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.1839 
·• 

I~DICE 

.. A 

Adiani~..,t~ da eleiçao geral de deputados 
para a 6\ Je~fü:latura (projecto ní'l.o impresso 
~ie 1839)1'-""P~- 560. . 

e 
Cred!t,ü Pítrfl occorrer ao deficit. (Vid. 

DP;ficit 01'~0m.~11forio, etc.) 

n 
D,eficU, ol't;4fl1entario - seu supprimento 

(propost:)_ ela ~O\terno e J)rojecto n. 122 de 

?839r,~tiJ?~!- !03, ~48, ~}8, .~~9, ~Q6, 32!3, 
,H2, 35Di 1,n1, 394, 1:13, 4~8, 4o5, 4n!: e 491. 

Orarao o~ ~tS· I-J'.enriques de Rezende, Coelho, 
Alves :Bt0,!l~o (ministro da fazenda), An
dl'ada l'tachl:\Jo, Maria do Amaral, Mon
tezum:;tt uªt-neito ~ena, Castro e Silva, Al
vares iy,{\cl'lª!io, Marinho, Bandeira de Mello, 
Vianna., ol_i\'eÍl'a, Ribeiro de Andrada, Gon~ 
çalves ~attlt)s, C:arneíro da Cunha, Carneiro 
de Catl\pos> :Maciel Monteiro, Moura Ma
g:ilha.e&, eeha&liào do Rego, Ferreira Penna, 
Paulino, •f. ()tlo.ni e flocha Galvno. 

E 

E1nen".f,!ll> ao senado á proposta de fixação 
de força.~ de 1ertu para o exercicio de 1840 -
1841 (Pt,0jeQtO n. 101 de 1889),-pags. 21, 
55, 7~) 9~ llH, 187,244,285, 304, 812 
e 371, 

DO 
.... 

Orarão os St·s. Alvares Machado, Nunes Ma
chadu, conde de Lages (1nini.st1-o da gicerra ), 
Carneiro Leno, marquez de Barbacena, Ma
rinho, Andrada Machado, Saturnino, Ver
gueiro, Costa Ferreira e Henriques de Re- · 
zende. 

(Vid. Fixação de .forças de terra, ele., neste vo
lume e nos 1 º e 2º volumes <le 1839). · · 

E1nendas do senado aos orçamentos da 
receita e despezas geraes para o exercicio de 
1840-1.841-(Vid. · Orçamenta$ da receita 
e despezas ,qeraes, ele., neste volume.) . 

Encerramento da assembléa geral -
sessão imperial,-pag. 601. 

F 

· Fixação de forças de ten·a para o exer
cicio de 1840-1841. (Vid. Fuzão da.'J ca
maras e Emendas do senado, etc.) 

(Vid. Fixação do forças de ter1·a, etc., no 1" e 
2º volumes de 1839.) 

Fixação de forças de mar para o exercicio 
de 1840 - 1841 - emendas do senado 
(projeclo n. 114 de 1839), - pag. 121, 152, 
244, 285, 304, 312 e 356. 

(Vid. Fixação deforça8 de 1Jia1·1 etc,r no lº e 2º 
volumes de 1839.) 

Fuzão de camaras. (Vid. Emendas do -~e
nado, etc.) 

M 

Melbora1nent,o de pol'lo de Pernam
b11co (parecer), -pag. 9. 
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OrçaJDent,o da despeza do ministerio da 
marinha para o exercicio de 1840 - 18f 1 
(projecto n. 71 de 1839),-pag. 12, 25, 37 
e12ô. 

urarão os Srs. Alvares :r-,fachad.o, Jacintho 
Rocme (ministro da rnarinlia), Rego Mon
teir~, Montezuma, Coelho, Henriques de 
Rezendé, Rodrigues Torres, Carvalho de 
Mendonça, Marinho e Andrada Machado. 

(Vid. Orcaniento da de.sveza do rninisterio da 
· "· ;narinJ{a, etc., no 2º v~lurne de 1839.) 

Orçamento do receita geral para o exer
cicio de 1840 -1841 (projeclos us. 84 e 
106 de 1839),-. pags. 140, 153, 162, 177, 
191 e 215. 

Orarão os Srs. Alvares Machado, Pacheco, 
Alves Branco (ministro da fazenda), Hen
riques de Rezende, Carneiro Leão, Carneiro 
da Cunha, Souza Martins, Vianna, Cle
mente Pereira, Andrada Machado, Gon
çalves Martins, T. Ottoni, Montezuma, Nunes 
Machado, Maciel Monteiro, Casado, Moura 
Magalhães, Navarro, Marinho, Paula Can
dido, Ferreira Penna e Limpo de Abreu. 

8-

.. 

(Vid. Orçamento da teceita geral, etc., no lº, 
{)o n. Qo uri.l,,......,.n.l"I' ..J.n. 1 Q:'20 '\ 
.,;.. e o VUIUlillC;::) u,:; .J.VUtl.) 

Orça01ent.os da receita e dcspezas geraes 
oara o exercício de 1840-184lforoiecto ns. 
116, 119 e 130 de 1839),-pags:· 233, 247, 
260, 276, 357 e 599. '" 

Orar~o os Srs. Carneiro Leão, Coelho, Vianna, 
Henriques de Rezende, Montezuma, Castro 
e Silva, Navarro, Rocha Galvão, Maria do 
Amaral, Pauiino, Pontes Visgueiro, Car- , 
valho de Mendonça, Barreto Pedroso, Dantas, 
Carneiro da Cunha e Andrada Machado. 

s 
Su@pensão de garantias nas provincias do 

Rio Grande do Sul e do Pará (proposta do 
governo e projecto n. 85 de 1839), - pags. 
206, 457, 475, 504,525, 543, .562 e 568. 

Orarão os Srs. Ramiro (ministro da justiça), 
Limpo de Abreu, Nune!; Machado, Angelo 
Custodio, Henriques de Rezende1 Montezuma, 
Carneiro Lea.o, Andrada Machado, Gon
çalves Marlins, T. OUoni, Moura Maga
lhnes e Rodrigues Torres. 

... 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:49 - PÃ¡gina 7 de 19

1839 
GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão ern 2 de Setembro 

PRESIDENCTA DO SR, HENRIQUES DE REZENDE 

SuMMAR10.-Expediente.-Orde111 do dia.- Re
solúção exonernndo a Antonio Caetano da 
01'uz do pagamento da. te1'ça parte do rendi
mento do seu oificio.-Resol-ução n. 107 sobre 
paquetes de vapo1'.- Orçamento da 'lnar-inha. 
Discursos dos Srs. Alvares lYlachado, Ja
cintho Roqu~ (ministro da marinha), Rego 
]}fontefro, MontezU1na e Coelho. 

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, !ê·se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Falta.o com causa participada os SL'S. Cajueiro, 
Andréa, Torreão, Jo!:õé Gonçalves Mal'lins, Pau
lino, Bustamante, Aranjo Vianna, Alcibia<les, 
Pinto Coelho, Assis Mascarenhas e Moura Maga
lhães ; e sem ella os Srs. Encarnaçao, -Vfoirn e 
Souza, Luiz Carlos, Francisco do Rego e Ramiro. 

E.XPEDIENTE 

O Sa, lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do secretario do senado, remettendo a 
proposição do mesmo senado approvando a 
tença de 120$000 concedida ao capitão de 
fragata Antonio Pedro de Carvalho.- Vai a 
imprimir. 

