, estando esta província pacificada, nAo sane 
como a evacuação . das forças francezas nãO se 
tem ainda veriijcado. E' verdade que a occu
pação daquelle ponto teve lugar com o funda
mento de obstar-se á propagação da rebellião 
á Guyana Franceza, como foi conimunicado 
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officialmente pelo gabinete das Tuillerias; mas 
é verdade tambem que, apesar de ter o governo 
imperial si~ni_ficado á França que o Pará ~e 
acha trn.nqullhsado, e ter reclamado a evacuaçao 
dnc: pndn<:: rniJit:HP<l qnr~ €Stabe]ecêra TIO ter• 
rilorio brazileirn, tal evactrnção não se effoct.nou 
ainda, apesar das repelidas dilige1:-cias feitas 
oelo l!:Overno imoerial : havendo suscitado entao 
; - Fr~nça uma' nova· duvi?a, affirma~1do que 
aquellas terras lhe tinhão sido garantidas pelo 
tratado de Utrecht. 

O nobre deputado, referindo-se ·uinda a alguns 
tratados que leu, disse que a occasíào era uni
,~amPnh=> nronria nara se mandarem os com-
~~i;·s~;~i~t-c1~~- d;vem cuidar da delimitação 
definitiva das duas Goyanas, e que o governo 
havia confundido a auestão de direito com a de 
Posse ou para me ~xprimir melhor, os limites 

' ' . . E provisorios com os limites defirnt1vos. !..li penso 
que acamara se convencerá de que o nobre 
deputado está em erro. 

Pelo tratado de Paris, de 1814, po1· um dos 
arf.i<l'os da conferencia de Vienna, de 1815, e 
pel; tratado da restituição de Cayenna, de 
1817, etc., o tratado de Utrecbt foi revalidado. 
Pelo art. 12 do refel'ido tratado, a Grf!-Bre
tanha offereceu sua garantia ás duas corôas, 
que a acei tárao, ácerca da execuçao, validade 
e durar.ão do tratado de Utrecht. Ora, não sendo 
o rio .o"yapock inais um ponto indeterminado, 
e pelo contrario achando-se sua . emboca dum 
situada entre o ,1° e o 5º gráos de latitude septen
trional, como claramente o definem os tratados 

. de 1815 e 1817, e por outt·o lado tendo o go
verno francez occupado a margern direita do 
referido rio, e estendendo sua occu pação até o 2º 
ou 3º gráo do Equador, segue-se rigorosamente 
que o tnüado de Utrecht se acha violado pela 
França, e que sendo a · Inglaterr~ a garante 
da sua execução, validade e duração, neces
sariamente deve ser chamada a intervir em 
um tal estado de cousas, afim de tornar 
effectiva sua solemne promessa de garantia. 
A' vista do que acabo de ex:pôr, é mani
festo que o governo imperial procedeu como 

· devia quando exigio a citada garantia, que 
segundo Vattel, é um· verdadeiro pacto pelo 
qual um governo se compromette a prestar 
a outro o necessario concurso, afim de chamar 
um terceiro ao cumprimento das suas o~rigações 
ou promessas. Mas supponhamos um instante,. 
que nenhum direito é consagrado em tratad?s 
para· reclamar-se da Inglaterr~ a sua gara~tia 
ou intervenç!lo ; será verdadeira a propos1ç;:to 
de qne a mediação · da Gr1t-Bi·etanha só 
póde ser invocada quaQdo se tratar da 9uestno 
dos limites definitivos? Uma tal proposição eu 
a reputo contraria aos printipios do direito das 
gentes, e desharmonica com os factos referidos. 
na hi8toria diplomatica dos povos .cultos. 

Senhores, entre os meios admittidos e reco-

nhecidos por todos os governos pal'a terminar 
duvidas e contesta.ções, e as5in1 reraover 0s 
motivos de uma guerra, que· é sempre uma 
calamidade que se deve evitat', a mediação é 
sP.rn rlnvi~~ 11n1 dos mais usados e efficazes, e o 
governo qne o emprega está tão longe de ficar 
desluslrarlo, e de merecer o mais leve prasmo, 

. aue na ooiníM de oublicislas distinctos merece 
v'.erdadei;os elogio~ pelas sua:s disposições pa
cificas e conciliadoras. O nobre. deputado a 
quem tenho a honra.de respondee sabe muito 
bem que é em virtude da mediação que se lêrn 
aplainado graves contestações na Eu~o pa, par
ticularmente na confederação gel'nun1ca; e tao 
geral é o uso da mediação (que et~ chamarei 
instrumento de paz e de •conr,orclia), que as 
nacões mais fortes e militares se nao têm de-< . -
dignado de o adoptar. En já Uve or:easião de 
referir na casa qtw os Estatlos-Unidus empt·e
gárao a rpediaçao da Rus~;ia úc:el'ca do tr-atado 
de Gand, e que lambem admillirno a dos Paizcs
Baixos relativamente ao lralauo de 178:{. 

Pela modiaç11o se removerão as duvidas pe
cLrniarias da Fc•ança. com a já cilada Unin.o
Americana; pela 1nediaçào foi reconhecida a 
independencia e soberania da Belgica, . e ::;e 
npluinárão 11s duvidas sobre o tmtndu dos 24 
arlÍ"OS n.:lativamente ao LimbtH-go, L11xe111-
bmgo, e alg1ins outl'OS pontos; pela, rnedinçllo 
desde a pazgernl de 1814 se tem manl1do a lra1L
quillidadc da Europa por espaço de 15 annos, e 
se têm rernovido todas a causas de cunfLtgrnção 
e de guerra na Europa; pela rnediuç:10 se arran
járão as des:wenf;as do Mexico e da França, e 
mui provavelmente pela mediação se porá urn 
termo á gnP.rra da confedernçào Argentina com 
o gabinete de S. M. el-rei dos francezes. E por 
ventura, senhores, seria esse um meio nunca 
empregado pelo gabinete brazileiro para ar
ranjai: suas differenças com outros governos? 
O tratado de reconhecimento da nossa inde
pendencia tão gloriosamente s11stentada, não 
foi negociado com a mediaçào da Grã-Bretanha? 
Pol' ventura a convençao preliminar de paz 
celebrada com o governo de Buenos-Ayres não 
foi ainda ajustada com a intervenção da mesma 
potencia? Como pois .reputar injurioso e inef
ficaz um meio tal de concluir nossas davidas 
com a França? 

Ora, en~re _todas as nações da Europa ne
nhuma me parece no caso de mecliar com tanta 
vantagem em tal negocio como a Grã-Bretanha ; 
porquanto, a1ém de ter ella sido sempre uma 
fiel alliada d:a, monarchia portuguezà de. que 
fizemos parte, e se haver sempre prestado, como 
acabei de rnostr11.r, a conclllir nossas contes
tações com outras nações, os seus interesses 
commerciaes mui imperiosamente a chama.o 
a intervir em tal assumpto, por isso que, 
podendo-se o comrnercio francez insinuar p~lo 
meio mui fácil do vapor no rio Amazol}as, e 
estender-se aos seus confluentes, como, por 
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exemplo, os rios Xingú, Madeira, Tapajoz e 
mesmo o Solimões, e portanto senhoreat··se 
de todo o movimento mercantil da Boli via e 
dos outros estados visinhos, e mesmo: do Matto
Grosso, etc., força é que o governo -inglez não 
se descuide em arredar tal possibilidade, afim 
de nãO expôr o seu commercio feito pelo cabo 
de Horn aos golpes e depressão que em tal 
caso viria a soffrer. O qae acabo de expender 
não é senão uma hypothese que talvez nunca 
haja occli pado o espírito dos homens de estado 
da França ; mas é dever de todo o governo 
illustrado e pL·evidente acautelar taes successos, 
quando mesmo m:1nca tenhão de realisar-se. 

Passarei agora a .tratar dos embargos. 

Pela negociação de 1810 o governo portuguez 
se eompometteu a tomar medidas a respeito do 
trafico de afrieanos, e seja dito em honra desta 
naçno, que foi talvez a primeira que deu signal 
de grande desejo de terminar este commercio 
tão odioso, por isso que só. em 1813 a Suecia, e 
em 1814 a Dinamarca e outras nações concluirão 
convenções a este respeito. Pelo tratado de 1815 
o governo portuguez concordou com a Ingla-

. terra em abolir o trafico ao norte do Equador ; 
mas como não se estabelecêrão no tratado meios 
de tornar effectivas as suas estipulações, e in
convenientes apparecêrão na s1ia execução tão 
grandes que o governo inglez foi obrigado a votar 
300,000 libras para indemnisaçllo de presas jul
gadas más, houve o tratado de lfü7, no qual 
se tomárão as medidas que no de 1815 faltava.o, 
prescrevendo-se a norma dos pai?saportes que 
devino ter as embarcações que-navegassem. para 

· a costa d1Africa, indicando-se as autoridades 
que os devião assignar, e designando-se os 
pontos ao sul do Equador onde era permittidó 
negociar, por exemplo, na costa orientaldesde 
o cabo Delgado até a bahia de Lourenço Mar
ques, e na occidental de 8 a 18 gráos ; por esta 
mesma convenção. se creár·ão lambem com
missões para julgar os casos de contravenção ao 
tratado de 1816. 

. Em conseqnencia destas disposições, se ins
tallárão as commissões, e se expedirão as ins
trucções que as devião dirigir e que .ficárão 
_fazendo parte dos tralados. . · 

A' vista desta breve exposiçM, é evidente que 
taes commissões são tribunaes verdadeiramente 
excepcionaes ; que a sua natureza é toda especial, 
e que não se deveria admiltir outra marcha 
de· processo além da ·que se acha estabelecida 
nas instrucções referidas, visto que absurdo 
seria que a commissão do Rio de Janeiro jul
gasse segundo as regras do processo bra2.ileiro, 
e a da Serra Leôa, creada para _o mesmo fim 
e pelo mesnio tratado, observasse os principias 
de processo seguido na Grã·Bretanha. Mas 
não·· foi sómente, senhores, na generalidade de 
taes principias que o governo imperial achou os 
motivos justificavcis da n1cdida que adaptou : 

na letra. mesmo do tratado e das instrucções o 
governo descobria as ra~ões _valiosas do seu pro
cedimenlo. Porquanto, mandando o art. 8° da 
convenção de 1817 (ll) que as com·missões j11l
guen1 as causas que lhes forem apresentadas em 
conformidade d.is instrucções, que acompa
nbárão a mesma convençM: e dispondo estas 
no at·t. lº ( ze) qne o julgamento seja o mais 
sum mario possivel, e mesmo dentro do termo de 
20 dias ( se fôr possivel ), evidente é que a ad· 
missão dos embargos era contra a letra das ins
trucções ; accrescendo que no art. 3º das 
mesmas inst.rucções ( lê ) se marca o processo 
que se· deve seguir, e elle está longe de abonar a 
pratica dos embargos.-Enfü11, que1·endo as duas 
altas partes· contractantes ministrar ainda ás 
partes injustarnente julgadas um recurso, que 
aliás se póde dispensar ern julgamento desta 
ordem, que eu cónsidero arbitral, no art. 7º -
(U) o estabelecêrão da maneira porque o enten
derão conveniente. 

A' vista do qite acabo de expôr, não seria 
inconveniente continuar a admittir em taes 
processos uma pratica contraria á veL·dadcirf.1, 
á gem1ina intelligencia do tmtado P Creio que 
sim. Mas poderá alguem dizer: - Se por 
ventura era tal a intelligencia que eleveis ao 
tratado, como consentistes por algum tempo 
em uma pratica abusiva, e como mesmo re
sististes pi:>'r algum tempo ,s solicitações da Ic
gaça.o de S. M. Britannica: nesta côrte ? Eu res
pondo que uma das maximas mais saudaveis por 
que me dirigi, estando na administração, foi em 
materia de tàl natureza não proceder senão 
com a m:cessarfa pausa e muita circumspecção. 
A pratica estava admittida, e a admissão dos em
bargos ás sentenças é estatuida na legislação do 
paiz ; o objecto merecia pois ser profundamente 
meditado. Feito o necessario exame, e desco
bet"la a . v·el'dadeira intelligencia do tratado, 
eu acudi ás reclamações do governo inglez. 
A demora,. portanto, neste caso, explica-se 
optimamente aos olhos· de todos que sabem 
que uma ordem do governo impensada em os · 
negocios internos póde ser revogada por outra 
ordem do governo meditada ; mas uma vez 
feita qualquer concessão em as relações exte-

. ri ores difficilrnente se póde retrogradar, ou 
mesmo attenuar os seus effeitos, se por ven -
tura tal concessão foi prejudicial. · 

Não fallarei mais s@bre a· emenda do meu 
particular amigo deputado pela província da 
Bahia : direi sómente que na.o me parecêrão 
necessarias as explicações dadas pelo digno dew 
putado que hontern fallou ácerca das_ vistas 
'do seu nobre autor. Os sentimentos patrio
ticos do meu nobt·e amigo me são familiares ; 
sei que ella foi proposta na melhor inlenvão, e 
portanto di~pensava francamente que o nobre 
rep·resentante a quem tenho a honra de res· 
ponder vestisse a sua armadura e se constituisse 
o genero'So, mas inutil defensor do meu i:\ll.1.i~o, 
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Seja-me, porém, permiltidt) oppõr-me á tal 
reducçM, que julgo prejudicial ao serviço pu
blico, visto que póde surgir a necessidade de 
maiores despezas diplomaticas, e o governo se 
verá na rigorosa impossibilidade de desem
penhar convenientemente sua alta missão ; 
resultando t:1lvez o compromettimento do paiz, 
ou mesmo a necessidade de um consideravel 
accrescimo de despezas futuras que se pode
rião evitar; de maneira que longe de haver 
uma economia, não .haveria realmente senão 
um excesso de despeza. Por taes razões, voto 
contra a emenda do nobre deputado. 

Dada a hora, o S1·. presidente, depois de 
informar á carnara que havia officiado ao go
verno, · pedindo dia, lugar e hora, em qne 
deve ser recebida a deputação que ha de saber 
onde, e quando terá lugar a sessão do encer
ramento_ da presente sessao 1égislativa, adia a 
discussão, dá para ordem do dia a mesma, 
e levanta a sessão ás 3 horas da tarde. 

Sessão e01. ~8 de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. MARCELLINO DE BRITO 

(1º seeretario) 

SUMIIIARIO. - Expediente. - Recla'lnações dos 
subditos po,·tuguezes e brazileiros. Requeri
mentos. - Ordem do dia. - Eleições de ,8er
gipe. _Discurso do Sr. ]J,Jarcellino de .Brito. 
Votação. - Orçamento dos eetrangei,·os: Vo
tação. 

A's dez horas da manhã faz-se a chamada, e 
1ogo que se ren ne nu mero legal de Srs. depú • 
tados, abre·se a sessão, lê-se e approva·se a 
acta da antecedente. · 

FaltAo com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Alencar, Coelho Bastos, Nunes Ma
chado, Carvalho de Mendonça, Monte, Sebas
tião, Cintra, José Gonçalves l\fartins, Freitas, 
Bustamante, Alcihiades, Pinto Coelhot Gomes 
da Fonseca, D. José, Amujo Vianna e Rezende; 
e sem ella o Sr. Francisco do fü•go. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 3º SECRETARIO (servindo de 1°) dá conta 
do e:,.pediente, lendo os seguintes officios : 

Do secretario do senado, participando que o 
senado adaptou, afim de dirigir á sancção. 
imperial, a resolução desta c,mara, que ap
prova a pensão concedida a Antonio Joaquim 
Nunes.-Fica acamara inteirada. 

Do mesmo secretario, enviando· a seguinte 
proposição do senado, creando um cur.so de 
çstudos el~JOentares em lodo oimv~i:io.( 

« A assembléa g~ral legislativa decreta : 

« Art. lº. Haverá em todo o imperio cursos 
de estudos elementares em circulos para · esse 
fim destinados. 

a A1t. 2º. Nestes cursos ensinar-se-hãÔ ele
mentos de· historia natural, pliysica e chimica 
em ç.ma E;Ó cadeira ; elementos de geographia, 
noções de geometria pratica, applicada ás artes e 
officios em outra cadeira; metaphysica, logica 
e philosophia moral, contendo não só a tbeoria 
desta sciencia, mas o direito natural e politico 
em outra cadeirá ; terminando-se o estudo 
pela lição do codigo penal. 

<e Art. 3ª. Haverá um substituto para todas 
estas cadeiras. 

« Art. 4º. Sómente na côrte e nas capitaes, 
onde ha cursos juridicos e acA.demias medicas, 
cont.inuaráõ a ser pagas pela caixa geral as ca
deiras até hoje pagas pela mesma. 

cc Art. 5°. O governo nas capitaes das pro
v-incias que actualmente as não lêm, creará 
cadeira.:; especiaes : uma de sciencias physicas ; 
outra de arithmetica, geometria e algebra; outra 
de philosophia racional e -moraJ ; j1mtando o 
estudo de geometria á cadeira, que melhor pude·r 
desempenhar esse ensino, nas quaes se ha
bilitem os mestres pat·a os cursos nesta lei 
determinados. · 

« Art. 6º. Em cada provincia, precedendo in
formação' dos respectivQS presidentes, o go
verno marcará um !:Ú circulo destes estudos 
elementares;· logo porém que hajAo mestres 
sufficienles, o governo proporá á . assembléa · 
geral a creação de mais círculos, segundo a po·
pulação e suas necessidades. 

« Art. 7º. O governo determinará provisoria· 
mente ordenados aos mestres, e ihes submi
nistrará os inslrnmentos indispensaveis. Orrle
nará estatL1los e formação de compendios, tendo 
em vista a que neJ1e::; se ensinem sómente os 
elementos necessarios, e que tenhão a maior 
applicação pratica aos usos commnns da vidi;1. 

cc Art. 8". O governo pela primeira vez, no
meará professores nacionaes ou estrangeiros 
para as cadeiras creadas pela presente lei ; nas 
vagas, porém, serão ellas providas por co.ncurso 
na fórma até aqni praticada para objectos seme-
1 hantes. 

cc Art. 9°, O governo, .na seguinte legislatura, 
participará ú assembléa geral ·de tudo isto de 
que fica encarregado, ajuntando as ob!!ervaçOes 
que julgar convenientes, afim· de ser definitiva
mente approvado. 

cc Art. 10. Os professores serão jubilados depois 
de 25 annos de bom serviço com o ordenado 
por inlbiro ; quando, porém, tendo bom serviço 
se inhabilitarem para continuar a prestal-o 
antes d~ completarem os 25 anrios, sera.o jQ• 
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bilados com o ordenado cotrespondente aos 
annos àe serviço que presiárão. 

cc Art. 11. Para qualquer emprego, tanto de 
nomeação, como de eleição popular, excepluados 
os mHcados na constituição, preferirá o cidadão 
que se mostrar habilitado neste curso de estudos, 
á vista de certidões dos professores, que de
clarem haver elie frequentado os mesmos, com 
algnm aproveitamento, excepto concorrendo 
com pessoas que tenha.o iguaes ou s1Jperíores 
esiuàos. 

cr Art. 12. FicM revogadas todas as dispo
sições em contrario. 

1r Paço da camara dos deputados, 2/l de 
Agosto de 1839.-Dfogo Antonio Fe'('j6, presí
dente.-João Antonio Rodrique8 de Oa.rvrLlho, 
l'' secretario.-Francisco de Soiiza Paraíso, 2" 
secretario. ,i 

Vai a imprimir. 

Do ministro do irn perio,. remettendo a copia 
do dcc1·eto do 17 do corrente, e documentos 
que lhe silo relativos, pelo qual se concede a 
D. Rita de Cassia Rodrigues, e D. Josepha de 
Leonissa Rodrig11es, filhas do tenente-general 
Manoel Jorge Rodrigues, e D. Maria da Con
ceição Rodrigues, como cessionarias de seus 
pais, pelo que pertence aos serviços de seu fal-

·Iecido irmã.oi o capitão Jeronymo Herculano 
Rodrigues, a pensão &nnnal de 240$ a cada 
uma.-A' comrníssão de pensões e ordenados. 

Vno á imprimir, e depois á commissM das 
assembléas provinciaes, os actos legislativos da 
assembléa da provincia <la Parahyba, promul· 
gados no corrente annó. Têm o mesmo destino 
os actos JegisJativos da assembléa provincial 
das Alagôas promulgados na sessão do corrente 
armo. 

Vão á cornmissão de petições, para lbes dar 
o conveniente destino, os requerimentos dos 
desembargadores Francisco de França Miranda, 
Manoel de Assumpção e Silva. e outros. 

Lêm-se e approvão-se os seguintes pareceres: 

« A commis~ão de agricultura, industria, 
com merciu e artes requer que se exijão do go
verno: lº, ,uma copia do contracto celebrado 
em 22 de Abri] de 1836 com a casa de Tar
rand Thomaz, á respeito da companhia dos 
paquetes de vapor: 2º, uma conta demonstra
tiva das quantias a que têm montado os portes 
das cartas conduzidas pelos paquetes desta 
côrte, para as províncias até o Pa1'á, e vice-
versa, . 

11 Paço da camara dos deputados, 28 de 
1889. - Ferrefra Penna. - F. Gomes de 
Cam,po8.·» 

11 Forl\o presentes á com missão de dip1omacia 
dous officios do Exm. ministro e secretario de 
estado dos negocios est!'angeiros, datados de 
25 de Março. e de '13 de Agosto do corrente 

anno, o 1 º cobrindo a copia de uma proposta 
que em :Março ào mesmo anno fizera ás côrtes 
portuguezas o respect1 vo ministro visconde de 
Sá da Bandeira, afim de ser habilitado com o 
credito necessario parn pagamento aos subditos 
bl'azileiros, das quantias liquidadas pela com· 
missão mixta brazíleira e portugneza, em vir-
t11rla tlll h,,:,f,c,,ln. ,~., 90 rln i\,.,,-,cf,.,_ ,..:i= 1 Q')f- ~ 
l.,l.A\,,11-, 'l-'V LIU.LUU\J t_.n.., .;Jf./ '-A'l,,, .L~5v,;:av :tAÇ ..l...Ua:.u, t::; 

bem assim dos juros vencidos e que se ven
cerem ; e o 2° cobrindo tamhem por copia uma 
nota sobre o mesmo objecto da legaç!lo portu
gueza 11e3ta côrte, reclamando o mesmo paga
mento aos subditos de S. M. Fidelissima, e 
fazendo reflexões sobre o uarecer aue a tal 
respeito cléra, em 26 de Setembro , do -an;;~ 
passado, a commis~ão de diplomacia, pr(lpondo 
uma resolução tendente a habilitar o governo 
imperial para o pagamento das reclamações e1n 
questão. 

<< A comrnissão, nada encontrando nos refe
ridos docurúentos que possa modificar a sua 
opinino sobre o mesmo assumpto, julga dever 
limitar-se a recomrnend:ir a discussao daquelle 
parecer, n:lo só para que tenha plena execuç~o 
o ll'ntado celebrado entre as duas corôas, como 
tambem para evitar novas queixas da parte da 
legaçao portugueza, que sem duvida se teria 
abstido de as manifestar se melhor houvesse 
attendido ás caus;;'ls ex traordinat"Ías que têm 
estorvado a conclusãu deste negor:io, apesar dos 
esforços do governo brazileiro em termina]-o: 
reservando-se a mesma commissào para mostrar 
em ocr.asião competente que o aibitrio por ella 
suggerido de se satisfazerem as reclamaç"ões dos 
subditos brazileiros pelo thesouro do Brazil, 
deduzindo-se a respectiva impor-tancia das 
sommas porque elle é responsavel a Portugal, 
em nada be oppõe ás· disposições do referido 
tratado, como infundadamente pretende a men
cionada legação, estribando-se em que o tratado 
estipulou que o governo de Portugal pugasse 
aos subdilos brazileiros, e o do füazil aos por
tuguezes os pr€juizos que se liquidassem ; pois 
que no fundo da questão é isso mesmo o que se 
faz, e o arbitrio proposto só diz respeito .ao 
modo de se isso fazer mais commoda e vanta
josamente aos dous governos e ás partes in
teressadas. 

<e Conclue, pois, a commissão que nada tem 
de novo a propôt·, senCo que entre em dis
cuss!lo aquelle parecer de 26 de Setembro do 
anno proximo passado. 

« Paço da camara dos deputados, aos 23 de 
Agosto de 1839.-Àiireliano de Souza e Oli
veira Coutinho.;__ À. P . . Jfaciel Honteiro.
Et1,staquio Adolplio de Mello Mattos. » 

Lê-se e approva-se ~ seguinte : 

<e Requeiro que se peça ~o governo que re
metta a esta camara as cópias dos relatoríos 

· dos tres officiaes que tomárão contas - a 'Albino 
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808 SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1839 

Gomes GuerL·a nos annos de 1821 a 1826, e 
se consta a existencia na contadol'Ía dos papeis 
1·emettidos á camara dos Srs. deputados, apre-

. sentados na mesma pelo Sr. José Clemente 
Pereira·; tudo com nrgencia.- Cam,eiro da 
(.}unlia. » 

Lê-se, e vai remetlida á mesa por votação 
da camara, a seguinte indicação: 

« Achando-se quasi concluida a sessão do 
presente anno, e ainda. não estando concluida 
a discussno: do projecto de lei do orçamento, 
requeiro que os orçamentos da despeza de cada 
um minislerio, que já passárão pela segunda 
discussao, entrem em terceira, e, concluida ella, 
remE;tla-se para o senado, afim de que o m.esrpo 
possa ir fazendo, e poder no pouco tempo que 
resta conclufr este trabalho. : .' . 

« Paço da camara d~s deputados, 23 de Agosto 
de 1839.-Castt·o e Silva. » · 

O Sr. Navarro pede a palavra pela ordem, e 
propõe a urgencía para que entre em discussão 
o parecer a quP. se refere o que se acaba de 
ler da commissllo de diplomacia, mostrando 
o direito que têm as partes interessadas de 
haverem essas quantias de que ha tanto tempo 
se acha.o privadas. Mostra a necessidade que 
ha da camara· tomar uma deliberação sobre 
esle r1egocio, pois que envolve direitos de 
tantos indivíduos que são já ha tantos annos 
prejudicados. 

Manda á mesa o seguinte: 
« Requeiro que depois d e concluida a dis

cussão do parecer sobre as eleições de Ser
gipe, se trate immediatamente do parecer_ da 
commissão de diplomacia sobre as reclamações 
dos subditos portuguezes e brazileiros. -Na-
varro.,, 

A urgencia é apoiada. 

O Sr. Andrad.a Machado approvará o re-' 
que1·iinento de urgencia se acaso o seu autor lhe 
quizer fazer uma modificação, isto é, que a 
urgencia terá lugar depois de acabada a dis
cussão das eleições de Sergipe ; sendo assim, 
votará por e11á •. 

O Sr. Alvares Machado deseja saber quando 
foi que a cormnissão deu o seu parecer sobre 
este negocio. 

se trate do projecto de eleições, sendo esta a 
primeira 'urgencia. · 

O . Sr, Ferreira. Penna.· nl:10 se oppõe ao re
querimento, mas observa _que· elle na.o deve 
preterir as emendas do senado á lei de fi
xr1ção de forças de terra, e ao orçamento, mate
rias 11ue têm de entrar na primeira e segunda 
parte da ordem do dia. 

O Sr. Alvares Macha.do, persuadido de que 
o govemo, penetrado das necessidades do paiz, 
ha de prorogar as carnaras, julga·que ha tempo 
para se tratar do projecto de lei de eleições ; e 
que por consequencia se póde approvar o re
quedmenlo do Sr. Navarro. 

O Sr, Navarro sustenta o seu requerimento, 
lembrando que as pessoas de cujas reclamações 
trata u parecer da commissllo estno privadas do 
sell direito ha 16 annos; que a justiça dos re
clamantes é inconlestavcl, e que nno deve ser 
por mais tempo demorada. 

Dá-se poL' disculiúo o requerimento, que, 
posto a votos, . é rejeitado. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do parecer da com
missa.o especial sobre as eleições de Sergipe, · 
com as emendas apoiadas. 

O Sr. Ma.roellino de Brito ( deixo, a cadeira 
de p1·esidente, que é occupada pelo St. Alvares 
do .A1nara.l, 3" secretario) :-Sr. presidente, ria.o 
admira, e eu mesmo esperava qúe o Sr. depu
tado que ultimarr:,ienle fallou me dirigisse. novos 
inEllltos, novos ataques; pois que é o costume do 
Sr. deputado, rJue nãO poupa a pessoas as 
mais respeitaveis, nem mesmo aos seus maiores 
amigos; o que admira, porém, é que o St'.. de
putado seja aquelle que accuse nesta casa a seus 
collegas dt falta de moderaç~o e comedimento 
em suas expressões, quando são por elle conti
nuamente invectívados : como se os seus col
legas. assim tratados, éstivessem promptos a 
soffrer e a supporlar ém silencio os insultos que 
este Sr. deputado lhes queira dirigir. 

_ O SR. PACHECO: - Peço a palavra para ex
plicar. 

O SR. MARCELL1No DE BRITO: -Se horl'orosa 
foi a minha conducta, como declarou o Sr. 
deputado, defendendo-me de ataques e aceno SR. ALVARES MACHADO acha o requerimento sações feitas po1· elle, quão horrorosa não deve 

muito razoavel, mas com .a limitação proposta ser considerada a conducta do nobre ex-pre
p~lo Sr. Andrada M.achado. · sidente quando encetou esta discussão, lan-

0 Sr. Carneiro da Cunha, comquanto ache çando-me invectivas, nno havendo eu ainda 

\ 
O SR. NAVARRO :-Em Setembro do anno 

passado. 

· valiosas as razões apresentadas pelo nobre tomado par~e na· discussão, não tendo dito 
autor do requerimento, eomtudo mais valiosas cousa alguma? Se o Sr. deputado se limitasse 
a_cha as que ha para se tratar da lei de a combater o voto em separado, estava com effeito 
e}eições; por isso deseja que, depois da coo- eµi seu àireito; mas elle trouxe factos muito 
clusao do orçamento e da questão de Sergipe,_, - alheios da questão, factos antigos da minha_ ad-

f,· 
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min islração ; eu nll.o podia conservar-me silen
cioso. De novo fui insultado pelo nobre ex-pre
sidente do Sergipe no ultimo discurso que fez 
á cam ara, e por c:onsequenria sou obrigadc, a 
entrar ainda nesta po1emica, po1emica que de 
certo uno se conforma de maneira alguma com 
os meus sentimentos particulares, nem com os 
principios da minha educayão; tratarei pois de 
ser o mais breve possível. 

Principiou o nobre ex-presidente dizendo que 
eu pretendi illudir a cãmara quando apresentei 
aqui' factos que elle disse tirados de minha 
cabeça. Eu já disse que os factos que apresentei, 
pat·te delles se deduzião dos proprios officios do 
nobl'e ex-presidente, e que a respeito de outros 
tinha informações que combiuavão inteira
mente com aquillo que o nobre ex·pl'esi<lente 
aqui disse na camara. Para mostrar á camara 
que não tirei nada de minha cabeça, vou ler 
alguns trechos de cartas que tenho de pessoas 
muilo fidedignas, a respeito de laes eleições ... 
(Lê.) . 

O SR.,PAcHECo :-De quem é essa carta? 

O SR. MARCELLINO DE BRITO :-Não apresento 
o aulor, porque nno quero vel-o sacrificado; o 
Sr. deputado bem sabe a justiça que ha em 
Sergipe. (Apoiados.) Aqui está outra cai·ta. 
(l.,,ê,) Além disto ha impressos sobre estas 
eleiç!}es ; por consequencia não inventei cousa 
alguma. Mas eu disse que esses Cactos com
binão com o que disse o Sr. ex-presidente ; e 
pergunto eu :-A respeito da reunia.o da guarda· 
nacional na -villa de Larangeiras, não confe8sou 
elle que a houve? E' verdade que disse que 
era para revista, mas: que revista? Não disse 
elle mesmo aqui que o~ guardas nacionaes não 
tinhno armas, não estavão fardados? Em que 
pois devia· consistir o, exercicio desta guarda 
nacional? Demais, estando o Sr. ex-presidente 
tora da villa, as informações que teve forão de 
pessoas que devo suppõr suspeitas, forão desse 
commàndanle da gua1·da nacional, que de certo, 
não havia de dizer que os gu'ardas nacionaes 
enlrárão debaixo de fórma dentro da igreja, que 
forão presos 8, por cau.sa de listas, ele. 

A respeito do Rosario do 'Cattete, o que disse 
eu ? Disse que o juiz de paz _ que presidia á 
mesa foi mandado retirar ao 3º dia, e substi
tuido por outro i este' facto é verdadeiro, porque 
,o Sr. ex-presidente aqui o expôz, por esta 
maneira. (L~ a parte respectiva do discurso do 
Sr. Pacheco.) A representaçno do parocho e do 
prefeito foi bastante para que se lançasse da 
~nesa o juiz sem mais exame, sem mais in
formações. Dizem que estava pronunciado; não 
sei se estava, parece-me que não, mórmente 
havendo uma decisão anterior do mesmo ex- . 
president~ em favor do juiz de paz. 

Outra cousa que eu disse,· e que muito 
affligio ao Sr. ex-presidente, foi-q~c elle tinha 

TOMO li 

decidido questões de uma mesa ; elle nega isso, 
e cu passo a mostrar o mesmo officio do nobre 
ex-p1·c::;idente. (Lt.) Eu devo acreditar nas 
palavras do nobre ex-presidente ; elle é que 
dfa que decidio a duvida, e ordenoJI que a mesn 
não mais suspendesse os seus trabalhos, 
quaeequer que fossem as duvidas que occor
ressem. 

A respeito da freguezia do Soccorro, disse o 
Sr. deputado que eu devia recorrer aos seus 

, oflicios. Eu servi-me de suas propias palavras,. de 
suas expressões, e por isso nAo posso ser accu
sado de leviano. 

Quanto ao que disse de Itabayanin'ha, eu 
tambem servi-me das expressões do nobre 
ex-presidente, como se vê no seu discurso 
impresso. 

'A respeito da freguezia da Divina Pastora, o 
que eu dis:;e foi que o pal'ocho linha abandonado 
a meza, pol'que não quizera.o que elle tivesse a 
influencia que a lei lhe dá ; a lei determina que 
o jlliz de paz, <lo accordo com o parocho, pro· 
ponl1a as pessoas que devem compôr a mesa ; 
e logo que o parocho se oppunha a que esle ou 
aquelle fosse proposto pelo juiz de paz, este de
vel"Ía confet·enciar com elle ; na.o devia o pa
rocho ser tratado com insultos vela gente do 
outro partido, a ponto de se ver obrigado a re
tirar-se da mesa. 

Ora, a respeito de outras infracções de lei, 
eu mostrei que ellas se continha.o nas proprias 
providencias do nobre ex-presidente, rujos offi
cios li ; mas o nobre ex-presidente, confessando
as, tratou de justificai-as com as circumstancias, 
porque emfim não devia confessar que tinha 
commettido infracçoes de lei sem causa. Eu 
portanto nD.o quiz illudir acamara de maneira 
alguma ; o nobre ex-presidente é quem quiz 
illudil-a e ao publico, procurando descul_par e 
encobrir as miserias que houve nestas eleições. 
Se eu quizesse usar da iiiesma liberdade do Sr. 
deputado, apresentando aqui conversações parti
culares e outras cousas semelhantes, poderia 
muita cousa dizer ; mas limitei-me a apresentar 
factos que eslao consignados nos proprios 
olficios do nobre ex-presidente, e que f'orilo 
, confessado~ por elle, como a camara é tes
temunha. 

O que lambem aftligio muito ao nobre ex· 
presidente foi dizer eu que elle parecia orgão de 
um partido. Quem me autorisou a usar cesta 
expressão foi o mesmo nob1·e ex-presidente ; foi 
elle que nos disse .que tinha dado apoio legal a 
mri partido : explicou-se depois ; r,rns a verdade 
sempre apparece, ainda que a queirao encobrir. 
O nobre ex-presidente disse que 'deu apoio legal 
a um partido, e apresentou-se aqui defendendo 
todos os abusos, todos os desvarios desse par
tido, usando das mesmas phrases que se acha.o 
nas representações que aqui vierão, apresentando 
uma emenda para .que O!ii eleltqres que elegerão 

102 
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o senador sejão os competentes para eleger os 
deputados. Ora, á vista de tudo isto, C?mbina_dos 
os factos '-!Ue apparecêrão, não poderia eu dizer 
qne o nobre ex-presidente Linha sido orgao de 
um partido ? Na.o foi pois invenção minha ; são 
illaçües e dcdncções de fados, sllo illuçõcs e de
t..lucções daquillo mesmo que o Sr. deputado 
disse nesta casa. 

Mas elle quiz tirar uma desforra dizendo que 
era eu que havia ~ido orgão de um partido. 
Já declarei á camara que não pertenço a par
tidó algum de Sergipe ; mas suppondo que 
pertencesse a um partido ( o que nao me es· 
tava mal, porque não sou administrador da 
provincia ), não tinha dcshonra alguma em · 
pertencer a esse que é composto de proprie
tarios independentes, que na.o andão mendi
gando empregos nem favores do governo : esse 
partido que o nobre ex-presidente quer es
tigmatisar com o ferrete de anarchistas e revo
lui::ionarios. 

Outra desforra mais miseravel do nobre ex
presidente foi dizer que eu é que tinha sido 
presidente de partido. O Sr. deputado. está 
muito mal informado das circumslancias de Ser
gipe ; estêve alli dous mezes e meio, e de certo 
não ouvio com imparcialidade a todas as pes
soas de Sergipe, por que seni'!.01 saberia que es;:;es. 
dous partidos na.o existião no tempo da minha 
administt·ação ; saberia que elles apparecêrão 
em 1836 por occasião das eleições, e que eu 
sahi de Sergipe em principios de 33; então as 
pessoas nolaveis e de ambos os partidos que 
hoje existem esta vão ligadas com migo_ em intima 
amizade; esse mesmo vice-presidente foi muitas 
vezes meu hospede em palacio. Disse-se que. 
de urn desses partido~ erão membros cunhados 
meus ; verdade é que tenho 5 cunhados em 

· Sergipe ; mas elles nunca recebêrão favores do 
governo, nunca reclamárão empregos, nem na 
occasião em que fui presidente, nem depois; 
nem tinhão esses meus cunhados no tempo 
de minha administração motivo algum de ini
mizade áquelles do outro partido que depois 
appareceu. · 

Tambem enganou-se miseravelmente o nobre 
ex-presidente quando disse que eu influi para 

. ser deputado, e não o consegui. Quan()o se 
füerão as eleições em 1833, eu ntlo estava na 
presidencia ; por consequencia ainda quando 
quizesse usar da influencia deste cargo, não o 
podia. Demais, saiba o Sr. deputado que eu· 
sigo o principio de que o governo não deve 
ingerir-;,;e nas eleições ; que a eleição é o 
unico meio que tem o povo de ter parte na 
confecção das leis ; a eleição é do povo e não 
do poder ; por consequencia, eu nunca me 
serviria do · lugar de presidente para ser 
nomeado deputado, por mais desejo que ti· 
vesse, por maior honra que sentisse ern ser 
cldlo. 

Disse mais o SL'. deputado que eu era odiado 
na provincia. l\'Ias quaes são os factos com que 
prova essa sua proposição ? Trouxe como prova 
o não ter sido eu ell!ito. Ot·a, senhores, o na.o 
lei· sido eleito (e eu já ueclarei a maneirfl pol' que 
se fizerão essas eleições) nno é pl'Ova de que eu 
era objeclo de adio ; muitas vezes as cabalas, 
os partidos us/\o de tacs meios, que as oleições 
se fazem de maneim que não si:10 a expt·essão 
da vontade do povo i e neste caso ninguem se 
póde considerar odiado pelo povo, ou com falta 
de merito, por não seL' eleito. Mas diz ainda o 
Sr. ex-presidente, que eu era odiado, por isso 
que não mereci a confümça da provir1cia. ,Ne~sas 
eleições não fui, com effeito, eleito, mas fui 
ta.o odiado, que depois que sahi da provincia 
tive um diploma de membro da assembléa 
provincial. 

Disse mais o S1·. deputado que a minha 
administração tinha sido desastrosa. Desas
frosa corno ? Por ventura o nobre ex-pc·e
sidente attribue-me o extravio dos dinheiros 

. publicos ? ... 

O SR. PACHECO:- Na.o .. 
O Sa. MARCELLINO DE BRITO :- Aconteceu no 

meu tempo o celebre roubo do cobre? Todas 
essas cousas forão poslei'iores ao meu tempo ; 
qllando lat·guei a pl'esidencia deixei esses 400 
contos· na Bahia, que depois forão repar
tidos por particulares, em cujas mãos ainda 
andão, e roem haverá meios de os recolher. 
Foi desastrosa a minha administraç!to, sim, 
mas para os anarchistas, para aquelles que 
pretendião acabar com as nossas institui-

- ções, e ap1·esentar uma nova fórma de go
verno; para esses foi desastrosa a minha admi
nistração, mas não para a província de Sergipe. 
Quando fui para aquella provincia,- tinha alli 
occorrido uma des0t·dem semelhante á da pro
vincia da Bahia: tive a fortµna de que em. 
todo o tempo que alli estive não houvesse al
teração alguma 110 socego publico, foduna que 
não attribuo á minha gloria, mas ao bom senso 
dos sergipanos, ás pessoas mais gradas, que 
alli querem a ordem : ajudado por semelhantes 
pessoas, pela maioria da população, ajudado por 
essa tropa que o Sr. deputado chama insubor
dinada, sustentei, com effeitoJ a ordem . 

Mas disse o Sr. deputado: -Os soldados do 
nobt·e ex-presidente andavão armados de ca
cetes commellendo desordens.-0s soldados de 
então era.o muito disciplinados, não er!l.o elles 
que anda vão armados de cacetes commettendo 
desordens ; quando aqai na côrte, na Bahia, e 
em outras muitas provincias, a insubordinação 
da tl'opa era geral, a tropa alli conservava-se su
bordinada, e o que mais é, o batalhão 20, que 
tinha comrnettido desordens na Bahia, e foi 
mandado para alli, foi contido por essa força 
disciplinada que havia na província. 

Outras co!lsas poderia eu dizer dos perma-
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· _nentes de hoje na provincia de Sergipe, que 
são os que fazem assassinios, commellem 
roubos, etc. ; mas não o digo, nem é cul pnda 
a maioria desta força dos crimes de uns poucos 
de individuos. Mas o que é mui lo notavel é a 
maneira porque o Sr. ex-presidente quiz des
culpar os devedores da fazenda publica. Disse 
elle que o governo deu-lhes o dinheiro e por 
consequencia fizerão el1es hem em aceitar. Ora, 
isto é que é uma boa maneira de desculpar ! 
De certo que o governo incumbia aquelles 
homens de uma commissllo : elles devino re
ceber esse dinheiro para o entregar na the
souraria da provincia, e não para fabricar 
seus engenhos, etc. ; mas emfün preciso era 
desculpar o vice-presidente da provinda, que 
recebeu parte deste dinheiro e o está comendo ! 

A camarn está ~om eITeito fatigada, não quero · 
tomar-lhe mais tempo ; e sem duvida nilo diria 
mais nada, se nno fosse de novo provocado, in
sultado. Concluirei dizendo que por maiores 
defeitos que o nobre ex-presidente queira achar 
em mim, por mais pechas que queira pôr na 
minha pessoa, ao menos nunca me ha de cahir 
a nodoa de que fui commissario de eleições. 

O. SR. PACHECO: - Peço a palavra para. me 
explicar. 

MuITÃs VozES : - Votos, votos, votos. 
O Sn. PAm-IECO ( em pé) : - Peço a palavra 

para me explicar. 
· MUITAS VozEs: -Votos, votos. 
Os SRs. MoNTEZUMA e ANDRADA MACHADO : -

Peço a palavra· pela ordem. 
ÂLGUMAS VozEs: - Não são admissiveis ter-

ceiros discursos. -
O Sa. PACHECO : - Eu tenho direito de ser 

óuvido; como deputado, tenho direito de dar 
explicações ; e esse direito ningueri:t m'o póde 
tirar. 

O Sn. PRESIDENTE : - Darei a palavra ao 
nobre deputado cingindo-se elle ao regimento. 

O Sa. PACHECO ~ - Sin1, eu só quero ex
plicar dous ou tres factos. 

O Sa. PRF.SIDENTE, · ]endo o arti!?,o do regi
mento que_ se refere a explicações, diz: - Isto 
não é explicar factos. (Apoiados.) 
· O SR.· PACHECO : - Como ? ·o nobre presi

der1te já sabe o que eu vou dizer? Pois eu de
cl~ro que vou, nos termos do regimento, ex
phcar factos que não forão endendidos pelo 
Sr. 1 º secretario. Deixe-me pois V. Ex. fallar ; 

. se não estiver na ordem, chame-me a ella ;- obe
decerei, resignar-me-hei ; mas ninguem póde 
impedir-me de fallar.!.. ( Gmnde runior.) 

. Bem, já que mto posso fallar, me limitarei a 
à1_zel'.' que nunca foi meu costume injuriar _a 
nmguem, e menos a amigos meus, como disse 
o Sr. deputado só com o fün d~ insuliar-Jlle , 

fui provocado, rebati imputações odiosas, e se o 
illuslre deputado se mostra encolerisado contra 
mim, não é por insultos que soffresse, e sim 
porque eu lhe mranqnei a mascara da hypo
crisia .... 

MUITAS Vmms :-Ordem, 01·dem. 
O SR. PACHECO (e·rguendo a voz) :-Repillo 

as injurias qne o nobre deputado me dirigio 
abusando do asylo desta casa, fóra da qual o 
nobre deputado nn.o é capaz .de m'as dizer; pois 
me achará prompto a dar-lhe aqui e fóra toda e 
qualquer explicação que entender, e do modo e 
maneira que quizer.: .. 

MUITAS VozEs :-Ordem, ordem .. 
O Sn. PACHECO (sentando-se) :-Os cobai·des 

abusno sempre deste lugar. 
O SR. MouRA ~IAGALHÃES :-Peço a palavra 

pe1a ordem. · 
O Sn. ANDRADA MACHADO :-Antes do. nobre 

dtputado já eu tinha pedido a palavra. 
(O nobre orador explica os termos do regi

mento em que cabe a palavra para explicação.) 
Mu1TAs VozEs :-Votos, votos. 
O Sri. PRESIDENTE :-Os senhores que julgão 

a materia discutida queirão levantar-se. 
Levanta-se acamara quasi inteira. 
O SR. PRESIDENTE :-Está encerrada a dis

cussno. ( Nurne'rosos apoiados.) 
O Sr. Ve_iga Pessoa (pela ordem) pergunta 

por que motivo o Sr. 1° secretario não toma a 
cedeira de presidente. 

O S1t. PRESIDENTE declara que já convidou o 
Sr. Marcellino de Brito, e que este não quiz . 
tomar assento. 

Suscita-se uma pequena questão de ordem, 
a qual é resolvida pela leiturn rlo regimento no 
artigo em que diz que póde o presidente dis
cutir e votar, largando a cadeira. 

Posto a votos o parecer da commissão, é 
rejeitado : o voto separado é igualmente rejei
tado. São approvadas ambas as partes da 
emenda de Sr. Carneiro. da Cunha, que declara 
nullas as eleições feitas em 1836 no Sergipe, 
e manda proced!:lr de novo a reuniões pa- . 
rochiaes : a emenda do Sr. Pacheco fica preju
dicada. 

O SR. MARCELLINO DE Bn1To toma a pre
sidencia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Con tinúa a discussao do orçamento dos ne~ 
gocios estrangeiros, com · as emendas apoiadas 

Lê,se um _offi.cio do Sr. ministro dos negocios· 
estrangeiros, participando não poder comparecer 
por molesto; · 
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O Sa. MoNTEZilllA tem a palavrá, mas cede 
por ora· della por nã.o estar presente o Sr. Maciel 
Monteiro, a quern deseja_responder. · 

O Sr. Carneiro Leã.o : - Quando pedi a pa
lavra sobre e:illa rnateria, estava presente o 
S1·. ministro dos negocios estrangeir_os ; eu 
queria fazer a]gumas reflexões relativas a e~te 
ministerio, convidar, por exemplo, ao Sr. mi
nistro, para em tempo competente avisar o 
governo inglez de que nós não estamos resol
vidos a continuar -no tratado de commercio 
que temos com aquella nação; queria fazer 
outras reflexões tendentes a sustentar o orça
menlo; mas na.o se achándo presente o Sr. mi
nistro, acho um pouco deslocadas as reflexões 
que ia fazer: resumirei pois algumas consi
derações tendentes a sustentar o orçamento 
approvado pela commissão. 

Eu me persuado que a commissão, se julgasse 
conveniente fazer mais alguns córtes neste mi
nisterio, os teria apresentado; e parece-me 
exlraordinario que não tendo a commissão pro
posto um reducção la.o consider·avel como propôz 
um illustr~ deputado, o Sr. ministro parecesse 
acceder a esta . reducção. Eu entendo que foi 
uma especie de despeito; o Sr. ministro disse 
que, se acaso passasse o orçamento _µela ma
neira indicada pelo Sr. deputado, elle faria a_ 
organisação do corpo diplor1:1atico neste sentido; 
isto· não foi um reconhecimento de que os córtes 
feitos pelo illustre deputado fossem conve
nientes ; se o Sr. ministro os aceitasse plena
mente o teria dito, pois que tendo elle offe
recido este orçamento pedindo essas quantias, 
era de toda a desconvenienciª que elle julgasse 
que es;ias despezas se podião fazer com menos. 

A nomeação rle um ministro plenipotenciario 
em Buenos-Ayl·es é accrescimo de desp~za que 
de modo algum póde soffrer esses córtes, e da 
mesma fórma a nomeação de encarregados de 
negocios no Pen\ e Bolivia; e ainda quando 
esses ministres sejão retirados e substituidos 
por outros de ordem inferior, nem por isso 
deixa de haver. despeza. O iJlustre deputado, 
nos seus córtes, tirou todos. os addidos : ora, · 
a conveniencia de se conservarem algumas 
pessoas, como em tirocinio da carreira diplo
matica junto ás legaçaes, é a todas as luzes evi
dente; não podemos ter diplomatas f.~itos do 
pé para a mão, feitos á carreira ; 6 necessario 
que de alguma maneir~ se matenhão alguns 
l1omens de talento e capacidade junto ás 
legações, que possão adquirir a idoneidade 
para no futuro serem diplomatas. Além deste 
córte, o nobre deputado supprimio algumas le
gações em nações com quem temos relações 
de commercio, e outtas que é nec~ssario manter; 
quer supprimir a legação da Belgicà.1 que tem 
um commercio importantissimo comnosco; quer 
supprimir a legação da Hespanha,' com quem 
temos grande commercio, etc; por consequencia 

me parece inconveniente a adopção da emenda 
do nobre deputado. 

Quanto ao auxilio que o nobre deputado da 
Bahia disse ter sido dado pela administração 
ifo 19 de Setembro a D. Fructo contra o 
governo legal, reproduzindo o nob1·e deputado 
o que se disse e já se respo.ndeu na dis
cussao do \IOto de graças, direi sómente que 
se tal auxilio houve foi dado por uma admi
nisl1·ação anterior, como se póde conhecer de 
um officio dirigido á legação brazileira em 
Montevidéo, datado de 10 de Novembro de 
1836. (Ll.) 

o· Sa. V1ANNA cede por ora da palavra. 

O Sr. Souzà Martins principia desejando 
que os Srs. ministros, uprnsentamfo os sens 
orçamentos, peça.o exactamente aqul'!llas quan
tias que fôrem necessat·ias para o serviço de 
suas repartições, não só por set· isto dever de 
SS. Exs., como tambem para melhor direcção 
na discussãO. 

Se eu fôra ministro, continua o orador, 
quando houvesse de fazer uma proposta á 
camura, a faria de maneira f{ue na.o fosse 
pos~ivel restringir-lhe a despe~a ; só pediria o 
rigorosamente necessario para a t.ninha repar
tiç!l.o, e deµoi::; pediria aos membros da camara 
que quizessem votar commigo, que apoiassem 
a proposta lal e qual o governo a linha feito. 
E que opinião podem met·ecer essas propostas, 
se os ministros são os proprios a renunciar a 
propria opinino ! 

Um nobre deputado notou a differença que 
havia nos algaris,nos, mas a camara deve-se 
lembrar que tSSa differença provém de se ter 
notado na proposta actual a difl'erença de cam
bio na razao de 43 1/5 dinheiros por 1$000, 
e que essa differença não tinha sido nolada 
na fixação de despeza que fez. o anno pas
sado, porém a quantia é a mesma. Eu en
tendi, pois, que. se não devia fazer alteração, 
principalmente por essa razão. E demais, o 
governo tinha sido autorisado â fazer urna re
forma nas secretadas de estado, e essas reformns 
levarião augmento de despeza dentro do anno 
financeiro da lei. Ha mais uma circumstancia 
que me parece merecer. a consideração do 
nobre deputado pela Bahia, autor d!i emenda 
de reducça.o, e é que a maior ·parte dos· nossos 
empregados do corpo diplomatico têm .destinos
incertos, que não :;;e c:ompadecem com os 
interesses de uma nação florescente como o 
Brazil, que tem de representar algum papel na·· 
scena · politica; e por isso me parece qne o 
ministro teve em vistas tornar mais fixa a 
·posição destes empregados, e talvez conservaL·· 
lhes urn lugar certo na secretaria ; do mesmo . 
modo que s.e procede em todas as nações 
que a este respe_ito nos podem servir de ex-· 
emplo. Além de que as circi1mstancias em 
que se acha o Brazil, com uma guerra tanto 
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ao norte como ao su 1, e mesmo em que as 
nações visinhas têm interferido, não é tempo 
proprio para fazer estas reducções. na repar
ti'ção dos negocios estrangeiros, por ser uma 
repartição que tem principalmente em vistas 
em pecer qualquer medida de dissenções po
liticas da parte de outras nações, e tem por firn 
aplainar os choques que podem originar guerras 
estrangeiras. 

Tambetn notou a commissão que pela repar
tição dos negocios estrangeiros _nunca se pedio 
dinheiro para despezas secretas. Porém, á vista 
do que ex pendi é facil de notar que algumas são 
necessarias e indispensaveis nesta repartição. 
Eu tenho além disto de lern hrar que, á vista dos 
tres balanços dos annos passados as despezas 
do minislerio dos est1·angeiros não têm sido de 
menos que de 240 contos .... Parece-me que o 
nobre deputado o Sr. Maria do Amaral acha 
que na.o é exacto: mas attenda que eu tra,lo 
com o cambio que apontei, e que quando nós 
tratamos das despezas é com a mira no cambio 
da moeda uo paiz. Parece-me pois imprudente 
a rcducçao que propõe o nobre deputado, não 
só por estarmos com guerras internas como por 
estarmos ameaçados de guerra externa, por 
tet·mos ciccupado um extremo do imperio por 
tropas estrangeiras. Ainda há uma razão de 
mais para que se não fação reducções, e é que 
rio anno d~ 1840 a 1841 temos de fazer as 
pautas de alfandegas, tratando com essas nações 
n_as reclamações dos nossos dil·eitos, e será o 
anno em que o füazil terá mais negociações 
djplomaticas. Se isto é exacto, ·parece que não 
era este o momento de diminuir as despezas 
diplomaticas. O nobre deputado que apresentou 
a emenda parece ler difficuldades attendendo a 
nossa falta de dinheiro .... 

O SR. MARIA no AMARAL :-Sim, senhor. 

O SR. SouzA · MARTINS :-Declaro que isto é 
uma das cousas que faz muito peso_; .e que se 
eu fizesse parte do gabinete, havia de prop_ôr as 
reduções que julgasse necessarias em todos os 
ministerios, mas que não fossem em detri
mento do serviço publico, porqL1e do contrario 
as reducções redunda.o em despeza. Se nós por 
causa destas pequenas economias deixassemos 
de dotar a repartição com aqu~llas quantias 
necessarias para que os agentes diplomaticos 
desempenhas.sem as suas funcções de uma ~a
neira dig11a da naçã.o b1·azileira, podiamos sus
citar guerras estrangeiras, e por isso gastar 
muito mais! Vi mesmo um nobre deputado, 
cujas intenções muito_ respeito,. propôr uma 
emenda e dizer que a nossa diplomacia não 
fazia bum ao paiz, e que por isso não .approvava 
tamanha dotação. Devo advertir ao nobre 
deputado que não poderemos comparar o corpo 
diplomatico brazileiro com o de França, In
glaterra e Estados-Unidos, nem nos venci
mentos, nem na instrucção, por estarem muito 

adiantlldos i m1:ls dovl?tnos ndvorlir qne não 
deixa de ter feito bem no p,,i1.. 

Desde a época da indopcmlcncin nllo ternos 
tido guerras externas, nno turnos vi~lo os nossos 
portos bloqueados, as nossas f'ol'lulezas assul
tadas como se vio no Mexico, como acontece 
agora em Buenos-Ayres. Nós temos Lido ques
tões muito graves, e toda via alé agora temos 
conservado boa harmonia com essas mesmas 
nações ; logo, a]gum serviço tem feito a nossa 
diplomacia ; tem impedido que não nos te
nhamos visto em maiores embaraços. Eu tenho 
a fazer outra observação. No discurso da corôa 
o governo nos indicou a necessidade elí.i.-:.,.qne se 
achava de tratar do consorcio de S. A. Imperial, 
e nós na resposta que demos declarámos que a 
camara se achava muito disposta a confor
mar-se com as vistas da corôa pelo que respeita 
á necessidaJe de tratar deste consorcio ... 

O Sa. Lmeo DE ABREU : - Para isso dá-se 
autorisaç!lo especial. 

· O SR. SouzA MARTINS : - EnUl.o nno sei por 
que razão estas despezas· hão de fazer parte do 
budget ! Nãa temos ex.emplos de os ministros 
pedirem supplementos de credito para missões 
especiaes, ao menos aqui na camara dos de
putados : accomrnodão-se sempre com o que 
se lhes vota. Opponho-me pois á emenda do 
nobre deputado pela província da Bahia. 

O Sr. Ottoni·: - Hontem quando pedi a pa
lavra parn requerer o adiamento, foi por me 
parecer que o Sr. ministl'o de estrangeiros não 
compareceria por uma leve indisposição ; mas 
como o incommodo deS. Ex.. continua, eu não 
insistirei em minha opinia.o, apezar de ainda 
existirem algumas das razões que hontem me 
forçárão a requerer o adiamento. Além disto 
a sessão está muito adiantada, e devemos apro
veitar o tempo. Ser-rne-ha licito ·todavia fazer 

. algumas observações a respeito da posiçM (:m 
que nos achamos, sendo taes nossas circum. 
stancias, que se póde dizer que a náo ~o estado, 
estando debaixo de uma horrivel tempestade 
do norte ao sul, está sem pilotos e sem leme ! 
Não sei se as circums_tancias do paiz não re
clamão altamente o patriotismo do eleitor dos 
ministros para que faça cessar · a incedeza e 
vacillação com que luta o paiz ! A adminis
tração de 15 de Abril foi organisada como um 
ministerio provisorio: o publico assim o en
tendeu, e é o que se inferia de não estarem 

. preenchidas· algumas das pastas mais impor-
tantes. O eleitor dos ministros restringindo-se 
aos deveres que impõe a sua alta missão, aban
donado pelos seus conselheiros, pareceu pro
curar que se reunissem as camaras para com 
a maioria qDe apparecesse melhor organisar um 
ministerio que pudesse dirigir o paiz. Abria-se 
a sessão ; está quasi a encerrar-se, e tudo são 
incertezas: cada semana, cada dia, temos o 
annuncio de um ministerio que não se realisa. 
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Disse-se que um Sr. deputado pela Bahia e 
outro pelas Alagôas ill.o fazer o complemento do 
ministerio ; pouco depois que um Sr. deputado 
pe]o Rio de Janeiro estava encarregado de or
ganisar o gabinete i mas me parece· que os 
chamados para esta organisaçao taes condições 
irnpnzerão, que não fora.o aceitas. Não posso 
conceber que seja isto senão intriga de pa!acio, 
e intriga de pa]acio que nào póde apparecer ... 
Parece-me que o corpo legislatirn tem direito 
a exigir informações sobre esta vacillaçãO ... 
Mas tornando· aos boalos-n 'uma semana falla
se neste, em outra naque1Ie deputado para 
organisar. o glibinete, e até nestes ullimos dias 
trãtou de surgir a administração de 19 de Se
tembro, menos a cabeça ; e logo abortou a 
combinação. Entrelanto pessoas nutorisadas 
para organisar o ministerio gunrdno profundo 
silencio e nada nos querem dizer 1 

Sr. presidente, é pt·eciso que saiba o corpú le
gislativo dos segredos de abelha que têm havido 
nestas tentativas. Convém particularmente que 
se n·os diga porque razll.o o corpo e membros da 
administração àe 19 de Setembro, deciarando
se em rebellião contra a cabeça, quizerão re
surgir sem ella, e qne se nos explique se o aborto 
teve por CãUSã essa rebellião. Saiba ta.mbem o 
corpo legislativo se ha por ahi algum Menenio 
Agrippa, que, como outr'ora o romano, procura 
abafar a rebeHillo do cmpo e mais membros 
da administraçãO de 19 de Setembro contra a 
cabeça, afim rle que, harmonisados todos, no~ 
venhão de novo bemaventurar. Saiba o publico 
se, por exemplo, o complemento do ministerio 
aclual não póde ter lugar pela inir.iizade parti
cular do futuro ministro da fazenda com o 
actual dos estrangeiros: saiba se indisposições 
contra o nobre ex-ministro dos estrangeiros e 
não motivos de bem publico fizer:lo abortar a 
ultima combinaça.o. E assim carninh!lo os ne
gocios do paiz ! Sr. presidente, tristes,• muito 
tristes são as circuinstancias actuaes do Brazil. 
(Àpoiadoi,.) 

Que força moral póde ter o ministerio nas 
provincias remotas se por todos os navios que 
daqui sahem vão cartas e periodicos noticiando 
que estamos eqi vesperas de organisação de ga
binete, sem se poder dizer qual seja? Que con
sideração podem ter os ministros nestas cir
cumstancias? · Isto é triste e muito triste! E' 
preciso, senhores, que acabe este provisorio. 
(Apoiados.) Creio que iailando desta maneira 
estou dentro dos limites impostos á tribuna 
(apoiados), dentro das garantias do governo re
presentativo. (Apoiados.) Anies pois de entrar 
na discussão do orçamento dos negocios es
trangeiros, pedirei que ao menos o nobre de
putado pelo Rio de Janeiro que, segundo é 
voz publica, esteve autorisado para organisar 
o ministerio, nos diga o estado em que isso 
está .... 

O 81:{. ANDRADA NAcH4D0 :-NM está ~á: 

O SR. ÜTTONr :-Passando á discussão do or~ 
çamento, direi simplesmente que não posso 
deixar de votar pela emenda d·o Sr. Maria do 
Amaral. O nobre deputado que me precedeu 
achou ·uma contradicção em o Sr. ministro dos 
negocios estrangeiros adoptar esta emenda. 
Facil é provar que tal contradicção nao existe. 
O ministro, quando faz o orçamento para apre
sentar á camara, considera o estado actual do 
corpo diplomatico, e nessa conformidade pede o 
dinheiro correspondente aos empregados desta 
repartição. Ora, este pedido do nobre ministro 
sabemos que é pesado na votação da camara 
todos os annos, e nos anteriores o corpo !egis
lati vo deu certa quantia de dinheiro para ser 
em pregada com a diplomacia. E' tendo em vista 
essa qnantia consignada pelas votações do 
corpo legislalivot que se ha de ter estabelecido 
os diversos empregos diplotnaticos no pé em 
que estão; e o Sr. ministro por consequencia 
devia fazer o orçamento conforme essa base 
aliás sanccionada pelo corpo legislativo. Um 
ministro, senhores, carregaria com uma res~ 
ponsabil'idade muito grande, se propuzesse a 
suppressa.o de certo lugar de ministro plenipo
tenciario, de certo outro de encarregado de ne
gocios, etc. ! Ha tantas considerações a attender 
que ... ·. é difficil por si mesmo propôr reduc-
ções ... : Mas sendo a reforma iniciada no corpo 
legislativo, vê-se o governo na precisão de re
duzir o corpo diplomatico, porque o corpo le
gislativo não lhe dá dinheiro para o conservar' 
no mesmo pé, e já o ministro. te·m mais desem
baraço .. 

O que nos disse o Sr. minisfro? Que estava 
pela emenda. O calculo dos ministros tám 
sempre em attP.nção os cerceamentos du com
missão, de maneira que, 'feito eJle, sempre lhe 
fiquem. as ml!.os soltas. Elles sempre se acautelão 
contra as exigencias da opposição pellindo 
mais do que é 1·estri elamente preciso ; e 
assim, quando voto por algum córte, ainda 
que na.o esteja bem demonstrado, é sempre 
sem receio de que o serviço publico padeça. 
Mas o nobre deputado fez vêL· que esl.a. re
ducção era em época em que a paz do imperio se 

. ache talvez ameaçada pelas nações estrangeiras e 
que era indispensave1 acudir á repartiçM de es
trangeiros com consignações mais avultadas, 
ou não diminuir o estado actual : mas per
gunto: nos lugares que temos enviados exh-a
ordinarios, niio poderemos ter simplesmente 
encarregados de negocios? Não se poderá re
duzir o nu.mero das legações e dos addidos? Eis 
o que quer o Sr. Maria do _Amaral. Por que 
ponto nos ameaça a.Russia para precisarmos lá 
de um enviado extraordinario? Que ternos a 
discutir com esta potencia? 

Peço á camara que dê altenção ás palavras 
do Sr. ex-ministro dos estrangeiros, o '!Uai no.s 
explicou ~ ra·za.o porque quer um numeroso 
corpo dip}omatico. fc E' porque éemos qe vir i.\ 
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ser uma potencia muito grande, e porquE: o 
nosso futuro ha de ser muito brilhante. >> Por 
isso no entender de S. 'Ex. devemos ir nos pre
parando para representar o importante papel 
que nos está reservado. Assim ju::;tificou S. Ex. 
as immensas sommas destinadas á escola diplo· 
matica ! Creio por~m que para a escola não 
precisamos de urn exercito de diplomatas; duas 
ou tres legações se1·ão bastantes. Outro nobre 
deputado accrescentou mais outra razM, e vem 
a ser,-que no anno financeiro da lei se aca
bavão os tratados, e por isso talvez convinha 
não restringir estes agentes por serem precisos 
para tratar dos nossos interesses. Até certo 
ponto paréce-me que o que disse o nobre de· 
pulado é contra-p1·oducente: se a pretexto de 
reciprocidades se nos ha.o de impôr tratados 
como os que fizemos, e se é para isso que se 
exige UI.o avultada consignaça.ot o melhor é que 
tudo se supprima com os negocios estrangeiros, 
(Apoia.dos.) 

O nobre deputado pela Bahia queria que para 
esta repartiçao se fixasse uma quantia para 
despezas secretas, como em outros paizes , mas, 
Sr. presidente, se acaso tal emend.a fôr á mesa, 

· á ella me opporei. Se quando nAo se dava.e 
fundos para despeZ':1S secretas, sabe Deus o 
que se fazia, o que succederá dando-se fundos 
secretos 1 

Ainda hoje o nobre deputado que encetou 
a discussão leu uni documento em que mos
trava qne um miuisterio anterior ao de 19 
de Setembro tinha mostrado resolução de pro
teger a Frucluoso Rivera quando elle estava 
emigrado e fóra do seu ·paiz, e nem tinha 
começado a guerra contra o governo legal de 
Montevidéo l Se me fosse permittido folhear 
os a1·chivos da secretaria de estrangeiros, que 
documentos preciosos talvez eu descobriria ! 
Para entrar nessas indr.gações já este ann1) pedi 
certas explicações, e as respostas do governo são 
mysteriosas ; vou ler á camara o officio a tal 
respeito, e sinto que o Sr. ministro não es
teja aqui para dizer alguma cousã sobre as· des
pezas da legação em Montevidéo. (U um ofli
cio do Sr. minis"t-ro dos e8f:ra.1igei.ros e. um aviBo 
do Sr. Maciel Monteiro.) Bem · vê a camara 
que neste aviso o Sr. ex-ministro simples
mente pede ao seu collega da fazenda, em 
6 de Outubro de 1837, qne mande pôr a 
quantia de quarenta contos de réis á dis
posição do encarregado de negocios em Mon
tevidéo. 

' 

O Sa. SouZA MARTINS :- Foi para com pra de 
cavallos. · 

O Sa. 0-rTONI : - Mas pelo ministerio de es
trangeiros não se·comprão cavallos, e o. credito 
é por conta dessa repartição. Ora, queira o 
nobre deputado ler os documentos. ( O Citador 
entrega, os do,mmentos ao A-ir. Souza Martins.) 
Sinto que o Sr. ex-mi~istro n~o esteja pte-

sente, porque qncria appe1Iar para a sua pa
lavra de honra, para me dizer se no gabi
nete de que fez parte até se não ventilou 
a demissa.o do nosso encat·regado de ne
gocios ern Montevidéo por ter gasto de mais 
com a causa de Fructo ? O que parece certo 
é que graves desintelligencias havfa entre os 
ex-ministros, querendo uns proteger a Fructo 
contra Rosas, e outros Rosas conh·a Fructo. 

Não terminarei sem lamentar que se offen
desse a susceptibilidade do nobre ex-ministro 
de estrarigeiros, por haver eu dito que a admi
nistração de Setembro tinha feito uma reti
rada vet·gonhosa. A susceplibilidade de S. Ex. 
se exaltou com isto. Perdôe-me se acaso eu 
tratei de vergonhosa a sua retirada i SS. EEx. 
são os culpados, por terem-se calado sobre os 
motivos que a originá1·ão1 e porque ainda honlem 
o Sr. ex-ministro da guerra disse que isso era 
segredo da abelha. Pois se os motivos da re
tirada nl'to podem apparecer, isso autorisa-me 
a dizer que são vergonhosos. Os Srs. ex
lllinistros tiver/lo do corpo legislativo tudo o 
que pedirão, comprometlêrão-se quando fazião 
opposição, e diante das camaras, declarando que 
havia.o salvar o paiz. SS. EEx. não só na.o sal
vára.o o Brazil, como o deixárão em circutn
stancias mais desgraçadas do que ai; aoteriores 
(apoiadoa); ahandonárão o posto n<> momento em 
que _o inimigo apparecia em differentes pontos, 
e quando a. rebellia.o do Maranhão ia tomando 
corpo pelos erros dos seus delegados, quando 
Santa Catharina e Goyaz se começavão a agitar. 
etc. E os Srs. ex-ministros deixárão as pàstas sem 
dizer o porque. Pedirão os adversarios,pedirAo os 
amigos, ·e SS. EEx. conservárão-se silenciosos ! 
Ainda mais, prometlêrão que na occasião de 
est~r presente um conselheiro da corôa! expli
car1ão ; mas a camara sabe como se e umprio a 
promessa. 

Nestas circumstancias e cm um governo 
rept·eserilativo onde tudo deve ser patente, 
não será licito dizer um deputado que os 
~rs. ex·-ministros que, abandonárão o posto 
quando o inimigo avançava, fizerão uma re
tirada vergonhosa? Um offi.cial agora na La
guna fugio, e com os dados que temos actual
mente, nenhuma· injuria se lhe faz ein dizer 
que elle fez uma retirada vergonhosa. Na 
posição do official Villas-Boas está a admi• 
nistraçao de 19 de Setembro, com uma só 

. difl'erença. O official Villas-Boas fez uma re· 
tirada que tem todos os caracteres de vergo
nhosa, ma~ taes serão as cfrcumstancias atte
nuantes ou justificativas com que elle se defenda 
no conselho <le guerra a que tem de ser sub
me~lido? 1;1ue a opinião possa revo6ar o. seu pri-

.. metro Ju1zo. Mas nem este recurso resta á 
ad1ninistração de 19 de Setembro, porque, te11do 
feito retirada- quando os inimigos avançava.o 
contra .o imperio, e apparecendo no conselho 
de, g11erra, recusárão seus membros constante e 
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ob~tinadarnente explicar os rnotivós de sua 
retirada, que assirn ficoll irremissivelrnente jul
gada vergonhosa, E o peior é que, sem se ouri
fíca:·em da primeira fuga, já querem ern [J~lgar 
UU\'U t.;UUHHélllJU. 

O Sr. :Marinho :- Trata-se, Sr. prrsidente, 
do orça,mento dos negocios estrangeiros; a com
missão encarregada de examinai-o e dar o seu 
juizo sobre a moralidade das despezas deste rni
nisterio, algumas i-educções propôz, e o nobre 
deputado pela füü, ia, discorrendo largam ente 
sobre a rnatería, mostrou que outras se podião 
~a~er, ~ nesse sentido of~e1:eceu uma emenda que 
foi aeei ta pelo nobre n11nislro dessa reparl lção. 
Quando eu rne preparava a pedir a S. Ex. 
esclarecimentos do qlle precisava essendalmenle 
n.!lr~ nnAr.a;. flrln"l f"nn-c:r-1t:ln1'1!.".a unh'lt- nn}'1;1111a ,:,_ _tJt.-1. ... 1. • .1. t-'lJ'-A'--'&. •vv,u. "·"-'ª~~v1v1..1vJ1At l'"VLf'"l.l, pv1 \IUV « 

mmha maxuna constante 6 approvar toda a 
economia que pmdentemenle se possa fazer 
sem prejudicar ao serviço publico, o Sr. mi
nistro nào se acha presente á discusslio ! Nãü 
sei pois como dirigir-me ! Julgo que o dever de 
representant~ da naçM irnperiosamenle, exige 
que nas melmdrnsas actuaes circumstancias e11 

vote por toda e qualquer economia que nno 
prejudiqu0 o serviço da repartii;a.o. Mas eu ouço 
alguns nobres deputados dizerem que a emenda 
proposta pelo meu nobre collega pela Bahia é 
prejudicial a esse serviço, quando a emenda 
foi_aceita pelo Sr. ministro de estmngeiros ! 
VeJo-me embaraçado. Sr. presidente, lembro
me agora de aJgumas descripções de naufraofos 
que eu lenho lido. Quando a tem_pestade ro0nca 
sobre a cabeça do navegante, quando o trovíio 
amiudado ribomba, e os raios cah0n1 de pôpa a 
prôa, rasgão-se as vélas, quebrão-se os mastros, 
o leme se desconcerta, a tripolaçào os passa
geiros e o proprio piloto esmoredem · então 
apenas supplices mãos se elevão ao cé() pedináo 
o soccorro da Divina Providencia que os salve 
do naufragio, ou que pelo menos salve suas 
almas, se seus corpos forem engolidos pelo mur. 

Senhores, eu julgo que tenho fielmente esbo
çado o quadro em que se representa aclual
mente a náo do estado. (Apoiados.) As ondas 
do Amazonas encapelião-se, as arêas do Ma
ranhão verleQJ sangue, o céo do Ceará está 
emrnblado, o chl!.O de Sergipe treme, a Bahia 
não está segura, Santa Catharina se abraza Rio 
Grande está em san~ue, S. Paulo ameaçd ... 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Não; esÍ'im pelo 
contrario. (Risadas). · 
· O Sa. ·MARINHO :-Mas não se póde duvi.dar 
de qu~ lá apparece alguma cousa qúe não é de 
despresar-se, e eu applicarei o exemplo que vem 
na ~y~taxe-;- s<Yintilla contempia 1nagnu-m. ex<i
tavit ineendmm, ... ~este estado pois, Sr. presi
dente, nao temos governo, não temos um minis
terio 'P Será poss·ivel que o eleitor dos mínis
terios lenha cahido em ta·} estado de desconfiança 
perante os cidadã.os prestantes servidores do 

paiz, que nenhum queira aceital' a sua no
meação ? Ou será possivel (JUe tão gelado esteja 
en1 todos os corações o patriotismo, que nin
guem queira enearrcgar-se de dit'igir os des
tinos do estado nestas melindrosas circüm
stancias ? Com que direito pediremos á nação 
recrutas para o exercito, dinheiro para os cofres 
nnh}t,~ric e-o noc-f<"l noc-J""J e-A nr.. c-Ll.l"'lóflf) .nc:o 11irlD-r11:Sn,... 
1-''--"-'J.1\J\...l.:J' .:!l,.; I.J\.,o.}LU '->a.:ia, .::;J\.i .l..lV .::n,...,1...1u.'-AV v.:i l.11\..IU..'l.A,U,.V::, 

hahil itados se recnsílO ao setviço · honroso 
que ::i palt-ia exige delles? Não posso conceber 
que a vontade irresponsavel; que o chefe do 
poder executivo queira de proposito compro· 
rnr.lte1· a · segurança do estado e os destinos do 
oaiz aue a nacão lhe confiou. Devo crêr oor· 
tanto 'que a ;1rto organisação do mínisterio 
provêm dr;: 1ia.o lia ver pessoas que se queira.o 
delle encarregar : o nllo será lídlu em t:.i.es 
circrnnstancias lastimar o estaJo do meu paiz? 
E neste estado, Sr. presidente, na.o hei de ·cen
Sll)'ar as sornb1·as desse rninislel'io que ainda 
existe, porque Mto faz 4uanto cm si cabe ao 
pe do Lhrono para salisfazer a esta publica exi
gcncla, a esta necessidade do estado? Senhores, 
eu 11ão lenho o costume de aggredir e per
seguir inimigos fracos, e qne desapparecem ; 
mas eu rn~ vejo na forçosa eirct1mstnncia de 
censurar ainda as sombras do ministerio que 

. ' on devia retirar-se inteiramente, fazendo assim 
com que o eleilot dos ministros organisasse 
um ministerio, ou completar-se. (Apoiados.) 
Embora se diga na camara dos Srs. senadores 
que esta Ci:Hnal'a anarchisa o paiz. Quaesquer 
que sejão as circurnstancias em que eu me 
acho coliocado no meu p,dz, eu estarei ·satisfeito 
con1tan lo que leve a consciencia de o ter ser
vi d o. bem na posição em que tive a honra de 
ser collocado por elle. Hei de censurar com 
vehemencia, com toda a força a administração, 
quando entender que nao satisfaz ás necessi
<lades publicas. Fique a quem quizer o prazer 
e gosto dê tratar de an,nchista á camara dos 
der~utudos. Anarchista é o governo quando n.'io 
satisfaz as necessidades do paiz. 

O SR. ÁNDRADA MACHADO : - Anarchista é 
quem deshonra a carnara dos deputados. 
(NurJ?,erosos apoiados.) 

O f3R. SouzA MARTINS: - O governo· n'li.o é 
anarchista. · 

O Sa. MARINHO :-A narchista é todo aquelle 
que concorre para a anarchia, e concorre para 

· ella o governo qu_e deixa de cumprir os seus ·· 
deveres. Deploro, --portanto, deploro quanto é 
possível a exislencia deste estado de completa 
tempestade que ,annuncia certo o naufragio, · 
porque na.o apparece um homem que se queira 
enca_rt"egar de . lã.o importante como -glorioso 
serviço. 

Tratando do orçamento da repartição dos ne
gocios estrangeit-os, devo responder ainda á 
outra observação, porque, quando na camara 
dos Srs. senadores s~ avanção p1·oposições lues 
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como aquella que aJli se emittio, creio que, 
sem faltar ao respeito devido ã camara vita
licia, é licito á camara dos deputados revin
diC,\l' a sua honra. Não sei com que direito, 
com que justiça se p,oderá dizer· qne a camara 
dos deputados, ao menos nesta legislatura, tem 
anarchisado o paiz ! Pois uma camara que ~e 
põe diante das exigencias do governo, umk ca
mara que tem dado ao governo mais tio que se 
lhe pede, e que se tem limitado a pedir, como· 
eu peço, ou oomplemento do minislerio, ou or
ganisaçllo de oa tro que possa inspira~ confiança 
para que se salve o paiz, póde merecer a cen
sura de anarchisar o paiz ? 

UM SR. DEPUTADO :- Accusem-se os mi-
11islros. 

O SR. MARINHO :-Eu os ·accusára sem du
vida; mas para que ? Para lhes dar mais um 
lriurnpho? Alérn disto, é preciso· saber que 
actos ha aos quaes podem caber censuras, mas 
que comtudo não são bastantes para uma 
accusação. Querer-se-ha desenvolver o sys-

. tema muito apregoado, isto é, o systcma . 
de se arrancarem da camara medidas dicta
toriaes? 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Não ·pega aqui. 
O SR. MARINHO :-Tal systema nunca me

rece1·á o meu apoio, porque eu quero a consti
tuição, e só a constituição i quero que se go
verne com ella, e só por ella, e nada mais. 
Mas, Sr. presidente, a casa não se tem ainda 
penetrado bem das circumstancias em que nos 
achamos. Talvez seja para mim atrevimento 
avançar esta proposição na presença de homens . 
tão notaveis, que têm manejado os negocios do 
estado j 1l'las eu julgo de muita ponderação a 
circumstancia da organisação do ministerio. 
Que difficuldades se encontrão ? Serão ellas 
para fazer a,:reditar que não é possivel subsistir 
o systema representativo no paiz? Será para 
pedirem essas medidas dictatoriaes que moti
várão a nomeação de uma commissão de sal
vação publica? 

· MmTos SENHORES :-Na.o, não. 

O SR. !v.faRINBo :-Não ! Deus· pe,rmitta que 
na.o ! Mas se eu o posso julgar pelo· que tenho 
visto neste primeiro anno em que me sento nos 
bancos desta cai:;a !:-.. • Senhores, eu sou natu • 

· ralmente desconfiado : quando vejo cousas que 
não posso explicar, vou procurar a razão na
ti1ral para isto. A não organisação do minis
terio, as medidas dictatoriaes lembradas, a com
missao de salvação publica pedida, tudo, tudo 
me faz receiar, Sr. presidente, que uma conspi
ração existe co_nlra o systema monarchico-con
stitucional-representativo. Deus permitta que a 

, não haja! O que posso dizer é que me não 
tem!) della, porque estou persuadido.r de que o 
Brazil não será dirigido senão pelo systema 
constitucional representativo com e throno do 

t(,)140 11. 

Sr. D. Pedro 11. Por isso nã:o lemo conspirações, 
mas é preciso conjura!" a tempestade antes que 
ella rebente. Senhores, como explicar--se este 
deleixo em matel'ia desta ordem ? Nós es· 
lamos muito contentes: o 8 de Setembro 
está proximo, e até consta: que a çamara 
se ha tje fechar nesse dia, e que não ha pro
rogação .... 

O SR. ANDRADA. MACHADO:- Na.o é pos
sivel. 

O SR. MARINE:o: - ••• e nós vamos para as 
nossas provincias, e deixamos o paiz em com
pleta conflagração 1 

Direi agora duas palavras a respeito do or
çamento. Peço á camara qua se lembre das 
minhas primeiras palavras, que mostrllo o em
bal'aço em que me acho para dar o meu voto. 
Eu desejo votar por Lodas as economias, e p01· 
isso votarei peJa ernendn do nob1·e deputat.lo 
pela provincia da Bahia. Que direito lenho eu 
de dizer como deputado : - Vós, Sr. ministro, 
nllo sabeis o que dizeis : eu quero dur-vos mais 

, do que vós affümais ser necessnrio ?- E' tal 
o estado das nossas finanças que estejamos em 
circumstancias de fazer bizarrias com o di
uheiro publico P Entendo que na.o : entretanto 
disse um nob1·e deputado pela minha provincia 
que, se a commissão julgasse conveniente re
duzir as despezas desse orçamento, ella o teria 
proposto. Sr. presid~nte, a commissão é encar
regada de examinar se por ventura as despezas 
pedidas pelo ministerio estão dentro do serviço 
decretado : não cabe á commissão propôr re
ducçllo senão aquella que não tem autorisaçAo 
legal. Entretanto· o nobre deputado autor da 
emenda entendeu que a reducçao se poderia 
fazer não nos ordenados, mas no pessoal, es
treitando-se, verbi gralia, as escolas diplomaticas. 
estabelecidas nas diversas côrtes da Europa, o 
que foi lambem uma razão dada p~lo nohre 
deputado da minha provincia, afim de que se 
não adpotasse a emenda. 

Ora, Sr. presidente, eu entendo q11e seme
lhante principio é eminentemente anti-consti
tucional. Com que razão ha de a camara dos 
deputados consignar dinheiro para quem queira. 
ir estudar diplomacia. ? Eu julgo que quem 
quizer · applicar-se a este estudo o deve fazer á 
sua custa : parecé que é este o systema das 
nações ci viJisadas. Aquelle pois que qüer es
tudar diplomacia, que quer se tornar bom di
plomata, e conhecer os usos e costumes das 
côrtes, e as intrigas_ da diplomacia, seja addido 
a uma lega çao, mas sem ordenado ; aprenda á 
sua cusla. Para que paga:r a um exercito de 
addidos em Londres e ua França, e na.o sei 
onde mais, para aprender diplomacia ? Disse 
o nobre deputado pelo Pianhy que d'antes se 
fazia maior despeza : quind inde ? O que de
vemos procurar saber é se carecemos agora 
fazer tão grande? O nobre deputagó pela pro-

103 
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818 SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1839 

vincia da Bahia entendeu que nl.\.O, e o nobre 
ministro, concordando coni elle, entendeu que 
algum~ reducçM se püdia com eff eito fazer no 
corpo diplomatico : e porque a não faremos ? 

Pot·que na.o approvar a emenda? 
A respeito da necessidade de se consignar 

uma quanlia para a commissão diplomatica que 
tem de se!' encurregada de tratar do casamento 
de S. A. Imperial, já está respondido. Eu lam
bem votaria a somma necessaria para esta des
peza, mas não englobada no orçamento, porque 
me parece que os Srs. ministros seguem um 
systema, que é este : - Consignando-se alguns 
contos de réis para um serviço, deixão de fazer 
este serviço, e gastão o dinheiro em outra cousa. 

Tenho-me lambem pronunciado, e pronun
ciar-me· hel sempre contt·a despezas secretas. 
Nesta parle eu fallo um pouco escan_dalisado 
pessoalmente, porque despezas secretas na 
mínlm provincia têm servido para sustentarem 
alg~ns periodicos que só servem para calum
niarem e utassalharem os inimigos do presi
de1Jle ; e grande dóse me cabe. Até por inte
resse iÍ1dividual devo pro1rnnciar-me contra des
pezas secretas. 

Tenho pois dado as razões por que approvo 
a tmenda do Sr. deputado pela provincia da 
Bahia. Declaro solernnemente que o faço porque 
me convenco de aue o servi<;o du reparliçào se 
póde dign;menté fazer coni a quan.tia que se 
consigna, e penso assim, não por minha pr'opria 
autoridade, mas apoiado na opinião do Sr. 
ministro. A nação teria direito de exigir: de mim 
uma conta muito severa, a que eu não po
deria responder, se eu votasse por maior 
quantia do que aquella que o Sr. ~inistro 
julgou nece:ssaria para desempenhar o ser· 
viço. A naç~o poderia dizer-me : - Eu te fiz o 
meu representante para zeiares os meus inte
resses : e como quando ·o governo pedía uma 
quantia1 declarando que era sufficiente para 
desempenhar o serviço, tu prodigalisasle, dando 
mais do que o governo pedia ?-Eu níl.O quero 
nem levemente ter parte nessa época.fatal da 
banca-rota que vejo precohisada ; e por isso 
voto por todas as economias, comtanto que não 
'offendão os interesses da repartiçao paea que as 
despezas são decreta.das. 

O Sr. Andrad.a. Machado:- Sr. presidente, 
o estado do Brazil se me apresenta hoje tão 
mE:donho, o estado do meu paiz se me o.ntolha 
tao lugubre, qual pintou a inimitavel penna do 
celebre Tacito a noite antes da mot·te de Galba 
e usurpação de Otton - attoniti vult-us et 
conversw ad omnia aures, non tumultus, non 
quie.s, quale' magni metús et 1nagnre irre 
silentium est. - Tudo é de assustar, tudo faz 
tremer1 e no erntant9 o governo não apparece, 
na.o ha piloto ao leme da náo do estado, e a 
náo garra e a temp-~stade brame. Qual será 
disso o motivo? Não é segur~01.ente falta de 

patriotismo e amor da patria do eleitor dos 
ministros (apoiados): eu o creio muito patriota; 
eu o creio penetrado dos mesmos sentimentos 
que nós todos .... (Apoiados.) E qual será o 
motivo? Talvez porque geme debaixo de al
guma facção. Como é possivel que tantas 
pessoas a quem elJe se tem dirigido se tenhão 
recusado? ! Temem nao ter maioria na casa? ! 
Que injuria nos fazem ! Venha· um rninisterio 

. probo e illuslrado, que esteja na altura das 
nossas instituições, um ministerio que guarde 
as leis, um minislerio qne respeite a consti
tuição, un-i mioisterio que responda ás necessi
dades nacionaes, e eu asseguro que ha de 
ter maioria na casa (numerosos apoiados) : eu 
o asseguro por mim e pot· todos ; eu ;.1s~egul'O 
que de um e oütt·o lado ha.o de desappal"ecer 
as àiseordias á voz da patt·ia em perigo. Ci'eio 
que lemos bastante pmdencia para nllo fazer 
caso de pequenas divergencias. Sejão os mi
nistros justos no gl'Osso, qne nós lhe <laremos 
o nosso apoio1 ernbor:l tropecem aqui ou acolá. 
Parece-me que tal vez foi impmdcnte o ter-se 
aventado a nova organisaçao, quando creio 
que o contrario exigia a circumspecção. Estas 
organisações se fazem de um modo muito 
differente daquelle por que aqui se tem querido 
fazer. Querer-se que um ministerio seja occu
pado por côres heterogeneas, por opiniões op
postas, é quet"er mna impossibilidade no systema 
constitucional. E' preciso que o eleitor dos mi
nislros se dirija a um ou dous cidadilos, e que 
receba as nomeacões delles : de outrn sorte 
nunca o eleitot· a'os ministros· terá ministerio. 

Eu me levantei de proposito para apoiar a 
emenda do nob1·e deputado pela pl'Dvincia da 
Bahia. Confesi;o. que nio sei em verdade a que 
vei0 o discurso do nobre deputado de Pernam
bLlCo (o Sr. Maciel Monteiro). Ninguern negou, 
ninguem teve intenção de negar a.o corpo diplo
matíco honorarios decentes para representarem 
com dignidade a naçao brazileira ; nada se lhes 
quer diminufr em suas vantagens ; elles ftcão 
intactos pela emenda ; eu antes propenderia, se 
o estado do paiz o perrnittisse, a augmentar, 
do que a diminuir os honorarios do corpo àiplo
matico. 

A questão é diversa, e é se devemos conservar 
legações, e legações com tão elevada categoria 
em toda a parte do mundo; isto é o que o nobre 
deputado n:l.o provou. Eu não sei porque ha
vemos de ter uma legação com a categoria 
de enviado extraordinario na Russia, quando 
aquella potencia tem entre nós apenas um en
carregado de negocios ; não sei para que con
tinuaremos a ter em Portugal um enviado 
extraordinario 1 quando aquella nação não tem 
aqui senão um ministro residente ; na.o sei 
para que havemos de ter na Inglaterra um 
enviado exlraordinario, quando a nação britan
nica tem · aqui um encarregado de negocios. 
Desejo · harmonia com todas as nações, desejo 
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SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1839 ~19 
que respeitemos a todas, mas não quero que o 
Brazil de modo algum pareça ser inferior ás 
outras nações. Se as outras nações nos man-

. darem representantes com categoria elevada, eu 
darei ao governo os . meios necessarios para 
conservar a devida reciprocidade ; mas quando 
nações mais ricas mandão representantes de 
uma categoria inferior, para que conservar junto 
a ellas diflomafas com categoria elevada? S,erá 
porque temos respeito a essas nações ? Res
peito-as muito, porém respeito mais a nação bra
zileira. (Apoiados.) Observo demais que temos 
diplomatas junto a governos onde temos muito 
pequenos interesses. O nobre deputado de Per
namb11co disse hontem que ainda nessa~ partes 
Jonginquns, mesmo juntas aos pólos, essas 
nações, como a Rnssia, e outras, nos podem 
ser uteis : declaro que não sei como pode
remos obviar difficuldades com outras nações só 
com tal expediente. Ha nrn meio mais seguro 
que deseança no interesse dessas nações, e nas 
rivalidades, qnc não lhes permittem opprimir o 
fraco. E' o que nos tem salvado, mas ainda 
não nos salvou de tudo : aqui já tivemos o mais 
vergonho~o dos casos, de que nunca me esque
cerei, porque injuria, e injuria desta ordem, não 
se , esquece : 1nanet altrí, mente 1·epo~tum : aqui 
entroll uma esquadra com marrões acesos : nós 
soffremos esta injuria; mas se o Brazil a pu
desse despicar, eu seria o primeiro íJ. pedil-o .... 
E' o que temos de esperar elas nações. 

O nobre deputado de Minas disse que temos 
relações commerciáes com a BeJgica, ~om a 

, Hespanha·: mas negou por ventura e, autor da 
emenda agentes consulares? Não são as agentes 
consulares muitas vezes encarregados de func
ções diploinaticas quando preciso· seja? No 
plano do nobre aul.or da emenda se comiigna 
aos consules 2:500$ de ordenado, que é suffi
ciente. Disse-se que se quel'ião tirar todos os 
addidos ; é engano. No plano do nobre autor 
da emenda conservllo-se na legação de Londres 
um secretario, um consul, e um addido da pri- · 
meira classe; nas ontras legações, como na .de 
França, um secretario e um Hddido encarre
gado do consulado ; e na.o se dá a esta legação 
um· outro addido da primeira classe, porque 
ta'm bem os negocios são menores. 