Do mesmo secretario participando . haver o 
regente, em nome do impeL'ador, sanccionado 
as resoluções que approvão as pensões conce
didas a Antonio Joaquim Nunes, e ao capitão 
da guarda nacional José Ignacio dá Silva Ou
rives. -Fica a camara inteirada. 

Do ministro da fazenda, participando, que 
se exigio das thesourarias das provincias Ue 
S. Paulo e Alagôas as informações sobre a 
conveniencia ou desconveniencia da conservaçno 
dos almoxarifados das cidades de S. Paulo, 

l'Ol'tlO III 

Santos, e da capital da provincia das Alagôas 
-A quem fez a requisiç:10. 

Do mesmo ministro, remettendo a infor
mação da contadoria geral da revisão acompa
nhada da demonstraçào da receita geral da pro
vincia de Minas Geraes, orçada e arrecadada 
posteriormente á lei de 8 de Ontubro de 1833, 
e dos saques da mesma província sobre o the
souro, e t.lo quadro da divida passiv,t da lhe
sourat-ia da mesma proviucia.- A quem fez a 
requisição. 

Lê-se o seguinte parecer das commissões de 
marinha e guerra, e do orçamente das ditas re 
partições: 

« As commissões 1·ctrnidas de marinha l! 

guerrat e a de orçamento d1~ rnarinha e guert·a 
cxumit1arllo os plnnos, 1ne11101·ias e parecet·cs do 
engenlieirn l3oye1·, mnrechaes Andréa e Cor
uciro, e col'ôncl Colíl':ulo, tut.!o i'elalivo ao mc
!110,·amento do pOl'to de Pcr11a11i bneo. Desle 
exame se conhece a ~11dispu11savel 11eeessidade 
de se cuitlaL' dcsdu já em desubslrnir o ,:rncora· 
dolll'o do porto llo~ uilforentes baixos, que 
nelle. existem, 1111s pt·ovc11ic11les de causas ucci
denlaes mais ou menos t·emotas, e outros de 
causas n.1turaes e permanenl<Js, notando-se que 
uns e outros têm ido sui:;cessivarnente augmen
tando, principalmt:nle o baixo da entrada do 
porto, que a conlí1HH\r pOL' mais algum tempo 
poderá íntuiramente trnncar a barra. 

,r Quanto aos meios de melhoramento in
dicados, diversos são os arbitrios ; uns indicão 
meios indirectos, como sej:io) a consl!·ucç1lo de 
diques, represas e outras obeas hydrau licas, 
que, augmentandô a velocidade e mudando a 

direcçM das conentes, estas facilmente trans
portem para o mar as arêas que acarretão os 
rios, e . cujos depositos constituem os baixos 
que obstruem o porto: outros indicão a appli~ 
caça.o de meios directost que consistem na 
excavaçno do porto, por meio de machinas pt·o~ 
prias, e em taes cJsos vantajosamente empre
gadas em outros paizes. Pelo que respeita aos 

2 
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10 SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE i839 

rríeios indirectos, posto que entre si divirjão os 
pareceres, qllanto aos seus fins parciaes, toda
via elles têm por fim geral o red11zirem o porto 
a uma só bacia, qtie sirva de dt:saguadouro 
commum ás aguas do Capiberibe e Beberibe, 
gue deste modo rlespejando por uma só aber
tura uma massa d'aguas mais consideravel, ~ 
com :naior velocidade, necessariamente levaráõ 
para fóra da barra as arêas d2 . fundo, que de
verá ficar limpo e desembaraçado dentro do 
porto. As commissões encontrão probabilidade 
de bom exilo nos melhoramentos assim pro· 
jectados ; como porém este-s meios, consistindo 
em obras hydraulicas exigem avultadas des
p~zas, e suas vantagens além de indirectas, 
assentão sobre bases conjecturaes, podendo 
mesmo acontecer que o simples facto de se dis
pensar nó calculo umll só das bases reaes, traga 
comsigo, depois de grandes dispendios, a inef-

. ficacia do resultado, aconselha a prudencia, que 
·só em ultimo recurso se lance mão de taes 
meios. Decidem~se portanto as com.missões 
pelo emprego dos meios directos, cujas van
tagens são immediatas, podendo para esse fim 
conservar-se permanentemente uma barca de 
escavação, que sirva não só para desde já apro
fundar o porto nos baixos actuaes, como para 
continuar a desembaraçai-o á medida que se 
forem formando os depositas de arêa, que cons· 
talltemente acarretão os rios, quer no seu 
curso ordinario, quer nas suas alluviões e tor
rentes. 

cc Entendem mesmo as commissões que, para 
o futuro se poderá empregar o serviço de mais 
de uma barca, se a experiencia mostrar a sua 
util ;,fade, decretando-se para esse fim os 
fundos necessarios ; porquanto a despcza quo 
se fizer, será· sobejamente compensada, pelas 
vantagens que devem l'esultar jn à prnvincin de 
Pernambllco,já ao impel'io, pelo melhommcnto 
·de um porto que demandn.:, tantos iulcrossc1:1 
comme1·ciaes. São poi'tanto as cornmissões Je 
parecer, que para compra de uma machinn, 
construcção da barca em que ella deve. se1· 
montada, e p~gamento de empregados e traba
lhadores se vote a quantia de 40 contos de réis, 
e neste sentido offerecem como emenda, para 
quando se discutir o orçamento .das despezas 
da repat·tição de marinha, o seguinte para~ 
grapho additivo : 

rc Com o emprego de uma machina de esca
vação e melhoramento do porto de Pernambuco, 
40 contos. · 

« Paço da camara dos deputados, 27 · de 
Agosto de 1839.-0oelko.-JJf; À.maral.-Oar
vallio de Mendonça. - Bodrig'UeB Torres.-
Lima e Si l11a. » · 

Fica sobre a mesa para entrar em discussão 
com o orçamento da marinha.. • 

O Sa. LiHPO DE ÂBREU manda á mesa o 
seguinte requerimento, que é approvado : 

« Requeiro que se peça ao governo pela se
cretaria de estado dos negocios estrangeiros, 
todos ·os officios e instrucções, que pela referida 
secretaria se expedirão ao encarregado dos· 

. negocios do BraziJ em Montevidéo; assim como 
ao· presidente da provincia do Rio Grande d<:i. 
Sul, desde 20 de Fevereiro de 1837 até 16 de 
Maio do mesmo ann(l. 

« Paço da camara, · em 2 de Setembro de 
1839.- Limpo de·Abreu. » · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
. . 

Entra em discussão a resolução do anno. 
· passado que approva o decreto de 11 de Maio 
de 1838, que exonera a Antonio Caetano da 
Cruz, escr_ivão dos orphãos do municipio desta 
côrte, do pagamento á fazenda da terça parte do 
rendimento de seu officio. · 

O Sr. Ferreira Penna declara que não póde 
deixar de estranhar que se não desse 'pt·efe
rencia para entrar em discussão ao pareceL· 
sobre paquetes de vapor. Mostra a necessidade 
que ha de se tra.tar quanto antes deste negocio, 
e observa que o governo não tem feito o paga· 
ménto á companhia, e nem o p6de fazer em
quanto se não approvar o contracto : . julga por
tanto que o negocio da companhia deve p1·e· 
rerir a este de que se trata. 