O nobre autor da emenda providenciou por
tanto, a meu vêr, muito bem as necessidades 
do paiz. Sendo assim, não sei como na.o deva 
eu voti:ir por esta emenda, p_rincipalmente nos 
apuros em que nos achamos, principalmente 
tendo-nos declarado muito categoricamente o 
ministro da corôa que dentro dos limites da . 
emenda podia bem e convenientemente fazer-se 
o serviço. Se o nob:re ministro assim o affirma, 
como hei de eu, representante da nação, dizer .. 
ao povo :-Dai ~ais do que o ministro julga 
que é. precho P-Os impostos, segundo a regra 
do systema constitucional, são justos sómente 
quando sã.O .de necei;sidade ; exigir que os con-

tribuintes concorrão para despezas desneces
sarias, · seria um perfeito roubo, seria uma 
traiçno da minha parte. Como o ministro · se 
acha doente e talvez não fique no ministerio, 
póde ser que outro que o substitua não goste 
muito da dieta; mas tenha paciencia; su· 
jeite-se tambem á dieta a que se sujeitava o 

. seu antecessor. · 
O nobre deputado pelo Piauhy lembrou-se de 

despezas secretas.· Já se Jhe respondeu. Eu sou 
inimigo de tudo o que é secreto em SP.melhantes · 
materias. Demais, não sei como não se dignou 
atlender á passagem do discurso que hontem 
nos apresentou o Sr. deputado pela província 
de Pernambuco, no qual o duque do Broglie 
diz que as 1iespezas secretas não são neces
sarias, porque os convites e jantares dados pelos 
ministros fazem melhor effeito; e que as des· 
pezas secretas são só precisas para os agentes 
diplomaticos, cujos governos assalarião pessi
mamente os seus diplomatas. Qra1 posto a au
toridade do duque de Broglie não seja tão im
portant~ como se quiz inculcar, porque· na 
França não é a primeira notabilidade .... 

O SR. CARNEIRO LEÃo :- E' uma da.s pl'i
meiras notabilidades. 

O SR. ANDRAD.\. MACHADO ;-Na Franca é 
uma notabilidade ela 2ª ordem ; mas todavia, 
como o nobre· deputado deve contentar-se com 
esta autoddade, pois que a citaçllo parte do 
seu lado, não póde advogar a neeessidade d.e 
despezas secretas .... 

Fallou aqui o nobre deputado de Minas 
em compra de cavallos pela repartição dos ne
gocios estrangeiros. Lembrarei que acho a 
compra de cavallos tão propria desta repartiçllo 
como outr'ora o meu parente Alexandre de 
Gm:màO em carta a D. Luiz da Cunha achou 
a escolha feita pelo conselho de D. João V, res
peito á remonta de cavallos e expedição de 
bulias. Elle conta que, estando com o secretario 
de estado Pedro .da Motla vira ahi que, ha
vendo precisa.o de remontar a · cavallaria, se 
nomeára para ir para a Hollanda a esse ef
feito urn conego da Basilicade Lisboa ; e que 
havendo necessidade de conseguir-se em Roma 
certas bullas, se escolheu um capitão de ca
vallos para· a delicada com missão. (R~adas, 
apoiados.) 

Não posso, por honr~ de bairrismo, deixar 
passar a p1·oposição do nobre deputado ( o Sr. 
Marinho) a respeito da minha provincia. Em 
S. Paulo ·nnci ha tendencia a perturbar-se a 
ordem publica; houve alli o que costuma haver 
em todas as partes. Uns poucos de l~drOes 
accommettêrão uma fazenda.em Garapuav'a, era.o 
em grande numero, e delles forão mortos 3 e 
presos 9. Houve uma violencia en:i Atibaia; 
uma parte que se julgou lezada com a delibe
ração de se tapar um caminho teve o desaforo 
de o tornar a abrir ; mas foi · tapado de novo 
pelas. autoridades publicas, . ,, / 
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Sã.o teimas de uns fulanos de Godoy, que na.o 
sei como se querem oppôr a Jecisl'l.o da · as
sembléa prov1ncial. Dest~s casos succedem 
a cada momento em outras partes, mas não 
ameaça.o a paz do estado. Creio que os paulistas 
serão os ultimas a c0rrer a insurreições. De 
certo que é de temer venha.o por fim a seguir 
a vertigem geral, se forem mal governados ; se 
assim fôr, ao menos resistirei en á torrente, por
que eu sou imperialista; monarchista, e como tal 
hei de morrer. 

Os interesses das grandes potencias europeas 
::\S obrigão a sustentar o imperio. E' mais uma 
causa ainda por que sou ttio aferrado á forma 
de governo monarchico-constitucional, que nos 
põe em contacto com as instituições da Europa. 
Não é tão pouco que se conserve este lustre de 
rnonar-chia em um continente novo, onde ludo 
tende a outra fórrna Je governo. Isto lambem 
co11corre muito para que nos tratem com ai-
gu ma bondade. . 

Concluirei o meu discurso votando pela 
en1enàa do Sr. ll'iaria ào An1arai, porq11e 
julgo que ella satisfaz ás necessidades do 
serviço, e porque o nobre ministro reconheceu 
a inteirn possibilidade de poder fazer. bem e 
convenientemente o serviço dentro dos limites 
~:~P.~~!?~s, e porque neste caso não posso votar 
pvL u.Jr,u;:,, 

O Sr, Souza Martins : - Não me parece 
exacta nem verdadeira a proposição emittida 
pelo nobre deputado, qlle o eleitor dos ministros 
era dominado pot· uma facção; esta proposição 
parece demais ter sido menos pensadamente 
produzida ... 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Eu disse-talvez. 

O SR. SouzA MARTINS :-Eu apresentei a pro
posição como a ouvi. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Ouvio mal. 
O SR. SouzA MARTINS : - Bem; admitto a 

correcção ; que · talvez o eleitor dos ministros 
estivesse dominado por uma facção. Esta pro
posiçãO, Sr. presidente, creio que nem é exacta, 
nem é honrosa ao eleitor dos ministros (nu
'1lie1·osos apoiados), porque o eleitor dos mi
nistros na.o só n~o se acha dominado por 

O meu nobre amigo peia provincia da Bahia, 
querendo defender o seu nobre collega, mostrou 
que não ma tinha entendido bem. Eu disse 
unicamente que o nobre deputado da· Bahia 
não me parecêra muito consistente quando des
en_vol_vendo nobre pa_triotismo no negocio d~s 
ca1xe1ros, não approvara a conduct.a do Sr. n11-
ni~tro dos negocios estrangeiros a respeito da 
Inglaterra; depois parecia como mostrar alguma ' 
conàescendencia com a França, dizendo que 
não approvava a nomeação de um miuistro ple
nipotenciario para Buenos-Ayres, por poderdes
agrada!' á França. Isto não pareceu muito bom, 
porque se a França se desagradasse com isto, 
que se desagradasse muito embora : nós ha
vemos fazer aquillo que é do nosso direito, e 
se na.o temos pretenções de cercear os direitos 
da França, não admittiremos jám:iis que a 
Fra:p.ça tenha pretenções de cer~ear os nossos 
direitos. Se os nossos particulares interesses, 
que não têm lugar aqui indicar-se, nos rnovêrão, 
sem duvida a corresponder ao augmento de ca
tegoria que o governo de Buenos-Ayres deu ao 
seu representante nesta côrte, que tem com· 
isto a França ? Não sei nem quero saber por 
que motivo se fez esta alteração no caracter do 
representante nosso em Buenos-Ayre~; nào 
deve s;er sem razão. Disse o meu nobre amigo 
pela Bahia uma cousa verdadeira em geral, 
mas que falha muitas vezes. Disse elle que os 
diplomatas costumão nas suas exigencias con
formar-se com o espirita da lei e sua letra. 
Deus quizera que assim fosse ! Mas o avesso é 

# nenhuma facção, como deve 1:er superior a 
todas as facções ; e por consequencia o nobre 
deputado não deve stippôr que esta dominação 
exista, mesmo por honra da pessoa que hoje se 
acha na cupula do edificio social. 

o que nós vemos. Ainda no caso de que se 
tr::.tou (dos caixeiros) vimos a diplomacia in
gleza querer brigar comnosco, não sei porque : 
seria apoiada no espírito e letra da lei ? Na.o. O 
costume da diplomacia é onde acha.o molle, 
apertar... querem nos .apalpar. Sejamos duros, 
nobres, energicos e justos ; mas não . consin
tamos que ninguem · nos avilte ; porque não é 
do interesse de potencia algumas destruir o im
perio do Brazil. Primeiramente não é tão facil 
como podem pensar subjugar uma naça.o briosa, 
na qual ha muita gente que morrerá antes de
baixo das ruinas, do que· reconhecer mando 
estrangeiro ; e depois, quando isto acontecesse, 
teria.o outro mal,-e seria á briga pelos despejos, 
bem como succedeu a Luiz XII e Fernando o 
Catholico com os despojos do.infeliz Fernando,' 
rei de Napoles. 

Ur.r SR. DEPUTADO :-Por honra da nação. 

O SR;SouzA MARTINS :-Admitlo a correcção 
por honra mesmo da nação brazileira, que essa 
pessoa representa. 

Devo observar que estas expressões são talvez 
fjlhas dos embaraços ern que nPs achamos em 
consequencia da falta de organisaçllo do minis
terio, que desde muito tempo se annuncia. Ora, 
senhores, eu conheço as difficuldades, os males 
que podem vir ao paiz da falta da organisação de 
um minislerio; mas será disso culpado o eleitor 
dos ministros ? 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Eu não disse que 
ei-a culpa delle. 

O Sa. SouzA MARTINS : - Dever-se-ha im
. pular ao eleitor do!? ministros esta-difficuldade? 
Será porque elle esta. debaixo do dominio de 

. facções que o constraojao ? Qual é essa facção ? 
E' e~a invisivel,_ que naq ªJ?parec;~ ? Senhores~ 
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SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1839 821 
é desnecessario para nós o admittir supposições 
e hypotheses talvez inconcebiveis, talvez incom
prehensiveis, quando as cousas se podem ex
plicar pelos factos natm·aes que apparecem. 
Serão as circu~stancias em que actualmente nos 
achamos uma cousa nunca vista P Pois outras 
nações não se têm visto em circumstancias 
identicas P Não ha muito tempo que lemos nos 
jornaes da Europa as difflculdades qne têm ha
vido para a organisação do minislerio francez, 
difficuldades taes, que foi ·preciso haver uma 
sedição em Paris para se apresentar um minis
terio com mais alguma consistencia. 
: o SR. ÜTTONI : - E' o que eu receio. 

O SR. SouzA MAR1'INS :-Nem sempre é cousa 
facil obter ministerio com maioria nas camaras. 
Se em um paiz1 que não é daquelles onde se 
offerecem maio,:es difficuldades, foi difficil or
ganis:u ministerio com maioria nas camaras, 
como não será dif.flcil no Brazil, onde. temos 
duas camaras, uma com elemento electivo, e 
outra composta com parte do elemento da 
eleição popular, e parte da eleição do poder 
moderador? Essa differença augmenta um pouco 
as difficuldadcs. Nos outros paizes, quando a 
camara electiva não apresenta uma c6r capaz 
de sustentar a administração, o governo a 
dissolve, e ·appella para a nação, e elegem-se 
outros membros, que possão combinar com as 
opiniões das pessoas do governo: entre nós não 
podemos recorrer a esse expediente. Se a ca
mara estiver dividida em cores e partidos taes, 
que· se não possa formar maioria, que recurso 
resta á corôa para resistir a esses partidos, a 
essas facções? · · 

O SR. ÜTTONI: - Na camara não .ha fac
ç_ões. 

O SR. SouzA MARTINS :-Quando digo facções, 
quero indicar diversas doutrinas representadas 
por diversas fracções : quero dizer que na ca
mara podem haver fracções de diversas opi
niões ; e, se a camara dos deputados estiver 
dividida nestas diversas fracções, nestas diversas 
cores politicas, de maneira que se não possa.o 
combinar para formar maioria a favor do mi
nistro, será facil ao eleitor dos ministros or
gan·isar um ministerio ? Ser-lhe-ha facil de 
descobrir, adivinhar, por assim me explicar, os 
individuas que hão de merece~ a confiança do 
corpo legislativo ? Supponha-se mesmo que o 
eleitor dos ministros nomêe um ministerio que 
obtém a maioria.da camara electiva; póde por isso 
considerar~se já obtida a maioria do senado P Não 
se deve atlender a todas estas difficuldades ? 
Não lemos nas folhas da Europa que o minis
terio de qne fazia parte o viscondttde Melbourne, 
depois de conh~cer que não gozava da confiança 
do corpo .legislativo, r~signou o seu posto, e .elle 
e se11s co)tegas pedirão · demissQo á rainha ; a 
rainha de Inglaterra· 1ogo convidou os chefes do 
partid9 tory para organisaf ~'?"º min.isterio ; 
1 • ' • 

estes chefes, depois de fazerem diversas confe
i:encias entre os membros do seu partido, en
tendêrão afinal que talvez pu_déssem organisar 
ministerio ; porém fizerão exigem:ias tão duras, 
tão intoleraveis á rainha, que ella não quiz ac
ceder a essas exigencias ... 

ALGUNS SENHORES : - Hon_ra. lhe seja feita. 
O SR. SouzA MARTINS : - •••• e o mesmo n:ii

nisterio se conservou, declarando que pre
tendia governar o paiz mesmo com mi
noria. Ora, se isto acontece na Inglaterra, 
nesse paiz classico da liberdade, como admirar 
que estes embaraços possa.o apparecer no 
Brazil? 

O SR. ÜTTONI : - Forão de 15 dias e não de 
4 mezes. 

O Sa. SouzA MARTINS : - Diz o nobre de
putado que a crise foi de 15 dias e não de 4 
mezes ; mas não foi o. ministerio demittido 
obrigado a tomar de _novo as rédeas do go
verno? Não tem elle dirigido os negocios na 
qualidade de interino ? Não está elle com uma 
maioria tão fraca que toJos os dias se receia a 
sua dissolução? Não se annunciava tambem 
nas folhas todos os dias a dissolução do mi
nisterio do marechal Soult, que tinha lambem 
o caracter da interinidade ? Não deve pois ad
mit·ar que entre nós e:xistão lambem estas in
terinidades ; não deve pois admirar-nos a diffi
culdade de organisar ministerio. Não se sup
ponha que a nossa posição é singular e nunca 
vista. · . 

Acho, portanto, que a estranhez!l. que se tem 
mostrado não é tão fundada como parece á 
primeira vista. Entendo, na verd~de, que alguma 
revelação se podia ter feito ao corpo legislativo, 
porque estes senhores que se achão anciosos e 
cheios de terror pela falta dessa organisação 
pudessem ficar um pouco mais tranquillos. Na 
verdade não descubro nos nossos fastos parla
mentares precedente desta natureza, e parece 
que podíamos adopta\· os estylos admittidos nas 
nações mais adiantadas do que nós, para 
destruir mesmo egsa anciedade dos mem- · 
bros do corpo legislativo. Nao acho isto in
compatível com a natureza do governo con
stitucional. . 

Não fal.larei mais sobre a materia do or
çamento da repartição dos negocios estrangeiros ; 
o meu fim foi sómente dar estas breves expli-. 
caçaes, por ter ouvido o nobre · deputado 
exprimir-se de uma maneira que me pareceu 
menos conveniente nas circumstaacias pre
sentes. 
. O Sr. Carneiro Leio: - Eu tinha· tani'bem 

feito reparo na proposição do nobre deputado 
pela proviQ.cia de S. Paulo ; mas não me pro
punha responderrlhe, porque me parecia mais 
conveniente que essa proposição passasse des
apercebida, do que insistir ~Ql>re ella ; Dl~I[; como 
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o nobre deputado acaba dt! notar que essa eK
pressão lhe parece inexacta, julgo conveniente 
entrar um pouco mais na questão. 

Sr. presidente, julgo· que é escusado fazer 
hypotheses um pouco deshon rosas ao eleitor 
dos minislros1 quando eslamos no nosso paiz, 
e quando presenciamos todas as causas das diffi
culdades que se encontrão para se organisar 
um ministerio. Essas difficuldades devem nascer 
das cansas e dos hornens: e]las nascem de 
P.anc::::i~ n!'IO ní'.P.nlh::ic:: nn,;; nlhnc:: rlP pPc::c::n!:l nlgnm,1 7 

mas patentes a todos; nascem da guerra civil 
no Maranhão, de não estar o Pará ainda com
pletamente oacificado ( ao menos o ex-nresidente 
daqu~lla pr~vincia no~· aJJnunciou aq~i que etn 
certos pontos haviM ainda hordas que se en
tranhav!io nns mattas, e pc,r'isso nãO estavão 
ainda completamente ·derrotadas); nascem de 
que em outras provincius appurecem symptomas 
de commoçôes i nascen1 de se ter uma pro
víncia declarado por systerna opposto á integri
dade do irnperio, e systema monarchico·consti
tucional-representativo ; nascem de que esta 
facçào parece ter principiado a introduzir-se em 
Santa Catharina e haver conseguido alli uma 
vantagem ; nascem lambem do que o ministerio 
(que de passagem direi que n!l.o era interino, 
mas que fôra nomeado para substituir o ante
cedente, e continuar: e se nM continua, é 
talvez porque se repule na impossibilidade de 
continuar, ou porque não póde completar-se, 
mas nfto porque até aqui fosse considerndo in
terino) e:icpôz a respeito da existencia de um 
defieít de 4 mil contos; nascem de nem toclos 
verem os roeíos de cobrir este dqfoit, porque 
parece que o systema de emprestimo está um 
pouco esgotado ; e não sei se, ainda que se esta
beleçãO impostos, elles podem ser cobrados de 
modo que com o set1 prodncto se possa acudir 
2 tempo para preencher o deficit, o que se torna 
cada vez mais necessarío para faier corivenien
temente a guerra nas provincias onde a ordem 
publica se acha perturbada. Todos snbern qu':' 
.nas guerras ha immensas dcspezas que se não 
podem calcular todas; um movimento de tropa 
que póde ser necessario de um para outro mo· 
mento, a perda de bagagens, etc., destroem 
todos os calculas que se tinhão feito, . e tornno 
necessaria.s novas despezás. 
· Ora, vendo-se que ,existe este deficit, e que 

. muito maiores -despezas são necessarias para 
fazer convenientemente a guerra nas provincias, 
porque é reconhecido que principalmente nas 
gue1·ras civis não póde haver toda a fiscalisação 
que ha nas outras guerras : e 1,endo conhecidas 
e patentes aos oJhos de todos estas causas, es
cusado era imaginar facções para explicar as 
dilliculdades de formar o ministerio. 

Eu · disse lambem que estas difficuldades 
nascem dos homens: eu pedrri=!-',. que aquelles 
senhores que estivessem ao facto do que tem 
occorrido, e que tivesseµi entr;1do pe~.sa orga· 

nisnção projectada, explicassem, como nos 
outros paizes, as difficuldades que íêrn encon
trado nessa organisaç1io; mas para mim eu as 
tenho 11or explicadas. Quando o estâdo dos ne
gocios publicos se apresenta nesta face, quando 
n~o lia certeza alguma de bom suc<!esso, sacri
ficio enorme faz n causa publica quem se presta 
a entrar n3. Orga.nisação de rninisterio ; então 
os homens se torna.o mais exigentes; as pe
quenas differenças de côres politicas e opi
niões se tornti.o ohjecyões imperiosas, porque a 
cnrga que se vai tomar sobra os hombros não 
é para desejar; e por isso nenhum homem 
auer destruir faci1mente essas obieccões nara 
preslar-se a um sacrificio de qne ~ão 'receberá 
recompensa e que lhe não será levado em conta 
quando tiver máo successo. Em taes circum· 
s·tancias todos se consp'raráõ contra elle, e nin
guern o livrará dos apôdos e accnsaç,ões qu~ se 
('Ostun~ao fazet· a quern é mal succedido. De
sejarei portanto que, como acontece em outros 
paizes da Europa, oncle se lêm apresentado as 
camaras a explicação das difficuldades que se en· 
contrtlo na organisaçM do ministerio, os se
nhores qt:e della têm sido encarregados apresen-. 
tem francamenle a exposição destas difficuldades 
para qne a camara conheça que na.o nascem da 
pessoa do regente irresponsavel; para que a. 
camara conheça que o regente irresponsavel 
quer organ,sar um rninisterio e que não põe 
difficuldades nem condição alguma, e q11e essas 
difficuldades nascem das cousas e dos homens. 
Eu desejára que essns exp1icações apparecessem 
para se conhecer que o regente irresponsavel 
tem sido perfeitamente constitucional. (Nume
roso8 apoiados.) _ 

MurTAS Vo:rns :-Votos, votos. 
O Sr. Andrada Macha.d.o :-Pouco tenho a 

explicar. Eu disse fJUe o eleitor dos ministros 
talvez estivesse dominado por alguma facção; eu 
não podia avançar uma proposição deshonrosa 
ao supremo chefe que rege em nome do im
perador; não é de minha hoca qne hão <le s::thir 
palavras injuriosas ao poder irresponsavel. Mas 
elle é bomem e podia ser dominado por uma 
facção tão geitosa ,,ue arredasse todos os que 
pudessem tomar conta das pastas, incutindo
lhes terrores panicos. 

MmTAS _ V ozEs :-Votos, votos, votos. 

O Sr. Carneiro da. Cunha lastima que não 
esteja prP.se11te o Sr. ministro para o tirar do 
embaraço em que se acha a respeito do modo 
por que deva votar: porque se o orador pu
desse convencer-se de que com o augmento de 
despezas nest~ repartição se poderia evitar 
alguma guerra estrangeira, e de que, de nãO 
mandar o Brazil um enviado exh'aordinario 
para junto i alguma .potencia podia resultar 
haver guerra, certamente votaria sem hesitar 
por quantia maior, porque não queria carrega~ 
sobre os seus hombros com tão grande respoq· 

o 
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sabilidade; se porém ficasse conhecendo que 
tal perigo não havia passando a ernenria ào 
S~. Maria do Amaral, que foi aceita pelo Sr. mi
rnstro, votaria por ella, porque as circumsiancias 
do paiz exigem qlle se reduza quanto é possível 
a despeza publica. 

Não gostou muito de que fallasse no eleitor 
dos ministros, que terri o rnaior interesse no 
bem publico, e ao qual, por consequencia, não 
s~ deve julgar que caiba a culpa da não org;;1-
msação do ministerio. Está persuadido de que 
as difficuldades que encontrão nesta organi
sação nascem de eslat· a ca.mara fraccionada em 
tres ou quatro opiniões políticas, não tendo o 
governo o poder de dissolver a camara, no que 
o Brazil se aparta do systema monarchico
conslitucional-representalivo seguido nas mais 
nações. 

Quanto ás outras causas apontadas como 
contribuindo para difficultar a organisação do 
min_isterio, declara que votou para que se acce· 
desse ao convite do senado, procedendo-se á 
nomeação de uma commissão para apresentar 
medidas tendentes a remover os males que 
soffre a naçQ01 sem que temesse que esta com
missão degenerasse em com missão de salvação 
publica, como se disse. Quando houve a com-· 
missão de salvaçao publica na França, aquella 
naç~o se achava em circumstan-cias rnuito diffe
i-entes das do Brazil ; aili reunia a assembléa 
com.tituinte todos os podel'eS; no Brazíl taes 
poderes estao divididos, havendo senado, ca
rnara de deputados, poder - executivo e judi
ciaria. 

Os SRs. MARINHO, MARIA no AMARAL E H1-
BEIRO DE ANDRADA cedem a palavrn para se 
votar. 

Julgada a materia dfacutida, approva-se o se
guinte orçamento para a repartição àos nego"cios 
estran~eiros : 
§ 1. º·Secretada de estado • . 28:348$800 
§ 2.º Com missão mixta na côrte 8:966$000 
§. 3.º Dita em Serra Leôa, ao 

par de 43 1/5. . . . . . 
§ 4.º Legações e consulados , 

ajudas de custo e despezas 
imprevistar-; (emenda do Sr. 
M·~~:a d-- 11 ma"''') ,._a,J. J V .i;;i. .1, a.a • 

Copia do ardiivo portuguez 
(emenda do dito senhor). 

6:718$700 

139:466$500 

6:500$000 

Julga-se conciuida a segunda discussão do 
orçamento para esta repartição, e decide-se que 
passe á terceira. · 

o SR. PRES!DE_tqTE dá para ordem do àia : 
resoluções ns. 44 e 47; dita ní.\o impressa, que 
approva a pensão concedída a Manuel Teixeira 
da Sii va ; discussão das emendas do senado á 
proposta do governo sobre fixação das forças de 
lena, e discussão do orçamento da repartiçào 
àa guerra. · · 

Levanta a sessão pelas 3 h(?ras da tarde. 

Ses!!lão e01 ~9 A.gost.o 

PRESIDENCIA DO Sfl. HENRIQUES DE REZENDE 

SunmAR.IO. - Expediente. - Loterias para o 
monte-pio dos setvidores do e.stado.- Ordem 
do dia.- Pensão pa1·a a viiiva d1 senador 
Lucio, etc.-Ernendas do Sfnctdo sobre a fi· 
xação das forças de terra; enga}(J.inento de es
trangeiros ; discurso do S,·. À.nd1·ada Ma
chf!,do.-0,·çamento do mini.-3ter-io da guerra. 

A's 10 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 ua antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro,. Carvalho de Mendonça, José Gon
çalves Martins, Bustamante, Araujo Vianna, 
Pinto Coelho, Alcibíades e Assis Mascarenhas ; 
e sem ella os Srs. Souza Martins, Maciel, Fran
cisco do Rego, Montezuma e Souto. 

t:XPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expedient.e, 
lendo um ofücio do ministro do imperio re
mettendo a copia do decreto de 19 do cor:ente 
p~lo qual se concede a D. Dorothéa Magda]ena 
da Rocha Sabino, viuva do capilllo-tenente 
Luiz Sabino, a pensa.o annual de duzentos mil 
réis.-A' commiss;:to de pensões e ordenados. 

Vai á comrníssão de constituiçao um officio 
do presidente ·da provincia do Pará, acompa
nhando a petição de Fr. Martinho de Santa 
Rosa de Liina, religioso egresso da extincta 
provincia de Santo Antonio de Portugal, e ao 
presente recolhido no convento de Santo An
tonio da cidade do Pará, que pede s'er natu
ralisado cidadao brazileüo. 

Lê-se, julga-se objecto de deliberaçilo e vai a 
imprimir, o seguinte parecer e voto separado : 

<c_E_x.a minado ua 3ª cammissão de fazenda o 
requerimento junto da directoria do monte-pio 
dos servidores do estado, em que pede a con
cessa.o de mais algumas loterias além das que 
já Hte forão concedidas, é a dita com missão de 
parecer que digna é de benigno deferin:ento a 
prelença.o da dila directoria pelas razões ex
postas em o dito requerirnento, e por outras que 
se achã.o exaradas no relat-orio feito pelo Qigno 
presidente da dir·ectoria, fundador de tão · util 
instituiçao, e que ha põucos dias foi distribuido 
pelos Srs. deputados, julgando por isso a com
missão superfluo repetir_ o que em o dito 
relatorio se vê demonstrado. A cornmissa.o já 
· tem em outros pareceres largamente discorrido 
sobre os inconvenientes das loterias, declarando 
a regra que se tem prescripto a respeito·; mas 
não duvida todavia atlherir ao pedido neste 
caso, assim como já o fez à. bem da santa casa 
da misericordia. 

cr Ponderando além disto a commhsão que 
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muito convém, não só a beneficio das familias 
dos servidores da nação, mas tambem ao in
teresse do estado, animar este estabelecirnenlo, 
consolidando-o e garantido-o, para que possa o 
corpo legislativo com razão tornar-se pal'co na 
concessão das. pensões, a11iviado dest'arte o the
s1;>u 1·0 de· enorme peso ; é a commissão de pa
recer que se tomem providencias que garan
tllo a instituição, e concorra.o ao mesmo tempo 
para attrahir novos e numerosos contribuintes i 
neste sentido pois offerece a seguinte resolução: 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1.° Fica.o concedidas ao monte-pio dos 

servidores do estado mais 4 loterias annuaes 
por espaço de 6 annos, da mesma maneira e 
modo por que lhe forão concedidas- as de que 
trata a resolução de 29 de Outubro de 1885. 

,e Art. 2º. No caso de qualquer imprevislà 
occurrencia que. impossibilite a directoria do 
monte-pio dos servidores do estado a satisfazer 

. as pensões á que tenha.o direito os lierdeiros dos 
contribuintes· na fórma da lei de sua creaçao, o 
governo fica aulorisado a soccorrer com a 
quantia que fôr indispensavel para habilitar o 
dilo estabelecimento a preencher os seus fins, 
dando logo parte ao corpo legislativo para con
venientemente occorrer. 

cc Art. 3º. Fica.o revogadas quaesquer disposi
ções em contrario. . . 

. « Paço da camara dos deputados, 3 · de Agosto 
de 1889 .-J. J. Pq,eheco.-S .. Ma:1·tins, com re

. ferencia ao seu voto separado.- M. Amaral, 
vencido. » 

cc Os abaixo assignádos concordão no parecer 
apresentado pelo illustre deputado o Sr. Pa
checo, membro da terceira commissão de fa
zenda, ácerca da concessão de mais quatro 
loterias annua:es por espaço de 6 annos ao. 
monte-pio dos servidores do estado : e junta
mente concordAo na outra parte do parecer que 
garante por sua disposição legislativa ·o pa~a
mento das pensões a quem por direito com
petir, na fó1·ma dos-estatutos que regem aquelle 
estabelecimento. Mas entendem que esta nova 
concessão deve ser acompanhada de uma dis1 
posição legislativa que prohiba a concessão de 
pensões ás viuvas ou filhos dos servidores do 
estado· a titulo de remuneração dos serviços de 
seus pais ou maridos. Porquanto os serviços 
prestados pelos empregados publicos no exer
cicio ordinario dos seus empregos se devem 
reputar recompensados pelos f!alarios que elles 
recebem do estado, pelos accessos a que sJi~. 
elevados e pela consideração que gozão na so· 
ciedade. Nem po,dem mais allegar o desamparo 
e a penuria em que ficaráõ suas familias depois 
da sua morte, uma vez que a inslituiçno do 
monte-pio lhes garante um meio seguro de sub
sislencia para suas familias. Uma disposição 
pois legislativa que prohiba a concessão de 
novas pensões por serviços ordinarios. deve ser 
coqsiderada uma medida de summa impor-

tancia e de grandes vantagens para o paiz ; por 
que assim evita-se o accrescimo progressivo que 
todos os annos se nota nil lista dos pensionistas 
do estado, e se· offerece ao governo Lima razão 
justa para desembaraçar-se da multidão de soli
citadores que requerem pensões. Esta prohi
bição porém não deve comprehender algumas 
remunerações pecuniarias que o governo julgar 
conveniente conceder em ra2:ão de serviços ex
traordinarios e tão relevantes que possa.o me
recer um reconhecimento nacional esvecial ; 
mas estes casos sa.o summamente raros, e não 
podem engrossar a lista dos pensionistas que 
pela mortalidade. annual deve ir pouco a 
pouco decrescendo se nllo se fizerem novas 
concessões. 

« A' vista destas considerações e de outras 
que na discussão da materia serão expendidas, 
silo os abaixo assignados de parecer que o se
gundo artigo da resolução proposta seja sub
stituído pelo projeclo de lei n. 168 do anno 
passado, apresentado pelo Sr. deputado Joc:;é 
Clemente Pereira, o qu9.l entendem os abaixo 
assignados que deve fazer parte da concessão 
proposta na presente resoluçAo. 

<e Rio,.em 27 de Agosto de 1839.-F. de 
S. Martins.-M. Amaral . .» 

Lê-se e vai remettida á commissno de con
stituição a seguinte indicação : 

« Proponho que a commissão de constituição 
dê um parecer sobre a conveniencia de adoptar
se : 

« lº. Que para ser eleitor seja necessario ter 
a renda liquida de 400$000. 

« 2º. Que os presidentes ·ae prnvincia, juizes 
de direilo e commandantes de armas não 
possão ser eleitos deputados pelas províncias 
em que servirem. · 

« 8.0 Que se con~idere vago na camara, para 
· se proceder á nova eleiçt10, o Jugar de deputado 
que durante o tempo de sua missão re~eber do 
poder executivo graça, emprego ou despacho 
de qualquer natureza, salvo os que lhe com
pelirem por direito de antiguidade. 

1c Paço da camarâ dos deputados, 29 de 
Agosto de 1839.-J. J. de- Oliveirs. )> · 

1 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussAo à seguinte resolução: 
« A assembléa geral legislativa resolve : 
"Artigo unico. Fica approvada·a pensão de 

oitocentos e cincoenta mil réis: concedida por 
decreto de 8 de Junho de 1839 a D. Maria 
Rosaura Rodrigues de Gouvêa, viuva do senador 
Lucio Soares Teixeira de Gou ~êa. 

. « Paço do senado, em 5·de Julho de lA89. 
- Diogo Àntonio FeiJ6, presidente. - João 
Antonio .Rodrigues de Carvalho, 1° secretario. 
-Franci.8co de, Souza Paraíso, 2º secretario. » 

E' sem debate apprÓvada e adoptada, e ·re• 
mettida á commissão de redac911.o, 
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Entra em discussão a seguinte 1·esoluça.o : 
« A assembléa geral legislativa resolve: 
<e Artigo unico; O governo fica autorisado a 

pagar a Antonio Ferreira Souto e outros her
deiros do fallecido Anlonio Ferreira Souto, da 
província da Bahia, a quantia de 1:950$, 
valor de 65 cavallos que ao dito finarlo forão 

· tornados para o serviço do exercito pacificador 
naquella provincia, conforme a sentença: pelo 
mesmo obtida em ultinio julgado, 

« Paço da camara dos deputados, 5 de Julho 
de 1839.-J. J. Pacheeo-S. Mm·tins. " 

E' sem debate approvnda e adoptada, e re
metlida á cornmissão de redacção: 

Entra ern discussão o sêguinte : 

cc A commissão de pensões e ordenados exa
minou o requerimento e mais documentos de 
Manoel Teixeira da Silv:i, morador na pro
vincia das Alagôas, e reconhecendo os serviços 
que prest.ára ao Brazil, deixando seus estudos 
para voluntariamente sentar praça, de que re
sultou, tendo sido gravemente ferido em uma 
coxa, ficar aleijado, é de parecer que se appl'ove 
a pensão annual de 200$ concedida _Pelo 
governo em· remuneração ele seus serviços, 
para o que offerece a seguinte resoluça.o: 

« A assembléa geral legislativa resolve : 

« Fica approvada a pc11sao de 200$ an
nuaes concedida pelo gover.no a Manoel' Tei
xeira da Silva por decreto de 22 de Outubro de 
1828. 

cc Paço da camara dos deputados, 11 de 
Junho de 1839.-Joaquim, Jfanoel Carneim da 
Ounha.-M. J. Cavalcanti elo L<,cerda.- Go
mes da Fonseca. » 

O Sr. Ferreira Penna declara que nno es~ 
tando impressa a 1·esoluçno que se discute, 
pôde apenas examinai· mui 1·11pidt1mcnle os do
cumentos que se acha.o sohre a mesa, e delles 
collige: lu, que, sendo prestll.do em 1824 o ser- · 
viço que se allega, fôra concedida a remu
neração pecuniaria em 1828, tendo por con
sequencia decorrido 11 annos sem que pessoa 
alguma, nem o mesmo agraciado se lembrasse 
de promover a necessaria approvação, falta esta 
que talvez pudesse induzir a crer-se, ou que 
elle não tem sentido a necessidade deste auxilio 
do thesouro, ou que na.o é muito evidente a 
justiça do acto do governo; 2º, que, comquanto 
o agraciado recebesse uma ferida grave no 
ataque de S. Miguel,· não ficou inhubilitado · 
para tratar da sua vida, pois que dos mesmos 
atte::.tados consta que depois disso proseguira 
nos estudos que havia abandonado, e tanto, 
que chegou a ordenar-se· (segundo elle orador 
acaba de ouvir dizer), podendo por con
sequencia obter decente meio de subsistencia 
pelo uso de suas orden~. 

Assim vê-se o orado1· muito duvidoso sobre 

TOMO II 

a justiça da pensão, e não votará a favol' della 
einquanto r~ão tiver esclarecimento salisfactorio. 

O Sr. Pontes. Visgueiro sente que o nobre 
deputado tomasse por alvo esta pensão para a 
sua opposição, porque isto não lhe parece outra 
cousa; mas dará os esclarecimentos q,ie puder. 
Primeiramente o cidadão agraciado, temia 
marchado, quando estudante, da cidade das 
A 1agôas para a villa de S. Miguel, alli foi ferido 
gravemente na perna direita, de que é inteira
mente aleijado, e isto no an no de 1824, cujo 
servi~o o orador considera prestado. pela inte
gridade do imperio; e estranha que o nobre 
deputado, em vez de ler os certificados dos 
faculta ti vos, lesse o rlo seu mestre de latim, 
que na verdade o abona, e seria mais uma 
1·azno para se approvar essa pensão que foi con
cedida ainda no tempo em que taes graças se 
concediã.o com mais parcimonia. Outra razllo 
para que ella seja approvada deve ser o juizo 
da commissllo que tern sido escrupulosa esle 
anno sobre tal objecto, ó que lhe louva. N110 
sendo o orador panegyrista de pensões, por isso 
ainda nllo tem requerido a urgencia desta, 
entre tanto que não ha muitos dias que se ap
provou uma de um tal Nunes, soldado da 
guarda nacional, e ás vezes se approvão outras 
menos justas. Portante enten_de que esta está 
muito no caso de ser approvada : e quanto á 
razão que deu o nobre deputado de ter estado 
este negocio parado por 11 ou 12 annos, o 
orador responJe que não foi porque o agra
ciado se nao julga.sse com direito i mas sim 
porque nunca teve padrinho,· nem dentro da 
camara, nem fóra della; hoje nãa ha muito 
quem se lembre delle pela justiça que lhe 
assiste, e conclue pedindo á camara que pra-

. tique um acto jnsto, dando· a sua approvação 
a esta resolução, porque o agraciado o merece. 

O Sr. Carneiro da Cunha, posto que seja 
contrario á concessão de pensões sem ser por 
servi,ços relevantes e ex~raor_dinarios, quer com
tudo que se faça justiça igual a lodos. Nota 
que ainda ha pouco passár~ uma pensão para a 
viuva de um nobre senador, e que existe uma 
grande differença entre aquella pensllo e esta. 
de que se kata; que é concedida a um homem 
que voluntariamente se ex.pôl!! a todos os perigos, 
e qne ha tantos annos requereu esta pensão e 
ainda até agora não fôra approvada. Torna a 
dizer que é inimigo de se darem pensões, e 
tanto assim que já fez um· projecto e o enviará 
á mesa inhibindo o governo de dar mais pensOes 
senao por serviços e~traordinarios. Declara 
mais que dos documeutos que examinou a 
cómmissno consta que esse homem tinha sen
tado praça voluntariamente; que fizera serviços 
na provincia das Alagôas, aonde ficára aleijado 
de uma perna, ·e, que nllo sabe.como se possa 
negar uma pensão tao pequena como esta ! ... 
Observa o grande numero de ~mpregados que 

104 
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existem, e lhe parece impossivel que o Brnzil 
,_ I ______ I. _ f' "l 1 ----

os possa sustemar: rnosu·a rrna1meme a neces-
sidade que lw. de uma lei sobre aposentadorias 
e reformas .. Conclue votando pela resolução. 

O Sr. Casado declara que pedira a palavrn 
para dar alguns esclarecimentos ao nobre de
p11tado que combateu esta resolução. Mostra 
que dos documentos que se achão annexos á 
resolução consta que o individuo agracíado foi 
ferido co1nbatendo pela integridade do imperio 
11a provincia das Alagôas: que voluntariamenle 
assentára praça parn combater os desordeiros 
de então. Respondendo á observ;:i.ção que fize1·a 
o nobre deputado pelei provincia de Minas, 
quando estranhou que, estando eEla pensrto 
concedida desde 22 de Outubro de 1828, nãO 
fosse àinda approvada, nota que sobre este 
objecto já o seu nobre col1ega pela província 
das Afagôas respondeu, e só tem a accrcscentat· 
uma outra consideração em favor desse indi
viduo, por não ter pedido e instado pela cenfir
rnaçAo da graça. Todos sabem, conlinúao orndor, 
que todos os cidadãos qt1e pegarão em armas e :::e 
oppuzerão aos desordeiros de então, forão depois 
olhados como columnas e inimigos da con
stitnição, e neste. caso não devia pedir tal 
confirmação; mas hoje que melhor a nação 
aprecia esses serviços prestados em 1824, por 
isso requereu ao corpo legislativo a confir
mação de tal graça. O orador crê que deste 
modo está respondendo ao nobre deputado, 
quando se quiz oppôr á resolução, ponde
rando que o agraciado não tinha razão. Per
suade-se que o nobre deputado deve estar 
convencido que fôra esta a razão por que 
ha mais tempo elle não tem requerido o 
andamento deste negocio. Nota que o agra
ciado não tem protector na côrte ; mas agora 
que já são passados oito ou nove annos é que 
pede a confirmação dessa graça. Conclue, vo
tando pela resoluça.o. 

O Sr. Peixoto de Alencar pondera que 
sempre se tem pL"onunciado a favor de todas 
as pensões q,ue têm por fün recompensar 
serviços feitos á integl'idade do irnperio; mas 
no caso presente não se inclina a votar pela 
pensão _que se discute a favor desse cidadão, 
que se diz prestou serviços em 1824. Re·ceia 
o orador qne, em lugar de se recommendar 
com . esta pensão verdadeiros serviços pres
tados ao estado, -não sic recompense o cr·ime e 
ouiros muitos desvarios ; ao men'os na pro
vincia do orador assim acol'!teceu nessa mesma 
época; por exemplo, na pessoa_ de· Pinto Ma
deira, que, derramando irnmenso sangue, foi 
agraciado a titulo de relevantes serviços a 
favor da integridade do imperio. Todos sabem 
os motivos da revoluça.o de 1824; ella nao 
foi o resultado de principias destruidores da · 
liberdade, nem seus autores era.o homens 
aveutureiros e cobertos de crimes; pelo con-

·• 
trario, elles quizerão s11slentar a libet·uade e 
desafronlc.lr a nação de um ataqtie que soffreu 
em sua dignidade. Além disto, eu não vejo 
que esse cidadão, a quern se quer dar esta 
pensão, tenha feito cousa pr~la qual n1ereça ser 
agraciado dest.1 manc~ira ; elle nãu foi comman. 
dante de um corpo ou de nma brigada, em 
c_ujo exercício prestasse valiosos serviços ; não 
venceu acção alg1una, cuja gloria se ]lie possa 
attribuit·, não era mesmo um cidadão que 
tivesse um nome e uni pl'estigio tal; que por 
StJa influencia se tornasse recommendavel : 
apenas se diz que marchou voluntadarnente 

· ao acampa1ue11to, e foi fet·ido ern uma accão 
de comh~te; circ.umstancict esla qlle milità a 
favor de otlli'OS rnuilos índividuos, que não 
só têm sido gravemente feridos, como até têm 
morrido em·· defesa da ordem e da integri
dade. Na prnvincia do Ceará, contra a revo
lução de Pinto Madeira, muitos soldados, e 
mesmo cidadãos que .lambem forao volunta
riamente ao acampamento e lá morrêr11.o, nao 
tên1 tido uma pensão, e entretanto, suas mu
ll1eres e ·seus filhos gemem hoje ao desamparo. 
Contra essa mesma revolução marchou da 
vi!la de Pombal, prnvincia da Parahyba, o 
benemerito capitão-mór Gonçalo José da Costa 
com 700 homens do seu commando, e no 
4 de Abril de 1832, na acção que teve lugar 
na villa do Icó da provincia do Ceará, morreu 
valorosamente combatendo pela causa da lega~ 
lidade, á qual antes da sua morte havia já pres~ 
ta<lo grandes serviços, e comludo a viuva deste 
prestante e corajoso official ainda não teve 
uma pensão. 

Sr. presidente, continua o Ol'ador, se passar 
este precedente de dar-se pensão a todo e 
qualquer individ110 que fôr ao acampamento, 
então terão o governo e a carnara de ser 
atormentados por uma alluvião de preten
dentes que, a exemplo deste, viráõ igualmente 
reclamar a- recompensa dos seus serviços, 
fossem ou não elles prestados como devi[o 
ser; eu digo mesmo que se este cidadão deve 
ser prnrniado pelos seus seniços de 1824, 
tambern Pinto Madeira o devia ter sido; que 
sua mulher ainda hoje deve ter uma pensa.o, 
porq~e elle, apezar de commetter crimes hor
rorosos, dizia que defendia a integddade do im
perio e a: ordem publica. S1. presidi;:nte, eu 
devo ser franco, não devo enganar a camara, 
não devo ·por maneira alguma concorrer com 
o meu. voto para que seji.\O premiados ser
viços que entendo farão feitos contra a liber
dade do meu paiz, não devo recompensar a 
ninguem que por qualquer maneira conco1·reu 
para q,ue nessa época se derramasse o sangue 
de meus parentes e eu fosse perseguido, o 
que então tudo se fazia debaixo do sag1•ado 
nome da ordem publica e integridade do . 
imperio, entretanto que matava-se e roubava· 
se cruelníente. Não quero, porém, dizer que 
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esle cidadão de quem se trata praticasse estes 
crimes ; não duvido mesmo do seu mereci
mento na qualidade de cidadão honesto : 
roas entendo que não tem direito á pensão 
que pretende~ e por este motivo voto contra 
e11a. 

O Sr. Carneiro da, Cu.nha :-Sr. presidente, 
amigo da justiça e imparcialidade, eu sou 
incapaz .de dar o meu v·olo á uma pensão 
injustamente concedida. O que o illuslre de
putado disse de Pinto Madeira não vem ao 
caso : Pinto Madeira em 1824 foi recompen
sado pelo Sr. D. Pedro 1.. ... 

O Sa. PEIXOTO DE ALENCAR : - Com uma 
pensno? 

O SR. CARNEIRO DA CmmA :-Deu-se-lhe pa
tente de coronel com soldo, sendo elle offi
cia] de ordenanças : e islo o que quer dizer? 
Não é uma recompensa? Depois esse homem 
rebellou-se contra o Sr. D, Ped1·0 II; mas foi 
depois que o Ceiirá impmclentemente pt·oclamou 
a republica que esse homem foi recompen
sndo. O -individuo de quem se trufa era enlr.to 
estudante : assentou JH'oçn volunlariamenle : 
fez serviços, não consta que elle roubasse ; 
concedeu-se-lhe uma pensao que está ·nesta cusa 
desde 1828 sem nndamenlo, porque o Sl'. de
putado sabe do dito de quem não tem pa~ 
drinho morre mouro ou judêo. Eu, examinando 
os papeis da commi::sllo de pensões e orde
nados, deparei com pensões concedidas a sol
dados com braço de menos, etc. ; e sem ser 
instado por pessoa alguma, dei parecer sobre 
ellas. Eu nao digo que a carnara vote por 
esta· que se discute: cada um dos Srs. depli· 
tudos vote como bem 111e aprouver; mos não 
acho fundadas as razões que deu o nobre' 
deputado o Sr. Alencar combatendo esta g1·aça. 
O nobre deputado julga que os serviços pres
tados pelo agraciado não são dignos de re
compensa; mas considerou os do hispo resi
gnatario de Pernambuco merecedores de uma 
pensão de 1:200$ ! Inimigo da liberdade e do 
Brazil (apoiados), esse bispo, embarcando para 
Portugal, sa~udio os sapatos, e disse que do 
Brazil nem o pó queria levar para Portugal. 
(Apoiados.) Foi para a Em·opa, por:que Já es
tava D. Miguel no tbrono, e no mornento em 
que este cahio, .voltou para Pemambuco. O 
que admiro é que na.o sendo esse homem ci
dada.o brazileiro, a camara o quiz fazer dando-
lhe a pensão. ·· 

O SR. ANDRADA MACHADO :-A pensão não 
lhe dá os fóros de cidadão brazileiro. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :- Se se pólle dar 
uma pensão a um individuo que, sendo no
meado · por Gôa deputado ás côrles de sua 

· nação, não cumprio com a sua : missno, veio 
para aqui e aceitou o bispado de_ Pernambuco 
(porque é p:rnito ·µoµi ~er bispo) .. ;.; 

O· SR. -PRESIDENTE :-Isto é materia vencida, 
não está em discussão. 