O Sr. Ottoni não póde concordar com a 
gr_aça que se concede ao escrivão de 01•phllos, 
porque suppõe que este officio é rendoso ; e 
nno vê qual ha de ser a raião porque este in· 
dividuo bu Lle sor desonerndo do pagamento da 
terça parle do 1·en<iimcnlo do olllcio : portanto 
ha de votar contra. u resoluçllo. 

O Sr. Clemente Pereira obsorva que a du
vide, que tem o nob1·0 deputa.do que acaba de 
follur, pa1•n nno vot1u• pol' esta resoluçllo, ó por 
qua julgu que o ol'floio de cscl'ivao de orphaos 
do municipio do Rio de Jancil·o ó muito ren
doso, e que sendo portanto nssim, nllo havia.o 
motivos pnz·a dispensar a esse individuo do pa
gamento da terça. parte do rendimento do 
officio. 

O orador, porém, mostra que o rendim~nto 
do officio de escriva.o dos orphãos do Rio de Ja~ 
neiro está hoje reduzido a muito pouco, não 
tendo já as mesmas vantagens que d'antes 
tinha ; e nota, além disso, que este officio não 
está nas mn.os de uma só pe.:;soa : elle existe di
vidido por duas, pois que são dous os escri
vães de orphãos. E, de parecer qué se deve 
conceder esta graça como em recompensa dos 
bons serviços deste individuo. Mostra que o em
pregado de que se "trata, pelas suas· qualidades, 
pelo seu bom comportamento, se faz digno de 
toda a consideração, O orador, sem fazer injus
tiça alguma a outros empregados, póde ap
provar e afiançar a conducta deste, que é digno 
de todo o louvor : e mostra o quanto elle bem 
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SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1839 11 

servia quando foi escrivão de orphãos em 
Maricá: declara.mais que póde afiançar e até 
garant-ir a sua conducta sem medo de se com
. prometter ; · por isso não pó de deixar de prestar 
·seu voto.· a esta resolução, para se acabar de 
uma vez com·um peso com o qual não póde o 
cidadão de que tem (a.llado, cujo· comporta
mento é exempla1·. Diz que não · s6 se pro
nunciará a favor deste cidadão, mas de todos 
os que servirem o mesmo -officío, pois nllo é 
possivel que elles possão com semelhante onus. 
Nota, emfim, que os µiotivos que tem ponde
t·ado urgem para que o corpo legislativo vote 
pela resolução. 

0 Sr. Ottoni responde ao nobre deputado 
ponderando-lhe que tinha motivos para acre
ditar que o ~fficio de escrivão de orph1los da 
côrte era rendoso, quando sabia que o officio de 
escrivão de orphãos em uma provincia central 
era muito procurado por ser de bastante ren.di
mento ; e não podia julgar que no municipio da 
côrte, havendo só do_us escrivães de orphãos, 
não fosse rendoso semelhante officio. Quanto ao 
sujeito de que se trata ser pessoa muito digna, 
responde que, se o era, fazia a sua obrigação, 
porque se elle na.o fosse digno, devia ser pro
cessado por incapaz de servir semelhante 
offléió. Quanto á recompensa ou remuneraçãO 
de serviços, se os fez, comô o nobre deputado 
(o Sr. Clemente Pereira) asseverou, o governo 
que rhe decrete uma pensão. O orado1·, 'depois 
de outras observaçCles, conclue sendo de pa
recer que sobre este projecto se devia tomar 
uma medida que fosse generica : pois que se 
a resolução fosse geral, votaria por ella ; mas 
por urna resolução especial, de maneira ne-
nhuma o fará. · 

O Sr. Carnsiro Leão diz que a lei de 11 de 
Ontubro de 1827 não autorisa esta especie de 
imposto: pelo contrario manda dar os officios 
de justiça e fazenda ás pessoas que tenhão ido
neidade; não lhes impondo onus aJgum : que. 
se o àgraciado de que se trata foi provido de
pois de 11 de Outubro de 1827, a exoneração 
feita pelo governo ~ de toda a justiçn. Não se 
opporá a que passe uma resolução geral, até 
porque, se estes officios fossem tllo rendosos qne 
pudessem dar uma prestação á fazenda publica, 
-cumpria antes que em lugar da prestação se di
minuíssem os emolumentos que rêcebem taes 
escrivães, para que. a administração da justiça 
não seja. tão cara. 

E' apoiada a seguinte c-menda do nobre de-
putado: · 

« As pessoas providas em officios de justiça 
no municipio da côrte, depois da lei de 11 de 
Outubro de 1827, não ·devem pt·estaçlo alguma 
a favor da fazenda publica; oi que a tiverem 
pago íl1:ão d'ora em diante exonerados della. » 

O Sr. Ferreira Penna diz que, estando a 
encerrar-se a discussão, julgou necessario pedir 

a palavra, para que não passe tão rapidamente 
e sem observação alguma a emenda do Sr. 
Carneiro Leão, cuja materia merece ser mais 
attentamente. considerada. Entende o orador 
qne antes de votar-se convém que seja bem de
finida e natureza dos officios de justiça de que 
se trata, isto é, se são geraes ou provinciaes: no 
primeiro caso não vê razão para que o beneficio 
seja feito s6mente aosserventuarios do municipio 
da côrte ; quando porém a camara entenda. que 
taes officios são provinciaes, e qtie não convém 
que por lei geral se altei:em para mais ou para 
menos os direitos que lhe têm sido impostos 

· pelas respectivas assembléas, ainda assim àever
se-~a ter em vista algumas dispo_siçaes que 
.sobre esta materia se incluirão na lei do orça
-mento que está em vigor no corrente anno fi-
nanceiro. 

O orador conclue votando contra a emenda. 

O Sr. Carneiro Leão diz que a assembléa 
geral não tem _limites no direito de impôr ; se 
ella qufa:er impôr nos officios de justiça mesmo 
pt·ovinciaes, póde fazel-o ·; mas nã.o póde. re· 
vogar um imposto estabelecido pelas assembléas 
provinciaes, uma vez que este imposto não 
seja contrario á constituição. Quando fez a 
emenda, foi na hypothese de que as contri• 

. buições dos officios de justiça e fazenda erno 
a~recadados como imposto provincial, e por 
isso não quiz embaraçar o direito que as as
sembléas provin1:iaes têm de impôr sobre esses 
officios. , 

O Sr. Alvares Maohado no que acnbn de 
dizer o S1·. Carnefro Leno 11ccrescenta que, 
quando se dividil'no as rendm; cm gemes e 
provinciaes, foi dado iís pl'Ovincins o imposto 
sobre oilicios de justiça, e pot· isso nno pódc a 
assembléa geral revogar ou suspon1lcr o im
posto que clla mesma adjudicou ús provincias. 
Vota pela reso1uçllo e emenda. 

Julga-se discutida a materio, a rcsoluçllo é 
approv.1Ja 1 e a emenda rejcitndn. · 

Eutra crn rliscussno a resoluçno n, 107 sobre 
paquetes dP \'apor. 

" Ad. lº. F•icn., approvadns ns nllornçoes e 
modificações fciL1s pelo governo, conformo o 
decreto de 12 de Agosto de 18!~9, no contracto 
celebrado em 81 de Maio de 1887 com a com
panhia brazileira de paquetes de vapor, admit-
tirlas ns seguintes emendas: · 

" l 11. Os dous paquetes extraordinarios sa· 
hiráõ nas épocas que o governo determinar. 

« 2". No caso de que. venha a ter lagar a 
abolição ou diminuição dos direitos que actnal
mente paga o carvão de pedra, dedazir-se-ha 
da consignação com que concorre o thesouro a 
quantia correspondente a essa diminuição, cal
culada sobre o consumo que fizerem os par' 
quetes da companhia. » 

O Sr. Paula Candid.o dfa que lhe parece que 
no contracto com· a companhia· não se· obrigou 
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12 SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1839 . 

a esta a conservar sempre os barcos. Deseja 
saber se ha alguma garantia da parte da com
panhia pa'ra não faltar em algum tempo com 
esta navegação. 

,.,_ t'I- f"!. ... --.--"r-c ,:J,.., f'f.""'~~"-N .:t;,., n,,n 1:1 n!lm:!l,..[l V 1.11', I.TIJLUvó:1 1,1.l;i 1wQ/LUj:llló:I .... ,, '-1 U'-' ... u~u·~·~ 

agora nada· mais faz do que confirmar o de
creto pelo qual o governo dispensou a com
panhia de certas obrigações e augmentou a 
consignação. Respondendo ao Sr. Paula Can
dido, diz que a garantia maior que dá a com
nan hia está nos fundos aue effectivamente tem r--------- - - --- - .a 

empregado para manter os braços, e na sus
pensão da prestação do thesouro, caso falte 
ella ás suas obrigações. A respeito do tempo, 
observa que foi accord~do o ternpo de 10 ann-o_s; 
e que agora o governo estabeleceu uma clau
sula, que de certo é bastnnte onerosa, e que vai 
pôr a sociedade em um estado precario, pois 
que vai sujeitai-a ao que o governo entender 
daqui a 5 annos. A clausula é a seguinte: 

« O governo mandará examinar as contas da 
companhia de 5 em 5 annos, e diminuirá a 
prestação, se assim julgai' conveniente. >> 

O Sr. Henriques de Rezende (largando a 
cadeim de presidente em qiie o substitue o S1'. 
1 º ser-retariu) observa que se tem· concedido á 
companhia tudo quanto ella tem pedi'do, e 
talvez em prejuízo publico; entrelanto a compa
nhia ainda nllo está satisfeita, quer augmento 
de consignaça.o e diminuição de paquetes. Nota 
que muita complicaçllo ha de trazer o arligo a 
respeito do carvno de pedra que a companhia 

· mandar vir pnra o seu uso, pois que, pôde esta 
disposição dar lugar a fraudes; e que demais o 
artigo que tem por objecto o augmenlo de con
signação tem eff,!ito retroacti vo, porque este 
augmento se refere ao terceiro paquete que 
sabia. Na.o póde, com a facilidade que se quer, 
votar por tudo quanto agora qner a companhia; 
votaria pelo augmento da consignaça.o, nrns 
_nu~ca pela dirninuiçno dos paquetes; muito 
mais quando um paquete póde teravarias, póde 
ter de faz_er arribadas, ele. Quer crer que n 
companhia tem razão no que pede, que tem lido 
prejuízos; mas observa que· a companhia se 
.estabelece com os fundos de muita gtmte, e por 
isso póde soffrer sinistros que um só emprezario 
n~o poderia supportar: entretanto está persua
dido que, tendo perseverança, a companhia ha 
de ter lucros exorbitantes , pelo -menos leu elle 
orador em jornaes inglezes que só a consi
gnação dada pelo governo bastava para cobrir as 
despezas da empreza, sendo lucro tudo o mais. 
Conclue. dizendo que apezar do muito desejo 
que tem de ver prosperar esta empreza, com
tudo não póde votar com facilidade por tudo 
quanto agora se quer. 

. A discussão fica adiada por se annunciar a 
chegada do Sr. ministro da marinha. O Sr. Re
zende toma de novo a cadeira de presidente. 
~ S. ·Ex. é introduzido com as formalidades do 
eslylo. · -

SEGUNDA PARTE DAtt>RDEM DO DIA 
. ft"f ;~::-1: 

DISCUSSÃO DO ORÇA.!IIENTO'-DA ..MARINHA 

cc Art. 5º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da marinha á autorisado para des
pender com os objecto! designados nos se
guintes paragraphos a quantia de 2,705:483$753 

A saber: 
1 º. Secretaria de estado 
2º. Quartel general . . , . 
nr, C 11 ·1· ,o. onse 10 supremo m1 1tar. 
4°. Auditoria . , . . 
5°.· Corpo da armada e classes 

28:685$920 
2:255$600 
2:652$000 
2:340$000 

annexas ·. . . . . 163:943$680 
6º. Dito de ariilharia. 155:314$080 
7º. intendencias 7 4:253$000 
8º. Arse11aes 786:269$830 
9º. Hospitaes . 19:035$000 
10. Navios armados. 1,054:326$308 
11. Ditos desarmados 76:397$758 
12. Transportes . 69:485$251 
13. Pharóes . . . 50:965$016 
14. Obras nacionaes . 13:026$976 
15. Academia de marinha. 23:600$000 
16. Escolas 3:680$000 
17. Reformados . . . . , 53:498$336 
18. Despezas extraordinarias , 125:760$000 
S!10 apoiarlas as seguintes emendas impressas 

da commissllo : 
§§ 2°. Quartel general , , . , 1:745$600 

5°. Corpo du 1u·mndtt (;i classes 
anne:xas . . , . . . 1íll:06ó81304 

ü". Dito de nl'lilharia. . . 147:680$820 
7°. Jntendencins , 68:8Ji38000· 
8º. Arsenaes • , 7 48:842$880 
9°. Hospitnos. . , . 19:035$000 
10. Nnvios nrmndos. .1,848:6298400 
11. Dilos desurrnudos • 69:001$480 
13. Pharócs , • 45:965$016 
17. Reformados • • , , . 63:492$885 
18. Despezas exlraordinarias . 30:000$000 
e< Paço da camara dos deputados, 29 de 

J ulbo de 1839.- Ooellio.-Lima e Silva.-M. 
.Amaral, ,, 

.E' mais apoiada a seguinte emenda das 
commissões reunidas de marinha e guerra e'do 
orçamento da marinha : . 

e< Paragrapho additivo. Com o importe de 
uma machina de escavaça.o e melhoramento do 
porto de Pernambuco, 40:000$000. » 

O Sr. Alvares Macha.do: -· Uma adminis
traça.o ,acaba de ser organisada, e parecia, se
gundo os estylos parlamentares, que o nosso 
primeiro dever devia ser pedir a S. Ex. uma 
declaração do programma, ou do modo pelo 
qual pretende a nova administração governar o 
paiz; todavia, Sr. presidente, esta organisação 
foi tão demorada, houve tanta difficuldade em 
combinar suas idéas, acho~me tão pouco de-
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sejoso de a colloçar: em embaraços, que as
'sentõ de nQo P.~.dir: Uma tal declaraçao, prin
cipalmente quàO:dó me recordo q1rn muitos têm 
sido os programmas que se têm apresentado, e 
que o paiz, já cansado de palavras, quer actos ; 
eu espero pois pelos actos da nova adminis
traç~o para me decidir se devo ou não prestar-
lhe meu pequeno apoio, · 

, Eu tinha pedido a palavra n~o para fa~er 
·opposição -á aclual administraçtto, mas para 
apresentar-lhe alguns embaraços em que me 
acho em votar por este orçamento por falta de 
balanços, Permitta-me ainda p meu illustre 
cpllega que tem parte na administração do 
thesor.tro qne lhe diga que eu e muitos dos 
meus illustres_ collegas costumamos ler os ba
lanços; que sentimos actualmente muito a falta 
delles, pois nos impossibilita de entrarmos em 
uma discussão mais minuciosa sobre o orça
mento. 