O SR. CARNEIRO DA CuNH.A. :-Foi para res
ponder ao nobre deputado que disse que pensões 
não devião ser concedidas a pessoas sem mere
cimentos, quando o illustre deputado approvou 
a do bispo resignatario, que nenhumas quali
dades tem para receber uma pensão do governo 
do Brazil. · 

O Sr. Peixoto de Alencar :-O nobre de
putado inflammou-se tanto, só porque não coil
cordei com a sua opinião a respeito da Jiensão 
que 3gora se quer dar a este cidada.o, a 
quem se pretende agraciar. Mas creio que o 
nobre deputado não tem razão ; a constituiçn.o 
e o nosso regimento dilo-nos plena liberdade 
paru discordarmos da opinião dos nossos col
Jegas, e eu oinda não me offencli pol'qnc o 
nobre deputado disco!'dasse dos meus princi
pios. O nobre deputado podia defender a 
pensão que assig11011 sem trazer á discussão 
cousas já passadas, sern trazer á discussão 
o bispo resignatario, o Sr. D. Thonrnz rle No
ronha, que de certo não merece a indignação 
do nobre deputado... . 

O Sn. CARNEIRO DA CuNHA : - Nnnca rne 
offendeu, mas devo dizer a verdade~ seja contra 
quem fôr. 

O SR. PEIXOTO DE ALENCAR :-Portanto, antes 
de dizer alguma cousa mais n respeito da 
pensao em discussão, sustentando os meus 
primeiros argumentos, devo responder ao nobre 
deputado sobre o que disse do Sr. D. Thomaz 
de Noronha. Disse o nobre deputado que o 
S1·. D. Thomaz foi inimigo do Brnzil. .... 

O SR. PRESIDENTE: - Isto não está em dis
cussãa. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Já está vencido, 
é outra materia. . · · 

O SR. PEIXOTO ,DE ALENCAR :-Mas fez-se 
uma grave a~cusação a um tno respeitavel pre
la.do, e não se ha de conceder que algt1em o de
fenda? Poderei eu ouvir dizer a sangue frio 
que o Sr. D. Thomaz é inimigo do Brazil, 
quando sei que clle preferio o Brazil á sua pa
tria natal ? E' inimigo do Brazil e jurou a sua 
constituição, adoplou a sua ind.ependencia ? E' 
inimigo do Brazil e tomou a defeza de homens 
compromettidos na revoiução de 1824, hem 
como o doutoral da Sé de · Olinda, o Sr. 
Manoel Ignacio de Carvalho, e o deão da mesma 
Sé, o Sr. doutor· Bernardo Luiz Ferreira 
Portugal ? E poderia elle faze:r isto com os prin
cípios que o nobre deputado lhe suppOe? E 
como póde o nobre deputado dizer qile o Sr. 
D. Thomaz--é inimigo do Brazil? Accusações 
desta ordem não se develll fazer com tanta 
facilidade, mórmente não podendo ser do
CLlmentalmente provadas, como eu creio. Mas 
d~sse ainda o µopre deputado, para corroborar 
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sua proposição, qne o Sr. D. Thom:1z sa
cudira o pó dos seus sapatos quando sahio 
de Pernambuco. 

UMA Voz: -Isso manda o evangelho. 
O SR. PEIXOTO DE ALENCAR : - Mas no sen

tido que o nobre deputado disse significa outra 
cousa, é uma accusaça.o gravissima ; nada 
menos importa· do que suppôr-se que o Sr. 
D. Thomaz era, o que diz o nobre deputado, 
inimigo do Brazil, que nada mais queria delle, 
que emfim se retirava de um paiz que muito 
aborrecia, etc. Ora, isto é o que eu não sei . . . ' e que 1gnoro mteiramente acontecesse.; pelo 
contrario eu sei que o Sr. D. Thomaz não 
queria sahfr do Brazil, que circurnstancias a 
isso o obrigárão ; em uma palavra, eu o vi 
derramar lagrimas de saudade na vespera d~ 
seu embarque por deixar Pernambuco, paiz a 
quem elle muitas vezes confessou que amava, 
e para onde emfim voltou, como a camara 
sabe. Além disto, Sr. presidente, cu devo de
clarar ao nobre deputado que quando a ca
mara votou a congrua para o Sr. D. Thomaz 
não teve em vistas premiar seL·viços' politicos ; 
ella attendeu só ao direito que um bispo resi
gnatario tem á sua congrua 1 a essa grande 
som ma que .elle despendeu com o seminario dr. 
Olinda, e ás tnuitas esmolas que fez ern todo 
o tempo do seu governo no bispado, e emfim 
a sua alta categoria de principe da igreja, que 
não deve ser desamparado no meio da chris
tnndade, só pelo simples facto de ter nascido 
em Portugal. 

A l'espeito da· pensão que se discute, ainda 
repito que se o nobre deputado acha que este 
cidadao merece uma pensão pelo simples facto 
de ter sido ferido em uma campanha, entãO eu 
recornmendarei aos infelizes de minha pro-.~ 
vinciar á e:Ssas viuvas desvalidas, a r.sses filhos 
9rpMos, cujos pa1s e maridos rnorrêrão com
batendo cóntra Pinto Madeira na guerra do 
Pará e:na da independencia, e que hoje se 
achao entregues á miseria e á· penuria; eu lhes 
recommendarei, digo, que venhão pedir uma 
pensão ao governo e ao corpo legislativo. 

Quanto ao que o nobre deputado disse sobre 
Pinto Madeira; supponho que se elle tivesse 
sido premia.do pelos serviços prestados contra a 
revoluçri.o de 1824, ou, para melhor dizer, 
pelos horrores que nella commetteu, nem por 
isso se deveria premiar a outro qualquer que 
se achasse na,s mesmas circurnstancias ; toda via 
não quero· dizer com isto que este cidadão ora-

. ticásse horrores semelhantes, e só ente'ncto 
que seus serviços não merecem uma pensa.o· 
e por isso digo que se elle a merece, entã~ 
tambem a deve ter a viuva de Pinto · Madeira - , 
porque está pobre, e elle na qualidade de chefe 
prestout na opiniM do nobre deputado, serviços 
muito mais valiosos do que este cidadão de 
qnem agora tratamos, que não teve nenhum 

commando, nem consta que no acampamento 
fizesse acções algumas glol'io-sas, além de ser 
ferido em uma perna, o que não prova por si 
só coragem ou valor ; pois tão ferido póde i.er 
um valente guerreiro,· como um covãrde que 
vergonhosamente deixa o campo da batalha ; 
urna bala tanto se recebe por diante como pelas 
costas, etc. Portanto, voto contra a pensão. 

O Sr. Paula. Cancl.ido : - Não desejo tomar 
tempo á carnará; pedi a palavra unicamente 
para fazer uma observação· sobre um attestado 
que ahi vem. Nesse attestado se diz que esse 
sujeito levou uma bala no terço superior da 
coxa, e fic,ha aleijado ; mas esta expressuo é um 
pouco vaga, não precisa muito o estado em que 
fic~u o individuo ; _diz-se que se tirárão es
qu1~olas1 ele. ; mas islo pouco importa, porque 
podia acontecer sem que o individuo ficasse. 
aleijado de maneira tal que não tivesse movi
mento algum da perna ; por isso creio que o 
altestado limita-se u verificar unicamente a 
existencia do facto, sem explicar a sua quali
dade; mas creio que a este defeito supprem os 
esclareci~entos que aqui se têm dado. A pa
lavra aleJJado póde-se dizer todas as vezes que o · 
individuo não tiver pleno exercicio de süa perna· 
mas o individuo de que se trata podia fica; 
com a perna mais comprida ou mais curt.L etc., 
e era bom que isto se soubesse para que· com 
melhores da,los pudessemos decidir do estado do 
individuo, e por consequencia do merecimento 
da sua pensão. Mas já disse, isto está de alo-ll ma 
maneira supprido p!:los illustres deputado~ que 
conhecem este homem, e que dizem que elle 
está aleijado e impedido de servir-se da perna 
para se entregar a seus trabalhos habituaes ; 
neste sentido el!e merece a pensão, porque em 
lhese ~evemos recompens~r todos aquelles que 
se sacr1ficão pelo estado. 

Depois desta consideração devo dize1· algunia 
cousa. sobr.e a opinião do meu illustre amigo. 
Elle d1sse qne este homem não merecia a r>ensão, 
porque, estando o decreto ha 11 annos nesta 
casa, elle não Lem promovido a sua decisão. 
Este argumento se merece algum peso é · para 
provar a excellencia da medida que aqui passou 
de que as pensões devião ser dadas pela ordem 
chronologica. Este argumento faz-me ]em hrar o 
caso de um velho soldado francez. Encontrando· 
se este com um .dilettant·i em uma estalagem 
onde não havia senão uma carna, o dilettanti 
disse-lhe : -. Como ha muito tempo você não 
dorme em cama, deixe-me dormit- naquella, 
porque você está rnuito acostumado a passar 
ma!. - O nosso . velho de. bigodes respondeu 
mmto_ bem : - Raza.o demais para .que eu 
me sirva da cama e não você, porque estou 
ha mais tempo privado della. - Voto pela 
pensão. 

O Sr. Andrada Macha.do : -· Não voto pela 
pensão, attendendo á penuria em que nos 
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achamos, e atlendendo a que o cidadM a que 
::it: q ut:r 11t:usiuuar é ::;Í mIJlt:::; a v1::utun:iru, 4 uaudu 
muito. Se fossemos a pensionar todos os sol
dados nllo chegava dinheiro nenhum do Bra.zil. 

· Disse--se que recebeu umâ ferida que o aleijou ; 
mas não o aleijou de fórma que o impossibili
tasse de ser sacerdote, ficou a perna um bo
p,i nin hC\ m~i-: C'11rh:t, mnít::1 gflntP fü•.::i. ~!'1.c::in-i ; 

eu não estou para dar pensão a pernas curtas. 
(Risadas,) 

Sr. nresidente. oara o aue me levantei orin
cip;i;i{e-nle foi pa'ra destr~ir o parallelo q~e se 
quiz fazer entre um simples aventureiro e a 
viuva de um dos mais respeítaveis cidadãos do 
Brazil, a viuva do Sr. Terxeira de Gouvêa, ci
dadao que principiou a carreir:i dos seus serviços 
desde a independencia, deputado da assem biéa 
constituinte, que continuou sem prc a repl'esen lar 
asna provincia, que passou depois a senador, 
que foi ministt·o de estado honrado, integro e il
lustrado. ( Apoiados. ) Que parallelo, que com
par-açtto tem isto com o padre rua.o que levou 
apenas uma bala na coxa ... 

UM Sn. DEPUTADO: -E é pouco ? 

O Sn. ANDfl.ADA MACHADO : -Mas ficou com a 
coxa, nãb perdeu o uso della, é ecclesiastico, 
faz uso de snas ordens e tem muitos outros 
meios. 

O Sr. :Marinho :-V. Ex. faz-me obsequio de 
mandar informar se o individuo cuja pensão se 
discute é sacerdote ? 

O SR. SECRETARIO : - E1, mas ordenou-se 
depois de ferido. 

O SR. MARINHO : - Eu pensei que já. era 
padre quando foi ferido, porque seria um 
forte motivo para eu negar-lhe o meu voto, 
porque nilo entendo que um sacerdote se 
deva metler a combatente, excepto se o lugar em 
que vive fôr accommettido, porque entao cumpre 
a todo o cidadão defender o paiz e a sua casa. 
Como porém o agraciado foi ord1mado depois 
do facto que se pretende remunerar, eu di!'ei 
que é essa uma razão ponderosa para votar 
contra a pensão, porque já vejo que se a ferida 
foi tal que não o inhabiJitou para ordenar-se, 
tambem não o· inhabilitou para commoaa
mente ganhar a sua subsistencia; a ·casa sabe 
quaes meus principios a respeito de pensões ; 
firme ne1les, negarei ainda a minha approvação 
á que se discute. 

Entretanto, Sr. presidente, eu pedi a palavra 
para revindicar a honra de um venerando pre
lado que conheço de muito perto, e que me 
pareceu injustamente aggrediào por um nobre 
deputado pela provincia da Parabyba. Senhores, 
eu tive a honra de · ser ordenado de subdiacono 
pelo Sr. D. Thomaz de Noronha, fui seu famulo,' 
vivi_ em sua casa, e declaro que nunca lhe ouvi 
senão expressões muito honrosas a respeito do 
Brazil : sempre o vi possuído dos melhores 

senlirnentos e dos mais sinceros desejos pela 
prosperidade do Brazil e pela consolidaçti.o da 
monarchia constitucional. Foi esse o primeiro 
prelado que visitou os sertões, alguns inhos
pitos do seu bispado. ( .l1poiados.) Eu o vi ver. 
daJeiro apostolo da primitiva, distribuir com 
caridade evangelica o prto corporeo aos pobres, 
o espiritual a todos ; e nesta occasião em que 
se trata desse respeitavel varão, eu faltára ao 
meu devér se deixasse de dizer quanto · sei 
desse Exm. bisoo. tanto mais noraue as oalavras 
do nobre deputado podem offend~r a j;stiça d~ 
sua causa, que tem de ser ainda co11siderada 
em terceira discussllo. Eu votei, Sr. presidente, 
'para que se desse um conto e duzentos aó 
Sr, D. Thomaz, nllo como pensão, pois que 
isso tocava ao governo, mas como declaraçllo 
de um direito, pois que as leis canonicas não 
consent.ein que o governo aceite a renuncia de 
um beneficinuo, sem que lhe consigne uma 
quantia parn sua congrua subsistencia. O 
Sr. D, Thomaz resignou o bispado de Per
nambuco, e esta carnara 1 procedendo com 
justiça e equidade, declarn que elle tem direito 
á congrua subsistencia que a camara arbitrou em 
1:200$000. Se por6m se tratasse rle 1·ecom
pensat' serviços, ainua assim eu votaria por uma 
pensão que dada fosse ~o Sr. D. Thomaz1 pois 
elle os fez muito valiosos ao estado e á igreja 
durante a sua paternal administraçM epis
copal. 

O Sr, Casado diz que ha pouco _votára pela 
pensão concedida Íl. viuva do Sr. senador Tei
xeira de Gouvêa por achai-a justa, e o mesmo 
pretende fazer pela que se discute, movido pela 
mesma razão. Admira que o Sr. Andrada Ma
chado, sem conhecer o individuo de que se 
trata, o chamasse aventureiro; para destruir 
esta preoccupação do nobre deputado, lembra 
que. este cidadão deixára a carreira dos seus 
estudos para defender a cansa da maioria da 
nação. Na.o o sorprende a opposição do Sr. 
Alencar, porquanto o cidadão Manoel Teixeira 
da Silva recebeu uma ferida combatendo prin
cipios seguidos pelo nobre deputado. Lembra 
que a um estudante do curso juridico de Olir1da 
que foi ferido combatendo soldados rebellados, 

· o governo deu uma pensa.o de 400$000, que 
foi approvada pela camara ; e posto que o ci
dadãO Manoel Teixeira da Silva não ficasse 
absolutamente aleijado, todavia nem sempre 
póde fazer uso das suas ordens, não póde ter 
uma capeBania~ porque se a tivesse era obrigado 
a dizer missa todos os dias, do que o impossi-. 
bilita.o suas m,olestias. Conhece, assim como 
todos os deputados das Alagôas, este individuo ; 
sabe do seu estado e do direito que tem á · 
pensão pelos serviços que fez em prol da ordem 
publica. 

O Sr. Gomes Ribeiro vota p~la pensão, ser
vindo-se das mesmas expressões do S1-, Pebç:otQ 
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de Alencar o anno passado ; pergunta se é por 
ser pequena a pl'Ovincia das Alagôas que se 
quer 1·eprovar a unica penso.o dada a individuo 
daquella província. 

Em resuosta ao Sr. Marinho, foz ver que o 
individuo 'de que se trata nno está absoluta
mente inhibido de exercer ordens; ainda como, 
por exemplo, o Sr. Manoel Alves Branco ... 

ALGUMAS VozEs :- Oh! oh! 
O SR. GOMES RrnErno (continuando):~ ... 

mas tem molestias que o impossibilita.o de 
sempre exercer as suas ordens. 

O orador, respondendo ao Sr. Andrada Ma
chado, diz que não é o Sr. Manúel Teixeira da 
Silva um aventureiro, como o chamou o nobre 
deputado ; esse cidadão pertence a uma das 
principaes familias da villa da Anadia; seu 
irmão é hoje comrnandanle.4,superior da guarda 
nacional, etc. Se pelo facto de ter sido soldado 
não merece uma pensno, então a camara n1'1.o 
devêra votar, corno tem feito, pelas pensões 
dadus aos soldados feridos na guerra do Rio 
Grande. 

O Sr. Ferreira. l'enna. muito deseja que os 
illustres deputados que responderão ao seu pri
meiro discurso fiquem convencidos de que elle, 
orador, não tomou a palavra contra a resolução 
porque deseje que se negue justiça ao ag1·aciado, 
e muito menos porque este negocio pE:rter:iça de 
alguma maneira á provincia das Alagôas, pois 
que nenhum motivo partieu]ar o póde mover a 
contrariar a pretençllo desse individuo que não 
conhece, e foi sempre sua opinião que todas as 
provincias devem ser tratadas . com perfeit:i 
igualdade pelo corpo legislativo, sem ,1ttenção 
f maior ou menor im portancia política de cada 
uma dellas. 

Não prete!lde mesnio convencer a membro 
algum da casa para que vote de uma ou ,Je 
outra maneira nesta questão, mas julgou neces
sario pedir a palavra para que nl10 passasse sem 
a In(!nor observação um acto que tem de onerar 
o thesouro publico com duze11tos mil réis 
annuaes, e este fim está conseguido pela dis
cussão que tem havido. 

Quanto a dizer-se que ainda ha pouco se 
approvou sem debate a pensão conceJida á vi.uva 
de um illustre senador, responderá que elle, 
orador, não tomou parle nesta votação por não 
achar-se no salão, e se o tivesse feito, poderia 
mostrar quanta differença ha entre uma e 
outra pensão. 

Se outras mercês pecuniarias se têm aqui 
concedido com menos justiça, n1i.o se considera 
elle, orador, responsa vel por isso, pois que a 
camara terá observado qÜe nll.o é dos mais 
faceis em votar por augmentos das despezas 
publicas. 

O Sr. GcnçaJ.ves Martins pede o encerra· 
mento da discussão, . 

Havendo sete discursos a favor e seis contra, 
o Sr. presidente consulta a camara se julgã a 
materia discutida~ decide-se que sim, . 

A resolução é approvada, adoptada e re
mellida n commissri.o de reàacçllo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão das emendas do ,senado á proposta 
do governo,. e emendas da camara dos düpu
tados sobre a fixaçã.o cias forças de tena pàra o 
anno financeiro de 1840-1841. 

A seguinte tmenda é approva<la sem debate: 
cc Art. 4.º Foi rejeitada a emenda que sup

primia as ultimas palavras-ou que forem en
carregadas de commissões importantes. ,, 

Entra em discussão a seguinte emenda: 
ir Art. 6.º Accrescente-se no fim-e a auto

risação para o engajamen Lo de estrangeiros nos 
termos da lei n. 42 de 20 de Setembro de 
1838. )) 

O Sr. A.nd.rad.a. M~cha.d.o :-Talvez, Sr. pre
sidente, eu m<p devesse calar, talvez bastasse 
protestar em carrunc111l0 silencio contra urna 
medida tão ominosa; mas o dever para com o 
meu paiz, mas a obrigação de representar bem 
os interesses e a dignidade do Brazil me levão 
a romper o silencio, e a passar a protestai· 
por minhas palavras contra uma medida que 
sempre se rne antolhou, e ainda se me antolha, 
perniciosa, injuriosa e offensiva da dignidade 
do povo hrazileiro, deste povo bdoso de que me 
t1fa no, bem que indigno, de fazer uma partet 
deste povo cujo nome procuro conservar intaito 
em quanto vivo fôr, e transmittir em legado aos 
meus· herdeiros iivre de ioda .a noàoa, livre de 
todti a mancha. 

Eu não repetirei nesta casa o que já disse o 
anuo passado, e ainda este unno, a este res
peito: o que notarei primeiro qu,e tudo é a 
marcha tol'tuosa de semelhante emenda. O 
nobre ministro da guerra portou-se comnosco 
com muito pouca franqueza ...• 

O SR. ÜTTONI :-Apoiado. 
O SR. ANDRADA MACHADO :- .... na discussão 

das forças de terra, nesta casa não ousou erguer 
a voz a· favor da admiss/l.o de e::;trangeiros. Um 
nobre deputado, quasi no fim da terceira dis
cussão, como por sorpreza, introduzio uma 
emenda ; a casa fez, a meu ver, a justiça que 
devia, rejeitou-a ; mas o nobre ministro, qu~ 
não tem a ardideza de encarar-nos, foi 
buscar o senado para ahi propôr de novo a 
emenda .... 

O SR. CARNEIRO LEíio :- Elle aqui está. 
O SR. ÀNDRADA MACHADO :-Que venha, não 

o temo ; trinta ministros da guerra, quaesquer 
que seja.o, não me fazem medo. 

O Sa. CrnNEIRO LEÃO: - E quem diz que 
o teme f Diz-se que elle estava aqui, que vinhai 
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O Sn. ANDRADA l\L1.cHADO: - Sr. presidente, 
en não sou amigo de mi11istros com âl'tirnanhas 
vulpínas, não admilto ministros com lorcicolos 
colubrinos: o ministro que eu abraçarin, que 
eu apoiaria, seria o ministro cujo olho de aguia 
fosse buscar no possivel uinàa não exi3!ente as 
possibilidades que pudessem converter em rea
lidades no momento presente ; o ministro cuja 
penetração, cuja profundeza fosse descobrir o 
caminho mais certeiro de realizar aquillo que 
sua razão linha concebiào ; o ministro que ti
Vésse a constancia de seguir firme a medida 
uma vez adaptada; o ministro que com leal
d ade se apresen lasse diante de nós e dissesse : 
eu ten\10 precisão disto; mas o ministro que 
ladêa e illL.Je, mas o ministro que, em ar de 
'l'Y1i1'll1it\f'l~ C'Q .On~t.ll"'r!I a fll:nnai1•.onn atn nnl1•,.1 
•Ji..•11..1.1.J.V'-"'-"', o.JV, ,._.._,..,vL.1.u. 1.,. ºPt-'"'L'-'VV 11,..,:1u. vu1-,u. 

parte, esse ministro não tern o meu apoiai nunca 
o terá. 

Sr. preside:nte, eu 
emenda já por isto, 
mais pot·que é inntil, 
rigosa. 

me opµonho a esta 
e opponho-rne ainda 

é desnecessaria, é pe-

E' inutil porque não póde produzir effeito 
algllm ; ha de ser como a do anno passado, 
e cobrir-me de lama sem precisão, e ainda corn 
ella não o farei : eu diria como Talleyrand a 
Bonaparte a respeito de certo ponto: O'est en
care pire qu'un crime, c'est ime sottise ; é peior 
do que crime, é um absurdo, o que nilo 
póde produzir a vantagem que se tem em 
vista. 

Inutil ainda porque para que vêm esses 
estrangeiros? Para socegar as desordens em 
que labora o paiz? Vêm tarde e a más 
horas. Para as desordens em que labora o paiz, 
para as do sul, o remedia é outro, remedio 

.. que uma politica assisada ha muito tempo 
teria descoberto, e que teria produzido a cura 
do mal. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :- Diga quaLé. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Não convém 
aventurar segredos de politica. Para esmagar a 
insurreição do barbarismo contra a civilisação ? 
Tambem o remedio é outro i e creio que essa 
foslilrreiça.o não póde durar longo tempo no 
Maranhão, basta.o os soGcorros das provincias 
visinhas; os Raymundos Gomes não me mettem 
medo. Para abafar todo o espirita de '1ertigem ? 
Ha remedio muito seguro; um governo hom 
(apoiados), e não um desgoverno que anarcbise 
o Brazil. (Apoiados.) Logo, a medida é inutiL 
vem tarde, . nllo vem a horas. E' demais des
necessaria ; po1·que servio-se· o Sr. ministro da 
autorisação que lhe foi dada o anno passado ? 
Existem na.o sei se uma ou duas companhias 
de addidos aqui aos permanen,tes, porque des
graçadamente quantos colonos têm vindo por 
conta da sociedade de colonisação na.o são 
sen!i.o ou bayonetas impotentes ou ladrões 
atrevidos ; elles não têm produzi~o outra cousa ; . 

não nos têm vindo nem lavradoras, nem artí
fices ; é um bando de corrnmpidos, um bando 
de prolet.uios, a quem se entregão armas, ou 
se reduzem a qt1adrilhas de ladrões. Demais, 
senhores, é preciso que attendamos HO mo
mento actual; e quando a liberdade se acha 
ameaçada, quando a imprensa aconselha pro
jeclos descomedidos, quando i1a homens de es
tado que se desvairão e propoem medidas anti
nacionaes, a11archicas (apoiados), é este o 
tempo prnprio de virem eslrangeiros para o 
paiz? E como viráõ elles? Donde sahiráõ 
os fundc•s ? Nu momento em que os apuros 
do estado são lão grandes, quando a banca
rota nos ameaça de perto, quando, além da di
vida trans11cla, que embora se queira encobrir, 
,,,,...,,fc, ,, hnnc ~nn n,ilh,,o" l,c, n,n ,1.-,fif'i~ ,--1,:, 
J.llVL.11.,1.-i, - IJULI...;, VVV l ... .lli-.1..1.V"\JU' .1.llAo l.A•&J. "-1.'-'.L.L'Vt'I, '-'1.-..... 

8,000 contos, e Deus sabe o que será, {:, neste 
tempo que vamo8 chamar estrangeirns ao 
Braz.il? Por ventura o nobre ex.-minisll'O da 
gnerra n:lo encheu o exercito sem esses es· 
trangeiros ; nrto al'firmou elle que tinha 8,500 
homens no sul? ... 

O SR. VuNNA: - Peço a palavra. 
O SR. MAHINHO : - Peço a palavra. 
O SR. ANDRADA MACHADO :-Havia no exer

cito alguns desses colonos, mas a mór parle 
delle em de brazileíros i e pergunto eu : estao 
esgotados os meio~ de recr'utamento? Não, 
senhores, mesmo nesta capital ha um numero 
immenso de proletarios que podem ser recrn
tados; ha muita gente capaz de servir, e que 
não serve porque tem empenhos ; não vamos 
pois demandar estrangeiros, que nós temos dos 
nossos. Sr. presidente, custa-me a follar nestas 
materia.:;, e devo dizer, para socego de meus 
collegas, qae eu não pretendo fazer allusões 
contra ninguem que sirva ao paiz ; tenho a 
infelicidaàe Je encarar esta rnedcda por um lado 
inteiramente diverso do de meus collegas; mas 
assim fui constituido : meu estudo, minha ma
neira de pensar, de ser, de existir, me torna 
cioso de tudo, que ainda de longe póde, no 
meu sentir, ferir a nacionalidade ; minha re
pugnancia contra taes medidas é mais forte dó 
que eu mesmo : a medida me parece a mais 
ominosa, a mais perigosa que se podia aqui 
trazer ; os meus collegas que a eucarão pelo 
outro lado poderáõ achal-a mesmo necessaria. 
Eu não pretendo 1offen~leL' a opinião de nin
guem, digo a minha, estou habituado a 
senlir com força, e a dizer com força aquillo 
que com força sinto. Voto contra a emenda do 
senado. . 

O Sr. Ramiro : - A emenda creio que foi 
·na outi-a camara proposta pelo Sr. ministro 
da guerra : elle teve razõe:; para pedir esta 
medida. Eu pela minha parte disp~nsal-o-hia 
de comparecer na cama.ra, porque tenho em 
mim a convicção de todos os_ motivos p!3los 
quaes esta medida é de interesse publico; mas 
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832 SESSÃO EM 29 DE AGOSTO D.E 1839 
a canmra talvez precise de in fo1·nu,çaes sobre 
a muteria, o nobre ministro du guerra está na 
cn1mu·11, e eu quel'in que nnlra!:,:SO jil afim 
de que assistisse á discussn.o de que nos occu
pamos .... 

O Sa. PRESIDEN'l'E :-EHc roi convidado para 
a discussão do orçamento. 

O SR. RAMIRO:- Mas eu requeiro que seja 
convidado para assistir a esta discussão. Creio 
que isto, em vez de ser desairClso, é honroso,· 
é deferencia· para com o ministro autor da 
emenda, e ministro da repartiçQo. 

O Sr. Alvares Ma.oha.do (pela ordem) oppõe
se a este requerimento do Sr. Ramiro, porqué, 
tendo sido o Sr. ministro convidado para as
sistir á discussão do orçamento; póde não estar 
pt·eparado pua outra matería .... 

O SR. RAMIRO :-Mas se a emenda é do nobre 
ministro ? 

O Sa. AtvAnEs MACHADO;- Assim mesmo 
não devemos preterir as formalidades do regi
mento ; os ministros devem ser convidados com 
antecipação. · 

A discussão fica l!diada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
O Sr. ministro da guerra é introduzido com 

as formalidades do estylo. 
Entra em discussão o seguilite a1·tigo do Clr· 

çumento: 
cc Art. 6°. O ministro e secretario de estado 

dos negocios da guerra é autorisado para des
pender, com os objectos designados nos seguintes 
para.gr:iphos, a quantia de • • 5,013:935$629 

A saber: 
lº . .Secretaria de estado. 
2º. Conselho supremo militar. 
8°. Cornmandos de armas. • 
4º. Officiaes ·generaes . . . 
ó". Officiaes engenheiros . . 
6°. Ditos de linha . • . . 
7º. Ditos da e:x.tincta segunda 

linha; que vencem soldo . 
8°. Forças de linha . • . • 
9º, Ditas fóra da Unha . • . 
10. Artifices e aprendizes me-

nores '-• . . . . . . 
11. Hospitaes regimenlaes . . 
12. Escola militar • . . . 
13. Archivo militar, e officina 

• lythographica ... . . . 
14-. Reformados . . . 
15. Arsenaes, e armazens de 

artigos bellicos. • . 
16. Gratificações e forragens 

aos officiaes em pregados . 
17. Obras militai-es • • . . 
18. I5esp_ézas diversas e even-

tuaes. . . . . . 

28:714$800 
19:403$384 
19:823$000 
28:723$920 .~ 
34:756$000 

392:108$200 

81:173$490 
2,762:968$500 

393:425$200 

114:960$800 
33:502$500 
50:215$800 

7:561$000 
519:863$205 

322:052$200 

42:748$600 
58:300$000 

104:186$080 
------

São apoiadas as seguintes emendas da com
missno: . 
8°. Com 111anrlos tfo armns • . 
8°. Forçt1s de linhn . . 
9'). Dilas fórn dn I in 1111 • • • 
10. Arlifices e apl'cndizes me-

nores . 
12. Escola militar . . . . 
lõ. Arsenaes, e armazens de 

artigos bellicos. .. . 
] 6. Gratificações, e forragens 

aos officiaes empregados . 
17. Obras militares . 

19:824$000 
2,789:136$700 

321:097$700 

148:676$400 
23:880$000 

222:314$000 

42:765$600 
50:800$000 

Artigo addítivo da commisaão 

cc O governo poderá despender as quantias ne
cessarias com os novos commandos de armas 
~aquellas pt·ovinciac; onde o exija.o as · necessi
dades do'serviço publico, pa1·a cuja creação fica 
desde já auto1·isado. 

rr Paço da camara dos deputados, 19 de 
Julho de 1839.-0oellio.-Li,na e Silva.-M. 
Â'llW.Tal. » 

São mais apoiadas as seguintes do Sr. Veiga 
Pessoa : 

« Emendas ao at·t. 6'1. 
« No § 8º. Para a terceira discussão seja cal

culada, pela competente ·commissão a quantia 
rt!lativa ás forragens na razão de 480 réis cada 
uma.· 

cc No mesmo paragro.pho. Seja igualmente 
calculada a etnpe na razão de 200 · réis diarios. 

« No § 15 diga-se :-A gratificação dos di
rectores dos quatro arsenaes de guerra da Bahia, 
Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul, fica 
elevada a 85$ mensaes, excluindo o soldo da 

. patente ; e a 40$ a dos vice-direclores com • a · 
mesma exc]m~o. . . . · 

«No§ 17. Em lugar de 50:300$, como pro
põe a com missão, para obras militares-diga-se 
-58:800$, cômo pede o governo, sendo os 
8:000$ para a edificação de um quartel de 
tropas em Pernambuco. » 

O Sr. Veiga Pessoa. faz a:lgumas ob1;ervaçoes 
que não pudemos ouvir. . . 

O Sr. Coelho : - Pedi a palavra sómente 
para esclarecer ao nobre deputado que me 
precedeu e que fallou ácerca das redncções que 
a commissão de que sou membro fez nas 
etapes e ·.forragens. Disse o mesmo Sr. depu
tado que a quantia orçada para etapes é in· 
significante, por acontecer qµe na sua pro
víncia a despeza feita com as praças de 
pret excede a 200 réis.· O nobre deputado 
deve lembrar-se que se na sua provincia 
a etape f um pouco mais cara por estarem 
mais caros os generos, em outras provincias 
os preçoi; s'tlo menores. No Rio de Janeiro, 
onde os meios de subsistencia são diffi.ceis, 
porque os preços· dos generos são· elevàdos 
(não digo que em algumas outras provincias . 
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SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 183U s:33 
não s1jjfto majs caros), nós vemos que a etape 
regula de 120 a l60, e hoje consta-me que é 
de 165 reis ; potfanlo a cornrnissão pnr~ee qne 
c·alculou rnuit.o hem quando tomou por base 
o lH'lllO tnedio de 200 réis. Ora, o nobre depn
tado <leve mesmo· allendPr a que o governo 
não é obrigado a dar etape ás praças de pret, 
segundo a base tomada pr1ra o orçamento ; 
porqrnmlo o nobre deputado sabe que ás the
sourm'Ías está incuml:,ido duas vezes por anno 
a arbitrarem o quantitativo da E:lape á vista 
dos preços dos generos, e que segundo esse 
arbi trarneo to é que se 2 b_:inão as rações ás 
praças de pret. Deve mais o nobre deputado 
considerar que nos orçamentos a q11a11tía que 
se vota é para o estado completo, entretanto que 
nflo ha um só dia rio anno financt~iro em que se 
realise esse estado. Nüo receie o r1ohre depu
tado que o orçume11lo seja fraco, e lemhl'e-se 
ainda que nno legis!rnnos para n acl11nlidade, e 
sim para o anno de 1840 a 1 ,~41. J~ sabe 
o nol)I'(~ depntudo se para esse' tempo eslar!\o 
os gmwros mais hnixos r Eu inl'ormo demais 
110 nohre deputado que o 01·ç1H11 c~nlo npr·esen
taclo p1:la p;.Jve1·110 n no IJ·u~ rnzno algmna para o 
nugnw11lo que propô;,:; untes tem falta de esela
rccimcntos, e que· u com rnissf.lo por tal motiva 
vio-sc na necessi<lade de regular~se pelo Ol'Cil'l· 
menlo passado, e d8 dar pelo menos aquillo 
qne se deu para o anno que corre na razno de 
200 reis. Estou hem certo que, em lugar de 
faltar ha de sobral' dinheiro. Tambe1n não 
approvarei a parle da emenda do nobre depu
tado que prepõe o augmento das forragens de 
480 em lugar de 400 réis. Ha muitos annos 
successivos- que a camara tem decretado 400 
réis, e dá-se a respeito das forragens o mesmo 
que acontece com as etapes. Concedendo-se a 
quantia de 400 réis como preço m edio, o 
governo não fica inhibido de dar a uma praça 
mais do que essa quantia, e elle terá os fundos 

· precisos, porque lhe sobra nesse mesmo artigo 
de despeza em razão dos fallecimentos, deser
ções, licenças registradas, etc. O nobre deputado 
não desconhece que estamos constantemente 
em desfalque de forças, ao mesmo tempo que 
o orçamento está calculado e vota-se a quantia 
por inteiro para o estado completo. O nobre 
deputado entende que as forragens se dão 
para todas as praças montadas, ou só par.1 
os officiaes ? 

O SR. VEIGA PESSOA. : - Para os officiaes. 

O SR. CoELHO : - Eis-ahi o engano, pois que 
o governo pede para todas as praças de·caval
laria, inclusive as praças de pret, entretanto 
que é i1t1possivel que hajfio sempre essas praças 
em effectividade de serviço. Na campanha as 
praças de cavallaria são obrigadas a forragear 
no campo, e todo o dinheiro dado para tal 
objeclo é poupado neste caso. Dirá o nobre 
deputado que nem sempre estarão em cam-

-rono 11 

panha, e que farão então essa despeza nos 
quarteis e cavallariças ; mas quando esse 
caso se dér, estaremos então no de circum
stancias ordin::uias, e teramos a diminuiça.o de 
3,000 praças de lodas as armas ; e gwmlando a 
prnµorção, devem-se reduzir pouco mais ou 
menos 1,000 homens de cavallal'ia. E fazendo 
o governo esta redL1cção de despeza, lem muito 
com que supprir a faita que apparecel', quando 
mesmo tenha sido fraca a base tomada para o 
orçamento das forragens. 

A outra parle da emenda do nobi'e depu
tado é a respeito da gratificação dos direct.ores 
de quatro arsenaes de guerra : Pernambuco, 
Pará, Rio Grnnde e Matto-Grosso. Eu não digo 
qi1c os ordenados actualmente dados a estes 
empregados sejão sufticientes em proporção ao 
l!·.:dmllio; mas elles até ào anno passado re
cebirw isso. E' verdade que o direclor e vice~ 
dil'cdot· do arsenal da curte já lorão melhorados 
cm ::;eus vencimentos, e recebem graliílcaç0es e 
o soldo ; porém note-se que os arsenaes das 
provincius nrw cstno montados em grande es
cala con10 o da côrle, e por conseguinte não 
oll'ereccm tanto trabalho. Não se queira trazer 
pois o arsenal da côrle como base para o 
,111g111ento dos outros .. Nilo quero dizer que 
os dirc.:clores delles nilo mereção ; mas devemo
nos lernbrat· nao só que esses empregados, além 
de urna gralificaçao d~ 600$, recebem os soldos 
de suas patentes, mas tambetn qu~ as cfr
cumstancias financeiras do paiz são bastanle
mente criticas. 

O SR. ANDRADA l\1AcnAno :- O mais aper
tadas passivei. 

O SR. COELHO:- Devemos pois !imitar-nos 
ás despezas strictamente indispensaveis; as 
que se têm feito até agora continuem. 

A ultima parte da emenda propõe um aug
rnenlo de 8:000$ ou antes restabelece a cifra 

. do governo reduzida pela com missa.o ácer~a da 
consfrucção de um quartel em Pernambuco. 
Não poderei approvar esta · parle da emenda, 
porque no orçamento do anno que rege já se 
.deu dinheiro para despezas de quarteis, sendo 
8:000$ para a provincia de Pernambuco ; e 
assim haverá uma duplicata de fundos desti
nados para a mesma obra; se o quartel é ne
cessario, ao governo é que compete designar a 
quantia precisa quando fizer a distribuição da 
somma qm: para taes obras se dá ao orçc1- · 
menlo. A' vista deslas razões julgo ter justifi
cado a. com missão. Não direi mais nada, por 
que nenhuma observação mais se fez ao orça
mento ; entretanto esperarei que o Sr. ministro 
da guerra faça algumas reflex.õ~s, a respeito de 
alguns objectos de que tratou a commissào ; 

· como, por exemplo, a respeito da escola mi
litar, etc.; e depois de ouvir ao nobre mi
nistro, tal vez então entre de novo na dis
cussão. 

105 
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SESSÃO EM 29 · l)E AGOSTO DE 1839 

O Sr. Concle de La,ges (ministro da gwJrra) : 
-Até ao§ 8° estão conformes as idéas do go
verno com as da nobre comrnissão de marinha 
e guerra, mas neste paragrapho está pt·oposta 
uma reducção que pela qualidade da despeza 
nós não podemos avaliar completamente exa'ctt,. 
Os preços das etapes são marcados de seis em 
seis mezcs, conforme o estado do mercado, que 
varia nas differentes provincias, e infelizmente 
nn.o se póde acreditar que esses preços corres
pond9.o á reducção feita. O continuado aug
mento que se nota em taes preços, o estado do 
paiz que perturba a agricultura e cornmercio, 
tudo induz a crer que a economia prnposta pela 
nobre commissão· não poderá ser levada a ef
feito. Mas o certo é, o governo tem de fazer a 
despeza conforme a lei ; sendo para receia.r que 
embaraços possão vir aq govemo na grnnde 

· difforença entre a despeza a que a lei o obriga 
é a dcspl'Oporcionuda quantia votada. Eu peço 
mais á nobre commissao que 1·cpuro quo a 

• quanli!l votada ;.\i,scula pa1·a o 1111110 f'ulut'O, e 
havendo igual 111oli\'o tlc~tu dt!sµcr.u no unno li· 
na11Cl1i1·0 ucl11al 1 tlei:wjava que o govcl'llo fo::;se 
pam isto unlol'isudo dcs,fo jll. 

O IUl!smo direi a respuilo do* 9º. Havendo 
n mesma aulorisaçno pum a organisuçilo dus 
fot\~as, pa1·c1!c que aulorísaçao deve havor pa1·u 
a dcspcza com essa~ ful'~'.us, e po1·tant.o o uug
mento da condiçno-dcstlc já. 

Não direi u mesmo a t·cspeito do § 10. Nos 
nrlifices e menores nao Jm necessidade absoluta 
de uma creaçAo imrnediala. Mas a respeito do 
§ 11, que trata da creaça.o dos hospilaes, aug
mentando de 12 a ló hospitaes, faço igual re
flexão, A necessidade da organisação dos hos
pitaes existe desde já, e por coosequencia a sua 
despeza. Vejo que a commissão cerceou as des~ 
pezas da escola militar. Senhores, o governo 
fez o projecto da creação desse estabelecimento, 
mas reconheceu a difficuldade que haveria 
para que aquelle projecto entrasse immediata
mente em execução, e que algum tempo ·Cor· 
reria antes da approvação do corpo _legislativo. 
Mas conhecendo a vantagem pratica de se es
tabelecer essa escola: a vantagem de ter alli um 
viveiro de officiaes militarmente educados ; e 

· vendo por outro lado que pela fórma do reera· 
lamento actual não póde haver fundada espe· 
rança de ter bons aspirantes aos postos no 
exercito, reputa· o governo de uma vantagem 
transcendente que se applique esta quantia para 
sustentar o estabelecimento no estado em que 
está. . 

A nobre commissão bem conhece que de 
parte alguma se póde tirar moços tão habili
tados para officiaes como da escola militar. Pa
rece-me qu_e, á vista destas razões, a nobre 
commissAo votará. por essa quantia para a 
conservaçao daquella escola. Algumas eco
nomias já têm sido feitas, cerceou-se a etape, 
o fardamento, etc., aos aluQJ.nos, e ~ntende o 

governo que levai· as economias alli mais 
adiante importaria o perigo de vêr esvaecer em 
flôr um estabelecimento que reputo muilo con
veniente e vantajoso ao exercito. 

Fallal'ei do § 14 quanto aos reformados. A 
nobt·e cornmissão sabe que se está na organi
sação do quadro do ex.ercito, que alguns offi
ciaes têm sido reformados depois do orça
mento do anno passado, e que continua.o a ser; 
e sendo assim, parece-~ne que se deve designar 
quantia para que o govemo lhe dê nesta ru· 
brica · applicação necessada: visto que não é só
mente no futuro que ha a pagar estes soldos ; 
seu pagamento é desde já. · 

Existe um paragrapho que sustentarei com 
todas as minhas forças, para oblel' as quantias 
pedidas pelo governo debaixo desta rubrica, 
que é o § 15-arsenaes e armazens de artigos 
bellicos.-Senho1·es, não é possível talvez cal
cula1· exnctamente o quanto este. estabeleci
mento despende no meio de uma guerrn: as 
tubullCis que t·eguln.o ctn estado de par. não silo 
applicnvcis ao tempo em que diariamente estilo 
npparcuendo pl'incipios de dcstruiça.o. As armas 
se quulll'Ao, us espadas, os pelrechos se ar
ruinno e pm·dom, füt·dau1011tos, etc. ; os nobres 
memb1•os da commissllo sabem perfeitamente o 
estado do mina 11 que cheg!lo taes objectos em 
pouco tempo na guerra; e sendo assim, nao 
sn.o as quantias que por lei se dilo para farda
mentos as que podem supprir tal dcspeza , fica 
esta a cargo dos arsenaes, e dahi vem a neces
sidade delles serem bem dotados. 

Tenho sobre a mesa o orçamento do farda
mento, aonde se vê que a respeito de cada 
praça de pret ha um deficit annualmente de 
5$, e note-se que tudo isto não póde deixar de 
sahir dos arsenaes, principalmente em pro
víncias aonde a tropa está em armas. E como é 
passivei que no meio destas considerações 
vamos tirar o que o governo julga nec~ssario 
para applicação de taes despezas ! O movimento 
é continuo a respeito da remessa de taes 
objectos ; póde-se dizer que não ha dia em que 
as embarcações (principalmente _de guerra) 
não os levem pat·a o norte e pal'a o sul do 

· imperio. Os negociantes, quando conhecem a 
necessidade do genero, levantão-lhe o preço, 
ex.cesso que lambem cresce Cúm a mora de pa
gamento por falta de meios. Senhores da com
missllO de guet·ra, eu empenho os conheci
mentos que tendes destes negocios para que se 
não diminua o que o governo pede. 

Quanto ao mais, o governo algumas econo
mias tem encetado : com esse principio sym
patbisa muito ; mas é preciso que elle attend a 
para o lado em que as afmas do Brazil estão 
empenhadas. Deixaremos de debellar . o ini
migo para não comprar a1'mas? E nem termos 
o soldado completamente vestido e armado? 

Nem a nobre commissão o quer, nem o corpo 
legislativo o consentiria. · 
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SESSÃO EM 29 DE ÁGOSTO DE 1839 8~5 
O Sr. Vei~a Pessoa :-Eu quiz mostrar que 

o termo médio entre 160 e 280 nllo era 
200 réis ; e mesmo não acho sufficiente esta 
quantia, quando por vezes a etape já tem su
bido muito mais disso em algumas provincias; 
o termo médio entre os dous referidos e é o da 
minha emenda, 220 réis , e julgo ·que é o menos 
que se póde marcar por approxímação. Em· 
quanto a Pernambuco, direi que o nobre depu
tado está enganado, porque lá tlldo é muito 
caro; por exemplo, a carne secca, o feijno, o 
toucinho, e mesmo farinha, que são os generos 
do rancho dos soldados, vã.o das províncias do 
sul com abundancia para as do norte ; donde 
se vê que são muito mais caros. O nobre depu
tado o Sr. Coelho disse que nós marcámos con
tando o estado completo, mas que este nunca 
se tem completado ; donde resulia sobras. Eu 
respondo que o governo tem obrigaçllo de com
pletar, ê nós de votarmos a quantia necessaria 
para a força que decretamos. Porém na.o de
vemos contar com esta falta da parte do go
ver·no para preencher-se o deficit que possa 
haver por nno marcarmos aqui um preço mais 
approximadamen te razoavel para e tape. 

· G principio de economia é bom, mas é ne-
cessal'io que tenha limites, e n!lo vamos deixar 
o governo sem as quantias necessarias. Eu n:10 
vejo que o apuro de nossas finanças seja por 
este motivo; é pela rebeldia que temos aug
mentos de despezas. Senhores, eu reprovo 
altamente a economia emquanto ao alimento 
da tropa. Não sei mesmo como se possa sus
tentar- um homem com 160 réis, excepto a não 
se querer que se mantenha de·generos da peior 
qualidade. Eu já tenho tido mnitas occasiões 
de commandar o corpo a que pertenço, como o 
anno proximo passado, em·que os generos em 
Pernambuco subirão muito de preço, e estando 
a etape marcada a 200 réis, eu fiz que ella su
bisse a 270 réis ; e toda via havia um deficit 
mensal contra a caixa de 60$ mais ou menos ; 
porque emfim eu quero ver os soldados bem 
tratados, e de barriga cheia; porque enUto eu 
sou muito rigoroso nos meus castigos, e em 
fazer o serviço como tropa. Eu não entendo 
outra cousa. Dou muita pancada; 

O orador, continuando, diz que lhe não me
rece tambem peso algum a consideração de que 
as forragens têm sido calculadas ha uns poucos 
de annos á razão de 400 réis ; pois é sabido que 
emquanto durar o meio circulante desapre
ciado que temos, e as circumst:mcias do paiz 
não melhorarem, os objectos têr.n tendencia antes 
de augmentar; e augmentar muito de preço, do 
que a conservai-os estacionarias ou a virem a 
ficar mais fàvoraveis. Não admitte tambem o ar
gumento de al{e o calculo era feito para todas as 
praças de cavâllaria, inas que este numero nunca 
estaria preenchido : pois crê que a· camara, 
quando decreta forças, nãO é por ostentaç:10, 
,Jnas para que ella se realise: e esta conside-

raçãO lhe ,parece tanto mais valiosa, quanto 
as circumstandas do paiz {;Xigem que se ponha 
o exercito em um pé respeitavel. 

Sendo conhecida a necessidade que tem o 
governo de generos, petrechos de guerra e 
munições de guerra e de boca, na.o lhe parece 
exagerada a quantia que para isto pede na 
proposta ; e portanto, está inteiramente de ac
cordo com a opinião de S. Ex. emquanto se 
oppõe á reducçao desta quantia. O orador quer 
economia, mas não tal que prejudique o serviço 
publico. 

Advoga a uecf'-ssidade do augmento pro
posto nas gratificações dos directores dos 
arsenaes. Estes empregados prestão serviço 
muito importante, e sM muito mal nq11inhoados 
com a gratificação apenas ue 50$000 por mez, 
principalmente aquellcs que não têm casa; 
taes gratificações nl\o guardno propo1·ç110 alguma 
com os vencimentos de ofTicincs cm~mJgados 
em outros serviços. 

Sendo a provincin de Pernnrnbuco um de
pnrtumcnto de tropas onde deve haver sempre 
fori_~a disponivel para qualr111et· occnrrencia, é 
inclispensavel conslmir-se alli um aquartela
mento que nllo tem. Ha t1111 l11g11r onde existe 
um propl'io-nacionnl dclct·iorado, {~ mnr;:;em ele 
um rio, com a extensno nccessnria pnl'a todas 
as armns. Dcsejn. que este lugn1· seja apcoveitado 
para U'lo necessaria cons!t·ui:.:ção, e por isso 
quer que se consignem 8 contos para lhe dar 
principio. 

O Sr. Vianna entende que o orçamento deve 
ser apresentado ao corpo legislativo desenglo
bado até nas mais pequenas parcellas, porque 
só assim poderá apreciar as despezas, e só assim 
o governo não se arriscará a solfrer derrotas, e a 
haver emendas ás suas prnoostas. Reconhece 
qne nesta parte tem sido éxaêtamente cumprida 
a d is posição da lei pelos differen tes ministerios, 
menos pelo· da guerra, qne aliás a cumpria 
em muitas partes, mas não e".ll todas, pois que 
pede 322 contos englobadamente. Não lerá du
vida em votar por esta quantia, e de rejeitar a 
emenda da commissão ; mas requer ao Sr. mi
nistro que, nào hoje, porém amanhã, se digne de
rnonstrar·a applicação que deve ter esta som ma, 
para que o orador possa rouhar-se _ao embaraço 
em que.se acha de vohlr a favor ou contra a 
reducção proposta pela com missão. Confia muito· 
nos conhecimentos profissionaes· dos membros 
da commissao ; mas não tendo elles pedido es
clarecimentos ao governo, e na.o estando nas 
repartições, entra em duvida se a redoeção -
proposta póde ter lugar, e mesmo se a quantia 
é sufficiente para occorrer ás despezas hoje 
accrescidas depois que se dec)aroa a rebelliãO 
no Maranhão. 

Crê que a despeza de 4 contos _de réis, que se 
faz com o escaler da visita militar, podia ser 
muito bem supprimida. Não falla nisto, porque 
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836 SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1839 
lhe pareça que :valha muito a pena. fazer esta 
suppressão, mas sim porque julga que se devem 
remover os inconvenientes, que resultão ao 
commercio de receber cada navio que entra treíi 
visitas cada uma por sua vez, a da saude, a da 
alfandega e a militar, o que. não póde deixar 
de causar grandes ·demoras. Parece-lhe que a 
visita militar podia ser muito bem feita no 
escaler da fortaleza, indo no mesmo escaler a 
visita ela saude ; assim se evitaria grande dis
perdicio de tempo, e uma despeza que considera 
inutil. 

Tendo po1: costume pedir-se todos os annos· 
uma certa quantia para divida militar atrazada, 
esta addição foi supprimida muito bem, no en
tender dv orador, no orçamento do arino pas
sado ; e observando que não vem consignada 
quantia alguma para esta despeza na proposta, 
deseja que o Sr. ministro explique a razllo 
disto, posto que o orador entende que esta 
divida em nada differe da que entre nós se 
chama fluctuante. 

Deseja saber da illustre commissao se acha 
possivel que as etapes sejão calculadas a 200 
réis, e as forragens e ferragens a 400 réis ; por 
que se isto é possivel, como membro que é da 
com'missO.o de orçamento que tem de propôr 
meios para occorrer ao deficit, calculará com 
a differença para menos de · 1,200 contos, 
que em tal caso se diminue neste ramo de 
despeza. 

Pudera nesta occasia.o contestar o Sr. Andrada 
Machado, mostrando que é infundado o receio 
de uma banca-rota ; julga porém, dever re
servar-se para demonstrar amanhã que o deficit 
liquidado não é de 8 mil contos como elle 
disse, mas muito menot· ; e que menos ainda 
será se se puder atlmitlir o calculo das fer
ragens e forragens á raz1lo de 400 réis. Não 
deseja_que o Sr. Andrada Machado, deputado 
tão conspícuo, avance proposições desta ordem, 
de cuja exactidão não está convencido. O 
Brazil tem muitos recursos ; a camara ainda 
nllo lançou mão de todos os meios que 
estão ao seu alcance. Só quando a camara 
tivesse esgotado todos estes meios e o go
verno. tivesse tomado todas as medidas para 
bem cumprir o seu dever, e não fosse pos
sível occorrer ás necessidades publicas, então, 
e só então poderião ser fundados os re-
ceios· que apresentou . o Sr. Andrada Ma
chado. Sobre este ponto ]imita-se por ora ao 
exposto. 

Esiá em duvida se os nobres membros da 
commissão verificárão os calci.ilos da . tabella 
apresentada pelo governo, respectiva á força de 
linha ; porque acha em umas parceiias diffe-

. reT)ça para mais, e em outras para · menos ; 
'-apresentando o resultado final uma differença 
para menos, de não menos de 30 contos e tanto, 
differença inadmissivel, urna vez que se reduzãó 

as e tapes a 200 réis, e as· forragens e ferragens 
a 400 réis. 

O Sr. Conde de Lages (ministro da guerm) 
não sabe se o St·. Vianna deseja ver a copia das 
ferias dos arsenaes, ~te., ou se se contenta com 
a relação dos generos bellicos, cuja acquisição 
é necessaria. · 

Quanto ao escaier, informa que pela repar
tição da marinha se .está organisando um regu
lamento para o serviço do porto. Nesse regula
mento poderá attender-se á economia, e remo
verem-se os ponderndos .inconvenientes que 
resultão ao commercio da demora das em
barcações. 

Não sendo sufficientes as quantias con. 
signiidas para despezas militares em diversas 
provi ncias, a divida m i!itar tem crescido, e 
cresce todos os annos: o governo, porém, nrto 
pedio quantia para a amortisação desta divida, 
esperando que as circumstaucias do paiz me· 
lhorem. 

S. Ex. aceita a maior som ma que se lhe der 
pat·a elapes e fot·ragens, pois que, dependendo 
a imporlancia desta despcza de alterações nos 
preços para mais ou para: menos, nilo ó possivel 
que se possa fix:ar exaclamentc. · 

O Sr. Coelho, em attençrio á mudança das 
circumstancias do paiz depois que a commissllo 
propôz reducçfi.o na somma pedida para compra 
de materiaes para· os arsenaes, fornecimentos, 
munições, at·mamcnto, etc,, e á maior despe:t.a 
que necessariamente se deve fazer, declarn á. 
camara que a commissao não insiste nesta 
reducção, porém eslá pelo contrario disposta a 
mandar emenda para se retirar esta suppressão ; 
pojs que a comrnissão não quê1· que os sol
dados que têm de combater a anarchia estejão 
sem armas, nús e n1al municiados. 

Quando se discut.io esta proposta em segunda 
discussão, o orador está lembrado de que o 
Sr. ministro pedi1;a dinheiro para quatro com._ 
panhias rle artífices, mostrando que com esta 
despeza os arsenaes lucra vão,·· pois que cada 
soldado era um obreiro a quem se pagava por 

· preço mais baixo ; e havia portantn não só a 
vantagem da economia, como a de haver nos 
arsenaes estas companhias com a disciplina 
militar, que sã.o encarregadas de sua .guarda~ 
A' vista deste argumento, o orador votou pelo 
augmento de quatro companhias ; e tendo pas
sado esta disposição, claro ihe parece que deve 
str supp1·írnida a quantia pedida para obreiros. 

Quando o Sr. ministro fallou a primeira vez 
a respeito de etapes e forragens, o· orador en
tendeu- que S. Ex. concordava cot11 elle, e que · 
só queria que se decla'rasse que a disposição 
teria vigor desde já , á vista p'orém da decla
raçno qµe acaba de fazer, de que o governo 
na.o duvida aceitar tudo o que fôr augmento, 
juiga necessario ponàerar a S. Ex. que deve 
declarar franc~ment~ se . precisa da quanti~ 
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pedida pelo governo, · pois do- contrario poderá 
aehar-se em embaravos. Segundo a sua opinião, 
a camara não deve dar majs, pois a]ém da diffi
culdade de ter sempre completa toda a força 
decretada, ha sempre uma sobra proveniente 
de licenças, etc. ; e o orador muito receia que 
haj~ abusos e disperdicios, ·votando-se quantia 
maior. 
· Não admitte o calculo que fez o Sr. Veiga 

Pessoa, baseado em preços exagerados : convém 
em que um homem isolado não poderá viver 
com 160 l'éis por dia ; mas sustenta que cem 
homens ·reunidos podem ter um alimento dia.rio 
sufficiente á razão de 160 réis cada um. 

Continúa a oppõr-se ás forragens pela mesma 
razão de que nunca o governo pagará forragens 
para toda a força de cavaUa.ria dect·etada: quando 
a força está em campanha, vai forragear nos 
Caf!1 pos; e no sul, onde tem de operar a caval
larm, os ca.vallos raras vezes comem milho, 
genero que faz avultar muito a despeza do sus• 
tento de um cavallo. Parece-lhe qne a respeito 
de forragens não foi satisfactodamente refutado 
o argumento que o orador apresentou, e era 
que, nas circumstancias extraordinarias em que 
se a~ha o paiz, nunca se fazia toda a despeza. 
com forrageus, e ·quando o paiz voltasse ao 
estado normal, esta despeza teria de diminuir 
muito. · 

Não pótfe annuir á clausu1a - desde já -
pedida pelo Sr. ministro, porque a julga desne
cessaria, estando o governo autorisado para 
sustentar 16 mil praça,;, para o que a camara, 
que o autorisou, lhe d~ve dar os meios neces
sarios, decretando um credito ern lei especial. 

Julgando a commissão defeituosa e illegal a 
1·eforma provisoria que o governo fez na escola 
militar, não quiz deixar de esclarecer acamara 
sobre o inconveniente de se approvar a despeza 
para pagamento dos alumnos, novos empre
gados, etc., sem decisão da camara a. respeito 
desta reforma. Entende que o governo collocou 
a camara na diffi.cil posição de, ou approvar 
uma organisaçao vícios~, que carece de emenda, 
ou de não vohlr despeza alguma para este 'es
tabelecimento. Nota que ba até contradicção 
entre esta reforma e a proposta do governo 
sobre a ordenança militar, porque na reforma 
se estabelecem gratificações aos lentes, e na 

· proposta da ordenança_ militar se declara que os 
lentes não poderáõ ven.cer gratificação alguma. 
Nota mais que, segundo a reforma, ba o 
absurdo de o substit11to vencer mais do que 
o lente proprietario ; poi_s que, mandando-se 
abona~ . a uns. e a outro~ as gratificações de 

· comm1ssao acüva, um capitão que é ]ente per
··, cebó menos do que um tenente-coronel ,que é 

., substituto; e que muitas vezes não tem de 
reger a cadeira em todo o anno. Taes destem
peros não merecem ser approvados. Na.o sabe 

· em que se funda o vencimento qu~ se manda 
.· ;1pona:r aos alumnos, pois que elles não sã.o . . \ .. 

miHtares, nem prestão jurarnent~. Parece-lhe 
que a não haver a providencia de se exigir 
fi~nça para que restitllâO o que tiverem rece
bido os. que forem reprovados, a nação ha de 
ser mmto caloteada, poi~ que é sabitt o que dos 
estudantes que se matr1culão no principio do 
anno, apenas a quarta ou quinta parte aproveita 

Vem á mesa a seguinte emenda da com: 
missão, que é apoiada : 

.« ~estabeleção-se os 40 contos que se sup4 
pr1m1rão, para compra de materias primas dos 
arsenaes. - Coelho. ~ Lima e Silva.. - M. do 
Amaral." 

O Sr. Oond.e de Lages (1ninistro da guerra) 
não acha fundada a. observação do Sr.' Coelho 
quanto á -~uppres~ão das despezas pedidas 
para operanos, pois que as quatro compa
nhias de artifices, além do soldo que vencem 
percebem salario, posto que menor. Nno pód~ 
portanto deixar de designa1··se uma quantia 
para estas despezas. · 

Qu~nto ás etapes, dous objectos se devem ter 
em vista : os preços dos generos e a quantia 
votada para os salisf azer. Ora, sendo os generos 
avaliadós_ de seis em seis mezes, e dependendo 
e:;la avaliação do estado do mercado, parece-lhe 
claro que _na.~ é possivcl . fixar uma quantia 
exacta ; e a vista da carestia, o governo accede 
ao augmenlo qne se queira fazer, porque é 
provavel que haja deficit, posto não possa de
terminar a sua importancia. 

Julga infundado o receio de que haja sobras 
nas forragens, muito principalmente que se 
attende a que não foi votada quantia alguma 
pa1·a remonta da cavaUaria, que não envolve 
pequena despeza; 6,000 ca vaUos mandou o go· 
vemo ha pouco que se comprassem. 

Insiste na necessidade da clausula - desde 
já. . . 

Não descobre inconveniente na contradicção 
q_ue achou .o Sr. Coelho entre algumas dispo~ 
s1ções da ordenança militar e dos estatutos 
provisorios da academia. Ambos estes negocios 
estão aft'ectos :í camara, e aquelle que merecer 
approvação do. corpo le~islativo será promul
gado como _ lei, ~ destruirá, por consequencia, 
quaesquer d1spos1çoes que possão existir em 
contrario. 

Dada a hor_a, fica a d·iscussão adiada. 
O Sr. ministro retira-se com· as mesmas 

formalidades. · 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
continuação da discussão das emendas do ~e
nado á proposta do governo sobre a·fixação das 
forças de terra, resi.>luções ns. 11 20, 78 e 
decreto 93 deste anno, 66 do anno pas
sado, e parecer n. 981 bem como ~ continuação 
da_ discussa.o do orçamento da guerra, e le· 
vanta .a sessão ás duas horas e um quarto. 

,, 

"' 
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:::'- -:'PR~Í>ÉNCIA o·o .· SR. · HENRIQUES DE REZENDE .: ... ·--~~~-- .• •,::~.-r-~;.;-~ . ' . :·s~i~~~i~:--~ Expediente. - Requerimentos. -
\:>ordem do dia.- Pensão.- Resolu~ão sobre 
· · · bilhete8 do tl1.eso1.1,ro.- Orçamento da guerra. 
·. Votação .. 

A's 10 horas da manbll 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 o$ Srs. Araujo 
Vianna, Belleza, Cajueiro, Bandeira de Mello, 
Cintra, Meno Mattos, José Gonçalves Martins, 
Paulino, Bustamante, Alcibiades, Pinto Coelho 
e A:ssis Mascarenhas ; e sem ella ol! Srs. Souza 
Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O Sn. 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, acompanhando a 
copia do decreto de 28 do corrente, pelo qual 
o regente, em nome do imp_era.por o Sr. D. 
Pedro II, houve por bem prorogar por um mez 
a presente sessao da assen'lbléa geral legislativa. 
-Fica a camara inteira.da. 
. Do mesmo ministro do imperio, remeltenqo 

as cópias inclm~as, C!ontendo os esclarecimentos 
em consequencia dos· quaes o governo tornou a 
resolução de mandar:sobrestar na obra da nova 
estrada da serra de Paraty, como consta da cer
tidão do aviso de 22 de Janeiro dp anno pas
sado, junta á representação dos morado~es 
daquelJa vi11a, a g·ual devc1ve, e proceder ao 
concerto da estrada velha., como se vê do aviso 

. de 9 de Maio do mesmo anno, cumprindo-lhe 
accrescentar que, não podend'l o governo Ín· 
terpôr a sua opinião sobre aquelle ,objeeto sem 
dados mais positivos, na data de 28 do cor
rente se expede aviso ao respectivo epgenhei~o 
afim de remetter com brevidade á secretaria 
de esta.do dos negocios do imperio a conta do 
que se tem despendido, e será ainda necessario 
despender eom a completa reedificação da se
gunda, afim de fm dar inteira satisfação ao 
officio desta. camara de 14 deste mez.- - A' 
commissao de commercio, industria e artes. 

Do secretal'io do senado, participando que o 
senado adoptou, ·e vai dil'igir á sancção impe
rial, as duas proposições desta cainara, autori
sando o governo para mandar passar cartas de 
naturalisação de cidada.o bmzileiro a Bernardo 
Xavier Pinto de Souza e a Francisco Ferreira 

t:' · . Borges.-Fica a camara inteirada. 

Outubro do ~nnó passado.-· A quem fez a 
requisição. · _ '; . . 

Do ministro da fazenda, enviando as cópias 
das ordens expedidas á thesouraria da pro
vincia do Piauhy, em 6 de Setembro e 25 de 
Outubro de 1836, relativas á intelligencia do 
§ 34 do art. 11 dá lei de 31- de Outubro;~~-' 
1836, e providencias dadas sobre a mater1a~. 
-A' com missão do orçamento da fazenda. · > · 

Do mesmo ministro, expondo que em addi~ 
tamento aos seus avisos de 27 de Julho e ~2 . 
do corrente remetle a inclusa relaçã_o acompa-. · 
nhada dos 1docume_ntos que a lega1isno, e assig:- ' .. 
nada pelo contador interino do thesouro, na 
imporlancia de 37:472$412, de credores que 
não forão incluidos nos ditos officios.-A' 1" 
e 83 commissões de fazenda. 
. Vai á mesa o·· requerimento de Manoel da 
Costa Passos, e á comm_issão do orçament~ 
da fazenda o mappa demonstrativo da substi
tuição e assignatura do papel-moeda,' · 

Lê-se e a.pprova-se o seguinte : · 
« A commissão de dipiomacia precisa saber : 
<< l.º Se no tratado de ajuste de conta:.3 entre 

o Brazil e Portugal ultimamente feito· em · 
Londres aos 10 de Junho de 1837, e não 
ratificado pelo governo brazileiro, se te\'e em 
consideraçãO as reciprocas reclamações sobre 
transporte de tropas e despezas feitas com as 
mesmas tropas. 

rc 2.º Se taes reclamações forão já apre~en
tada~ á commissão mixta, que, em virtude do 
art. 3º da convenção addicional ao tratado .de 
29 de Agosto de 1825, tem de as liquidar, a 
quanto sobem ellas, e o estado em que se acha 
a ·liquidação. _ . . 

cc 3.1) Qual o motivo por que não foi ratificado 
aquelle tratado, e se os dous governos tratão 
de ajustar novamente as ditas contas. . 

cc Portanto, requer a ·commissão que a este 
respeito se peção circumstanciadamente infor· 
mações ao governo, se ellas pod~ro ser dadas 
sem inconvenien.te do serviço publico. 

cc Paço da carnara dos deputados, aos 29 de 
Agosto de 1839.-Aurelicmo de Souza e Oli
veira Ooutinho.-Eustaquio A.dolpho de Mello 
e Mattos. ,> 

O Sr. Vianna (pela ordem) pon~e~a a neces
sidade que ha de a camara decidir se acaso 
as tres commissões do orçamento se devem 
reunir para organisar e. redi~ir o projecto -~~ 
orçamento para a terceira discussão. ~ ola_: .o .· 
inconveniente que poderá resultar se as e~~~-:\ 
missões trabalharem em separado, e pur -: li!$O .< 
manda á·mesa o seguinte: . -~ .. : 

· Do ministro da marinha, remettendo a conta 
relativamente ás quantias recebidas pela ·repar
tiÇão a seu cargo, dos creditos concedidos pelas -
resoluções de. 6_ de Outubro de 1~37 e 12 de 

« Requeiro que as tres c~~missões. do orça- _ 
mento se reanilo pa1·a red1g1r as emendas_ 9,0,;:, 
orçamento · das despezas, etc. J> 

E' posto· a. votos e approvado, 
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' · SESSÃfi. 'ÉM:°.3<f DE AGOSTO 'oE 1839 . 

PRIMEIRA PARTE-DA ORQEM DO DIA· 

Entra· em primeira · di:,cussão ·o projecto de 
decreto da commissão especial sobre eleições. 

Não havendo quem peça a palavra; é appro
vado o projecto para passai· á segunda dis
cussão. 

Segue-se a discussão das ecnendas do senado 
á · proposta sobre fixaçM das forças de te1'l'll. , 

·· _.· Vem á mesa o seguinte requel'imento : 
·, · · «··Reque!ro que seja convidado o Sr. ministro 

da guerra, afim de assistir á discussão da 
· emenda do senado relativa ao engajamento de 

estrangeiros.-Ramiro. 1> 

Depois de apoiado entra em discussão, e & 
approvado, ficando assim adiada a discussão das 
emendas. 

Entra em discussãO a seguinte resolução : 

« A assembiéa geral legi::ilativa resolve : 
cc Artigo unico. Fica approvada a pensãO an

nual de 300$ conferida pelo decreto de 26 de 
Janeiro deste anno á menor Elisa Vaz Pinho 
Carapeba, inclu ido nella o meio soldo que está 
pet·cebendo em remuúeraçao dos serviços pt·es
tados na guerra de Panellas e Jacuipe por· seu 
pai o fallecido capitão José F1·ancisco Vaz de 
Pinho Curapeba. 

« Paço da camara dos deputados, 28 de Maio 
de 1839. - i[ J. Oavalcanti de Lacerda. -
Joaquim Manoel Carneiro da Ounlia. ,, 

O Sr. Marinho não é para se opp6r ã appro
vaça.o da pensão que se discute que pedio a pa
lan-a, mas para pei:lir á nobre commis:iào, 011 a 
algum nobre deputado, que lhe dê alguns es-. 
clarecimentos, sem os quaes nao póde conscien
ciosamente votar. Entrctantó, se o regimento 
lh'o permitte, censura a mesa, porque negocios 
geraes existem, e de maior transcendencia, que 
não são dados para ordem do dia, emquanto que 
os particulares achão sempre cabimento. (Apoia
dos.) E, desgraça que o patronato se tenha in· 
troduzido até na camara. ( Àpow.dos.) E coro 
que direito hão de os deputados censurar o go· 
verno por exercer patronatos, se é a camara a 
primeira a da1·-lhe o exemplo P Existe na casa 
um projecto que crea uma relação-em Minas, e 
nunca pôde entrar na ordem do dia ! Mas as 
pensões ! Oh! todos os dias entrãi> em dis
cussl'io. Se ao menos na ordem desses, mesmos 
negocios fossem considerados os mais antigos, 
ainda bem ; mas não, são aquelles que me
lhores padrinhos têrn. Pede pois ao Sr .. presi
dente que, se çontinua assim a ordem do dia, se 
lembre de um an~iquissimo projecto que;, existe 
n~ casa, aposentando na cadeira de latim de 

_ . Minas-Novas o padre Francisco Manoel da 
·_. · Silva; é negocio que daqui foi remettido para a 
· ··_ :2ssemb)éa provincial, de lá foi reenviado p,ara 
, O:._ çá, e aqui dorme.e dormirá eternamente. Roga 

r.:~ . pois que tome este negocio em consideraça.o ; é 
~'; ··um velho sacerdote, carregado de ·annos e de 

molestias, que está viv~nd-o, na···~êno:~ia; e·. pot 
isso ni\o se recusa o orador·-~ patro.cina.r,~sua . 
causa, que é justa. · : .•. , · ·· · · .· · .. ' 

O Sr. Coelho Ba,-stos observa que, q~~ri}lp'.s~ ·:
discutio em outra sessão uma resoJuçn.o _sé;>bre · 
nma pensão, o nobre deputado o Sr. Montezumà. 
fizera um requerimento de adiamento dessa e 
de out1·as pensões até c1ue se apresentasse pela 
discussào do orçamento o estado das nossas fi
nanças ; deseja pois ser informado pela mesa 
sobre este objecto : pergunta tambem se lhe é 
permittido mandar um additamento a este pro
jecto, para que se dê urna pensão a outros muitos 
indivíduos de sua provincia que fizerào ~randes 
serviços na guerra conti·a Pinto M.1Jeira e que 
ainda não forão remunerados. 

A mesa passa a satisfa2:er á cxigencia do nohle 
deputado, cpandando pro<.:urar na secrt::taria 
esses papeis. 

E' apoiada a seguinlü emenda <lo Sr. Nunes 
Machado: 
- cc 300$, na.o compl"ehendiJo o meio soldo que 
lhe compete por lei. n 

O Sr. Nunes lfaoha.io diz que a pensão de 
300$ incluido o meio soldo, é um pensão bem 
insignificante p·m1. a filha de- um homem que 
tanto se distin.;uio na guerra de Panellas, e qúe 
morreu de u, .1a ferida recebida nesta guerrll. 
Sua opinia.o é que ou nada se conceda á filha do 
benemerito U.1rapeba, · ou se conceda a pensão 
de 300$ coin o aCCl'esciroo do meio soldo 
da patent~ desse official e capitão) j ainda assim 
essa pemão é bem modica comparada a 
outr~s q11e se têm dado por maíto menores 
serviços. . 

E' lida; mai: não apoiada, a seguinte emenda 
do Sr. C.>elho Bastos : 

« Ficão app1-..1vadas todas as pensões conce
didas pelo gove1 no até o dia 30 de Setembro do 
corrente anno. >) 

O Sr. Via.nna deseja que se discüta o pro• 
jecto que offerecê ·a em 1834, e .,utro do Sr. 
Clemente Pereira a respeito de remunerações 
pecuniaria..: : porque entende que a consti
tuiçM nãc.• teve .em vista premiar serviços 
ordinarios, e com as ro1. lidas conteudas nesses 
projectos, e fix.ando-se riAinitivamente os or-

. denados ·dos diversos fun,:~ionarios publicos, 
muito ganhari,i · o thesouro ~-ublico, e n~o se 
estaria por meio do patronato a elevar todos os 
dias os ordenado~-, dando lugar a continuadas 
reclamações. Quan'.o á. pensa.o que :.e discute, 
se ella é dada, cotnJ crê, por serviços extra
ordinarios, deve ser ªP:}rovada ; todavia, üéseja 
que a approvação das pensões siga a orde1.:..1 
da antiguidade ; porque, mandando a lei do 
orçamento de 1887 principia.· o- seµ pagarnento: 
do dia da apprnvação, é injusto que o servidor 
que teve uma pensão em 1828, so pu1·que não 
teve a b~a fortuna de entrar a sua · pensao 
em discussú.o, se veja preterido por outro que 
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840 SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 183H 

foi remunerado muito posteriormente. Dllvida 
aue se possa approvar a emenda do Sr. Nunes 
1\Iachad~, porqÚe lhe parece que á camara com
pete unicamente approvar ou rejeitar o quanti
tativo marcad~ pelo governo. 

O Sr. :Maciel Monteiro concorda com o 
Sr. Vi::mna sobre a necessidade de se tomar 
uma medida invariavel sobre pensões. A res
peito, porém, da que se discute, observa que 
el1a. é dada á filha de um distincto afficial 
aue prestára relevantes serviços á ordem pu
l;lica ·e ás instituições do paiz·: que este offiêial 
era de tanto roerito, que · sendo apenas ca
pitão, foi escolhido para commandante em 
chefe das forças que combatêrãO os cabanas: 
tanto reconhecia o governo o seu pt'estimo e 
virtudes. Havendo a camara approvado as pen
sões concedidas ás 1viuvas e filhos dos oHiciaes 
que têm perecido em combates no Rio Grande 
e no Pará, injustiça seria se o contrario pra
ticasse para com a filha de um official que 
tantos serviços prestou. O orador accrescenta 
que o governo premiaria com mais libera
lidade os serviços do Sr. Carapcba, se não 
tivesse de atlender ás urgencias do e::;tado. 

O Sr. Carneiro da Cunha convida aos 
Srs. deputados a não entreterem por mais 
tempo a camara com uma questão ti'io simples. 
Comquanto julgue ser bem modica a quantia 
de 300$, ainda excluída o soldo, para pre
miar os relevantes serviços do official Cara
peba, todavia não vota pela emenda do Sr. 
Nunes Machado, porque não quer que a ca
mara se art'ogue a attribuiçM de augmenlar as 
pensões decretadas pelo governo. 

Observa ao Sr. Marinho que injustiça fez' 
elie á commissno, suppondo que e11a se 
movia pol· patronato na apresentação dos pro
jectos de pensões; porquanto, elle orador já 
declarou que levou vara casa os papeis rela
ti vos a pensões de individuos que nenhum 
procurador tinha.o na' camara; e se a com
missao não tem seguido na aprésentaç~o desses 
projectos a ordem da sua antiguidade, é porque 

. · semelhante systema 4na.o lhe consta que esteja 
estabelecido na casa. 

O Sr. :Marinho declara que não fallo~ contra 
a pensão, mas só pedio esclarecimentos de 
que teve necessidade. - Quanto ao patronato, 
não se referio á commissão; disse que havia 
patronato ; e se lhe - é licito declarar, esse 
patronato vem· da mesa que prefere negocios 
particulares aos geraes, e nos particulares os 
mais modernos aos antigos. Existe na casa 
(diz o orador), o decreto de aposentadoria do 
padre Francisco Manoel da Silva, lente de 
grammatica da· villa _ de Minas-Novas ; este 
negocio está aqui ha 12 ou 14 annos, mas 
não tem entrado em discussão porque lhe 
falta padrinho, e entretanto, esse servidor do 
estado é um s~cerdote valeludinario, carre-

. gado de annos, e vive actualmente em pe
nuria. 

O Sr. Vianna àii que quando fallou sobre 
este negocio de pensões rJão te\Te em vista cen
surará commissão, e muito menos ao Sr_ nrP-
sidente, cujo espi ri to de rectidão conh~c;-. -e 
ainda quando o Sr. presidente désse corn o;e. 
forencia uma pens:10 para ordem do dia, 'não 
lhe causaria isto admiraçao, porque sabe quão 
apertado se verá S. ~x. por empenhos dos pre
tende~tes, q~~ obngavão o Sr. Araujo Lima, 
quando presidente, a vir por caminbo:ii tor
tuosos. As~im poi8 não accnsa _ a ninguem 1 o 
que quer e se ponha em execução a medida 
9u~ o armo passado prop~z para serem pre
fendas as pensões mais anl1gas. 

O Sr. Andracla. Machado não duvida votar 
peia pen_sao que se dis~ute, porque . aindn que 
l~rn ouvido culpnt' ao c1t.latlão agrncíado de ter 
sido Lal vez. causu, ou da guerra ou uo menos 
da s~a f~rocidade, consl~u-Ihe ~o depois que 
elle fôra tnnocenle_de semelhantes inculpações, 
sendo esse procedimento talvez da tropa indis
cíplínada que tínha debaixo de seu mando. 
Adverte porém que, votando pela resolução, 
não vota pela emenda que augmenta a pensão· 
porque está na opinião de que á camara nã~ 
com pele o iniciar pensões, mas approvar ou 
rejeitar as que vêm do governo. 

O Sr. l?eze.n.de amigo do falJecido Carapeba, 
tomou sobre. sua honra exercer um patronato 
nesse, ?egoc10, patronato que exercerá sempre 
a respeito de todas as pensões que estiverem no 
caso desta. Respondendo ao Sr. Andrada 
Machado, faz ver que se honve ferocidade.nesta 
guerra de Panellas, foi ella devida aos elementos 
de que se compunha a tropa, e não ao seu 
chefe; que o St. C.:lrapeba levou uma exµediçíio 
com posta de toda a qualidade de homens entre 
os quaes muitas havia sahidos da ultim; lia da 
socledáde, e portanlo dispostos para a insubor
dinaçílo, para toda a casta de crimes; que en-

. trelanto este bravo commandante pôde de
bellar os cabanas; e se nao pôde evifor total
mente a insubordinação dos seu.e soldados. fez 
de sua parte o_ que podia fazer. - · 

O Sr. Carneiro Leão vota pela resolução, 
mas não pela emenda, porque é contraria ao 
que det~~~ina ~ lei de 1827 a_ respeito do 
monte-pio as vmvas e orphãos dos officiaes 
militares: nessa lei se diz: -São excluidos do 
beneficio desta lei (isto é, de receber o meio
soldo) as viuva·s e orpha.os, filhas e mãis que 
receberem dos cofres nacionaes alguma pensao · 
a titulo de monte-pio ou qualquer remuneraçao 
de s~rviços. · 

O Sr. Andra.da, -Machado explicando o que · 
dissera, repete que não culpou ao honrado 
official Carapeba dos aclos de. ferocidade que 
hQuve nl\ guerra de Pa.nellas, pois qu~ conhece 
mui bem a quasi impossibilidade de conscrvat 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:47 - PÃ¡gina 4 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE t83tl • 841 

a disciplina em tropas formadas e alistadas 
corno as nossas. 

O Sr. Nunes Machado enumera os serviços 
• do Sr. Carapeba, e mostra quão modica é a 

pensão que se dá em remuneração dos sens 
relevantíssimos serviços. Parece-lhe que a lei 
citadn pelo Sr. Carneiro Leão não se oppõe á 
sua emenda, pois que essa lei só prohibe com
putar o meio-soldo ao monte-pio ou a outro 
qualquer dinh~iro publico; mas ainda quanrlo 
assim não seja, póde-se dizer que a pensao 
conceàida não seja de 300$, porém de 300$ e 
mais o meio-soldo. Lembra que quando se 
concedeu esta pensão, nrto pôde deixar de 
dizer ao ministro que se reser1tia de que a pri
meira pensão que se dava a um official bene
tnerito pernambucano fo::;se 300$. Pede f)nca
recidamente que se vote contra a pensno, se 
por ventura ella tive,· ele passar sem a emem1a 
qne propõe ; a filha no Sr. Curnpeba não irfl 
tirar esmolas ; pcrn::.irnbncanos lrnver:í que a 
sustentem, que lhe dêtn a cc.luc;1çuo devida, e 
que promovl\o de alguma f'ónna a sua feli
cidade. 

O Sr. Cavalcanti de Lacerda declara que 
não pedia a palavra para sustentar o parecer da 
commi~s~o, mas para submellee á considPração 
da casa uma circurnstancia otnittida no mesmo 
parecer, e que serve para combater a emenda 
do Sr. Nunes Machado. Dos papeis consta que 
este ofticial era casado, e que sua mulhet' ainda 
hoje existe, e na opinião do orador ella tem 
direito á remuneração dos serviços de seu 
marido. 

O SR. NUNES MACHADà: - Mas estava sepa
rada 1.leile. 

O SR. CAVALCANTI DE LACERDA : - Ainda 
assim não sei se está exduida do seu direito, 
porque os serviços que entrão na classe dos 
bens não podem caber só aos filhos ... 

O SR. NuNES MACHADO: - A emenda nào 
destróe isto. 

O SH. ÜAVALCANTI DE LACERDA: - Mas o Sr. 
· deputado diz que a pensão é pequena; pela cir
cumstanda porém que submetlo :i consideração 
da casa não é tão pequena com o isto, porque a 
viuva deste official lambem tem direito á re
compensa destes s·erviços. 

Dá-se por" discutida a resolução, que é appro
vada e adoptada. A emenda do· Sr. Nunes 
Machado é rejeitada. 

Entra em discussão a resoluçã.o n. 7& deste 
anuo sobre bilhetes do thesouro. 

O Sr. Via.nna. pede o adiamento para se tra~r 
desta materia quando se discutir o· orçamento. 

O adiamento é apoiado e entra em dis-
cussão. , . 

O SR. l\foNTEZOMA, nã.o ouvindo bem ao Sr. 
Vianna, pede que se ·explique melhor · e mande 
por escripto á mesa seu requerimento. 

TO)tO II 

O Sr. Souza '.Martins :-Eu explico ao nobre 
deoutado: o oar2cel' não nóde ser discutido 
ag~ra e ;im q'nan\.i~ se--tr~t~-r- d~ n~ç~m~nló d~ 
receita, pois sua conclusão é a seguinte :-que 
no projecto de lei do orç-amento se insira o 
segrÍinte artigo nas dispos.ições geraes. - Por 
consequencia parece-me mesmo que o Sr. pre
sidente não devia ter dado para ordem do dia 
sua d i~cnssão. 

C Sr. Maria elo Amaral adverée que no voto · 
separado ha dous erros de imDressão, um é 
dízer-se-- com antecipação de renda -~!11 vez 
de- como antecipação de renda.- O outro que 
é grosseiro, e é-- como quet· os meus illustres 
collegas -em vez de- corno querem os meus 
illustres collegas. 

A questr10 fica adiada pela hora. 
O SH. 1" SECRETARIO dá c011la de ter-se 

acliado o requerimento do Sr. Monlezuma de 
que follára o Sr. Coelho Basto:,, e declara que 1 

havendo elle sido offereeido em occasi/10 em 
que se discutia u pens:lo do Se. Miranda, ficára 
adiado eom essa pensão por ser especial. 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
gue!'ra. 

S. Ex. é introduzido com as formalidades do 
estylo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do orçamento da guerra, 
com as emendas apoiadas na sessão antece
dente. 

O Sr. Alvares Machado pouco tem a dizer, 
por isso qtie não está habili.tado para fallar 
sobre esta rnaleria por falta dos balanços que o 
governo ainda não apresentou á camara, apesar 
de se estar no ultimo mez de sessão ordinaria. 
Pedia a palavra unicamente para perguntar ao 
Sr. ministro da guerra, se se tem servi~io da lei 
que manda premiar os militares que têm 
prestado serviço~. relevantes ao pajz ; corri o 
deseja ver quanto antes restabelecida a ordem 
publica no paiz, como deseja ver recompensado 
o merilo e talenlos dos nossos officiaes de mar 
e let"ra, faz esta pergunta ao Sr. minis lro .. Of
flciaes ha que têm prestado relevan lissimos . 
serviços, e que ainda não forào premiados, 
como, por exemplo, Silva Tavares,· Medeiros, 
Ozorio, Loureiro, etc., cujos premios não se 
devem deixar para depois da guerra, para lhes 
não acontecer o mesmo que aconteceu ao bravo 

· e infeliz Carapeba. 

O Sr. Bezend.e :-Peço á camara desculpa 
de tomar parle nesta discussà.o, mas receio 
que passe inadvertida uma fI!aleria que julgo 
de muito interesse. 

Na discussãa de hontem deu-se a entender 
que mesquinhas erão as consignações dadas 
ao ministerio da guerra ; em minha opinião 
ellas sllO muito exageradas, e é por isso que 

106 
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SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1839 

me pronuncio pelas reducções que fez a com
missã.o. 

Se o dinheiro decretado para a repartição 
da guerra não é exorbitante, como pôz esta 
repartição 200:000$, nri.q decretados, á di-apo
siçao da iegação de Montevidéo ? Ora, venào 
1~n que o nosso encarregado dos negocios em 
Montevicléo foi despachado para os Estados-
T T • "I 11 . 1 _ 1. t . _ _ ...1 '0-

U n taos sem se IJIC wmar comas nesses m-
nheíros, julgo do rne11 dever l'ec!amar do go
verno essns contas, pedir-lhe que explique qual 
foi õ destino que tiverão estes 200 conto~ ou 
ta ]vez rnús, como por ahi se tliz. E' lastima 
que os nossos homens de e::tado tenhão cabido 
ern esparrellas, que rne parece que con1 a 
minha pouca capacidade não cahiria : de certo, 
quem poderia per::;uadír-se que nos apuros ern. 
qne se acha o Estado Oriental, em que se acha o 
governo de Buenos-Ayt·es, o de Entre-Rios, Cor
rienl€s, €te., pudessem· C11lderons dalli trazer 
tantos mil co.vallos, tantos mil homens armados? 
Consenlit-ilío esses governos em privar-se da
quillo qne lhes é necessario, que mesmo lhes 
falla? E' por isso que todos os dias se annuncía 
que ahi vem o coronel Fuao com tantos cavallos, 
que ahi vem o brigadeirn Cc1lderon coro 500 
homens ; mas hom.ens e cava!los evaporão-se no 
caminho, e con1 elles o dinheiro do Brazil ! O 
que vejo nisto tudo e uma nimia credulidade, 
para nrto chamar imbecilidade, da parte ·aa 
administração ; porque, comparemos esses es
tados corn o Brazil. : no Brazil ho. um governo 
fortemente constituído, ha uma popalação 
mais numerosa, se não estou mal informado, 
do que toda a de Montevidéo, Buenos-Ayres, 
Entre-Rios, etc.; o Brazil não está com uma, 
guerra com a França, como Buenos-Ayres; 
não tem um governo vaciliante como o de 
Montevidéo : entretanto, o Brazil encontra mil 
difficuldades para rennir homens e ravallos. 
E podêl-o-ha.o fazer esses estados ? . . . . E' 
portanto dever Jo Sr. ministro acabar com 
semelhantes prestações. _ 

Annunciou-se na casa que no Rio Grande 
exislíl\O 8,500 praças. Nno sei se informárão 
bem ao governo, se tal força existe; consta 
que apenas ha 6,000 homens, e que a pri
meira autoridade daquella provincia, entrando 
no exame desta força, achára que a verdade 
não correspondia ao que se dizia; que se 
apresentava, por exemplo, 400 homens no 
mappa de um corpo onde e:xistião apenas 200 : 
não sei se o facto é exacto, nem com isto 
quero lançar labéo sobre· nir1guem, mas só 
chamar a attenção do governo, tanto roais, 
quanto vemos phenomenos que não podemos 
comprehender; vemos pintar ·os rebeldes nús, 
sem nenhuns recursos para a guerra, divididos 
entre si; apresenta-se-nos de outro lado a 
nossa força em numero de 8,500 homens, 
bem pagos, bem fardados, bem disciplinados, 
e no ~tnlanto vemol-a jncurralada em dous 

ou tres carceres, ao passo que os rebeldes 
estão ás portas da Ci-l.pital, vêm por Santa 
Catbarina, tomão a L3guna, etc. 

O orado1·, contintrnndo, diz que á vista do 
que se concedeu o anno passado ao iz:overno. 
é com que elle p6ie fazé1· esta despeza nãÓ 
dec1·etada, insiste na sua opinino de que -
rn uito red ur.ida pó de ser a desµer.u deste 

· ministerio sem prejuizo do serviço publico. 
Para provar esta sua proposição faz algumas 
observações sobre a inopporlunidade de algumas 
despezas por e;;te rninisterio, como é a obra 
do quartel do campo Santa Aírna, etc. 

Dedara-se contra a emenda do Sr. Veiga 
Pessoa, que at1gmenta a gratificação dos dire
ctores dos arsenaes de gnel'ra de Pernc11nbuco 
e Ba~1ia, etc., porque julga que isto darâ 
occas1ão a que os empregaâos suoa1wrnos 
reclamem a mesma vantagem, e dle orador 
está füme no principio de nllo augrnentar 
indiscrelamente ot'denados. Se o nobre depu
tado tomou por base deste augmenlo a caresti..1 
dos alogeis das casas em Pernambuco, elle 
oi-ador · observa-lhe que esta carestia nM é 
geral em todas as ruas, e o d ic-ector de u 111 

arsenal póde deixa!' de morar no centrn do 
commercío, · onde a carestia existe. 

O orador conclue com n,ais -algumas obser
vações qne não pudemos ouvir. 

O Sr, Conde de Lages (ministro da guerra), 
á.cerca do que perguntou o nobré deputado (o 
Sr. ~ezende), diz que algnmas quantias forão 
posta~ á disposição do nosso encarregado de 
negocios em Montevidéo, sendo a applicaçâo 
para a compra de munições, para a compra de 
cavalhadas, etc., etc. Tambem se gasto li com 
dc.:spezas e soccorros aos prisioneiros que os 
rebeldes fü::erão e que farão parar a Mon
tevidéo. Já este encarregado apresentou as suas 
contas que se estão tomando, e apresentou-as 
quanto antes. · 

Quanto á inexactidão dos mappas ácerca da 
força do Rio Grande, v Sr. mínistro pro
metle em breve apresentar os mappas exactos 
da força disponível. 

Faz mais algumas reflexões que não pudemos 
ouvir pelo susu1-ro que ha na camal'a. 