Acha-se em discussão o orç:unento da ma
rinha, objecto tri.o estranho nos meus estudos, e 
o meu embaraço cresce a cada verba, a cada 
rubrica : para que pois possa voiar com plenõ 
conhecimento de cn11E:1a, tenho de levar á pre
sença de S. Ex. algumas duvidas em que me 
ncho, esperando pelas suas ill11s,trnd:1s respostas, 
que sem duvida terão muita influencia na modo 
por que tenho de votar. 

Para o orçamento da marinha pede-se uma 
g1·nndc sommn ; nem admira, porque em todas 
as nações maritimnR é esta t·epartiçno urnn das 
<,ue nbsorvrm mais fundos, Eu conheço que a 
nossa marinhn mililar muilo poderosamente 
póde ~oncorr<!r. para conservar a unidade do 
1mpcrio ; por 1sao estou prompto para con· 
ceder toda a somma que justamente julgar ne· 
cessaria i mns desejúra que algumas economias 
se fizessem á vista de nossas circumstancias ; 
se fosse mais lisongeiro o nosso estado finan• 
ceiro, de muito bom grado daria á aclual admi
nistração da marinha, não só o necessario, mas 
o util e até o superfluo ; mas nas actuaes cir
cumstancias eu entendo que só devemos con
ceder a necessario. Nao direi que taes e taes 
verbas pão sl\o necessarias, n!\o direi que taes 
e táes verbas sQo apenas uteis, não direi que 
taes e taes verbas são superfluas ; mas apre
sentarei a S. Ex. pequenas reflexões, e segundo 
as respostas que obtiver, me decidirei a votar a 
favor ou contra esta ou aquella despeza. · 

Intendencfa da marinha.-No artigo almo
xarifado acho 41 serventfs, fazendo a despeza 
de-5:436$. Eu entendo que o arsenal da ma
rinhe está · sufficientementa servido com 156 
escravos, com 20 africanos, e com 117 galês, 
com cujos braços fazemos a despeza de 
19:056$090. Eu imtendo que os 41 senentes 
podem ser eliminados do orçamento de S. Ex. 
sem que o serviço publico padeça ; nem sei 
mesmo a que serviços se dão esses serventes á 
vista do avultado numero de escravos, africanos 

e galés que no arsenal se achão : se estes ser
ventes sa.o destinados a ir buscar aos armazens 
as materias primeiras para as diversas officinas, 
direi que tal serviço póde ser feito · pelos es
cravos, pelós africanos; e pelos ga.lés; se são 
destinados para levar os generos necessarios 
para bordQ das embarcações que se . arn1ão 
ou transportar os ·generos para bordo das 
embarcações que se desarmão para os 
arsenaes, parece-me que as lripolações das 
lanchas ou dos escaleres que vão levar ou 
receber esses generos poderião mui bem fazer 
este serviço, e quando mais algum adjutorio 
f~sse necessario, este adjulorio poderia ser dado 
por esses mesmos africanos, poL· esses mesmos 
escravüs, por esses mesmos galés de que abunda 
o arsenal ; n/lo sei pois para que sel'vem estes 
41 serventes. 

Tambem não posso crer que estes 41 ser
ventes sejão empregados em ajudar os operarias, 
por isso que no artigo ope1·arios já está consi
gnada a quantia para seus pagamentos ; nllo 
quero lambem crer que esses 41 serventes 
sejão pi'aças suppostas; não. quero crer que se 
conservem estes serventes para o serviço de al
gumas pessoas; mas me parece que sa.ó praças 
desnecessarias, porque é bem sabído que em 
todas as officinas publicas se empreg~o mais 
braços do que ter-se-hi~o de empregar se 
fossem de propriedade particular. 

Algum reparo causa que no orçamento do 
anno passado se fizesse mença.o de 40 afri
canos Hvres existentes no arsenal da marinha, 
e que este anno apenns se apresente o numeró 
de 20. Na.o posso saber se foi a mortalidade 
que ceifou metade desses africanos, ou se farão 
m~ndados pnra ouh·as repartições que delles 
precisassem : neste caso 0110 sei como o arsenal 
póde ceder esses africanos, quando ainda delles 
carece, e tanto que o governo entende que ne• 
cessita ainda de 41 serventes. 

No artigo material para o arsenal de ma• 
rinha, eu encontro tambem a1gumas duvidas. 
Pede a admfoistração 9:686$690 para bandei-
1·eiros e correeiros. Ora, Sr. presidente, acho 

·t ... .. . t _J • • e . 
mm o amne1ro para oanaetras I re10 que nem 
tantas lemos nós perdido do anno passado para 
cá, que tantas bandeiras sejão necessarias fa"Zer : 
acho muitõ dinheiro para bandeiras! Talvez 
nn.o seja muito, mas o englobamento em que se 
acha o artigo-bandeiras-com correame1 talvez 
seja a causa de que en ache esta somma ex
cessiva. 

Pede mais o SI."., ministro pa:ra a pfficina de 
_polieiro 2:112$190: Sr. presidente; acl10 bas· 
tante dinheiro para a officina de polieiro : alli 
se fazem, é verdade, alguns moitões e cader
naes que sao necessarios oarn a nossa marinha 
militar ; mas lambem é verdade que moitões e 
cadernaes silo comprados ao estrangeiro, e que 
para esses mesmos que são fabricados no ar· 
senal vem das officinas o ferro, o bronze, etc., 
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. e que para as diversas officinas são consi
gnadas ..as sommas das materias que para ellas 
são precisas; na.o sei· pois em que é esta 
somma applicada na officina de polieiro. 

Pintura. Pede o Sr. ministro 10:872$000. 
Acho muita pintura, Sr. presidente, principal
rnent/ qmmdo nos devemos lembrar que já á 
paginas 14 e 15 deste orçamento S. Ex. pede 
para munições não pequena quantia ; debaixo 
desta rubrica devem ser feitos todos os reparos 
de calafeto, velàme, pintura das embarcações, 
etc. Acho muita pintura, e permitta a camara 
que repita as··expressões da Malagueta : que
remos mais mula que gualdrapa. 

Pede S. Ex. para o serviço de pedreiros 
11:505$570. Ora, me parece que neste artigo 
ha talvez algum erro typographico: eu repar.o 
que nos orçamentos anteriores vem uma ru
brica semelhante, não para o serviço de pe
dreiros, mas para o serviço da pedreira. O 
nosso illustre collega, o Sr. Rodrigues Torres, 
cujas luzes na materia muito me guião, apre
sentou-nos no orçamento este artigo, pedindo 
dinheiro para o serviço da pedreira; agora acho 
que S. Ex. apresenta o mesmo artigo, mas 
com o nome de serviço de pedreiros. ( O Sr. 
Mõntezuma dirige algumas palavras qite não 
ouvimos.) Diz o meu illustre collega, cujas 
luzes quasi sempre me se1·vem de pharol, que 
esta quantia é destinada para cavouqueiros, 
para polvora, etc. Não posso acreditar que seja 

· para isto, permilla·me o meu illustre collega 
que dUvide, e desejo que S. Ex. diga se ha 
algum erro typographico,; .. 