O Sa. 1'-' SECRETA.RIO lê a seguinte emenda 
do Sr. Carvalho de Mendonça, que é apoiada : 

« No art. 18 do orçamento da guerra, accres· 
cente-se - para pagamento dos soldos dos offi
ciaes comprehendidos na resolução de 13 de 
Setembro de 1831, 20:000$000 ;· 
· « Paço da camara dos_ deputa_dos, 30 de 

Agosto de 1839.-0arvalho de Mendonça." 
O Sr. Lima e· Silva, :-Sr. presidente, a com-· 

missão de orçarnen to da guerra, logo que foi 
nomeada e que i·ecebeu o relatorio e orçamento 
da repartição da guerra, principiou os seusj:tra
balhos; ma~ .antes de os começar tratou de 
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estabelecer o seu programma pelo qual se de· 
veria regular, tomando por base : 1", o estado 
finanéeiro do paiz, que, ainda que nno é assus· 
tador (como hontem affirmot1 nesta casa um 
Hlustre deputado, grande fnnccionario do the
souro pubJico, e que é mui entendido em ma
terias de finanças), comtudo devia a commissão 
evitar, quanto estivesse da sua parte, que n9.o 
houvesse o paiz de chegar para o futuro a esse 
estado assustador que desanima a toda a gente ; 
2º, dar a corowissM ao gove.rno os meios pre· 
cisos e convenientes para restabelecer a paz e· 
ordem no imperio, acabar com a rebelfüio da 
província do Rio Grande do Sul, e terminar o 
resto de desordem que ainda se manifesta no 
Pará ; não tratou do Maranhão, porque ainda 
não sabia dos novos acontecimentos desta pro
víncia; 3º, finalmente, tomar a commissAo por 
norte, em seus calculos, a legislação em vigor. 

A· comrnissn.o passou a examinar lodo~ os 
relatorios e orçamentos anteriores, a comparai-os 
com os àctuaes, e a formar os seus cnlculos, 
apresentando em conclusão as emendas qne se 
achão em discussão com a proposta do governo, 
Algumas das ditas emendas têm sido· impu
gnadas : tem-se aqui dito que a quantia de 
400 réis designada pela commiss110 para for
ragem e ferragem, e a de 200 réis para etapes, 
nflo chega para fornecimento do exercito. O meu 
nobre colleg'l da commissão mostrou hontein 
satisfactoriamente que taes quantias chegavào 
mµi. bem, e fez ver em que se fündára a com
missão para as estabelecer. Hoje que me toca 
fallar na materia mostrarei que ellas não só 
devem chegar, mas até sobrar .. 

O orador faz ver que a commissão consu1tára 
os differentes orçamentos, desde o mais regular 
que appareceu na casa, apresentado em· 1834 
para o anno financeiro de 1835 a 1836, e que 
nesse se determinára 320 réis para forragens e 
fert·agem, e 120 réis para etapes : que nos orça
mentos dos annos de 1""336 a 37, de 37 a 38, 
e de 38 a 39, farão calculadas as primeiras a . 
400 réis e as segundas a 160 réis ; que no or
çamento de 1839 a 40 se elevát·a as primeiras a 
480 réis e as ·segundas a 200 réis ; e que ul
timamente, no de 1840 a 41, forão elevadas 
as primeiras a 520 réis e as segundas a 280 réis; 
que a commisslio, informando-se do valor dos 
generos de forragem e ferragem . nas d!versas 
províncias, procurando _.um termo medio, 
assentou ser elle as quantias referidas ; e que 
tendo um nobre de·putado posto em duvida 
como se poderia sustentar no Rio de Janeiro 
um·cavaUo com 400 réis, o orador se vê ohri· 
gado a entrar em pequenos detalhes a seme
lhante respeito : mostra quanto se· gasta com 
um cavallo em um mez, em milho, capim e 
ferragem, apresenta a som ma do 12$410, que; 
dividida por 31 dias, dá no quociente 400 réis. 
Trata depois dá. etape : faz ver que actualmente 
p a côrte se d;i a ~!ida praça 156 réis para tla~e, 

quando no orçamento do anno passado, para 
as despezas. do corrente anno, se com.iedeu na 
razao de 200 réis ; que na cõrte os v;eneros de 
lnl natureza são mui caros, que se deve pro
curar o termo medio entre todas as provincias 
parn o calculo, mas convém pagar-se em cada 
provincia segundo o valor do genero no mer
cado; que, demais, no Brazil os corpos nunca 
se completllo segundo a força decretada, porque 
não temos, corno· nos outros paizes1 um bom 
syi;tema de recrutamento ou de conscripção, e 
um methodo regular e bem estabelecido de 
depositos, como, por exempJo, na França, onde 
cada regimento tem cinco batalhões, um de 
deposito e quatro de guerra: naquelle se re
cebem os conscriptos1 se - disciplinao, · se ins
truem, se fardão e se arm~o, de maneira que 
quando em qualquer dos batalhões de guerra 
deserta, morre ou falta um soldado, o batalhão 
de deposito o substitue logo por outro, e assim 
se tem sempre a força prompta a operar segundo 
ella foi decretada ; o que não p6de acontecer 
entre nós poL· falia daquelles elementos, e por 
isso, quando quizermos ter 16,000 homens 
effectivos, é necessario que decretemos· um 
terço mais. e quando decretarmos 161000 na.o 
teremos senão os dous te-rço~ deste numero. 
Ora, dando-se ao governo o vencimento· inteiro 
e respectivo ao estado complelo da força decre
tada, não se verificando esta tforça, evidente é 
que deve · sobrar m,uito dinhcfro. 

Dem-:iis, senhores, continua o orador, de
vemos lembrar-nos que o governo exige .cada 
seis mezes das provincias o orçamento do valor 
dos generos de forrngens, ferragens e etape. Os 
presidentes de provincias quando en'1ião esses 
orçamentos segurno-se, para rião se verem em
baraçados para o futuro. O nobre ministro da 
guerra quando foz seu orçamento para o corpo 
legislativo lambem se segura. A camara dos 
Srs. deputados envia o orçamento á commissão 
respectiva, e os membros da commissão quando 
fazem seu orçamento e dão ~eu parecer á 
cahlara, tambem se segurão, particularmente 
se na commissão existe algum ·membro 
amigiJ do nobre ministro, como n.o caso pre
sente eu ; e finalmente a nação é quem paga 
sobre todas esl3s seguranças; portanto, é 
claro que se póde votar sem escrupulo pelas 
red'ucções apresentadas pela . commissão, e 
posso isto assegurar, porque tenho a expe· 
riencia mesmo do que tenho visto nesta casa. 
Muito lenhe:, aqui aprendido ! Quando eu para 
aqui entrei a primeira vez, fui nomeado para a 
commissão de marinha e guerra a:que hoje per
tenço e · tenho semprl;l pertencido ; os meus 
nobres collegas entregárão-me logo o orçamento 
da guerra: eu que estava '3Costumado á exactidão 
militar, fiz o meu trabalho e apresentei-o aos 
meus collegas .; dissera.o· me elles-: · agora faça o 
c6rte ; eu lhes .represent~i que não po_dia ter 
lugar có1·te algum, porquantQ o µieµ trabalho 
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estava perfeito, pois o quantitativo. se achava 
conforme ao pessoal e as cifras ex.actas, respon
derão-me elles: não duvidamos, mas faça o eórte, 
que é o costume da casa. Veio o orçamento para 
esta sala com o córte da commissão, aqui se fez 
um novo córlc sobre nquelle, o orçamento foi 
pam o senado, lá o Sr. Paula e Souza e o senado 
fizera.o tambem seus córtes ; o certo é que, 
apesar de tantas cortaduras, o governo se ac
commodou comtudo, o dinheiro para tudo 
chegou, e niuguem se queixou de falta. Conclui 
po1· conseguinte qne o vencimento militar tem a 
propriedade da gonmia elastiea, que se estende e 
encolh~ conforme se quer. 

Passarei, Sr. presidente, a tratar dos artifices 
<lo arsenal de guerra, respondendo ao nobre 
ministro da guerra, o qual <lisse que elles ven-

. ciao soldo, mas vencião lambem jornaes como 
operarias, e que diminuindo-se o seu venci
mento militar dos vencimentos dos opera1·ios, 
faltaria dinheiro para andamento dos arsenaes. 
Senhores, quando aqui se tratou da fixação de 
forças, eu quiz mandar uma emenda á mesa 
para se supprimirern as quatro companhias de 
artifices que de novo pedia o governo ;· mas o 
nn.o fiz, ainda que votei contra a medida, por at
tender de alguma maneira ás razões aqui pro
duzidas : disse que os intlividuos dessas com
panhias erão mui convenientes : 1 º, . p01·que 
vencirio como militares, e que dando-se-lhes al
guma cousa mais nos arsenaes sobre o rêspectivo 
·soldo, poupava-se a despeza com operarios pai
zanos, que era muito maior : 2°, que se obtinha 
a vantagem de por este· meio ter-se operarias 
com a disciplina e subordinação militar. Tendo 
passado a medida, a commissn.o assentou em 
abater o vencimento militar dos artifices do 
vencimento correspondente aos opetarios, pois 
por esta fórma nada se dava de menos daquillo 
que pedia o goverw:r plÃra pagamento dos opera
rias. Nilo .se fàzén.do o abatimento, dar-se-hia 
então ao governo mais do que elle pedia, por
quanto se pagaria aos artifices e aos opel'ariós, e 
entllo rião existiria a economia inculcada. O 
orador observa que, quando a commissão fez as 

.·emendas, não se sabia dos acontecimentos do 

. Maranhão, por isso havia proposto a suppressão 
dos 40 contos que no orçamento deste anno se 
pedia de mais que no do anno passado ; n:ias á 
vista dos tristes successos daquellà. provincia, a 
com111issão tinha assentado em restabelecer a 
mencionada quantia, e por isso mandára á mesa 
uma sub-emenda neste sentido. 

. O orador observa mais que, havendo-se de-
cretado o anno passado 13,000 praças de pret, 
dando-se dinheiro só· para 10,000 ; que, tendo, 
se no presente anno decretado 16,000 praças 
de pret, desde já, quando pelo orçamento em 
discnssão só se tratava do pagamento destas 
praças para o anno de 1840 a 1841 ; que, 
tendo-se no orçamento destinado para remonta 
da ca vallaria 15 eontoi, quando o nobre mi-

nislro declarou hontem que o governo havia 
mandado comprar 3,000 cavallos, e po"rlanto 
aquella quantia era insignificante ; e que fi
nalmente pelo § 11, hospitaes regim,entaes, e 
§ 14, refo1·mados, o governo se acha nas cir
cumstancias de fazei· já maior despnza do 
que a que para taes objectos foi d~cret~da o 
anno passado, quando a providen:!ia para esse 
augmento de despeza é agora tomada para o 
futttl'O anno financeiro; entende o orador que 
é mister que o corpo legislativo trate já de 
remediar o deficit que necessariamente deve 
existir, e evite os embaraços em que irá 
cahir o governo se o corpo legislativo lhe não 
acudir. 

Passando a tratai· da escoia militar, o orador 
faz ver as ditfürentes reformas por que tem 
passado a academia militar em 1832, 1833, 
1835, é ultiman:1ente no corrente anno; mostra 
a resolução da. carnarn dos Srs. deputados 
approvando os estatutos de 9 de Março de 
1832 ; diz que a resolução se acha no senado 
dependente de deliberação ; faz ve1· que pelo 
artigo 4º da resolução e decreto de 24 de 
Outubro de 1835, o senado já .approvou os 
estatutos de 1832 na parte relativa ao seCl'e
t&rio, bibliothecario, guardas e mais empre
gados das ac.:idemias · militar e de marinha ; 
informa que na ordenança militar ( que o 
nobre ministrn da g11erra aclual ha poucos 
dias remelteu a augusta camara dos Srs. de
putados), se trata .nella expressamente sobre 
o estabelecimento e systema qne· deve reger 
a academia militar; que portanto, nao dl:'ve 
a camara approvar cousa alguma nova sobre 
tal objecto, nem abonar despeza a]guma que 
não,,.estiver 1J.1arcada em lei, sem que se dis
cuta a ordenança militar. O orador conclue 
o seu discurso declarando que espera ouvir 
mais algumas reflexões sobre a materia em dis
cussão, para poder responder a ellac; como fôr 
conveniente. 

O Sr. Via.nna·:-Pedi a palavra para fazer 
algumas obscrvaçõe.3 ao nobre ministro da . 
guerm, para exigir de ·S. Ex. alguns escla
recimeritos mais e para responder ao illustre 
deputado relator .da commissão, d~ alguma_s 
proposições que lhe ouvi,. o que farei em poucas 
palav'ras. 

Quando hontem pedi a S. Ex. que se dignasse 
de apresentar de~englobadamente todas as 
sommas pedidas para despezas do seu minis
terio, nao pretendia fazer-lhe a menor cansura, 
e nem o podia fazer, porque esse orçamento não 
foi feito pelo nob1·e ministro : mas quero que se 
cumpra a lei, a qual teve em vista, na dispo-

. sição que ordenou que os orçamentos fossem 
apreseDtados desenglobadamente, habilitar o 
corpo legislativo pat·ajulgar das sommas pedidas, 
o que e_lle nllo póde _fazer de outra maneira ; é 
mesmo no interesse do ministerio que eu lhe fiz 
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esse pedido: menos repugóancia encontrará elle 
na camara em lhe conceder os fundos pedidos, 
quando puder avaliar uma por uma as verbas 
de despeza : o contrario excita muitas vezes até 
desconfiança ; e nem isso offerece dif'ficuldade: 
eu nM quero . que venhllo as férias do arsenal ; 
mas quero que, tomando-se o termo inedio d&s 
sommas despendidas com diversos objectos _do 
material proprio. dos arsenaes, se me diga 
qua.nto se ha de provavelmente despender na 
compra de madeira, ferro, cabos, bronze, solas, 
etc., etc. ; é só assim que eu posso avaliar até 
que ponto são fundadas algumas censuras que 
em outro tempo ouvi fazer ao arsenal da côrte, 
onde se me affirmou não haver a maior economia; 
porquanto entre outras censuras ouvi que ém 
certa época se compt·ára mais pedm do que era 
necessa1'Ía e se pretendera comprai· uma 
enorme porçã.o de cabo~ que o arsenal nllo gas
tada em muitos annos: e quanto ao pessoal, 
quero que se diga que numet·o de carpinteit'Os, 
pedrE!iros, sapateiros, pintores, etc., alli se em
prega e quaes os jornaes que vence cada indi· 
viduo, e assim o mais; e para prova da utilidade 
desse desenglobamento apontarei a S. Ex. o facto 
de haver-se, creio eu que no anno passado, sup
primido alguma cousa na somma pedida para 
luzes dos quarteis da tropa, porquanto tendo. 
vindo essa despeza desenglobada, e por pro
_vincias, notou-se que para setnelhan te clespeza 
uma dellas pedia maior som ma do qL1e se pedia 
para despeza igual na côl'le, onde hamais quar· 
teis, e quasi sempre mais tropa. Ora, na sessão 
anterior eu toquei sómente· na tabella relativa· a 
arsenaes, mas nao é só essa que vem englobada, 
e cuja especificação eu reçlamo , outras ha 
como sejão as tabellas O, 10, 11 e 13 na parle 
relativa a soldo, etape e fardamento dos alumnos 
da escola militar: na pl'Ímeira vejo eu pedir-se, 
por exemplo, 16:992$ para gratificações de com
mando. e exercicio, mas nao sei para quantos 
officiaes, porque vejo que 7 batalhões de caça· 
dores emp~egão 38•1 efficiae.s. 

O SR. COELHO :-Nem todos vencem e~sas 
gratificações. 

O SR, VuNNA :-Sei que sllo só os comman
dantes, majores, e não sei que mais officiaes. 

Ó SR. COELHO :-~ os ajudantes. · 

O SR.· V1ANNA :-Bem, mas deveria dizer·-se 
quantos são os commandantes, os.majores e os 
ajud·antes; e -quanto vence cada µm. · 

Uu SR. DEPUTADO :-Co~sulte a legislação. 

O Sa. VIANNA :-:-Sei disso, e podia consultar, 
mas isso é dar muito trabalho a~s deputados, 
que têm muito ·mais que fazer, e principal
mente áquelles qne, como eu, nllo silo pro
fissionaes, quando semelhante trabalho se póde 
fazer com a maior facilidade na secretaria ou 
na contadoria no arsenal de guerra.... . 

O SR. ANDRADA MAcH.ADO :-Apoiado. 

O Sn. V1ANNA :-0 mogino digo da gratifi
cnçn.o mh.liciorllll 11110 v,wia f!ugunilo us patentes, 
das etapes, fardaino11lu1:1 1 uk., ulc,; o n t•espcilo 
dos fardamentos, d1wia e111 1111111 Lubc•lla es
pecial apresenta1·-sc o custo elos clivlirsos 
objectos que se emprngão no fardamento da 
tropa, á semelhança do que fez o anno passudo 
o minislerio da marinha, que ja começou esse 
trabalho, que infelizmente não vi continuar 
neste anno. 

O mesmo poderia dizer· a respeito das ta
bellas 10 e 11 ; e se ellas viessem assim 
organisadas, com mais facilidade eu teria dad,o 
com os erros que el\as lêm, e de que já 
fallei em ontra sessão : sobre· o que devo 
dizer á illustre commissão que nao foi com 
vistas de cort·igir o seu trabalho e de cen
surai-a que fiz .esse exame ; mas sim que 
dei casualmente com esses erros, porque me 
foi preciso calcular o deficit deste anno, e 
pot· conseguinte calcular o excesso de des
pez;1 com o augmento de forças decretadas, 
E passando á tabella 13, pedem-se ahi para 
soldo, etape e fardamento dos alumnos da 
escola militar 22 contos e tanto englobada
mente ! ora, que juiz.o ·posso eu formar de se
melhante despeza? 

No regulamento da escola miiitar se diz 
que os alumnos terão o posto de sargento, 
soldo e etape respectivo, que tera.o accessos 
á medida dos exames que fizerem ; por esse 
regulamento póde o governo limitar o numero 
dos alumnos dessa escola, e todos estes ele
mentos entrão no calculo da despeza precisa 
para essa escola, devendo esta importar na 
smnma .tal, poz·que haverá tantos alumnos, 
porque· se presuma que serão tantos appro
vados, ele., et<;, ; entretanto observo que no 
orçamento se pede para essa despeza 22 contos 
e tanto englobadamente, e ~ssim eu · não posso 
formar juizo ~lgu:n sobre semelhante despeza. 

O. Sa. ALVARES MACHADO :-NãO o podemos 
conhecer, porque nos falta o balanço. 

O SR. V1ANNA ( depois de parar um pouco) :
Responderei já ao aparte do honrado deputado. 
O nobre deputado novamente me censura pela 
falta do balanço ; póde fazel·o, está no seu di
reito, uma vez que o balanço ainda não foi 
apreseqlado á ca:iia1 co~o manda a lei; mas 
eu penso que já em outra oc:casião expuz, com 
bastante franqueza e com verdade, as razões 
por que· nãc;>; tinha sido ainda apresentado o 
balauço, e· essas razoes não forão contestadas ; 
donde concluo que tive a pquca fortuna de não 
ser acreditado pelo nobre deputado, o que muito 
sinto ; entretanto permitta·me que de passagem 
repita a observaça.o que já em outra occasião 
fiz, de que os balanços que dao na contadoria 
tanto .trabalho na sua or.ganisação, e cuja im
pressao é bastante dispendiosa, de pouco ou de 
nada s~rverµ nesta casa? e _que além do que J{~ 
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SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1830 

disse lhe apr~.sente duas provas incontestaveis 
da proposição que acabo de avançar: Quando se 
discutia nesta casa o orçamento do ministerio 
do imperio, o nobre relator da commissQo do 
orçamento desse ministerio (o Sr. Limpo), que 
eu snppunha ter· nessa qualidade no menos 
examinado os balanços que já existém na 
casa, avançou a proposiç~o que este ministerio 
tinha excedido o credito que lhe fôra conce
dido ... 

O SR. L1111Po DÉ ABREU:- Eu não disse tal· 
O SR. V1ANNA: - O nobre deputado disse 

quê não concedia a verba de 4:000$ pedida 
para a consti:ucção do monumento do Ypiranga, 
porque tendo sido dada igual somma pelo espaço 
de algt·ns annos parn semelhnnle oh1·a, ella se 
não tinha feito, e taes sommns tinhno sido 
applicadas para despezas diversas daquella para 
que as deslinára o. lei, e o mesmo disse a res
peito das sommas votadas para a obra do canal 
da Pavuna. 

O SR. litMPO DE ABREU:- Apoiado. 
O SR. VIANNA :- O nobre deputado acaba 

de apoiar-me, o que equivale a dizer que eu 
disse agora a proposiçAo que elle avan çára. Bem, 
eu fui logo examinar alguns dos balanços já 
apresentados na parte relativa ao ministerio do 
irnperio, e pelos que examinei vi que o minis
terio do imperio nunca excedeu a consignação 
fixada na lei, e que no anno financeiro de 1835 
a 1836, ultimo de que temos balünço, longe 
de ter çXcedido o seu credito, gaston menos do 
que a somma que lhe dera a lei cerca de 200 
contos: se assim é, nã.o é exacta a proposiçllo 
do illustre relator da commissão, o Sr. Limpo, 
e não só nno se gastárão as sornmas da.das para · 
as obras do monumento do Ypil'anga e do canal 
da Pavurrn, como ainda outras muitas, porque 
para que fosse verdade o que elle avançou ~ra 
necessario que se tivessem verificado duas l1y
potbeses, ou que esse ministerio tivesse des
pendido mais do que o credjto dado, ou que o 
tivesse consumido todo que sem comtudo se 
tivessem feito as obras daquelle monumento 
e canal. · 

A outro Jllustre deputado (o Sr. Maria do 
Amaral) ouvi dizer, qm,ndo se discutia o orça
mento do ministerio dos estrangeiros, que esse 
ministerio excedia toe.los ·os annos considera
velmente o seu credito, sendo só no ministerió 
do illuslre se11ador o Sr. Francisco Carneiro 
que houvera sobras: fui lambem examinar os 
balanços, e do anno de 18~õ-,-1836, em que 
uAO houve poucas contradanças no corpo diplQ
matico, estando ·no ministerio um illustre se
nador que já na.o existe, vi que apenas houve 
um excesso de despeza de 26 contos pouco mais 
ou menos, em que enlrão mais de 7 contos 
_despendidos C<'m. africanos novos, excesso 'que 
pudera ser justificado, o que sô póde conhecer·se 
rela toma~a das coptas,. porque c1,.1 ~dmilto . 

que tlS ministros pos~ão exceder s~us creditos ; 
o ponto está que seja isso justifica~o e feito 
debaixo de certas regras e com certas garantias : 
no anno de 18!;4~1835, que eu não examinei 
senão mui rapidar;nente, ou nno houve excesso 
de despeza, ou se a houve não exce'çleu de dous 
até quatro con Los. . . · · · · 

O SR. AuaELIANO ·: - Ho.uve sobra·> : ;: _. 

O Sa. VrANNA : - P6de se.r, porque eu· não 
fiz um exame profundo. Eis-aqui, Sr. presidente, 
para que servem os balanços, eis-aqui o exame 
qúe delles se faz. 

Conlinuan'do a faHar sobre os balanços, affir
mei ao nobr~ deputado que, se fôr ainda con
tadoL· geral do thesouro para o anno que vem, 
elle não terá occusíao de fazer igüaes censuras 
por folia de àpresentaçno de balanço, porque 
tem-se dado as necessarias providencias parn 
remover embaraços qne não podia.o deixar de 
continuar a existir emquanto na.o tivesse havido 
tempo bastante pal'a que estas providencias pro
duzissem os seus effeitos. Accrescentarei .ainda, 
em resposta ao mesmo nobre deputado, que 
o governo nãó tem o menor empenho em que o 
balanço se não apreseille, ao menos o ministro 
que conheço mais de perto o não tem, e que 
alguma demora que mais houve na c1presentação 
do b ,lanco este anno nasceu tambem de ter 
sido neeessario entrar em novos exames e ve
rificações da · divida flucluante, trabalho qqe 
levou algum tempo, e que deu em resultado, 
e ainda bem, da1·-se com uma duplicata· de 
tQais de 6 mil contos de réis qne figurava na 
tabella dessa divida no anno de 1835-1806. · 

Se S. Ex. se conservar no ministerio, es
pHo que para O armo apresente um orçamento 
desenglobado. Se eu nào tivesse esta esperança, 
offüreceria uma emenda para que se inçlui&se 
na lei do orçamento uma disposição mais e,;_
plicita a este respeito ; e se os meus . dignos 
collegas concordarem commigo, ainda pretendo 
exigir mais a Jgu ma cousa, e é que o~ balanços 
e orçamentos sejrto aconipanhados .de relatorios 
explicativbs das razões do augm~nlo, dimi· . 
nuição ou excesso de despeza ; porque eu en
tendo que não ha minislerio que não deseje que 
suas contas venhão com clareza ; quanto mais 
que estou persuadido que o estado de nossas 
finanças não vem erri grande parle de illega· 
}idades ordenadas pelos ministerios, nos dis-
pendios dos dinheiros publicas. · 

Desejaria que S. Ex. - me informasse · se na 
contadoria . do arsenal de guerra ha esc1·ip
turaçã0 regu]ar, é se alli são . examinadas as 
despezas que se fazem não só no ars.enal 
da c.ôrte, como nas provincias. 0Eu entendo 
que a· boa fiscalisação não consiste só em 
tomar contas, mas que nestas _materias mais 
vale prevenir, do que punir .. Entendo que 
todos os arsenaes das provin'cias devião mandar 
á repartição ceptral _a:s cçntas das· despezas 
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SESSÃO EM :30 DE AGOSTO DE I8a9 847 

que fazem, e que a repartiçi\o central devia 
111ensaln1ente examinar se estas despezas estão 
dentro do credito autorisado e se têm sido 
feitas legalmente. O exame qt1e se faz no the
souro é de trnrn natureza muito .--líf'fPrPnte. 
Lembro-me qne ha dous ou tres mezes li no 
Cor1'eio Official uma resposta dada pelo t.l1e
souro ao ministerio da e:uerra. no aual o the
sou ro declaravfi que, longe de' ter u·m credito 
de 200 e tantos contos, cotno o Sr. ministro 
da g11crra · suppunha, este ministerio já linha 
excedido o seu credito na somma de 129 
contos. Ora, isto faz. desconfiar 4ue 11110 ha na 
repartição da gnerra escripluraç:10 muito re
gular. Não o censurarei por isso ; mas corno 
S. Ex. está autorisaJo para reformar as se
cretarias, peço-lhe que níío limÍte a reforma 
són:enle ao pessoai e ordenar:los : mas que 
cree na secn~taria uma estação de contabili
dade, mediante a qual S. Ex possa exercer 
maior fiscalisaçno, e a unic.1 que julgo proficua. 
Fiquei satisfeito com a explicação que S. Ex. 
se dignou dar-me a l'espeilo do escaler das 
visitas mililal'es. Não digo que estas visitas 
se não fação, mas creio que se podem fazer 
conjunctamente com as visitns da saude, e 
que assitn se púae supprimfr um escaler, seja 
qual delles fôr, e evitar a continuaça.o do vexame 
do commercio. 

Não sei se o nobre de pulado ( o Sr. Re
zende) disse que os creditos abertos ao nosso 
encarregado de negocios em Monlevidéo tinhão 
sido desviados em seu beneficio, porque n:1o 
pude entender bem. 

O SR. REZENDE faz <la cadeira signal negativo. 

O SR. V1ANNA :- Bem ; estou satisfeito; per
cebi mal : e tendo percebido a pl'Oposiçao que 
avancei, a qual o nobre deputado poderia ter 
ouvido a alguem, eu queria dizer doas palavras 
em abono desse nosso diplomata cuja probi· 
dade é muito conhecida, e porque emquanto 
estive no tl1esouro nao me consta que por essa 
legação se tivessem feito essas extraordínarias 
despezas, que mais de uma vez se assoalhára, 

Verdade é que o governo lhe mandou abrir 
um credito de 200 contos pela repartição da 
guerra, e outro pela dos estrangeiros, pens:o que 
de 40 contos fortes para serem applicados a 
despezas de cavalhada, etc.; porém até Feve
reiro não constava que estivessem despendidos 
ainda do primeiro 50 contos. Nao sei se dahi 
tem provindo mal ao Brazil, mas creio que não, 
e nem creio que se possa contestar a qualquer 
ministro o direito de mandar abrir um credito 
em qualquer paiz para objeclo do serviço pu
blico. Ora,_ nilo me parece que houvesse irregu
bridade em se m:mdar fazer despezas em Mon
tevidéo com cavalhada, armamento de força 
mesmo de brazileiros, que alli se achavi:10, ele. 

Pirei agora ao i1lustre relator da commissllo 
.que, se elle entende que 400 réis sao bastantes 

para forragens, de boa vontade prestarei o meu 
urdn l;'n ri ;~c_-.n rwn.õ n.1"\~ ...,t'\. r..C""o m ·,... ri~ ~ 
YVl.U~ .L.H,l \..ll~O::,t.,;; \,.fU'w- 'vLll,..I e:; v;::,, ,uelvS U'v quç n1e 
lembrava para suppl'ir o deficit d~ 4 mil contos 
que ,,presenta a lei de orçamento deste anno, 
era fm:er CÓl'tes n;i IP! (Ili(>, nnrlPrii'ln imnrwb:i,• "'' 1 ..... - ,.., ............................ 'J ... ,...{_,.., .... v.-,., 

em 1,083 contos, sem prejudicar os serviços da 
guerra e da marinha; e que se com effei to 
as forragens, que eslào calculadas a 480. se 
podião calcular a 400 réis, a reducção vinha a 
ser muito maior, s€~ndo µat·a esse fim princi
palrnente que pedio informações. 

Quanto aos arsenaes, não sabe se será con
veniente fazer cót·lc nesta aespeza á vista das 
circurns:tancias actuaes: o nobre deputado não 
se rnoslroz~ rnnito convencido de qne 200 réis 
clteg;'lo para ét1pe, quando disse que, ainda 
quando não chegassem.. · 

O SH. CoELHO :- O que uão concedia. 

O Sn. V1ANNA :- Na.o lhe percebi islo :-... 
podiü·se tirar de outl',l::i verbas o que pudesse 
faltar para completar esta despeza, e tambem 
porque nunca a for<;a era inteiramente preen
chida. Se passasse esta opinião, seria o tnesmo 
que dizer ao gov1~rno que, quando fôr insuffi
ciente a somma votada para uma rubrica, 
clle passasse para el!a sommas destinadas para 
outra rubrica. 01·,1 1 esta 1>ratica tem sido aqui 
muito censura•la, e admiltil-:a, agora seria con
lt'adicção manifesta. Cumpre não continuar na 
marchasegnicla pela camara. Em annos pas
sados era o governo aulorisado para ter a força 
de 1,800 homens na marinha militar ern caso 
or·dinario, e em caso extraordinario 3 mil ; en
tretanto que se lhe dava um credito que nem 
chegava µara 1,800; mas emfim era preciso pa
recer econorn ico ao paiz. Ia a 1ei para o se
nado, e alli um senador ainda mandava emendas 
suppriminJo a esmo maiores sornmas até ni
veiar a despeza com a receita ; entretanto 
assim passavão as leis, o governo ia fazendo 
as despezus decretadas, e o resultado et'a ap
parecer sernpre a effectiva superior á fixada, e 
aqui gritou-se, como ainda se grita : gasta-se 
muito, excedem-se os creditos, etc. 

Ora, eu não quero isto : qnero dar dinheiro 
par-a o estado completo. Não entendo que os 
ministros vão despender estas somn1as em seu 
beneficio, ou illegalrnente, porque então nno as 
concederia, e far-lhes-ia oµr>osiçao ; eu estou 
convenéido do '1ue o governo 4u_er economisar, 
ao menos na fazenda o digno ministro actual 
tem feito tudo qu,1nto é possivel para econo
n:iisar, para cortar os abusos, e para promover 
a boa arrecação e fücalisação das· rendas pu
blicas: podendo affümar que n~sta parlt: o 
actual ministro da fazenda tem prestado muitos 
bons serviços ao paiz. . 

Sa.o estas as observações que eu tinha a 
fazer. . • 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - São muito 
boas. 
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SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1839 

O Sa. V1ANNA :- NA.o estou em estado de 
continuar, e por isso me limito· ao exposto. 

O Sr. Conde de Lages{'minislro da gu,er1·a): 
-Disse o nobre deµulado que otgoverno ar.haria 
recurso na differença entre a despeza etfocliva 
e a orçada,· porque a força decrftada nunca 
estaria completa ; mas eu peço ao nob1·e depu
tado que atlenda ás despezas que se fazem com 
a guarda nacional. Se calcular com essa des
peza,. verá que este recurso não existe, e que 
ella absorve toda a despeza. Disse tan.1bem que 
n commissão cortava, as camaras cortavão, e 
o gover-no sempre se achava habilitado para 
fazer a despeza. O nobre deputado sabe perfei
tamente qual é o motivo porque a ~ivida de
pois de 1826, apezar de se te1·ern votado quan· 
tias consideraveis, nã.o se tem extinguido; o 
motivo é porque nos orçamentos não se vota 

. quantia suffide11te para ns despczas: daqui 
nasce qtte a despeza se foz, e que apparece no 
fim do anno financeiro um deficit 'Jlle vai pará 
a divida antiga. 

Et·a de esperar que o nobre deputado t·c· 
conhecesse ser pequena a quantia pedida para 
remonta da cavallaria, para a qual s0.0 ne· 
cessarios 6,000 e nllo 3,000 cava]los. Esta 
despeza não se póde bem fixar, porque depende 
das perdas que podem ser diaria~. Entretanto o 
nobre deputado s'abe que esta arma é a mais 
essencial. 

O nobre deputado pela provincia do Rio de 
Janeiro deseja que as contas do arsenal sejão 
desengloba~as. Eu trago o exlracto em que ellas 
apparercm" mais desenglobadas do que no 
orç~mento ; mas não o offe1·eço, porque re· 
conheço que não é salisfüctorio. Hontem mandei 
organisar uma conta circumstanciada das dcs
pezas com operarias, materias primas, etc., 
etc. Creio. que assim o nobre ·deputado ficará. 
satisfeito. 
· Uma vez quo sé declare o numero de ba

·talhões, é conhecida a officialidade que têm ; 
entretanto, não duvido apresentar o orçamento 
máis detalhadamente a este 1·espeito, o que sem 
duvida facilitará os trabalhos da commissa.o. 
Fallou o nobre deputado em cabos. Creio que 
houve _nisto algum equivoco, porque não se 
fazem no arsenal de guerra grandes compras 
desle genero. 

Quanto á tomada de conta~, devo informar 
que, depois da extincção das thesourarias nas 
provincias, _essa fiscaJisação s~ faz pelas thesou
rarias provinciaes, que remettem as contas para 
o thesouro ; de modo que não ha na repartição 
da guerra imh1ediabtmente contas senil.o as for
madas na contadoria do arseriâl da côrte. Talvez 
conviesse ter uma estação militar em todas as· 
prov_incias, que se correspondesse com a da 
capital ~o imperio. Concordo com o nobre de
putado em que o governo deve ter uma conta
bilidade junto a si. 

, Estimarei muito que a e-amara approve a 
emenda apresentada pelo nobre deputado por 
Pernambuco (o Sr. Carvalho de MPndonça) pat·a 
pagamento do soldo dos officiacs compre
hendidos na revolúç,ão de 3 de Setembro de 
1831.· Alguns destes officiaes têm percebido 
soldo, mas o governo não se tem jnlgado autori
sado pc\ra despender estas sommas, porque não 
reconhece direito liquido, e tem tido·escrupUlo. 
Por isso_estimo muito que o corpo legisfo:tivo 
tome uma deliberação a este respeito, e, se me é 
permitlido dizer a minha opinião, direi que, se 
a decisão fôr favoraveJ, en_volve justiça porque 
nivelará os direitos dos que estão nas mes01a:; 
circumstancias. Ci·eio mesmo que convém lançar 
um véo sobre i~regulat·idades, se algumas houve 
nesses pagamentos. 

O Sr. Coelho Ba.stcs pronuncia-se a favor da 
e111l!nlla ufforncidu. pelo Sr. Carvalho de Men• 
do11c;n, e r11c1,mmcnda ao Sr. minislro que lenha 
em muito particular alle11çn.o os valiosos ser
viços pr(~slatlos na campanha de Panellas pelo 
Sr. major José Thormrn Henriques, e pelo Sr. 
ma,ior Joào Franciscq Bat·reto na guerra contra 
Pinto Madeira, que se portára.o com a maior 
bravura. 

Coroo por occasiao de se proceder á discussão 
do ol'çamento do ministerio da gL1e1·1·a o orador 
foi contestado a respeito de · factos que apre
sento11 prnticados pelo vice-presidente da pro
vincia da Pam.hyba, apresenta agora documentos 
que acabão de chegar pelo correio, comproba
torios da existencia des3es factos. Destes docuw 
rnentos se pl'Ová que o vice-presidente recrutou 
na guarda nacional, que na.· fórma da lei ·e de-. 
ereto ~9 governo estava isenta por fazer o · 
serviço do destacamento ; prova-s,e lambem 
que muitos guardas· tinhno sido· malkatados. 
Na referida segunda discussão disse o orador 
que o vice-presidente tinha annullado u.tJJa 
ol'dem de habea,'!·Corpus: agora pretendia elle 
apresentar tambem um documento provando a 
exactidão desta asse~çllO; mas sendo requerida 
cel'tidão o V.ice-presidente se negou a mandai-a 
passar, não querendo despachar o requerimento: 
não have11do nestas drcumslancias outro meio a 
que recorrer,Jratou-se de fazer uma justificação; 
mas nem assim foi possivel provar o facto, 
porque o juiz de direito, amigo especial. do vice· 
presidente, não quiz admittir a justificação. Nota 
que no momento em que o Braúl se acha em 
completa conflagração, é do rigoroso dever do 
governo· o remover um· administrador contra ~ 
qual apparecem queixas tao graves, para não 
dar lugar a que a conflagração se augmente. 
Não tem este· receio a respeito d~ sua provin
cia ; afiança que os parahybanos se conservaráõ . 
em paz e tranqai11os ; mas adverte· se por des
graça a ordem publica. fôt· a1li alterada, a culpa 
nao será do orador nem talv~z do governo; 
não · p6de indicar quem disso seria culpado, 
mas entende que na crise actual talvez fosse 
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SESSÃO EM 80 DE AGOSTO DE 1839 

mais conveniente que o governo procurasse ' 
administradores que pudessem ter sympathias 
nas províncias, ou que ao menos não açulassem 
os partidos, e não acendessem mais o facho da 
discordia. 

O Sr. Veiga. Pessoa sustenta a sua emenda 
a 1·espeito d~ gratificações dos directores <los 
arsenaes de guerra em Pemambuco, Bahia, 
Pará e Rio Grnnde do Sul1 mostrando que 
quando a propôz não disse que a nação devesse 
pagar· casas de tal ou tal preço i mas que sendo 
os directores obrigados a habitar junto aos arse
naes, nem sempre poderião achar casas com 
alugueis accommodados. Entre as vantagens 
que allega para mostrar a desigualdade do 
director do arsenal de gu~1·ra com os outros, 
aponta como raz!lo o ter elle moradia, o que 
não succed_e aos das outras pr6vincias, 

Insiste em que ldO réis não são suilicienles 
para a elape, roborando a sua opiniàO com a 
informação que leve de que o <!0rpo de m·li
lharia de marinha gasta mais de 200 1·éis. 

O Sa. COELHO :- Nada : gasta m uilo menos, 
disse-me o commandante do corpo. 

O SR. VEIGA PEssoA concorda em que talvez 
esteja enganado, mas entretanto crê _que o en
gano não está da sua parte, cou10 e~pera vê1· 
provado pela tabella que o Sr. ministro da ma
rinha tem de vir apresentar á casa. 

Sustenta que 400 réis para forragens n&o 
sno sufficientes na côrte, quanto mais 11as pro
vincias aonde este objecto é muito mais caro. 

Parece-lhe absurdo decretar uma força e 
suppôr no mesmo acto que ella não será pre
enchida. Ou. o póde ou não póde preencheJ·a: 
se póde, deve cumprir a lei, e se nllo póde, para 
que votal-a P Mas se pód~, não devemos contar 
com a quantia quando deixe de levar-se o exer
cito ao estado completo ; . e então necessaria-

'~mente deve faltar o quantitativo para o objeclo 
de que se trata. 

Mu1TAS VozEs :-Votos, votos. 

O SR. CAP.VALHO DE MENDONÇA: - Cedo da 
palavra para se votar, se bem que li vesse de 
defender minha emenda. ' 

Dando·se a ·materia por discutida procede-se 
á votação~ ·. . 

Approva-se o seguinte : 
§ 1. 0 S~cretaria de estado. . 
§ 2.° Conselho supremo mi-

litar • . . • . . . . 
§ 3. 11 Commandos de armas 

(emenda da commissão que 
corrige o enganQ para menos 
de 1$} · . . . . • . . 

§ 4.º Officiaes generaes. 
§ 5.0 Ditos engenheiros. 
§ 6.º Ditos de linha. • • • 
§ 7.º Ditos da e:x.tincta 2ª 

linha q1,1e _ vencem soldo. 
TQlfO II 

28:714$800. 

19:408$334 

19:824$000 
28:723$920 
84:756$000 

392:108$200 

81:178$490 

§ 8.° Forças de linha (eménda 
da com m iss~o). . . . . 2,762:968$500 

§ 9. º -_Fqrças fóra da linha 
(emenda <la commissão) . 

§ 10. .t\rtifices e aprendizes 
menores (eme1;1da da com
missào) . . . • . . . 

§ 11. Hospitaes regimentaes. 
§ 12. Escola militar ( emenda 

da commissào). . 
§ 13. Archivo militar e offi

cina lythographica. 
§ 14. Reformados . . . 
§ lõ. Arsenaes, e armazens 

de artigos bellicos ( emenda 
da commissão, restabele-
cidos oi:; 40:000$, cuja sup-
pressao linha proposto para 
compra de g e u e r o :; por 
grosso e miudo, o mutel'ias 

321:097$700 

148:676$400 
33:502$500 

23:880$000 

7:561$000 
519:363$205 

primas pt11·a os nrs~Jlüf:s.) 262:314$000 
§ 16. Gratificações e fol'ra

gens aos ofliciucs empre-
gados (emenda da coru
missno) • . • . . . • 

§ 17. Obras militares (emenda 
da commisano) , , 

§ 18. Despezas diversas e 
eventuaes, incluidos 20:000$ 
parn pagamento dos soldos 
dos officiaes comprehen-
didos 11u revolução de 3 de 
Setembro de 1831, na fürma 
da emenda do Sr. Carvalho 

42:756$600 

50:300$000 

de Mendonça . · . . . . 104:135$080 
Artigo aduitivo da commissão!\: O g overno 

poderá despender as quantias necessarias · com 
novos commandos de armas uaquellas pro
vincias onde o exija.o as necessidades· do ser
viço publico, para cuja creação fica desde já au
lorisado. 

Julga-se concluir.la a 2ª discussli.o do orça
mento deste ministerio, e decide-se que pa,sse 
pat·a 3'1. 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 31, 
leitura de projectos e indicações, continuação 
da discussào do adiamento proposto hoje sobre 
o parecer n. 78 da 3& commissão de fazenda, 
resolução n. 165 do anno passado, sobre as 
contas da camara municipal do Rio de Janeiro, 
dita n. 85 á respeito ~e Antonio Caetano da 
Ct·uz ; continuação da discussão do projeclo n. 
49 do anno_ passado, sobre a pensa.o concedida 
ás filhas do conselheiro Antonio ·José de Mi
randa, e additamenfo proposto pelo Sr .. Mon
tezuma; parecer da commissão das assembléas 
provinciaes impresso sob n. 98 ; resolução n. 
20 deste anno, sobre duas aposentadorias ; e 

. ás onze horas, - comparecendo o ministro da 
guerra, discussão das· emendas do senado á pro
posta do governo, sobre a fixação das forças de 
terra, e levanta a sessão .á~ dqas hQras da tarde • 

. 107 
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850 SESSÃO EM 31. DE AGOSTO DE 1839 

Sessão eJU 31. de -Agost.o 

PRESIDENCIA DO SR. HENRIQUES DE'· REZENDE, VICE· 
PRESIDENTE 

Sunt:MARio.-Expediente.-· Req1.ierim,ento; varios 
zwqjeotos.-Ordem do dia.-Bilhetes do the
s11-uro. Disct.(,rso do Sr. ]J,Jontezum.a.-Rnga
jamento de esfrangeiros. Diso'lttsos dos Srs. 
rn.ini.~M·o da guerra, Nv.nes Maclwdo, Ribeiro 

·· de .Andrada, Anàradci Machado, Carneiro 
Leão, Moura .llíagalhães, etc. ; · rie·ição da 
emenda, etc. 

Â 's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
'logo que se reune numero legal de Srs. depu
tadost abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 

· acta da antecedente. 
Faltão com causa participada os Srs. Andréa, 

Cajueil'O, Cintra, José Gonçalves Martins, Pau-
1ii10, Bustnmante, Arnujo Vianna, Pinto Coelho 
e Assis Mascarenhas ; e sem ell-a os Srs. Encar, 
nação, Lima e Silvn, Barreto Pedroso, Aure
liano e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo u rn officio do ministro do imperio, remel
tendo o de 27 de Julho proximo findo, da ca
mara municipal d_a capital da província do 
Pará, pat·ticipando haver expedido o compe
fente diploma ao terceiro supplente, o Dr. JoãO 
Candido de Deus e Silva, para tomar assento 
na presente ~ssã9 como deputado á assembléa 
geral pela dita provincia, visto não podel' com· 
parecer o Dr. Marceilino José CardosQ pelas ra· 
zões· c:onstantes do seu offido incluso por copia. 
-Fica ·a camara inteirada. ·. . 

Lê~se e approva-se o seguinte parecer : 
l( José dos Santos Viegas, tenente-coronel de 

cavallaria, e actualmente reformado, requereu 
a esta camara que, tendo havido um engano 
na quantia que fôra designada no decreto de 17 · 
de Julho deste anno, fo!l'Sem de novo devolvidos 
ao governo o dito decreto e mais documentos, 
afim de ser desfeito o engano ; portanto, é a 
comrnissa.o de parecer que sejão remettidos ao 
governo o sobredito decreto e mais papeis do 
pretendente. 

rc Paço da caro.ara dos deputados, 6 de 
Agosto de 18'39.-Joaquim ManÕel Carnei'ro da 
Cunha.-Gomes da Fonseca. » · 

O · Sr. Carneiro da Cunha :-:-Sr. presidente, 
se a Providencia e o hem senso do povo hra
zileiro contribuírem para que ·o nosso paiz 
exista unido por tanto temoo auanto tein de· 
corrido desdei a época de · seui descobrimento 
até o presente, será sem duvida o mais rico e 
florescente imperio do universo, e é por isso 
que devemos trabalhar muito -para conseguir 
cs~e fj111. Sendo o Braztt, como é1 tão vasto, é 

preciso que a côrte se colloqtie no ce11ti·o do 
it:nperio, e nenhum lugar offerece tantas van
tagens como o Rio de S. Francisco, lembrando 
á camara que esta idéa foi muito applaudida 
pelo·iHustre cidadão o Sr. ,José Bon(facio .rle 
Amlrada. Mas pat'a isto se conseguir. j,r lgo :ne
cessario que o governo mande um engenheirn 
tírat· a pi~nta topographica do _pajz, para se 
crear uma provincia, e que chamando para 
aquelle lugar rnnior popnlação, se possa para o 
futuro abrir um canai na cachoeira. de Paulo 
Affonso, para tornar aque!le rfo navegave] : é 
pois, Sr. presidente, neste lugar que julgo neccs
sario crear uma provincia, e não no Cat·iri, 
sobre cujo objecto já foi inicfodo um projecto 
por um nobre senadoi·, desmembrando da pro
vinda da Parabyba du Norte duas villas, Piancó 
e Rio do Peixe: ora, sendo a minha província 
uma das de segunda ot·dem, e que apenas lem 
25 a 30 leguas de norte a sul, e apenas 100 de 
leste a oeste, fica em extl'emo peqn~nn, com 
menos representaçn.01 o que nno póde convir nem 
aos interesses de meus constHuinles, e nem aos 
interesses da naçao ; e para prevenir que, não 
tendo os St·s. deputados os conhecimentos 
eslatisticos duquella província, nao dêm o seu 
voto áquelle projecto do nobre senador, e que 
algmnas pessoas nilo sorprendão a boa fé 
dos habitantes daquellas duas villas. dizendo· 
lhes que elles tiraráõ maiores vantagens se 
perlencet·,m1 a· essa nóva. província que se 
pl'etende crea1·, porque nllo lendo porto não 
póde offerecer o mais pequeno interesse â in~ 
du.stria de seu pa.iz, e nem dar consumo aos 
seus gados ; por tudo isto offereço á conside· 
ração da camara o meu project0, e espero que 
seja tomado em consideração. 

Julga-se objeclo de delibernçilD, e vai a im
primir, o µrojecto do illustre rleputado, ,que é o 
seguinte : 

<< A asse'mbléa geral Iegis!ati va resolve : 
<( Art. 1.0 O governo fica autorisado a 

mandar um engenheiro á villa da Barra, na 
margem do Rio de S. Francisco, para tirar a 
planta topographica do paiz, afim àe crear-se 
ahi urna pl'Ovincia, desmembrando-se de 
Minas Geraes, da Bahia, de Pernambuco e do 
Ceará os ter ri to rios precisos. · 

<( .Art. 2.0 O governo calct1lará a despeza 
necessaria, e pedirá á camara que. a decrete na 
lei do orçamento do anno futuro. 

<< Paço da ·camara dos deputados, 31 de 
Agosto de 1839.-J. ,1.lí. Carneiro da Cunha. » 

Julga-se objecto de deliberaçao, e vai a 
imprimir, o seguinte projecto : 

e< A comarca do Alto Amazonas, antiga
mente comarca e capitania do Rio Negro, na 
província d() Pará, foi até ao anno de 1823 
regida por governadores subordinados ao do 
Pará. Em 1821, quando proclamou o systema 
constitucional, creou a sua junta de governo 
pro~isorio ; as ·côrles constituintes da nação 
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SESSÃO EM &1 DE AGOSTO DE 1839 851 

portugueza naquelle anno forrnárão o proieclo 
de a -crear em-provincia. Em 1827 nesta· au
guí,ta camara se ap1:esenton projecto de uma 
com missno para o mesmo fim. Os povos 
daquella comarca ha poucos annos ( em 1833) 
tumultnariamenl~ a elevàrão á provincia, não 
sem effusão de sangue. Esta comarca do lugar 
denominado · Tabatinga1 _sua uitima extremi
dade, dista da capital do Pará 493 Jeguas. Tem 
ao norte o rio das Amazonas, ao oeste o rio 
TT~ 'I 1 . 1 _ . . ,. _ 'li: ,t l • _ "l 1 • t1rnoary, a 1esre o r10 1V1aaeua e ao srn o tern· 
torio de Colombia, e confina com as Guyanas 
franceza e holJandeza, sendo a mais septen
trional de todo o imperio, E' habitada de 
muitas nações indigerws que muito convém 
civilisar, e que ainda n:10 gozt'.\o de completo 
socego depois das ultin1as perturbações do 
Para. 

(( A1 vista de tudo isto. silo evidentes as 
razões pam se crear iilli tuna província, ha 
tantos annos projectada e até a.o presente n:10 
effecluada. A necessidade de uma autoridade 
que contenha a ambição de tres nações estran
geírns qne pDdem por aquelle lado invudil' o 
territorio do imperio a ta.o grande distancia da 
capital do Pará, donde são tardios todos os 
remcdios a males que pedem prornpto soccorro ; 
a necessidade de concluir a pacific1:1ç.ão do Pará 
todo, ficando assim vigiado de perlo nos dous 
extremos ; a manifesta utilidade <le cuidar na 
civilisação dos indígenas, para a1Jgmento da 
povoação do imperio, tudo persuade que é 
mais que conveniente o seguinte projecto de lei : 

cr A assem bléa gera 1 legislativa do i m perio 
do Brazil decreta·: . 

<< Art. 1. º Fica creada uma nc,va província na 
cornal'ca do Alto Amazonas, que se denominará 
-provincia do Rio N.egro - desmembrando-se· 
-para isso da provímia do Pará lodo o territor·io 
comprehendido pelacornarca do Alto Amazonas. 

<< Art. 2." Serno 1imites desta provincia os 
mesmos da comarca do Alto Amazonas .. 

« Al't. 3." Esta provincia será de segunda 
ordem, e o governo fica autorisado pata crear 
nella uma recebedoria das rendas geraes a n1ais 
simplificada que fôr possivel. submettendo~a á 
approvação da assembléa geral. · 

1( Art. 4. º Fica igualmente creado na mesma 
província um bispado igual ao de Matto-Grosso, 
para o que o governo do imperio solicitará as 
necessarias bullas apostolicas. · 

cr Art. 5. º A respectiva assemhléa provincial 
designará o lugar mais proprio e conveniente 
para capital daquella província ; emquanto esta 
assembléa se nno reunir, residirá o presidente· 
e o prelado na villa d.a Barra do Rio Negro, sua 
ántiga capital. . 

« Art. 6.º Os presidentes do Rio Negro e do 
Pará ficllo autori.sados a conceder1 por sesma
rias, terras devoluta~; sómente na Guyana res
pectiva a cada provincia1 aos moradores dellas 
ou aos que para o futuro forem nclla residir. 

Estas sesmarias serão de meia l~ua. uma leema 
e duas em quadra, $egundo os V rnéios que'-' ti~ 
verem para cultura os que as pedirem. 

cc Art. 7.° Ficão por 20 annos estas sesmarias 
isentas de pensM algun:1a, e só passado este 
prazo pagaráõ modico fôro, arbitrado pela as
sem bléa da provincia, para os cofres provin
ciaes ; não podendo em tempo algum serem 
~lienados os terrenos sem licença do ioverno 
da provincia, pago o respectivo laudemioi sob 
pena de com misso. 

(( Art. 8. º A assembléa provincial do Rio 
Negro set'á composta de vinte deputados. Esta 
província dará dous deputados e um senador á 
assemh!éa gE:ra.l legislativa do imperio. 

,< Art. 9. º Fic&o revoga das todas as leis em 
contrario .. 

ir Paço da camara dos depntados, em ~O de 
Ap;osto de 1839.-Joéi.o Cand-ido de Deus e 
Sil-va. 11 

O Sr. Vianna. pede ao Sr. presidente que dê 
para ordem do dia de segunda-feira o projçcto 
sobre a companhia de paquetes de vapor. Ob~ 
serva que a companhia tem tido consideraveis 
perdas; e que extíngnir-se-ha esta empreza, a 
mais impor,tante que entre nós existe po1iti• 
camente fallando, se o corpo lcgisla-J.ivo nllo 
tomar em muito .sét-ia consideração esl~ ne
gocio. 

O Sn. PRESIDENTE diz que tomMá. na de
vjda consideraçao o requerimento do . nobre . 
deputado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discuss~o do adiamento proposto 
pelo Sr. Vianoa ao parecer da commi_ssão de 
fazenda, impresso sob. n. 78, ácerca de bi1hetes 
do thesonro. 

O Sr. Vianna diz q11e pedia' o adiamento 
desta rnaterü11 porque <liscutíl-a agora seria 
perder tempo, quando o lugar mais proprio para 
esta discussão é o orçamento da receita ; e em 
segundo lugar porque nao vê medida nenhuma 
proposta; porquanto ainda mesmo approvada a 
emendá do Sr. Maria do Amaral, o resultado 
seria nenhum,· porque o parecer não obriga o 
governo a emittir ou deixàr de emittir bilhetes. 
Demais no estado em que nos achamos (con~ 
linúa o orador), quando o governo tem em cir, 
eulação 2,400 contos de réis (fossem ou não 

·emittidos legalmente), não espero que o bom 
senso do corpo legislativo deixe o governo ~em 
meios para retirar os bilhetes do· thesouro, que 
faça com que caminhemos a uma banca -l·ota, 
isto é, que o governo deixe de pagar letras de cre
dito, que outra cousa não são os bilhetes do the
souro: não ha de a ê.amara!querer que os particu
lares, qt;te ós possuem na melhor boa fé percao 
toda a confiança no corpo legislativo e no governo. 
Se esta medida foi illegal (o que não entendo, 
pela maneira porque se exprimia o art. 18 da 
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lei de 11 de ·Outubro de 1837), entâo censure· 
se o governo, accuse-se o ministro ;· mas os bi· · 
lhetes hão de ser pagos. Esta discussão sel'á 

· pois imprudente, sería mesrno inutil porque 
não nóde obrigar o governo um parec;r da ca· 
m~r~ dos Srs: deputa~os ; e ~is -porque pedi o 
adiamento para occas1ão mais apropriada na 
qual a commissão de fazenda já se com~ro· 
metteu a apresentar alguma medida a este 
respeito. 

O Sr. M:on.tezuma; p~lo que ouvio ao hon· 
rado ?epnt_ado r:ontem, e pelas palavras que 
profeno hoJe, cre que o que o mesmo honrado 
deputado orooõe é o mesmo aue se acha na con
clusão d~ pa"recer, isto é, ;eservar-se a dis· 
cussf'lo dessa materia para. quando se tratar d,1s 
disposições geraes do orçameato. Na.o se op
põe inteirame_nte ao adiarÍlento, mas pede á cã
mara que refücta qlle a materia é de summa 
j~portancia_, e que tambe1:1 importante e vn
nada é a d 1scussllo da rece1 ta, e por isso du
vida elle orador qt1e nessa occasião possa a 
camara prestar toda a attençllo que é indis
pensavel · em objecto desta magnitude. 

Já _que pedi a palavra ( continua o orador), 
pe~~1tta-me o nobre deputado pelo Rio de 
,Jane1ro qlle eu conteste algumas das suas 
ptoposições. Elle disse que uma verdadeira 
banca~rota s~ seguiria de se não pagar a 
quantia de bilhetes que se acha em circulação. 
Eu, Sr. presidente, creio que este não é o 
objecto de que se trat..\ : nós tratamos sómente 
de saber se acaso o governo pela lei de i1 
de Outubro de 1837 foi autorisado a fazer a 
emissão que fez, se esse artigo, apesar de ser 
entendido como entendeu o governo, se acha 
ou não em· vigor á vista do art. 37 da lei 
de . 20 de Outubro de 1838 : em quanto ao 
malS, ~abemos bem a determinação da lei de 
1827 que trata da responsabilidade dos ministros 
o modo porque tal responsabilidade se dev~ 
effectuar, e quaes são os coro1larios ou resultados 
desta responsabilidade. Eu peço á camara que 
se. ella enten~er em sua sa~edoria que dev~ 
de1x._ar esta .. discussão para o orçamento· da 
receita,. a discuta com toda a profundidade. 
Senhores, em minha opiniao o corpo legislativo 
obra sempre mal des~e que accumula na lei do 
or_çament? objectos que devem ser discutidos em 
leis parc1aes ; eu não me recordo de nação 
alguma onde na lei do orçamento se faça uma 
autorisação desta natureza ... 

O SR. V IANNA : .;._ A fra~ceza. 
O SR. MoNTEZUMA : - Eu não me recordo 

torno a dizer, de nação alguma em cuja lei d~ 
o~çam~nto pela prim·eira vez se inserisse uma 
d1spos1ção desta· natureza ... 

o s~ .. V IANNA : ...... A franceia. 
O_ Sa~ ~ONTEZUMA : ·-Seria uma grande ari~~ 

rnaba, seria 1111,1 abs~rdo estabelecer · novos 

im_pos~os na lei do orçamento sem se terem 
primeiramente di scútido . e eu oeco ao nobre 
deputado pelo Hio ue J~n:eiro q~e· 1 mostr~-~~ 
como no budget francez se estabelecell 'esta 
re~ra, se _deu esta autorisaça.o· sem que-fosse por 

.lei espemal. · 
Eu posso asseverará camara q;te esta emissão 

t~m toda a analogia com urna das qualidades de 
bllhetes do thesouro que se emiltem na In
glater_ra e que fez o objecto de urna lei 
e;:;p~?ial. Imp_ostos, autorisação desta natureza, 
Cl'edllos snpplementat'es, etc., não devem de 
fórma alguma ser incluídos nem discutidos 
~orno arti_gos ,.de lei do orçamento. Mas este 
e um melo cte que o governo ordinariamente 
lat_1_ça ~nao para ~omar de improviso o corpo 
leg1siahvo1 para 11lequear a consciencia do 
cot·po legislativo : se acaso isto fosse objecto 
de uma lei especial, onde se discutisse be111 
todas as razéles pró e contra, e.:;tou persuadido 
que n_ern o governo, nem os agentes do thescuro 
po~erillo fazer passar com rapidez semelhuntes 
artigos ... 

O SR. V1ANNA : -Os agentes do thesouro não 
é__que fazem passar. 

O ~R. MoNTEZU.MA :-•.•• que compromeltem 
o n~a1s que é possivel a dignidade, os interesses 
nac~onaes. Estou persuadido . que é necessario 
sah1r~nos deste estado de anomalia pelo que 
respeita ás nossas finanças ; é preciso fal!ar á. 
(laÇão corn toda a franqueza,· discutir bem os 
mteresses nacionacs pelo que respeita a esta parte 
do serv~ço publico. O sangue do povo (com, _ve· 
he11iencw) na.o deve ser assim derramado (apoia
dos) ; nós estamos não só compromettendo a 
propriedade nacional, como demais a ma.is 
cornpromettendo o governo do Sr. D. Pedro II 
(apoiados); quando elle subir ao thronc, e achar . 

, as_ finanças na situação ern que as vemos, nl;lo 
~e1 quaes ~erão os resultados ; é preciso que se
Jamos muito economos na discussão de objectos 
rlesla natureza. 

O orador, depois de mais outras reflexões 
co~clue dizendo que deseja que sobre esta ma~ 
tena haja um_a discussão meditada ; que o go
verno .se explique com franqueza · a respeito do 
estado ,do thesouro ; que deixe de obrar como 
tem feito, pintando-o ora carregado de dividas e 
em circumstancias desesperadas, ora com futuro 

· não tão medo11ho. · 
A discussão fica adiada por se annunciar 

· a chegada do Sr. ministro da guerra. S. Ex~ 
· é introduzido eom as formalidades do .'es~ 
tylo. · : _;;~. :. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI.f · 
Contin~a a diacussão da emenda do se

nado que autorisa ao governo para engajar es-
trangeiros. · . 

O Sr. Oon~a de La.ges (minutro da gueri·a) : 
-:Agradeço a can~ara o havei:~me convidado p~r~ 
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esta discussão ; com isto deu-me occasião para 
procurar destruir a impres:511.o que algum nobre 
deputado tem tido a meu respeito pela dispo
sição desta emenda. Appello para a memoria do 
nobre deputado ; quando se iratou aqui âeste 
objecto na discussrw da fixação de forças, eu 
d!sse muito explícitamente. que achava con vl:
n1ente que o governo continuasse a ter autor1-
saçào para este engajamento, porque além das 
razões que entno apresentei, e escuso repetir, 
disse eu que nà reorganisaça.o do exercito muito 
conviria ter dous ou tres corpos modelos ; disse 
mais que a arte de guerra, quer considerada na 
parte scientifica, quer n,1 parte mecaníca, tendo 
tido progressos ; tendo tido nesta parte lambet'Il 
o espirHo humano avançado em conhecimentos, 
julgava eu uteis aquelles corpos modelos, por 
·que suas manobrás, seu ar.ranjo particiifar, 
su.as evoluções, etc., podillo muito servir como 
modelo na reorganisação do nosso exercito. 
Tive porém a desfortuna que minhas razões nao 
fossem. attendidas ; passou este projecto para a 
camara em que tenho a honra de sentar-me ; 
e alli1 usando do d imito qne tenho, offereci esta 
emenda; minhas razões forào alli produzidas, 
e é necessario que diga que, depois da discussao 
nesta camara1 motivos houve que induzir~o o 
governo a mais instar por esta :nedida ias noti
cias que vierão de algumas províncias u respeito 
de sua perturbação mais firmarão o governo 
no desejo de ter uma força desta natureza. Eu 
poderia valer-me de uma opinião que naqllella 
camara vogou, isto é, que nrto é necessaria nova 
autorisação, que a autorisaçil.o está dada, e que 
o govern() póde eng~jar ; mas a isto respondia 
eu :-E1 necessario que o governo marche 

. 8empre muito francamente; n'um ohjecto de 
bastante ponderação não se diga em qualquer 
tempo que o governo fez uma sorpreza, que se 
valeu de uma autorisação que era disputavel. 

Esta é a historia do que ha passado a respeito 
de uma matería que pela maneira por que foi 
tratada deixou infelizmente no pensamento de 
algum nobre deputado idéas mui desfavoraveis 
da minha franqueza, da minha lealdade. Por
tanto, senhores, continua ainda o governo a 
julgar util esta medida, se ainda não encetou 
sua ex.eeuçll.o em escala maior, um dia virá em 
iJUe seja necessario encetai-a. 

Tenho fallado da medida pelo lado da con'"' 
veniencia; pela parte particular que me respeita 

_,.~-parece que terei desfeito perante algum nobre 
·· =depu_tado qualquer idéa menos favoravel que elle 

tivesse a respeito da fl'anqueza e lealdade com 
qu~ sempre me tenho apresentado nas camaras, 
e· com que procuro sempre dirigir os negocios: 
que estn.o a meu cargo. · 

O Sr. Nunes Maohad.o :......:.Tendo eu votado 
o anno passado a fav~r da autorisaçAo concedida 
.ao governo para engajamento de estrangeiros, 
~ estaQ.dó resolviq.o esi~ aqp.o a voli.lr contra ~ 

nova concei3s11o, força é qae me explique, força 
é que me não limite ao voto symbolico, mas 
que faça sentir á canrn.t·a a razão do meu voto 
hoje contra a emenda do senado. 

Sr. presidente, muito embora um oõbre se
nador,;cujas intenções muito respeito, tenha pro
clamado que a camara dos deputados anarchisa 
o povo, que a carnara dos deputados invectiva o 
governo, despopularisa-o, desacreditando, en ve
nenando suas intenções; não, Sr. presidente, o 
paiz fará justiça á camara dos deputados ; o go
verno tem aqui encontrado a coadjuvaç~o mais 
decidida, a camara nll.D se tem recusado a pres
tat·-lhes meios, por extraordinarios que sejao. 
Out1·os, que n.4o a camara dos deputados, são os 
que anarchisilo o povo, s~o os que hostilisM ao 
governo, são os que o desacreditão envenenando 
suas instituições: 

Sr. presidente, ainda o anno passado forao 
os membL·os desta camara, for~o os membros 
desta maioria composta ou de anciões respei
taveis ou de uma mocidade brilhante, que 
sustentárão decididamente o governo, e forão 
esses membros estigmatisados por um nobre 
sena.dor, taxando acamara de dictatorial : ainda 
este ano.o nós vimos as idéas que appare
cêt·ão no senado na discussão de u tna lei 
sahlda do nosso seio, fallo da interpretaçijo do 
aclo addicional. 

Talvez, Sr. presidente, este projecto ha pouco 
apresentado naquella camara não tenha outro 
resultado senão encarniçar os partidos, armar 
as facções, e portanto a camara dos deputados, 
quando não vote pur essa medida! não póde 
ser accusada de não querer sustentar o governo, 
de não querer dar meios para abater a re• · 
beldia. 

Sr. presidente, a camara dos deputados está 
disposta a coadjuvar o governo, como sempre 
o tem feito ; mas cumpre que o governo, 
submettendo-se ás condições do systema re
presentativo, saiba garantir a confiança da ca
mara, saiba adquiril-a por meio da franqueza ; 
a carnara dos deputados na.o quer o silencio, 
quer franqueza e lealdade no governo. Sr. 
presidente, não de outra maneira p6de o go
verno conseguir a confiança e apoio da camara ; 
o corpo legislativo não deve governar o paiz ; 
é v governo que1 instruido pela pratica dos 
negocios, conhece 6 estado do . paiz e suas 
necessidades ; a elle pois cumpre vir ao seio 
da representação nacional propôr os mei9s com 
que se quer comprometter a salvar, a servir 
o paiz. Sempre que o -corpo legislativo tomar 
a dianteira ao governo, e em vez de esperar 
que elle proponha medidas lh'as fôr oft'erecer, 
o corpo legislativo sahe de seu lugar; em 
vez de dar medidas proficl)as, pratica um acto 
damnoso aos interesses da sociedade. Eis o que 
succede a respeito da questão · que se ventila. 
O Sr. ministro e seus companheiros, o mi
nfsterjo ;le l3 qe i\bril vei9 ao sejo ela . reF 
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presentaç~o nacional, veio á camara dos de
putados; aqui encontrou a mais decidida 
coadjuvaça.o, encontrou amisade e a melhor 
disposiçl'l.o. O Sr. ministro da guerra assistia 
á segunda discussão da lei da fixaçM de 
forças, mas S. Ex. nem uma palavra no·s disse 
a respeito da autorisaçüo de engajar estran-
geiros. · 

.· UM SR. DEPUTADO : - Disse. 

· . O SR. NuNES MACHADO : - Eu pelo menos 
não rne recordo>de ter ouvido ao Sr. rninistro. 
da guerra pedir, autorísaçl'lo para continuar a 
engajar eslràngeiros. A camara se recordará 
ffu .. ~ -v Uvr..h, .. n rln.-..,-.fnrl;"I. ,,n,-. 1\if: ..... nr"'- Ol'\~"'l~i"'ó...,,~r .. 1, 
4. ..._.. IJl.;;õ ~ç:1-1u1a.uv tJVl J..l.J.IUO.~ ClJJl Ç"ÇUt..\JU 

uma emenda a esse respeito na 3i. discussão; 
mas sobre qne fundamento a apresenlon elle? 
()· .-.nhrA rlt:.n11f!lrln 1>ntoY1itio n110 "' ni'ir, l'nn ~ .1....1.'-J'IV'.a.\J ............ l-"\.il"- ___ ..... ~~'-'-'.f.~\,.4.1 ..... '-1"",'""' '4 , .. \,.A,,._,. ...,......,. ..... -

tinuar a autorisação, os engajamentos feitos 
n.M .podião continuar ; mas eu fiz ver ao nobre 
deputado que as razões da sua emenda nao 
podião preva1ecer, porque, findando a lei, 
apenas ficava o governo inhabilitado de pro
mover novos engajamentos, porém que os en
gajamentos füitos liavião de durar todo o 
tempo do contracto, e qua11do o tempo do 
"serviço não estivesse especificado no con-

. tpacto, o engajamento dos soldados estran
geiros devia durar tanto tempo quanto dura 
o do soldado brazileiro. Tive a satisfação de 
que esse nobre deputado confessasse que en 
realmente tinha toda a razão; cahio a emenda, 
o que succed~u porém·? Indo a lei pat·a o se
nado lá foi reproduzida. Eu entendo, além de 
outras consírlerações, que nós não podemoE 
votar pela ernenda do senado, porque até certo 
ponto foi inconstitucionalmenle iniciada esta 
maleria allL 

Aproveitarei as proposições apresentadas pelo 
Sr. ministro para lhe dirigir,.,algumas palavras. 
·s. Ex. justifica esta medida, porque, diz elle, as 
circumstancias do paiz nuo sr.o as mesmas que 
quando S. Ex. se apresentou na casa para dis
cutir a lei de fixação de forças de terra. E' por 
isso que me tenho queixado do silencio em 
que se tem conservado o gabinete de 18 de 
Abril, quando no sul e norte do imperio a 
anarchia augmenta, quando a villa da Laguna 
é presa dos rebeldes de. Piratinim, quando o 
Maranhão é infestado por u:na horda de bar
baros assassinos, quando a população se as
susta, tenho obgervado constantemente o go
vernq mudo espectador · do que se passa entre 
nós ; parece que o governo não se commove1 . 

não se assusta com as,noticias que recebe do sul 
e norte. 

Eu perguntarei ao nobre ministro se o go
verno entendeu que estes. dous acontecimentos, 
a tomada de· Laguna e a de Caxias, Linhão mu
dado a face das cousas : · se o governo entendeu 
que estes dous acontecimentos fazem com qne 
elle. não possa mais servir ao paiz com os :meios 

qoe tinha entllo pedido, porque razão não se 
apresentou ao corpo legislativo? Porque não 

. veio á camara apresentar o estado do paiz, e 
pedir as medidas com as quaes queria eontinuar 
a· servir? · 

Sr. presidmte, eu ··desejára qne S. Ex. se 
. dígnasse .dizer-nos se por ventura a rebeldia 

tem de tal fórma augmentado que perigue a in
tegridade do imperiõ; desejára que S. Ex nos 
dissesse com que meios o governo conta : se 
considera como unicos . meios d.e governar -
força, arbitrio e dinheiro,- oU sé;d::onsidera 
estes meios como subsidios secundâríos. No 
primeiro caso desejára que o Sr. ministro dis
sesse porque rnzão estando o governo grande
mente armado de meios de força, arbitrio e 
dínheiro, as dcsorde11s, em vez de diminuir, 
augmen ião ; àesejára que S. Ex. nos fizesse saber 
qual é a causa irnmediatata dessas desordens do 
paiz, se pot· ventura entende o Sr. ministro 
que o estado actual do paiz é o resultado 
desgraçado de uma politica toda pessoali toda 
individual. 

O SR. MARINHO :-Apoiado; é isto. 

O SR. NuNES M,\CHADO :- .... se S. Ex. en· 
tende que o estado actual do paiz é a reacção 
da sociedade contra esta polilica ominosa da 
corrupção, da transacção. Desejára que S. Ex. 
se servisse de dizer se entende que o estado 
actual do paiz é a reacção de um povo inteiro, 
desesperado, é a reacção de grandes interesses· 
profnndarnente offenclidos. · 

Sr. presidente, sendo eu forçado pelo conhe~ 
cimento das virtudesi do patriotismo, das luzes 
dos acluaes ministros, a não acreditar que SS .. 
EEx. na conjunctura actual, tenhão guardado 
este profundo silencio por des1eixo ou inhahili
dade, devo inferir daqui uma idé:1 fa voravel do 
paiz ; me parece que o estado d9 paiz não é 
Hi.o difficil como se affigurou á população, não 
é tá.o difficil como se affigurou á uma parte do 
corpo legíslàtivo; porque se com effeilo o es
tado do paiz tivesse tanto empeiorado, se o go
verno não pudesse salvai-o com os meios que 
já tinha, estou persuadido que, achando-se em 
circumstancias extraordinadas, recorreria e11e 
á fonte donde poderia tirar os meios de salvar 
o paiz ; e daqui tiro uma razão ainda para votar 
contra a emenda. 

Quizera ainda perguntar ao Sr. ministro por 
. que fórma o governo passado executou a fa

culdade que.o corpo leghdativo lhe concedeu, de 
que modo· se servia desta faculdade, que enga-. 
jamentos se fizerão : onde se achão os soldadq,s : 
engajados, que serviços estão prestando, ~fe "foâa:·.
a quantia consignada foi inteiramenie ·c(}nsu• 
roída com engajamentos feitos: pm·que· das 
respostas do Sr. ministro t~lvez dependa a mo
dificação da minha opinião, e me faça conceder
lhe mais alguma cousa .. 

· O Sr. ltibeito ae Andrada. ;-Sr. presidente, 
" 
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SESSÃO EM 31. OE AGOSTO DE 1839 . 855 
eu começa.rei a discussão desta emenda do se· 
nado pela seguinte pergunta :-Para quem foi 
feita esta constituição? Suppónho que para os 
brazileiro_s; ·de que exercito ou força armada 
falla o legis1ador no art. 195 e seguintes do 
cap. 8°? Creio ainda que trata dos brazi
]eiros armados que compoem a força mi
Jitar do imperio : que fizemos nós em obe
diencia ao§ 11 do art. lõ da mesma consti
tuição ? Detertninámos, sob p1·oposta do 
governo, o quantum das bayonetas braiileiras 
que devião compôr o referido exercito ; mas 
o quale, ou a diversa natureza destas bayo-

~ii'9.t.l.i-&.._!1ão está na constituição, e para alteral-a , 
era m1i.@ter pelo menos que o fizessemos por 
un:ia ·1e1·~,especial e por proposta prévia do 
mesmo gov~rno. Só pelo· que acabo de ex
per.l.le1· é ir:qpos:,,iv:~l que eu vote por semelhante 
emen!'.i'il. · , 

O nobre·w.inistro d1eçlarou ha pouco qne na 
discussão desta ··proposta ··.fizera sentirá cama1·a 
a necessidade de ·"te.r... dous · ou tres corpos es
trangeiros como mode1'i>s ; m~.1; dous ou tres 
corpos modelos são tres nfü hom~ns? Nãç, has· 
tarião alguns officiaes eslrafüJei,ros habeis a 
quem se encarregasse a discipYina das nossas 
tropas ? Disse demais que, depois da discussão 
desta proposta, occorrôrão circumstancias que 
tornárão necessaria esta emenda; como con
ceber semelhante necessidade? ! A entrada dos 
.rebeldes na .Laguna e a tomada de Caxias 
· por um bando de salleador~s não exigirão 
augmento. de força, e só sim a mudança de na
tureza em uma parte do exercito brazileiro ? 
co·nresso que não comprehendo e nr::rp posso des

·cobrir razões que justifiquem uma tal mudança. 
Senhores, ha nos animaes um certo instincto 

das localidades ; é por este instincto que a an
dorinha atravessa na primavera extensos mares 
para voltar ao sen ninho ; é por elle que a 
pomba anda elll · poucos dias centenares de 
leguas para voltar ao seu pombal ; é por eUe· 
que o pesado boi bate todas as tardes á porta da 
fazenda aonde o esperão· os rudes trabalhos do 
dia seguinte. Este irislincto dos animaes pela 
localidade que os vio nascer existe tambem no 
homem, e é o amor da patria:, lei natural e 
moral de toda a humanidade. E' elle que faz 
com 4.ue o habitante das regiões polares ·prefira 
a tudo seu . clima inhospito e gelado, com que os 
hábitantes dos Alpes se deleite com a vista da 
-neve e dos pi·ecipicios de suas montanhas ; com 
que ó moço Potaveri,. nos harmoniosos versos 
do. suave · Delil1e' se julgue transportadó ao 

· Qtahiti, ao ver no jardim ·. das · plantas de 
·Paris·· as bananeiras e as arvores do pão de seu' 
pâiz µâtal Tal é o amor da patria, .contrab;:1,
lan·ça;do apenas pelo desejo . de· ver e conhecer 
outros .-paizes. 

Esta paixão, p0t·ém, de _ver e conhecer çede a 
primazia ao.instincto, quando os olhos se perdem 
no the_alro imaginario de delicias quasi sempre 

sonhadas ; e mais tarde, q·uando o homem, ou 
desenganado de suas illusões, ou batido pelos 
ventos da adversidade, procura 'uiu abrigo 
contra a tempestade, o primeiro objecto que se 
offerece ·ã sua memoria é a patria querida. 
Então sofrego volta· a ella ; então corre veloz ao 
prado, á fonte, ao campo, primeiro theatro dos 
brincos de sna moci_dade; abraça os seus pa
rentes, aperta a ma.o de seus amigos, e renasce 
para novos gozos. Com razão disse Bossuet : 
Tout t'am.oitr qu'on a pour soi m~me, pou,,. sa 

J<1,~nílle, pour ses amis, se r~·miit dan8 l'amo~r 
qu'on a poi,r 8a pàtrie; porque o amor ·da. 
patria é o amor de si, de sua famiJia, de seus 
amigos, e em geral de seus concidarlã.os; e coru 
razão ainda maior disse outro escl'iplor celebre, 
que os sentimentos dura veis s:lo os que nascem 
com ou á l'Oda do bet·ço ; e que a voz dos ve
lhos repete que as primeiras emoções da infancia 
são as ultimas lembranças da caducidade. E 
com effeito, o amor da patria e dos noss~s con~ 
cidadãos nasce c~mnosco e comnosco morre. · 

Senhores, não é com tropas estrangeiras e 
com medidas crucis e de terror que conségui
remos pôr termo á guerra civil, porque as 
molestias da liberdade em delirio não se curão 
com as medicinas do despotismo. Nós devemos 
combater os rebeldes com os defensores na•. · 
turae!:i da coustituição e das leis, e ajuntar ái ·· 
estas forças a persuasão, que lambem pó<:le· 
muito ertre compatriotas; de tentarmos· re
duzil-os pur meio de forças estrangeiras, tor
naremos estu guerra de nacional que é em 

. anti-nacional ; por cada mil estrangeiros ar- . 
mados que entrarem, talvez se passe o dobro 
de br-azileiros amigos da lei para as filas dos 
rebeldes, e as tropas nacionaes que nos ficarem 
talvez não ponhão o mesmo . ardor e enthu
siasmo em debellar os desordeiros, talvez com
bata.o fríamentE:: marchando unidos a soldados 
estrangeiros. Em uma palavra, adaptando esta 
emenda, vós fareis urna guerra summamente 
dispendiosa em tempo, em sangue, em vidas e 
em dinheiro ; vós augmentareis as revoltas, 

. tornareis precaria a existencia dos actuaes 
colonos, e difficultareis as colonisações futuras, 
porque arreigareis no coraçao brazileiro p odio 

·contc:a estrangeiros. 
A historia da nossa vi<la politica é curta, 

mas jâ pócle fornecer-nos factos que nos illu
minem no cam'inho que devemos sega ir : quando 
depois de 7 de Abril.apparecerão as revoltas do 
Ceará, de Pernamb:1co, das Alagôas, e mesmo 
de Minas, o enthusi1smo do povo nestas. pro· 
vincias foi geral, tudo se offereceu para com-

. batel~a, e ella foi vencida r notai que estas 
revoltas, real ou apparentemente, apresentavão· 
se em sentido retrogradado, e os que as com
baterão e vencerão marchavão em nome da 
consti_tuiçil.o. Então não houve precisão · de es
trangeiros. Com a revolta do Rio Grande tem 
succedido o contrario, e porque? P'orque os 
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rebeldes fallão ·em ri~m:e de·.1.ilj~tfü:l.de, embor~:>".geifâ';>/0':''fróhr~. d~pufá·d.~fsahe -p~í'f~itamente 
ella não exista se~ao em súàs i_n1~ginações que :qua~do. um pai{ alim.entã' ~~#(' s~u .;seio 
delirantes; e V?S os querei~.comk,aJerAom bay~s,:'. infelizmeple este espirito q_e revoltá, a 'güena 
netas estrangeiras; · e .;em::c:~-~~~~~-~cbamal-os á {!slta.,rig~ira · .pód_e éstar pe'rto ; o estado dê ín
orde m pelos- exemplos;:~ii;H>.~'p'dad~reat.con~ .. ·t~tr~s>~d·e~q)Ofalisàçã~, essa tendencia 'para a 
signada n~ constitüiçaót\r~f?:i$\~ómente d~.os_ ·:d,à.8-:9h~d)é,ijcia ás leis, póde·nascer._.-~e.~p1_a mão 
forçar a eUas por imeios exéepê_ionaes cada vez ,.occuJta- e· estranha ; e enta.o qualt?s~râ o re- ·. 
ruais atrozes. · . . . . . ·. · · · · . · sultado, qual será· ~- futuro ? TY~o p§cl_e ser : · 

Tem-se ;uegadq. pqt mu.itas vezes que a falta 'uma gue:ra estrangeira? Eis :como o goyerf:lO 
de. popula_ça.o'justificáva a intráducçl:lo de tropas portanto Julga qt~e es~ medida. )~e s~ra ~til. 
estrangeira.s ; mas . a republica Argentina, o O nobre depm~do! a q.ue_rn, ,muito respe1t?, 
Chile e Bolívia . têm estado tambem em fallando da conslitu1çr10, d1sse que a consl1-
goeu~ ·:civil, e ;lã6 sei que se tenh~o anteci- tuição. repe!lia :a força estràt~g~ira,. pois qpe 

.. pado a nós com semelhante ·medid;i; e todavia é obrigação de todo O br:n1le1ro .. _r.egar er:n ,· 
. :· a populaçãq dessas republicas é muito menor armas. Eu peço ao nobre deputado·9u~: •. :YPJa· · 

que a· nossa. Tem-se mesmo avançado que que a · adrmssã~ ?e estrangeiros esta, consa-
0 nosso povo se recu~a, e que não é pos- gr_ad~ na constitmção ; ~lia est~tue: )IU~ ; a 
sivel preencher O recrutámento: mas de onde adrn1ssno de tropa es_tran~e1ra só pode s~r-.Jac1,1l-. 
nasce a culpa? . De nós, que temos force• tada pelo corpo. legislativo ; Jogo, pód~-~r ... dar· · 
jado por amortecer seu enthusiasmo com ~ ~nso da ª?missão de _f9!'ç~ estrangeira ; não 
medidas que excita.o sua desconfiança ; por e 1déa repelhda pela c9J1stitu1çã0, ella o que!". 
enervar . suas almas; por corromper . seus Ac~a o nobre derutado 3,000 homens força 
corações, ou encarecendo os trabalhos da dern&is para formi:1r dous ou lI"es corpos. Na.o 
guerra, ou tentanào sua cobiça, . e tornando-os é d~mas_iada P!Jrque, aMm dos corpo$" de q_ue 
verdadeiros mercenarios. Tem-se até allegado falle~, ex1:::ilen)~ já os /)OU e tantos que tem feito 
que a COntinuaçao, do recruta!°ento serÍ~ ,um Se!'~~

3
~S. m '. ,.,,.. ri 1~.rl ,:s:~~ ____ .., furto, ou uma perua para os interesses rnuus- 'L .... ib~".' O u-;:bre ... epu u:iuO ui::s::se qut!. ~::; 

<triaes. Concedo que a industria soffra , mas nações v1srnha~ tem passado_ por guerras cms 
quando O dever falia não deve calar-se O inte- sem que lhes fosse necessarw .empcegar força 
resse? Póde mesrn~ hav(:)r comparação entre estrangeira. Peço licença ao n':b!e deputado para 

._ duas quantidades tão distinctas e de natureza lhe apon_tar a\gull:as naçõ~s. v1srnhas onde força 
'ta.o diversa como são O dever e O interesse? estrange_ira tem sido adrrnltl~a-Buenos-Ayres, . 
l\T"'o J...:.. e "'ª"'l p· 6~º ]·1· ª",.,." .L.-. ICÃ .l&Q.J U\.11.l ' UU\., fl;;.l 1 

. Finalmente, senhores, á vista do expendido, 
_eu voto contra a emenda em discussao, e de-

·,< ciaro que, qua-nào ouço' faliar de trnµas es
trangeiras e dE:. ~edidas de terror para acabar . 
com a_guerra civi.J, todo o sentimento do bello 
e do infinito quê vivificava minha alma me 
abandona, meu coração se aperta e se cobre de 
luto, e só anto]ho no futuro de minha patria 

. combates encarniçados de tigres e altas obras 
de carrascos. · 

O Sr. Conde de Lages (ministro dCh guerra): 
-Senhores, o governo conhece o estado do paiz, 
conhece que infelizmente talvez esse excesso 
de liberdade em que o nobre deputado fallou 
tem dad_o causa a diversos acontecimentos que 
apparecem em algumas provincias ; mas o 
governo tem ainda debaixo de sua mão força 
capaz de o~ conter : o governo nãõ pede taes 

· meios, corno os da materia em discussAo, 
porque julgue que no momento actual seja 
necessaria essa qualidade de força para em
pregar ; se a tem empregado actualmente, é 
apenas· no numero que apresenta o refatorio 
do meu nobre antecessor, quinhentos e tantos 
homens. Se tal medida o governo julga con
veniente,· é porque prtisE:nte · qual poderá ser o 
estado pai.:. não só- emquanto á repetiç~o de 
revoltas1 mas - tambem em uma suerra estran, 
' -

Co!umb1a e os Estados-Unidos do Norte : e< 
posso asseverai· ao nobre deputado que talvez 
10 OU 12 mil homens estraugeiros ServiràO 
debaixo das bandeiras da Columbia. Aléu1·· 
dislo, esta idéa nã1> é nova no nosso paiz t· 
nem digamos que o governo entende que essa · 
força estrangeira é para repeJlir revoltas in· 
ternas : o governo não sabe mesmo .se será. · 
necessario que esta força estrangeira repilla um 
dia força estrangeira . 

Tornarei a dizer ao nobre deputado que, 
quando tive a honra de as_sistir á discussã.o da 
fixação de força, disse que o governo .entendia 
que esta medida era util ; tomarei· a dizer, 
talvez fonnaes palavras: ogo<1_erno entende que 
na reorganisaçao do exercito a que se procede 
agora convirá que haja dous ou tres corpos 
de tropas aguerridas, tiradas das nações que 
mui to cuida.o em augmentar a disciplina e 
todos os conhecimentos nos seus exercitos 
pelo que respeita á manobra, formatura, etc. 
Desejo ser bein entendido, desejo que a caroara 
fique bem certa de que nao àissimuiei, n;q me 
caiei, que usei francamente do direito doJüg~r·. 
em que estava; mas que, nllo lendo a Jq.rtunâ
de que minhas razões fossem adrnittidas, e·nem · 
podendo aqui offerecer emendas, m!:l,1,(dfréito 
ficou salvo para as pôr onde a constituíça.o me 
permitte. · · 

Um nobre d_eputado disse que esta emenda 
·,;;,· 
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nllo lhe .. pa.recia muito oonatilucio~al : {Iiíai·\eti~r.{~~~: ~~lg~~dJ::s/ciu~ ,, a catnara dos deputados 

vejo que a emenda do senado apenas diz que.- :. não · est~: ·•- e,m · seu. direito quan~o censura os 
con Un ue o já iniciado nesta casa~ E será ,. o: _ministros ;·anarchista é sem duv1da o orador 
isto iniciar? Não ; esta camara·. 'é· . quem . · ;que ataca · ;<> ·,~6,.~l.'.'!1º (19 paiz. O governo do 
iniciou. Por este lado me parece qu~ sfri~d .. BrazH . é .·-o'-;-go,v:~íni>.r por camaras, e ~qut:lle 
póde taxar a emenda de anti-conslitiléioriál.·, que.ataca UJn.d(!felêmen~QS do corpo leg1slat1vo 

• - . . _ . da nação é qu.e ê':o· anarch1sta, e não .os membros 
. O Sr. Andra.da ?via.oh~d.o ,-fos1sto, Sr. pie desta casa que censurão as· medidas _do go-

s1dente. qu~ se _não admztta a emenda do se-. verno. De outro· modo1 O: que seria o governo 
nado. E.P!lll_l,eiro que. t~do cumpre declarar ao representativo ?·Eu quero· que este governo seja 
nobre mm1sll'!,:1que a sua conducta na presente · -uma realidade, e para q11e o seja é que tenho 
questão parece-me pouco regular. e fr~nca! e os olhos abertos e filos nos agentes do poder, 
até, peço-lhe escusa, encontrou mmha mte1.ra e hei de atacal-os quando me parecer que 
desapprovação. Nao nego que S. Ex. na d1s- marchão mal. Conheço qúe sou falli vel, que · 
cussã? dextramente fal_lasse, e mesmo como m·e engano a ·cada momento·; mns ~ qt;ie asse• 
qu_e incul~asse que a. mtrodueção de ~stran- guro á camara, é que nunca digo o· contrario do 
g~tros podu:~ _ser ap1·ove1tada quando mais .ha- que. penso, e que nunca tenho fins sinistros na .. 
b1lmente feita, até para formarem-se . ~o~s quillo que digo. 
·o~tros corpos modelos _como escol~ de d1sc1- o nobre ministro julga que com nova auto• 
ph~a pa:ra nosso exerci_to: Mas é isto o que risação ficava O governo mais seguro ; eu creio 
devia fazer o nobre mm1stro, se . persuadido que não A autorisaçllo está dentro dos limites 
estives~e da necessidade da medida? _Pedio elle que lhe· deu a lei de 1838, e tudo que e1n 
categ?r1cament~, provocou el_le a discussão a virtude della se fizesse estava feito. O que se 
respei_to para dissolver as duvidas que por ven: _quer agora é autorisação para novo engaja• 
tara tivesse alg1.1m de nós ? Na.o, seguramen~e · mento. Eu votei contra a primeira àutorisaçt\01 
~palpou . apenas o terreno, l~rgou apenas a mas a casa quíz, eu SllU membro della, e sou 
1déa, dentando a outrem o cuidado de a des- obrigado a obedecer, porém hei de votar coulra 
envolver. N~o é e.sta, a meu. ver, a lealdad_e nova autorisação. O nobre ministro. diz que de· 
que deve remar nas commumcações dos mi- sejà ficar armado em tempo. Eu sei bem o que 
nistros da corôa com esta augusta camara: diz O nosso poeta : « Nunca louvarei ao capitão 
Quanto ~o~ corpos Jl!Odelos em que fallou o que diga-não cuidei. 11 • 

nobre mm1s~ro, pe~m1tla-me. declarar-lhe que E' bom acudir de ante-mão; mas eu nao 
. n~o lhes ~ttr1buo a 11npol'lanc1a q~e lhes elle at-. posso conceber a necessidade que obrigue a 
trib~e. Cuido que para o fim ~ese,1ado nenhuma semelhante medida irregul~r ! Irregular, digo 
prec1~ã?. temos de estr!lnge1ros ; gost? pouco eu, porque em verdade para mim tudo o que 
· de cmbsa5n.o e ~e mslrucço.o trazida de tem O nome de estrangeiros armados p,U'a o 
fórà; deseJo que scJll.o fructos de casa ~es~n- Brazil é itregularissimo. Não · posso nem por 
vol!1dos. com o c~lo1·. de nossa pr~pria m- um momento persuadir-me que esta me
telhgenc1a e exper1.enc1a_. E? na.o JU~g~ tão dida seja necessaria para a segurança do 
pequen~ a nossa ~ntclhge~c1a e. habihda~e, paiz, e é tal a minha repngriancia a essas 
que haJamos d7 rmster a esl~angeira. Demais, ídéas, que, se fosse necessario, para que 
a guerra propt·1a a nosso pa1z nll? é ª.grande estrangeiros armados aqui não entrassem, 
guerra, é a pequena gu!rra, que mais famlmcn~e arriscar a segurança do paiz; antes queria 
se aprende e nno p~ec1sa de profundos conheci· arriscar a segurança do que pisar a dignidade 

· mentas de estrateg1a. do Brazil. 