O Sa. JACINTHO RoQUE (ministro da nia
rinlia) :-. E' para pedreiros· que ahi se pede 
e!:lla quan lia ; ha outra verba sobre a pedreira. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Se é para o ser
viço de pedreiros, isto . · é, para trabalhadores, 
direi que já se acha consignada somma para 
isso ; S. Ex. pede em outro lugar as sommas 
precisas; não pode ser- para pagamento de tra~ 
balhadores, não póde ser para pagamento da 
cal, nAo póde ser para pagamento d'agua, etc. 
porque todos estes artigos estão calcuh1dos, 
fazem parte da quantia pedida para pedreirns, 
officiaes, materias primas, e{ê. Desejava ver 
este artigo desenglobado; se é para pedreira ou 
para pedreiros que se pede ·o dinheiro; mas se 
para o serviço da pedreira se pede 11:505$560, 
permitta-me S. Ex. aue eu diga que acho muito 
dinheiro. Quaes são âs materias ·primas que se 
gastll.,;, no serviço da pedreira ? Utensilios de 
cavouqueiros? Vêm das officinas do mesmo ar
senal; pa~amento dos éavouqueiros? Está de
signado em outra verba; alguma polvora ava• 
rjada? Vem da_s e~bar_cações que· entrllo no 
porto: algum bocado de madeira ou aig11m11 
amarra velha de piassava ? Pois para uma 
amarra velha de piassava· ou algum bocado de 
maàeira é preciso a se>mma de 11:ó0õ$560? 

,,. __ ,, 

· Ácho demasiada quantia! Além díslo, Sr. pre
sidente, qua~do chegar ao lugar compe~ente hei 
de apresentar a S. Ex. minhas humildes refle
xões, nno ácerca de um ou outr9 artigo desta 
verba, rnas sobre todos estes artigos, porque 
me parece que a fis. 14 e 15 desée orçamento 
está repartiçao se acha sufficientemente dotada 
para todos estes artigos. 

Mas não deixarei nesta parte de dizer alguma 
cousa ácerca deste artigo-material.-Supponho 
qt:ie desnécessario é conceder a S. Ex. a quantia 
de 17 4:165$460 que o Sr. ministro pede para 
comprá de materiaes, porque já a folhas 14 e 15, 
na verba munições navaes, entendo que são . 
incluídas todas estas despezas. . . 

Na.o deixarei as paginas 14 e 15 do orça
mento sem apresentar a S. Ex. a minha admi
ração, em ver que S. Ex. pe<lio sornma muito 
maior para munições navaes e de guerra do 
que aquella que havia pedido seu illustre ante
cessor o Sr. Rodrigues Tones. 

Em todas estas rubricas pede S. Ex. mais do 
· que os seus antece~sores : no orçamento de 39 
a 40 pedia o Exm. ministro de enUl.o para mu
nições de bo~a a quantia de 289:481$288. S. 
Ex. pede neste orçamento de 40· a 41, para o 
mesmo fim, a somma de 396:340$282, diffe
rença para mais 106:858$994; e note-se que 
S. Ex. pedindo neste orçamento a mesma 
somma concedida no vigente para vencimentos 
-pecuniarios1 dá hem a entender que a iorça se 
conservará no pé actual. No artigo munições 
navaes S. Ex. pede de mais do que o seu an
tecessor a quantia àe 4,5:813$489. Para muni
ções de guerra pede S. Ex. além da que obteve 
set1 antecessor, a somma de 2:910$820 ; emfim 
a . economia não parece a inclinaça.o de S. Ex. 

Vamos á rubrica-obras nacionaes.-Aqui 
nos pede S. Ex. a quantia de 13:026$976 para 
completar a somma que se pedio no ann~ pas
sado ; mas S. Ex. deve persuadir-se que a 
somma concedida para ditas obras no actual 
anno financeiro foi a que o poder legislativo 
entendeu necessaria para se finalisarem essas 
obras. Essas obras forão todas ermadas em 1883 
na quantia de 48:000$0001 como se vê do re
laé.orio do Sr. Rodrigues ·Torres (l~ o relataria), 
e esta somma foi concedida -'naquelle orça
mento: no· orçamento seguinte concedeu-se 
igual quantia pára o mesmo~ fim; depois ainda 
para as mesmas obras recebeu a intendencia da 
marinha a quantia de 28:040$000 ; ainda no 
orçamento que corre · recebe a marinha a 

somma de 13:053$950 para essas obras ; em
fim, tem•se dado em diversos orçamentos a 
somrna de 187:1018950 pnr11 obras ermaàas em 
188a na quantia de 48:0008000, e ainaa S, Ex. 
nos vem pedir mais a somma constante deata 
rubrica i 

Vejo ainda neste or9amento um arliso com 
o titulo de-despezas extraordinarlaa-, e na 
e~pecificaçtlo dos objectos vejo consistirem ellos 
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em trem de guerra, ou muniçoes àe guerra, ou 
petrnchos de guerra, .que é tudo a mesma cousa ; 
attenda a camara que .se pede nesta verba os 
fundos necessarios para a compra de caronadas 
e colub1·inas de diversos calibres e metaes ; 
ora, fazendo estes objectos parte do trem, ou 
petrechos, ou munições de guerra, deve sahir o 
dinheiro para sua compra da verba a fl. 14 e 15 
do orçamento,.· .onde S. Ex. pede para estes e 
outros objectos concernente~ a munições de 
guerra a quantia de 75:128$640. Demais, em 
1837 existião no arsenal de _marinha para mais 
de 800 contos empregados em trem naval e de 
guerra, sendo mais de 500 contos de trem de · 
guerra ; depofa o ministro respectivo fez muitas 
compras dos mesmos objectos: a tudo isto se 
deve reunfr os productos dessas officinas com 

· que tãnto .despende a nação, e os objectos que 
desembarcão dos navios que desarm~o: para 
que, pois, tanto dinheiro empregado em muni· 
ções de guerra ? E demais, nada sobeja de um 
anno rara outro ? Tudo se tem consumido em 
nossos combates de Cahy e Lag1ma? Que são 
essas famosas hale,lhas navaes, esses Trafalgar 
e Lepentes que consumira.o· toda a riossa mu· 
niçao de guerra ? E' misl_er que S. Ex. se pe· 
netre da necessidade de economisar a renda pu
blica. Não posso deixar de deplorar que, 
elegendo o povo para deputados a tantos juris
consultos, empregados publicos, medicos, sacer- . 
dotes, lavradores,. etc.; s6 se tenha esquecido 
de nomear para deputados a dous bons officiaes 
da nossa marinha militar; se tivessemos na 
camara dous babeis officiaes de marinha, o or
çamento desta repartiçno seria . esmerilhado 
como é esmerilhado o 01·çamento da guerra 
pelas notabilidades do nosso exercito de terra 
que têm assento na casa. Eu me sinto em 
grande vexame, quando me vejo na precisão de 
pronunciar-me sobre questões que são tão es
tranhas aos meus poucos estudos. Pela repar· 
tiça.o da marinha fazemos despezas enormes, no 
emta:nto, eu votarei por ellas quando S. Ex. me 
convença de sua necessidade. Todos os orça· 
menlos apresentados pelos illustres predeces
sores de S. Ex. têm vindo acompanhado por 
uma resolução nominal do pessoal da n·ossa 
ar~nada e repartições annexas : não sei qual 
seJa a razão em que fundou-se S. Ex. para 
apartar-se deste costume, e escassear-nos .um 
esclarecimento ·de que tanto carecemos. Desde 
que temos orçamentos, desde que temos repre
sentação nacional, é S. Ex. o primeiro ministro 
da corôa que apresenta o da sua repartição sem 
um tal documento. 