Com outro t~pico pretende o nobre ministro Parece~me que o nobre ministro julga que 
. dourar o que. podia parecer artificipso em com a admissão de estrangeh:os se suffocaráõ 

·_ i.;ua conducta. Diz o nobre ministro: cc Depois -as desordens.do paiz. Eu nã.o encaro po1· e~se 
da discussão nesta casa apparecêrão · novas lado a medida, A vertigem do paiz é o fructo 
razões que dev1ão alterar a marcha do nobre :dessas loucas idéas que llabe~s oucas e eivadas 

. ministro. » Em · verdade, quando aqui se têm espalhado, e isso nao se cura senllo com o 
d1scutio à lei de fixação de forças, não tinha ap- tempo, com. a justiça; e com um bom govel'no 
parecido nem a tomada de Caxias nem a da acompanhado de força e energia, e nao se creia 
· Laguna ; mas eu não julgo que o remedio seja ,que eu pease que se curem os males corn aguH 
.o que quer o Sr. ministro. Eu nao ataco a moro~ .. Qum·o subjugar ?s .re~.eldes, nno quero 

, · · ministro algum por ser membro deste ou da- que um palmo do Brazll se1a separado, mas 
,quelle ministerio; ao contrario o ministerio que a elles e a todos apresentem~s l!Ul ~ypo 
_ .- ha de ter o meu apoio, porque é um ele- de orde~ na 7x.ec_uçao fiel ~ leal da lei. Digo 1sto, 
mento de 01·dem (apoiados); e quando eu o po~q~e mfel_izrnente quas1 todas_as _rev~h~ções 
atàcar, será por me p11recer que o deve fa~er, á têm t11lo mais 011 ~enos _tal _oa qµ~t mohvo ~m 
vis~ de· actos que julgar nocivos ao pa1z. O erros.do gov~rnt?· A d~ Rio-Grande, _que te,•e 
que é anarchico é o que se avança na outra pretextos ma1s fr1volos, visto que nlo tmhu qu~ 

'OOHO I J 108. 
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858 SES5ÁO EM 31 DE AGOSTO DE 18:39 

se queixar do governo central, e · cuja c:iusa 
verdadeira forão paixões e ambições parti
culares, todavia, se n!l.o ·a origem, ao menos 
sua continuaça.o, deveu aos desacertos do go
verno. 

No Maranhão tenho muito medo que haja 
1nuita culpa no governo, que se n11o resolveu, 
por mal entendido, relirar uma lei provincial, 
a nos prefeitos, ue que se queixavao os dissi
dentes, e declarou um recrutamento violento e 
injusto, charnanclo ás armas, contra as in;;lrnc
ções, l1ornens casados com tres e quatro filhos. 
Mas isso não admira, porque na minha pro
vincia se recrulát·ão liome11s cas:idus ! D,~sses 
abusos é que resullào muitns deStll'<lens, que 
são tanto mais pcdgosas, quanto mais barharn 
é o povo que soffre. Os povos dos sertões 
sno perfeitas hordas de selvagens ; silo povo!S 
aonde ao; leis têm pouca força, estão aind,1 no 
come~o da civili::;ação, eslã.o snjeitos ao sy,,tema 
dos clans de! Escossia, precisa.o de uma admi
ni~lrnç~o excepcional, mas dotada de muita 
prudencia. 

O nobre ministro tambem quiz estribar-se 
na constituição. Perdôe-me, não tem razao ; 
a constituiça.o no artigo que cita falia. da per
missM da entrada de forças estrangeiras em 
nossos portos e terras, mas tropas estrangeiras 
que ei:itilo em serviço de seus respectivos so
beranos, e não se refere a estrangeirns que 
venbão fazer parte do nosso exernito. Creio 
igualmente que o nobre rninistrn não àes
truio a objecção do nobre depuliido por Per
nambuco ; a emenda posta no senado faz 
parte das forças de ten·a que temos de fixar, 
e semelhante fixação deve ter principio 
nesta cnsa sob proposta do ministerio, e nunca 
no senado. 

Senhores, eu tenho um tal horror á en· 
trada de bayonetas estrangeiras no Brazil, 
que n!lo ha nada que me faça votar por 
ellas ! E' um tal horror que se esta fraca 
língua pronuncial' um sim de adopção de me
dida ta.o terrível, tão indigna ; se esta mào 
tímida escrevessé a menor palavra de assen· 
timenlo, em sacrificio da patria ultr.1jada, não 
duvido . que sejão queimadas, reduzidas á 
cinzas, e estas espalhadas loüge do solo rna
gnanimo do Brazil ; e eu confessarei a jus
tiça de meu pç1iz. Voto pois, contra a emenda 
do senado. · 

O Sr. Moura Magalhã.es :-Pouco tenho qu_e 
dizer sobre a materia. Algumas observações 
contra a emenda do senado eu derivo do 
arligo da lei de 1838, que fixa a força de 
terra para o anno corrente. (L~ o artigo.) 
Em consequencia desta express!l.O da lei, tem 
o governo ampla faculdade de engajar 3,000 
estrangeiros como julgar conveniente, comtanto 
que s~ verifique o engajamento dentro do 
anno finam:eiro, Se desta maneira se deve 

entender a !d, qnal é a raz~o de se pe1lir 
nova aulol'ÍsaçAo parn o anno <le 18,10 a 1841 ? 
Disse o nobre m inistrn que é necessario pre
venir: concedo; mas parece-me que se acaso 
: ,arn o anno as ci1·cu111stancias elo Brazil fôrern 
ainda extraordiuariu~, nenhuma ciuvi1.la deve 
restcl.r ao governo parn vir a esta easa fazer 
uma nC1va pt·oposta a esle respeito; e então a 
carnara nenhuma duvida terá de concordat· cou1 
a opinião do governo. 

Eu, St'. presidente, volo contra a admissão 
de tropa estrangeira, 111!.o pdo receio que alguns 
Srs. depn tmlos têm mostrado ; m c1s hei de 
votar contm, todas as vezes que as circum
staneias do Brazil não o peJirem, e que o 
guv,~rno nl\o venha fra11c;1tnente µropôr esta 
nwdida á (:amara dos deµutados. (Apoirulos.) 

Estou muito convencido qne uma medida de 
tanta maguilut!e só deve pnrtir do podei· e:.;e
Cll ti vo, o que se col l ige de varios artigos da 
constituição do estado. A assembléa geral deve 
fixar as forças de let-ra e mar sob proposta 
<lo poder exl!cutivo (art. 15, § 11), e e;;ta pro
posta eu ji tive oecasiao de pondet'ar que 
na.o é só sobre a quantidade da tropa, rnas 
tambem sohre a sua quaiidade, e tudo mais 
concernente á sua boa organisaçã.o. O art. 48 
ela constituição só t.liz que ao governo com
µel.e disµôr e distribui1· a força armado con· 
forme exigir a segurança e def"eza do imperio, 
e o art. 102, § 15, expressamente incumbe ao 
govei·no prover na segurança interna e ex
terna do estado. Por consequencia é sómente 
ao governo dada a iniciativa de propôr uma 
111edida de tanta consideraçao. 

Sr. presidente: assecla rigo raso da consti
tu iça.o do impcrio, na.o poderia tolerar nem 
que 9 corpo legislativo usurpa:,;se as attri
buições do poder executivo, nem que este 
usul'passe as daquelle. (Apoiados.) Quando 
se tratou da lei de fixação das forças de 
te·rrn e mar, o nobre ministro da guerra na.o 
indicou de urna maneira clara e terrninan te 
que queria estrangeiros, bem que S. Ex. hoje 
nos diga que de suas opiniões aqui emit· 
lidas isso se deva colligir. (dpoiadus.) A lei 
foi para o senado, e o nobre ministro foi 
quem propôz essa emenda que ora nos oc
cu pa. Já um uobre deputado aventou a questão 
de que a emenda nao deve p::i.ssar, porque 
a iniciativa na.o partia desta casa; e se se
gundo o art. 53 da constituição as propostas 
do podel' executivo devem ter principio nesta 
casa, · claro me parece que a emenda se re
sente de inconstitucionalidade. E como havemos 
dar assentiinentó a uma e111enda destas apre
sentada no senado? Parece que o mais regular 
é que para o anno, se as circumstancias do 
Brazil fôrem ainda melindrosas,· o govemo 
venha fazer uma proposta para o engajamento 
de estrangei1·os. Pelo que pertence ao anno 
actual, o governo está autorisadissimo; o en-
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SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1~39 ~59 
gajamento. é amplo, e póde-o fazer por 3, 4, 
5, ou ma1~ annos, e o corpo legislativo ha 
de cumpm· exadamente o contracto <lo go
verno, uma vez que para isso o autorisou. 
Por estas razões eu nllo voto nela emenda 
do senado .. I:Iei de votar cont~·a ella, por
qlle, corno disse, não me prircce muito con
foI"me com os principios conslilucionaes, rnas 
não pelo receio de que 3.000 estrnrnreiros 
possao fazer mal ao Brazil; nem uma vforça 
tal nos· pôde causar medo; antes considero 
qne s_e essa f~rça fo~sc be1n disciplinadã e bern 
arranJada, muito concorrerin para a disciplina 
do_ n_osso exercito. Eu n1lo ignoro que a minha 
opin1ão, quanto :i constitue;ionalidade<la rrnenda, 
nllo se acha expressamente declnrada na con
slituiçn.o; porém, pelo menos os nt·hres clepn
tados_não potl~ru.õ recusai·, a illa~~uo ele q11c esta 
t\Jeorta é derivada essencialmente da índole e 
da natureza do governo represen lati vo. Corno 
póde um nobre dcpul;,do it11pro\·isar uma 
emenrla para virem estrangeil'Os servir no nosso 
exercito, sern ler i11formar;Oes exactas de nrnlel'Ía 
tão grave da parle do go vemo ? En creio que 
o governo tem autorisnç:"\o ;;111'1icientc p;1ra satis
fazer as necessidades do :;erviço puhlíen, como 
ex.igirotn US Cir<!llnl::-[atH.:ias. Ü goVCJ'l10 ltim 
em si meios sufficientes para n·pellir e ,1cab:lr 
de urna vtz <:om as Llesordens que têm ap
p,1rec:ido nas provinvias, e ncrn o corpo h,r,is
lativo llie tem negado a força exigida ; 11,a; o 
nobre ministro sabe bem e melhor do que cu, 
que na.o si:l.o sómente os inslrurnentos visíveis e 
directos da acçao do poder que constituem os 
meios ele governar, e de que deve lançar mão o 
governo. 

Existem sn~ros que s~ dcrivão do seio mesmo 
da nação. ~x1stcn1 rne10s que não podern es
capará comprehensão e perspicacia do nobre 
ministro e de todo o governo, de cujas boas in
tenções faço excellente conceito. 

Na.o serei eu com o me11 voto qne foça oppo
siç:10 ao governo ; hei de sim me oppôr 
àquelles factos que eu vil' que são contra a digni
dade do Brazil, ou opposto:;; aos seus interesses ; 
mas nao negarei ao governo os meios necessarios 
para acabar com as desordens que infelizmente 
grassao nas pl'ovincias. 

Tenho de notar que o Sr. ministro, quando 
aindn não fazia parte do gabinete actual, não 
tinha a opinião de se admittirem estrangeiros, e 
que agora insta por esta medida. Não censuro ao 
Sr. ministro; conheço que a mudança de posi
ções, que muitas vezes um homem dedicado ~o 
serviço do seu paiz é obrigado a tomar, tem visos 
de inconsequencia, quando aliás seus senti
mentos são invariaveis. Não faço pois censura 
ao Sr. ministro; mas permilta-me S. Ex. qúe 
eu diga que querendo ser coherente com os 
meus principi_o.s, e tendo votad? no ann? p~ssado 
contra a admissao de estrange1ros, seria u1con
sequente se agora admittisse a emenda do se-

nado, de cuja rejeiçrto nenhum inconveniente 
se se~ue, porque o governo na lei vigente tem 
automação SL_tf'ficienle para o engajamento de 
trop~ estrangeira. Tenho expendido. a minha 
op1n1~oi e as razões dadas jnstific~o meu voto 
contra a emenda do senado. 

O Sr. Cond? de Lages (_ministro da guerra) : 
- .. Quero desfazer urn equivoco en1 que está o 
nobre deputado ( o Sr. l\doura Magalhães ). No 
anno passr\do sustentei esta emenda, e votei 
por clla, Parece-me que ella é a continuac11.o 
de dolllrina qne já ·foi iniciada e volad~;
e baslante differença acho eu em minh~ 
opinirto, entre iniciar uma matcri; ou continuar 
em vigor a sua disposição 

O Sr. Carneiro Leão :-Pretendo votar pela 
emenda do senado qtte proroga por mais lltn 

an_no a a11lorisaç:10 para eng,1jar 3,000 eslran
ge11·os, A11to1· da emenda qne pnssou o anno 
passado, nenhuma duvida tenho sobre sua ver
dadeira int~lligencia, segundo a qual o serviço 
dos estr?nge1ros cl:!Verá durar por todo o tempo 
do enga.1amcnto, arntla quando nova autorisação 
11fto passe. Nao é pois o receio que a alguem se 
a!'fig11ra de qne o serviço dos eslrangeiros deva 
cessar quem me move a votar pela emenda do 
senado; move-me o dc]sejo 4ue lenho de não 
forç,~r. o governo a fazer um engajamento 
pree1p1tado durante o anno desta lei; julgo que 
o governo deve escolher com acerto os eslran
gei rns que houver de ad m itti r ao nosso exercito 

. ' e n:10 aceitar a quaesqller que aporlem ás nossas 
praias. E' mais conveniente que o governo pro
cure servir-se desta medida engajando corpos 
aguel'ridos acostumados com a disciplina mi
litar, porque são estes os que mais relevantes 
serviços podem Drestar ao Daiz, ensin:rndo a 
arte Ja guerra, d~ndo o cxcn~plo,de discipli~a. 
E como ll m engajamento desta ordem nl'io se 
faz repentin~rnente, e como me parece que o 
governo . não lerá tomado as medidas neces
sarias a este respeito, não prorogar agora por 
mais algum tempo a autorisação que o governo 
já tem para engajar, seria fazer cõrn que elle 
engc1jasse logo e logo todos os estrangeiros que 
se lhe apresentassem, apezar de na.o reconhecer 
nelles toda a capacidade para o serviço militar: 
por consequencia a camara, sem alterar a facul
dade já dada, entorpeceria o governo nesta 
medida, fazendo por esse modo com que della 
i:;e não pudesse tirar todas as vantagens dese
jadas para o paiz, que aliás carregará com todos 
os onus. 

Contra esta medida têm apparecido objecções, 
A primeira é não ter ella partido directamente 
· do governo. Senhot·es, a camara dos deputados 
tem uma iniciativa que não é iimilada por 
nenhuma disposiç!l.o da constituiç!l.o que em
bargue sei· ella exercida sobre o objécto de que 
se ti'ata. Eu n~o contesto a conveniencia de que 
o governo, sciente das necessidades do paiz, 
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8UO SE8::,ÃO EM 31 DE AGOSTO DE U:s:19 

~~ja de iniciar todas as medidas que no seu 
JUIZO são necessarius e convenientes para o 
snlvar; reprovarei sua con1.lucta todas as 
vezes que vil-o acanhar-se pelo receio de 
uma derrot:1 que se não queirn aventurar a 
soffrer. Mas o que eu não posso admittir, é q1ie 
o nobre deputado conteste o direilo il!imitado 
que tem a carnara de inici,,r sohre qqaesrpH'r 
medidas não vedad,1s pela constit11içao, Repito 
que Mío duvido da vantagem que h:.\ em q11c o 
governo exerça a iníciativa sobre medida desta 
Õrdem ; t11as · esta. conveniencia nno <lestróe o 
nosso direito. 

O SR. NuNES MACHADO: - O senado nllo 
podia iniciar sobre este objecto. 

O SR. CARNEIRO LEÃO:- O senado não pode 
Fem dovida iniciar sobre recrnlarnenlo e sobre 
impostos; porém a emenda de que se traln. n::l.o 
versa sobre recrufomcnto, nem sobre i111poslos, 
A autorisnção pnra rngHjar 3,000 estrangeiros 
já existe em vigor, e e~ses estrangeiros (-Iodem 
:;,er engajados por quatro ou mais ,\Imos, 1una 
vez que o eug;:ijaznento se faça dt'nfro do unno 
da lei de fixação ele forças que ora regula; 
portanto a errienda do senado não conlém outra 
cou,a mais '1lle uma prorognç."lo de espnço, 
11ermitlindo que os engajamentns se poss~o 
effeit11al' ainda no anno futnro. Ora, este e,:pn
çame11to é util, corno tenho demonstrado, rara 
qne o governo n:tu precipite a medida, rece
bendo no n<1sso exercito quacsquer e;;Lrangeiros 
or1 colo110s aportado, em nossas praias. 

Sr. presidente, cu Jese,iava, como o nobre 
deµutado, que entre uós estabelecessemos e 
creassemos uma disciplina militar com uma 
factica conveniente ao nosso exercito ; mas o 
nohre deputado sabe que a arle da guerra n:lo 
se aprende na fantasia, como disse um poeta, 
mas sim est11dando-a e praticanuo-a. Nós tenios 
vivido ern longa paz, e os mesmos porlu
guezes, de quem descendemos, na 11\tima 
guerra, precisár:l.o que os officiaes inglezes os 
jnstruissen1 e introduzissen1 a disciplina~ ~' 
verdade que depois vier:l.o para o Brazil ofíiciaes 
introduzir a laclica moderna; mas de 1831 
para cá o ex:ercito se dissolveu, e tudo se 
perdeu. Eu congratulo-me com o nobre depu
tado em crer que o exercito de hoje já n::to é 
o de 2 ou 3 armos; que a dextridade dos sol
dados é outra ; mas supponho que estamos 
ainda muito inferiores á.quellas nações que ealão 
avançadas na arte da guet'ra. 

m __ -- ..l - - • •• • • • .. 

1enao pms os senumentos ao nobre ctepu-
tado, na.o posso deixar de ver a utilidade que 
pó<le resultar em unirmos ao nosso exercito 
tropas aguerridas e disciplinadas. Poderáa 
fazer mal? Na.o ; é um numero pequeno que 
só deve servir para que os nossos corpos se 
instmão. Ha mais outra vantaeem nara aue 
o goverm, tenha eEla autorisaçio. · o's nob~~; 
deputados sabem das difficuldades que ha no 

recmtamenlo do paiz, e creio que ainda parn 
se completar a forr;~ são necessarios mais de 
6,000 homens. N:to têm os nobres rlep11lados 
m!)slrado ctS tliniculdades rio recrnlau1ento? 
Nao se tem mesmo qneixado de violencias ? 
Ainda ha pouco um nobre tleplltttdo não nos 
disse que o recrntamento foi violento no 
&farnnhao ? Eu nao creio em taes violencias, 
porque não creio na possibilidade de um ri
goroso recrnta1nento ern um paiz como o 
nosso, coberto de · espessas e longas mattas, e 
no qual ao primeiro signal todos os homens se 
aeostao e fogem. Para serem possíveis essns 
violvncias seria preeiso encarregar do recrula
merito a 1ima força armada forte que pr.r
cot-resse o p,liz, e penetrasse 1is maltas. Os 
senhores porém que crê111 nessas vi1ilcncias 
fazem conliirnal-as, diJ'ficulLmdo a introd11q:nn 
no nos::ió C}.ercilo de cslrntigelros 11leis, e 
f"zcmlo inevitavel urn rL·ct·ularnento de 6,000 
homens 11ecessario para o comr>letur. 

Accresee que muitos tios nobres deplllados 
lêm pensado na i ntrodllcc,·no de colonisc1ç~o 
de r:i~~a européa, que contn1balance a que 
louos os dias se foz de raça africana. Ora, o 
governo não pôde ter.tnr directamenle c1;sa 
co/,misaçn.o scrn fa1.er despews; e se ha de 
f;1ze1· d<'spezas SL'lll nlilidade, j,islo é q11e crn
preg11e esses colonos primeiro no serviço 
1nililar, e depois dê-lhes (erras em reco1n
pensn. P;1reee-1ne pois qu!':! da medida pro
po!il,1 se podl'tn tirar muita, vant:1ge11s. 

Direi Hgora alg11ma co11sa a respeito da cen
s11rn J'eila pelo nobre deput11do (o Sr. Andrnda 
Machado) a respeito de um senadot·. Sr. pre· 
sidente, en me persuado que o nobre depu
tado n:'lo devel'á tomar a censura foi ta pelo nobre 
sc:nador como abrangendo ::1 totalidmle da ca
mnrn, porque certamente ellc nn.o quereria e~ti
grnatisal-a torla; aqui lia divergencia de opiniões; 
taivez sPjào as rninhas as condemna<las peio 
nobre sena.dor ; rnas quaesquer que sejao, julgo 
que se não foz l>ern em querer coaectar a li
berdade da3 opiniões. A constituiçao estabe
lecendo o direito de dissolver a camara dos 
deputados, parece reconhe~er a possibilidade 
de se tornar ella ana1·chica ou contraria a.os 
interesses do paiz. Ora, se ha possibilidade de 
que isso aconteça, deve ser permiUido ao re
pl'esentante corajoso que assim o entender, 
dizêl-o francam':!nte. (Apoiados.) 

Senhores, eu penso que elle com o seu 
discurso e projecto confirmou o que a seu 
respeito dizia um nobre ~enaàor, islo é, que 
nao tinha fé nas instituições. Não ter fé nas 
instituiçôe~ é c:êr. que dellas. n_no se_ pórle ,fazer 
en1anar leis cr1m1naes, adnun1strallvas, hnan= 
ceiras e militares, que scjM capazes de manter 
a ordem e a paz no paiz. Se o nobre senador 
é desta opiniao, eu louvo a coragem com que 
elle, separando-se dos seus amigos, e fazendo-se 
forte só na sua consciencia, tem a franqueza 
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SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1839 861 

de propor os r_emedios que elle crê necessarios, 
e que seus amigos reprova.o. 

Eu, n!l.o pensando como o nohre senador, 
crem!o que po?emos fazer leis organícas em 
perfeita harmonia com a constitniçM (apoiado-~), 
e capazes de estabelecer a ordem e com e!la a 
p,az e 3:. 1i~er_dade ; lend?, em ~ma palavra, 
re nas 1nshtu1ções, to1iavrn não 1nlgo que se 
possa levar a mal e chegar a insultar ao hon
rado senador, porque elle teve a coragem de 
dizer perante o paiz a sua opiniM .... 

O Sa. ÁNDRADA MACHADO:- Nem eu ; o que 
nM louvo é que se diga que a camarn dos 
deputados nnarchisa. 

O SR.· N UNF.S 'MAt:llADo :- Quando perguntei 
a S. Ex. o SI'. ministro se a anarchia tinha 
n11gmcntado a ponto de deslrnir todos os prin
cipias de ordem, livc em vista saber qual 
crn o estado do paiz, e se por ven tnrn che
gada em a occnsi!lo em que tinl1amos de 
optar entre a anarchia e o despotismo, e 
escollie1· este, segnndo a doutrina de um 
nobre deputado ; e o Sr. ministro no.o res
pondeu a isso, assi111 como n/to declarou o 
modo por que o go,·erno havia eKeculado a 
lei do anno passado, que autorisoti o cngajn
menio de estrangeiros. 

O Sr. minisll'o ria gnerra, qt1erendo jusli· 
ficar a emen<la do senaLlo, disse qu~ ellc 
tinha ezn v1st~, não són1ente arn1ar-se de 
mais esse meio para comhalet· a rebeldia 
como adquirir por elle alguns eorpos modelos 
que ensinassem a disciplina ao nosso exercito; 
ora, parece-me que S. Ex. não comeguirti. 
esse fim, e por muitas raiões; e no.o sei 
primeiramente se a expressão do nobre mi
nistro envolve alguma censura ao modo por 
que tem o governo verificado o engajamento, 
pois a gente engajada e que se acha em 
nos~o serviço, longe de serem soldados mo
delos, têm vindo modemr•se pela disciplina .iá 
existente em nosso exercito ; e isto é uma das 
razões para eu suppôr que taes modelos es
trangeiros na.o teremos, mas sim gente pegada 
a laço, sem moralisação e sem disciplina. 

Em segundo lugar, e esta raiao é mais forte, 
segundo o espirita e letca da lei, o engaJamento 
de forçll estrangeira é só admittido em caso ex
traordinario, e não póde fazer parte do nosso 
exercito ordinario. (Lê o art1:ga da lei.) A1 vista 
desta disposição, é claro que os estrangeiros 
engajados ao nosso serviço nào podem con
tinuar quando cessarem as cireumstancias ex· 
traordinarias do paiz : esla força estrangeira é 
extraordinaria, e tem por condição para estar 
armada as circumstancias do paiz1 e logo que 
cessem estas circumstancias e se tornarem o,·· 
dinarias, as forças 1cslrangei ras nâo podem fazer 
parte do nosso exercito ordinario. 

Sr. presidente, <levo insistir ainda em uma 
idéa. Eu votei no anno pas~ado pela admissl!.O 

de estrangeiros, e ainda estou nos mesmos 
principios: nao rejr~ito a idéa pol'que a ache 
liorrornsa ou anti-nacional ; mas valo este 
anno contra a medida pela maneira porque foi 
proposta. Nn.o achei qne fossem destruitlas as 
razões em que me tinha fnn<lado. O nohre rni
ni8lro, e um Sr. depulado llcla pt'ovincia de 
Mi m,s Geraes, comprehenden(lo a fot\:a <le 1111;:u 
argumento, dis~e que não se dava nova auto
rísaçll.o, que a medida j.'t estava iniciada, e ql1c 
nao era pt'ecisa nova iniciativa. Ül'a, se o ar. 
gumenlo do nobre ministro, se o al'gumento do 
nobre deputado é verdadeiro, enUlo peço li
cença para cfüe:r q11e é desneccssal'io que os 
Srs. m inislros nos venha.o foier propostas para 
fixação Je força, lei Je orçrunento, ele., poi:; 
qne sno mn!eri,1s q11e já forrto inieiada:;, e 11i10 
necei;sitll.o purtanto de nova nulurisa<,'.i"\O, 

Tomo a dir.er q11c cnlwdo q1ll\ p,1rn se con
servarem validos os co11lrnclos feilo~, uno ó 
pt>eciso nova ,wlorisai;llo; L' que Jeulr·o 110 

tempo que l'ullu para se co111philar o anno da 
lei, S. Ex. está a11lorisado parn fa'l.el' 110VtlS en· 
gajnmentos. Crnio q11e S. 8x. estará ainda ne~la 
idéa. Nem se diga q11e querer deixar ao governo 
súmente o rcslu desse tempo que falta pa1·a se 
complda1· a lei é obrigai-o a fazer um e11~aja
n1ento precipitado . ... i\. nova aulori~rv.~o.c que 
se pede nrto pódc Ler clfeilo senão no a11no 
financeiro <le 18-H-1842, e seg11ndo as espc
rnnçns qne o Sr. ministro constanle111e11te 110s 

tern dado, é muito ele esperar qne as circum. 
stancia.:; aduaes clesappareção, e que nri.o 
tenhamos enl11.o mais necessidade de estrnn
geiros no exet'ci to ; e asúm desapparece esse 
inconveniente. 

Ainda tenho outra 1·azi\.o. Quando no anno 
passado um nobre deputado nos,;o collega apre
sentou emenda an torisando o governo para 
engajar estrangeiros, nós vimos o govemo 
abraçar a emenda e exigir que ella passasse. 
Figurou-se então um::i. nece~sidade absoluta da 
adopção desta medida ; figurou-se que o paiz 
não podia salvar·se sem que semelhante auto
risação fosse concedida; e entret~nlo como 
usou o governo desta medida ? Que solicitude 
empregou o governo para tirnr bons resultados 
della ? Nós vimos o governo pôl-a sernpre e 
sempre em ultima escala; nós vimos o governo 
em pregai-a rnu ito secundariamente. 

Portanto, se, com.o disse, não podem justificar 
a nova concessão as circumstancias ultima
mente apparecidas no sul e noite do paiz, 
porq11e o governo se conservou calado, e desse 
facto se póde bem colligir que elle se considera 
ainda habilitado para com os meios concedidos 
combater a anarchia, é evidente que mlo se 
póde votar actualmente pela nova concessão. 
Insisto nesta idéa, para que se na.o supponha 
que me acho em contradicção votando hoje 
contra uma rnediàa a favor da qual me prn
nunciei no anno passado: na.o, a raz:10 por que 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:48 - PÃ¡gina 13 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8H2 SESSÃO EM 3 J. DE AGOSTO DE 1839 

voto contra e]la é pela maneira por que foi 
proposta, e porque nl\o me convenceu ainda o 
governo da necessidade de sua continuação. 

Um nobre deputado pela província dl' Minas 
parece que quiz adoçar as censuras que um 
nobre s.errndor irrçtgoll á camara dos deputados, 
dizendo que de suas expressões não se collige 
que quizesse offender a camara inteira, mas 
sim a um on outro individuo. O nobre senador 
exprimio-.se de um modo muito terminante, 
dizendo-deixe a camara dos deputados de 
anarchisar o paiz.-Eu. não sei se taes ex
pressões íerern só a um ou outro individuo, 
ou se ferem a toda a camara dos deputados. 

Mas, Sr. presidente, eu não quero agora 
responder a isso, já o fiz em meu primei1·0 
discurso, e nem a camara dos Srs. d(•pulados 
se amofinou cc.m os ditos desse nobrn sena·dor. 
Os factos fulJno mais alto que elle, e esse 
silencio da camara sirva para mostmr a outro 
nobre senador que, por um ou outro membro 
de uma das camaras avançar proposiçõm, menos 
comedidas contra a outra, não se deve consi
derar isso como uma camara offendendo a outra. 

'fambem perguntei a S. Ex. o Sr. m inislro 
qual em o juízo qne formava das desordens do 
Maranhão, se considerava essa provincia ass11-
lada por urna horda de barbaros assassinos, 
ou se entendia que esses bat"baros, que esses 
sicarios erão correios de algurn plano politico 
occullo ; mas S. Ex. nada disse a respeito, 
espero que nos diga alguma cousa. Voto contra 
a emenda do senado. 

O Sr, Conde d.e Lages (m.inistro da gtien·a) : 
-O nobre deputado disse que eu não sati:,fiz 
á sua exigencia: pareceu-me que linha satisfeito 
a ella, dizendo-lhe que, apeza1· de que os ne
gocios do paiz se· tinhao um pouco empeiorado, 
comtudo o governo tem debaixo de mãO poder 
com que vai abafar o espil'ito de revolta. Nem 
o estado do Maranhão é assustador, pois que 
o governo tem feito marchar para alli tropas 
do Pa1·á 1 da Bahia, das Alngôas, de Pernam
buco e do Ceará, e todas ellas reunidas serao 
capazes de abafar todo o espírito de revolta 
alli desenvolvido. O governo mandou demais 
um commandante habil pal'a dirigir essas 
forças, e mandou forças navaes; emfim o go
verno tem empJ·egado meios com os quaes julga 
que em breve será abafado aquelle movimento 
revolucionaria. 

O· nobre deputado deseja saber a qualidade 
dos estrangeiros até hoje engajados. Os estran
geiros até hoje engajados são aquelles que têm 
apparecido ou no Rio Grande do Sul, 011 mesmo 
aqui. Esses homens têm sido levados ás nossas 
fileiras, onde lêm prestado servi"os ; mas não 
são elles, nem pela: qualidade, nem pelo nu
mero, que o governo julga bastantes para 
as 1~edidas q11e entende necessarias. As dif
ficuldades do recrutamento são conhecidas. 
Que recrutamento -podet·á fazer-se no Maranhão, 

em Santa Cathnrina, princip~lmente para o 
lado do sul, e no Rio Grande do Sul? O 
governo demais deu, como devia, o necessnrio 
assern;o a uma recommendação desta camara 
para que se não recrnfasse em ·certos pontos ; 
po1"tanto1 peço á t:amara q1.11~. sornme essas 
dil.llculdades todas, e veja quaes serão as que se 
enconlraráõ no recrutamento. E á vista disto 
n11.u será ·util esta medida? Mas o nobre de
putado disse que para o armo, se fôr necessario, 
acamara tomará esta medida em consideraçi.\o, 
Não tendo, porem, o governo encetado tra
balho algum a !'espeito da medida em grande, 
e restando pouco tempo do ·anno financeiro, 
não será possível que, nilo passando nova 
antorisação, na.o seja levado a effeito o en
gajamento, por isso que deve ser feito com 
circumspecção e prudencia? Nao era ex pôr-se 
do contrario a engisjar soldados tal vei s,?m a 
neccssaria disciplina e escolha? Sendo o enga
jamento feito sem a nece:;saria prudencin e 
circumspecção, nilo poderá clle apresenlar em 
resultado a indisciplina, em luga1· de disciplina 
que se pretende promover ? 

Fallou o nobre deputa-do em uma express:to 
que escapou a um nobre éo\lega mt>u., memhro 
do senado. Esta ex.pressão· é daquellas que 
facilmente cscap11o no calor do discurso : posso 
assegurnr ao nobre deputado e ã camara qua 
o senado nem deu assenso a essns palavnis, 
nem entendeu que ellas pudessem ne~ por 
sombm.s manchar a reputilç&o Q_?- camara dos 
Srs. dep11tados. 

Julgada a materia discutida, o Sr. ministro se 
retira com as formalidades do costume. 

Procede-se á vot:1 ção. 
Numero dos votautes . . . 82 
Contra .......... . 
A favol' ..... , ... . 
Maioria contra o engajamento 

de e~trangeiros . . .... , . 
(Sen3açã!> p·rolongada.) 

42 votos. 
40 )) 

2 " 
Em seguida sl\O upprovadas sem discussão as 

seguintes emendas do senado: 
Ao art. 7n - em lugar de cirurgiões do 

exercito - diga-se - cirurgiões e capell::tes do 
exercito.· 

,r Ao mesmo artigo - em lugar das palavras 
- dt hoje em diante - diga-se - desde já. 

O Sr. Carneiro Leão pede que o Sr. pre
sidente sujeite á deliberação da camara se o 
projecto é vantajoso, para se requerer a fusão. 

Sem discussão se decide pela affirmativa. 
Suscita-se uma pequena quesfao de ordem 

para saber-se se a votaçao que acaba ·de ter 
lugar envolve a idéa de que se deve requerer 
ao seu ado a fusão. 

Decide-se pela affirmativa. 
O Sr. Carneiro Leão ~~quer que o Sr. presi

dente proceda á nomeação da com missão que 
deve convidar o senado, 
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SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1839 863 

Consultada a carnara, decide pela al1lrrnativa. 

O SR. PR.ESiDENTE :-- Norneio os Srs. Car" 
neiro Lea.o, L'impo de Ab1·eu e Andrada Machado 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Pei;o dispensa : 
Nno tenho casaca de côrte. (.llisaclas.) 

A.LGUNS SENHORES :-Não é essencial. 
Entra em discussilo o adiamento, prnposto 

pelo Sr. Viannu. do oarecer da commiss:lo sobre 
â emissão de bilhetes do lhesouro. · · 

Julgado discutido, é rejeiladc. 
Entra em discussao o parecer da· commissao, 

e v"oto separado do Sr. Maria do Amaral. 

O Sr. Montezuma (pela·ordem): -Sr. pre
sidente, quanrlo · foliei a favnr <.lo adiamento 
que ac;:i.ba de ser rejeitado, apresentei como 
raião forte e muito valiosa a magnitude do ob
jeclo, que julgo da maior importanci.i. Possuído 
ainda das mesmas idéas, entendo q1le a camara 
na.o deve discutil' este objeclo sem co11vidar o 
Sr. ministro da fazenda para assislir á clisc.:ussao 
e ernitlir a sua c.pinia.o. Nadá lrn. to.o importante 
corno determinar. o objeclo de que se trula. 
Segundo a inlelligeneia duda pelo go\"erno ao 
artigo 18 <la lei de 11 de Outubro de 1837, 
estabeleceu-se um credito supplementar perma
nente dado ao governo para s11ppiir as de.spezas 
conforme elle as c,ilculasse: e segundo a i11tdli
gencía dada µelo governo ao artigo 37 d,1 lei de 
20 de Outubro do anno passado, vem o governo 
a determinar o modo por que e.1lendeu a dispo
sição daquelle artigo, quando traiam de revogai• 
disposições estabelecidas na lei Jo0t·çarnenlo an
terior. Nem um, nem outi·o objecto póde deixar 
de merecer da carnara seria considerac;ão. Elia 
tem hoje a determinar com exacticlão o modo 
por que deve, quando quir.er revogar um artigo, 
estabelecer a doutrina da revo~a~ào na lei do 
orçamento; ella deve igualmerité determinar 
com fundamento se o governo póde dar urna 
interpretaçll.o extensiva a objectos financeil-os, 
isto é, a autorísações q11e versfl.c sobre aug
mento de despezas ou receita, e fix.açllo de re
ceita ou despeza. Tudo isto creio que é da 
tUil~UJ. iiupurli;lut..;;ü, porquanto estou n1esn10 
convencido de q11c acamara, pelo systerna con
stitucional udoptado pelo paiz, tem já obrigação 
de repellir a idéa, que me parece que vai to
mando vulto, e vem a ser que a administração 
póde interpretar extensivamente artigos re
lati vos á receita ou despeza. Disse eu que as 
instituições do nosso· paiz se oppunhào á se
melhante principio, por isso que todos sabem 
que o grande elemento, a base e garantia prin
cipal ào sy:;tema representaiivo, é que o povo 
nao seja carregudP de impostos senão por uma 
lei votada pelos seus representantes, e que se 
nn,.,..., f.1n.i"an n""ll•11'inroC! n.o~nA'"I~~ l'li'l rtl1'1i !:INll.Pll!\C: ,lp .. 
,ll.\..l J.U'c'Q.U .l&.&"61.V&'-'...i \.IV.,_,,l-"..,.,.__.._, -- 'i"""' -'1"" .. '--ª'"'"•..., _..., 

terrn:nadás, fixadas pelo corpo legislativo. Uma 
vez po1·tanto que estes sao os elementos do 
svstema reoresentativo, desde que o ~overno 
tiver autorisaçao para estender as deterrn1nações 

sobre finanças, receita ou despeza, póde illudir 
completamente o principio que acabo cte men
cionará camara, que é a base do systema re
presenlati vo. Est.1s considerações, pois, julgo 
que nD.o podem deixar de merecer seria ai· 
lenç:lo da camara, p:tra não decid1t· este objecto 
sem convidar o respectivo Sr. ministro da corôa 
para nssi,;lir á discussào. 

A.létu do qrie acabo de expender pelo que é 
rel.üivo á imporlancia da materia, creio que 
isto é demais proprio dos eslylos da camara. 
Parece-me qne nao lia nm só exemplo de se 
discutirem malerias desta gravidade sem rpH' 
lenhamos a cortczia, sem que procurem0s por 
este convite as informaçõe,, ortic:iacs do S1·. mi
nistrn da reparti<;ão. 

[)óJe dize r-sc q 11 e essas infnr mações, j;í. for~o 
dadas á ca111rira 11n ot'fiL:io, cuIn a q11al o governo 
nos remdte11 os doc:111ncnlos por mím pedíclos: 
estas informações re,.:pottJerei que 11Uo s!lo 
s111Tieienle,;. O nobre ini11i:;l1·0 ,liz apenas no seu 
officio o q11e linhn occ,Hridn na sua repartiço.o, 
e lembrou passagei 1·arnente os principias 011 ra
zões qI1e te\'C parn dar la\ i11tclligencia aos ci
tados artigos d,;,;sas leis; entretanto que, as
sistindo elle á discussao, na.o terá .-;ómente de 
offerecer á casa o q11e exp6z no officio, mas ex
pe11derá tamhem suas doutrinas e principios 
linanceiros p~lo que diz resµe(lo ao rno<lo por 
que o corpo iegislalivo deve habilitar o poder 
executivo p:ira que não follelll fundos para 
o serviyo publico. EntM terá S. Ex. occasião 
de mostrar o sy:;;tema sobre que quer as;;en1ar 
a sua aJmini::itração financeira. Verdade é 
que S. Ex. já expendeu alguma cousa 
quando se trnton da fixaçao de despezas; 
mas ni'lo tratamos agora deste objecto, mas 
de examinar se o governo póde usar da auto
risaçilo concedida pelo art. 18 Ja lei de 1837, 
que parece ter sido deroguJo pelo art. 37 da 
lei do anno passado. Em taes circumstancias 
creio que não serei accusa<lõ de nbusar da 
benevolencia da ca'.nara pedindo que se convide 
o Sr. ministro <la repartiç1lo resrectiva para 
vir na sessao seguinte, ern hora propria, assistir 
á discussão. 

Offerece o seguinte r~querimento, que é 
apoiado: 

cc Prnponho que se coni.'i,.le para assistir a 
esta disl!ussão, o Sr. ministro da fazenda. 

,e Paço da camara dos deputados, 31 de 
Agosto de 1839.-Montezuma. >> 

O Sr. Ma.rinho :-Nao sei se poderemos ou 
rlevf'r~rnos aunrovar este reauerimento; na.o 
;;i ;~ -1~-~ -1~i~i~fr~ da fazenda, porque o ministro 
da fazenda é igualmente tios estrangeiros : ora, 
elle recu:-ou-se, ou não sei se se recusou, mas 
não compareceu na ·occasião de se tratar do orça
mento da repartiça.o dos negocios estrangeiros. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Estava doente: 
póde estar melhor, 
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864 SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1889 

O Sa. MARINHO :-Apczar de elle dizer que 
estava doente, ou que estava indii,po::.-lo (é a 
expressão de que usou no seu officio), no.o sei 
se o sell não comparecimento provirá das 
variantes que á todas as horas se apresenlllo 
a respeito de org:rnisação de ministerio : cada 
}1ora ha um minislerio, de modo que já s_e · 
pergunta :-Qual é o ministerio das duas horas?_ 
-Qual o das tres ?-Entretanto o que certo é 
que não ha ministerio. 

O SR. SouzA MARTINS: - Ha ministerio ; ·e 
até á ultima é o statu quo. · 

O SR. CoELHO :-E mais dous. 
O SR. MARINHO :-Emfim, então póde ser 

que cesse a indispo:;içào do nobre ministro. 
O Sr. Carneiro Leão :- Sr. presidente, eu 

apoio este adiamento proposlo pelo Sr. depu
tado, corno meio mesmo de cnlrarn1os em mais 
circumspecto exame dl\ tnaleria. Eu confesso 
que se tivesse de CXl'CUtar a Jei, tel-a-hia enten
dido como a entendeu a maioria da cnmmiss::l.o 
sem escrup11lo algum ; e nos termos, e r.om os 
limites prescriplos no urtigo da lei eu eonti
nuaria a e11Jitti1· os hilhelt's do thesomo, no.o 
atte11dendo a outra;; condições que n!lo ÍO$sem 
aquellas p1·escriptas na lei. Entrntanto um <los 
nobres membros <la commissa.o (o Sr. Maria 
do Âlllaral) pensa que a Jei nílo está em vigor: 
conlenlou-se o nobre deputado, que diverge da 
maioria da commissão, em dizer que a lei nno 
eslá em vigor : mas julgo que isto não hasta. 
A materia é grave, e por isso creio primeirn· 
rnente que n~o se deve, nas circumstancias 
em que nos achamos, chicunar o govélrno com 
a intelligencia da lei, que aliás me parece . 
clal'a a favor do governo, e nllo contra clle: em 
segundo lugar, sendo certo que o ministro nl!.o 
está duvidoso sobre a inlelligencia da lei, e· 
entendendo que ella está em vigot·, tendo 
effoctivamenle emittido bilhetes do thesonro 
em grandes sornrnas, e h::wend() sommas de 
particulares engajadas nos cilhete::: do lhesouro, 
não sei como acamara se póde limitar a dizer, 
co1no no voto separado,-a lei não está em 
vigor.-Ou a camara entende que o ministro 
póde na vet'dade continuar a emiltir bilhetes 
do lhesouro na l'órma do parecer da maioria 
da illustre comrni:ssào, ou pensa qu~ esta auto
risa~·a.o é perigosa, e então ponha-lhe li miles, 
ou revúgue-a dando ao governo outros meios 
de acudir ás despezas publicas, ou entende qne 
a disposiçílo legislativa na.o estava em vigor 
e qne o governo indevidamente conlrahio esse 
emprestinio, e ent!lo o quP. conviria era .accusar 
o rninist.ro: mas n!l.o diga simplesmente que 
a medida não está em vigor, porque o ministro 
ficará na sn;;-. opinião, e póde ser que a outra 
camara entend_a a lei corno a entende o mi
nistro, mesmo no caso de accusaç!l.o, que tem 
de ser julgada pelo senado. 

Deve-se altender tambem a que a duvida 

suscitada na cnrnara a reapeito d11 intelligencia 
da lei tem influído talvez para difflcu!tar. rats 
transacções do governo neste~ ultiruos di..1s 1 

além tlas causas concurrentes da guerra civil 
e de uolicias assustadoras que têm sido espa
lhadas. Tudo isto. nos convence de que de 
nenhum modo se deve chicanar o governo com 
a i ntelligencia da lei, pois do contrario o collo
carcmos em grandes embaraços com detrimento 
do serviço publico. 

Não duvido pois votar pelo adiamento µara 
que se proceda a maduro ex.ame sobre a inlelli
genci,\ da lei, para qne .o ministro allegue as 
razões que tem para emittir os bilhetes e 
mesmo para que exponha á cam1:ú-a o estado 
das neces::;idatles tio lhesouro; porque decretar 
a c:imara um 11111Hero de forças, e entrntanto 
saber q1ie ilS rendas publicas na.o clieg:10 1 que 
lm defkit pcr111anen te, e que, ninda q11·:11do 
cht:gassem, teri~o nücl•s:;ariurnenle t.le dí111inuir 
pol' uno se po1l~1crn arrecadar no Pará, no 
Muruilhll.o e Rio Grande do S11l, onde 1111 guel'ra 
civil; e que, ainda qnc scjão as rendas publiea:; 
nlli arreL:mladas, della:-; nno póde o g(}verno 
ui::;pôr mo1ne11laneamente na occasin.o cm q11e 
é preciso; e nllo dar a camara meios prira 
s11pprir e.,tas faltas, parece nrnito inconveniente, 
Córte a camara as despezas auanto 011der 
em utilidade do serviço· public~ ; 111as 0 uma 
vez conce 1.!idos 16 inil homens, estar a chicatJ.lt', 
tirando ao governo os meios necessarios para 
fazel' esta despeza, e fozer-se :; urdo á voz da 
necessiuudc, ás demonstrações as mais claras 
de que ha precisa.o, do que ul'lo ha meio de 
tornat·. effecliva a tfospeza auto risada, é iu leir.1-
mente inconveniente. 

Apoio port:rnlo o adiameuto prnposlo. Desejo 
q\!e venha o ministro, ao menos como meio de 
esclarecimento, para que votemos com conheci· 
menta de caus,L sobre a rnaleria. 

O Sr. Nunes Machado entende qüe o 
adiamento pi-oposto agora implica com o que 
foi rejeitado: que tinha por fim <liseutir-se 
est.a materia na occêlsia.o da discussao do orça
mento (que tem anc1logia com a materia), em 
que o Sr. ministro sem duvi1fa estaria presente. 

Julg:~do o adiamento discutido, é approvado. 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia : 
Continuação da matet·ia dada e mais o 

projeclo n. 107 deste anno, sobre a companhi_a 
de paquetes dl' vapor ; o projecto n. 48 deste 
anno, relativo á pretenção de Agostinho Corrêa 
da. Silva Goul!l.o ; a resoluçrto n. 6Q do anno 
passado, sobre a pensllo do soldado Luia Rocha 
de Souza ; a resoluçllo n. 153 do mesmo armo,.. 
ácerca da aposentadoria de José Thoi:naz Nabuco 
de Araujo, e o 0rçamento das despeza~ du mi·
nisle1·io da marinha, e levanta a s.essa.o a$ ·-2 
horas da tarde. 