Tenbo apresentado as pequenas reflexões que 
me occorrem, e isto para excitai· a àiscussã.01 e 
obter do S. Ex. alguns esclarecimentos ~ue il
luatrem minha razio, e habilitem-me a poder 
votar aobre ealo objecto· com pleno · conheci
monlu deito, o por i1110 om boa conecioncia, 
talvez almla iorne a filiar 10 por ventu,·a a1 

respostas de S. Ex. me não satisfizerem, e então 
terei a honra de levar a]gumas outras conside
rações á ·presença de S. Ex. Termino como 
principiei, asseverando que darei á actual ad· 
ministração tudo aquillo que se me .provar ser 
indispensavel para manter a integridade do 

. imperio, a monarcbia :representativa e a paz 
publica; rogarei, porém, aos Srs. ministros que 
promova.o estes bens com o menor dispendio · 
possível, attendendo á penuria do nosso the
souro, ao atrazo e dividas da nossa lavoura, 
unica fonte da nossa riqueza. Todos os annos o 
povo vê com esperanças . reunir-se a assembléa 
geral ; todos os annos o povo espera ver o go
verno e os seus representantes abraçarem as 
ecc;momias ; porém acontece que em vez de 
econàmias se prodigalisa cada vez mais os di · 
nheiros publicos, as despezas crescem, e novas 
exigencias se fazem a um povo_ que vê sua la
voura em decadencia, seus generos em baixa; 
e sua divida sempre crescente .. 

Sr; presidente, asseguro a V. Ex. que as 
desordens do sul não me desacoroçoão; espero 
ver aos nossos irmãos do Rio Grande· voltarem 
ao seio desta patria que elles têm ll\o dolorosa
mente rasgado. Não me aterrão os dislur};)i(js 
do Maranhão : elles são de uma indole ta.e; hor
rorosa, que nenhum brazileiro civilisado sym
pathisará com seus perpetradores: todns as 
almas generosas, todos os corações patrioticos, 
todos os bons brazileiros cercaráõ aquella s 
hordas barbaras, e afogaráO o monstro da de-. 
vastação em seu proprio ninho. O que me 
aterra, Sr. presidente, é o nosso estado finan
ceiro, é a incuria com que todos os dias aug
mentamos as despezas, sem que a fonte da re
ceita possa fazer face a ellas; o que me as
sombra é o aspecto da banca-rota, com todo o 
cortejo de males que a acompanhão. Ainda é · 
tempo,· posto que um tanto tarde, de salvar o 
pai:,: : se lançarmos mil.o das mais rigorosas 
economias, o estado ficará livre do desastroso 
futuro que nos aguarda: se as .prodigalidades 
contínun.o; o Brazil está perdido. Salvemos 
nosso paiz, economisemos as rendas do es· 
lado. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Montezuma: 
. Ao§ 8º. Arsenaes. • • • 576:787$400 

Ao§ 10. Navios armados,. 
constando de 4,500 homens, e 
calculando-se para estes, se
gundo fôra estabelecido por 
approvação do corpo legisla
tivo em 1828: 

-----

1.º Vencimentos pecuniarios 
na razão de 8$553 mensaes 
para cada homem, somma an· 
nualmenle. • • . • • • 461:882$000 

2º. De munições de boca na 
razio de 98228, 25 mensaes 
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10 S~SÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1839 

para cada homem, somma an- · 
nualmente. • • • . • • 

su. De muniçO~s de guerra 
na razão de 900, 25 mensaes 

· para cada homem, somma 
annualmente . • . • • 

4º. De munições naváes na· 
razão de 9$678, õ mensaes 
para cada homem, somma 
annualmente •. . • • . . 

Somma •• 
A deduzir soldos de terra 

dos officiaes, praças àe rmmero 
e tro'pa, levadas aos artigos 
competentes • • • . • • 

498:326$500 

40:613$500 

622:639$000 -----
1,581:440$000 

144:982$080 
------· 

Lista dada para este artigo . 1,386:457$920 

Ao § 11. Navios desar-
mados, .contando com 800 
homens, e calculados os ven-
cimentos pecuniarios e mu-
nições de b~ca da ~esma 
fórma que para os nav10s ar-
mados, sem munições de 
guerra, e dando~se unicamente 
um · decimo da quantia con-
signada para munições navaes 
dos navios -armados, feita 
igualmente a deducção exarada 
no orçamento á pag. 15 de 
25:909$200 de soldos, etc.. . 62:614$160 

Ao § 18. Pharóes, conforme 
· as contas vindas elos pharóes 

de Cabo Frio, ilha Raza e 
lanchas de soccorro, cm 1837, 
as quaes só m o n t ã o a 

· 6:585$600, e fazendo-se. a de
ducçã.o que propõe a com-
missão • . . • . • . . 40:550$616 

« Paço da camara, 2 de Setembro de 1839. 
-.Montezuma. » 

O Sr. Jacintho loque (miniBtro da ma
rinlia) :-Todos os annos, disse o nobre depu
tado, crescem as despezas publicas, e não ap~ 
parecem economias, Isso aconteceria se todos 
os annos houvesie paz, ordem e tranquillidade: 
mas desgraçadamente todos os annos o Brazil 
tem motivos bastantes para augment11r a sua 
despeza 1 

Permitia-me o nobre deputado que eu faça 
algumas reflexões sobre o relato rio da com· 
missão, e depois responderei aos seus argu • 
mentos. ~ 

- A nobre commissao entendeu, e com justiça, 
que devia fazer economias ; porém a nobre 
commissão, como disse o nobre deputado, não 
tinha os dados sufficientes, e até o mesmo Sr. 
deputado allegou que · o ministro não _tinha _ 
a presentado a rel_açlo nominal_. A culpa na.o é 

do ministro nem da repartição da marinha, é 
talvez devida á economia do thesouro, porque 
para lá forão mandadas e· todos os. esclareci
mentos, e o thesouro não mandou imprimir, ou 

. por economia, ou por descuido. Apesar disso, 
logo que eu fui instruído desta falta, mandei 
imprimir e distribuir em ambas as camaras, e 

· estou persuadido que o forão, assim como os 
esclarecimentos necessarios para o exacto co
nhecimento da lei do orçamento. Não havia 
motivo para occultar, · e desejo muito que o 
nobre deputado se per,;uada que não é' do meu 
caracter occultar cousa nenhuma, principal-. 
mento em negocios de estado : logo, a com
missão não teve os dados precisos pat·a formar 
o seu calculo. Disse a nobre commissão, tra
tando da repartição.:- Esta repartição está . a 
cargo do ajudante do ministro .... - (S; Ex. lg o 
pareçer da commissão nesta parte.)- Parece á 
commissão que bastão dous empregados para o 
expediente do quartel genéral.-Não é assim.. 
Antigamente havia o almirantado, e depois que 
o Brazil passou a imperio, houverão ajudantes 
generaes, e houverao ajudantes de ordens e 
officiaes superiores : boje nàda ha; o seu ex
pediente é muito volumoso,. e eu queria que 
alguns dos nobres membros se l'iessem ao tra
balho de pessoalmente examinarem o serviço 
continuado que tem o quartel general. 

No corpo da armada encontra a nobre eom
missao a differença de 4 primeiros tenentes e 
3 segundos que não vêm no mappa addido ao 
relatorio. O quartel general dá conta simples
mente dos officiaes combatentes, mas a inlen
dencia apresenta de todos que tem de pagar. 
Eu mostro aqui as diffet·enças que a cornmis!:lão 
foi acertada em mostrar, mas que está equivo
cada. Existem estes tenentes .... ( O nobre mi
nistro apresenta e [g · uma relação indicando 
quaea erão os officiaes que a commissão a.cliou 
de ma.is no Tela.torio.) Eis-aqui (continaa) os 7 
officiaes que a commissao chama de mais, e 
que por isso fez a red~cção. 

No corpo de artilharia de marinha. a com
missão fez tambem uma reducção de 7 contos 
de réis, provenientes do calculo das etapes ; 
mas é porque a commissão calculou-as a 200 
réis, quando o calculo feito foi a 230. 

Quanto á reducção da intendencia, creio que 
se limita a commissão a 10:400$000. 

Tenho a dizer que aquella repartiçã@ trabalha 
consideravelmente e é a menos aquinhoada de· 
todas as repartições de fazenda.(Le o parecer da 
commiasüo.) Este ajudante foi pedido pelas 
autoridades da Bahia, e em consequencia disso 
foi nomeado ureio que pelo Sr, Trista.o. 

Jornaes de operarios, (L8 o pat•eoer.)-Nao 
me ,opponho directamente a semelhante re• 
ducça.o, mas faço as reflexões convenientes •. A 
nossa marinha presentemente 13slá reduzida a 
vasos pequenos, e creio que é a opinia.o adop· 
tada ; e. tendo-se de construir na Bahia uma 
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SESSÃO EM 2 .DE' SETeMBRO DE 1839 17 

~orveta e uma escuna, e no Pará . uma fragata 
que está em bom estado, e um bergantim ; e 
devendo-se nas outras partes, como em Per
nam bucd, continuar na architectara naYa1, e 
nM abandonar as embarcaçõcsi parece-me não 
ser conveniente a redncção de 28 contos de 
réisr porque naquelle anno financeirn será o 
proprio para se acabarem taes construcções, 
visto que se estilo aperfdçoando as r;nadeíras 
para esse fim. 

Quanto á reducç:10 de boca, o calculo fez-se 
exactamenle para 3,000 praças, e não é de 420 
réisr e sim proximamente entre 366 e 370,réis; 
mas vejo agora que esta eqnivocaçM vem de nào 
ter a commissão presenie as tabellas que eu 
juJguei estavào em seu poder, apresentando o 
calculo demonstrativo conforme \'.!.O augmcnto 
de preço no merendo, e assim mesmo feito 
pelo termo medio, conforme 5e compra para os 
armazens da naçao. 

Eu peço á nobre commiss~o para que re
flicta uislo. Quem tem uma casa de familia co
nhece a úifferença de preços de hoje ao tempo 
passado. 

Póde-se dizer que o governo, sendo com
prador em- grande, encont.rará mais barato; 
mas nao acontece a::;sim: porque o governo 
compra a credito, e nào cúm.prirido o seu con
tracto, sempre compra mais caro. Está além 
Jislo o ~.overno vendo-se na precis!'lo de supprir 
ás outrãs estações ; por isso mesmo que deseja 
economia, é que não quer que certos objectos 
passem por diffet·entcs mãos. A intendencia da 
marinha está com grande difficuidad,~, po;-que 
daqui vila viveres para o Rio Grande, Santa 
Calharina, Maranhão e Pará, e ainda mesmo 
pagando-se o frete em que o coin111el'cio ganha 
muito, c.orn este methodo o governo ganha 30 

. por cento. Logo, é ~mpratica vel que seja pro
veitosa hoje a reducção da commissao. ( O 
nobre m-inistro [é, o pa1·ecer.) 

Emquanto ao Maranhão, o governo pensa 
que está ua carencia de mais de 20:000$ para a 
conclusllo do pharol 1 e. disso tem peças offici~es. 
( Torna a ler o pare<x,r na parte relat-iva ao 
p!iarol do Pm·á.) 

Muito se necessita deste pharol, e se chegar 
a conseguir o seu levantamento no lugar mar
cado, collocando-se duas barcas-boias nos 
principaes bancos, que fação sign,aes aos nave
gadores, teria esta provincia um melhoramento 
muito consideravel, não só em. riqueza e in
dustria, como em popuhtção : talvez eu não 
possa calcular bem a que estado poderá chegar 
sua fortuna! Ha pouco foi daqui um novo 
inspector de marinha. encarregado lambem de 
reconhecer o local do pharol, e informar das 
vantagens deste e da collocação das barcas-boias, 
do que deverá dar imrnediatamenle parte. 

Dcs~ci'.11s cxlraordinnl'Íl\S, N\lsln \ll\l'le fei a 
co111m1ll~no 1mm ru1hw\~l\o 1lc :15 contos, 'l'nlvez 
11upp11iut11m 1111u cith•:; 1loapu;,,at1 uxlr1\0N1imwins 

TU.Ili Ili 

seria.o as chamadas eventuaes; porém as des
pezas extraordinaL·ias que Q governo conta são 
aqu~llas que se têm feito desde já, e qne não 
havia autorisação: porém a necessidade é a Jei 
~µprema. No Rio Grande comprárão-se em~ 
barcações e em Santa Catharina ; acaba-se de 
comprar uma barca de vapor na Bahia, e que 
deve estar proxima do Maranhão. Eis as des
pezas que o governo julga indispensaveis. Ainda 
temos outra a fazer de maior considerar.ão e 
' d ~ ' e a e compra <li:! barcas de vapor. O governo 
precisa comprar ao menos mais quatro barcas 
de vapoL·. 

Está provado que nn.o se deve fazer reducçllo 
no quG pertence a despezas extraordinarias. De 
Sa~ta Catharina acaba o presidente de pedir 
mais embarcações menores, e que se o auto
risassem compraria duas que lá se acha.o : o 
governo n!lo autorisou a comprar, porque 
mandou-lhe daqui duas embarcações, e duas 
boas lanchas artilhadas, ql;le com as que lá 
esU:1o serão sufficientes : mas no Maranhão se 
fizerllo compras. No Rio Grande se fizerão· 
compras de hiates, e estãO dous tratados. 

Vou agora responder aos de:iejos do nobre 
deputado. Disse o nobre deputado que lhe pa
recia impossivel que ainda hoje os 41 serventes 
não seja.o substituidos pelos escravos. Lisoogeio
·me com essa idéa, e muito mais porque o nobre 
deoutado não antecioou a minha opinião. 

I, IL , • 

Ordenei que se despedissem do serviço, mas 
entendendo o inspector do arsenal e intendente, 
e representando que estes serventes não só 
faiem o serviço dos a1°m<\zens onde sã.o muito 
babeis, c-01110 fazem o serviço e zelo de patrulha 
de noite; nno podião sct· despedidos reoenlina
menle, porque nem ha soldados para 'tal se~
viço . 

Quanto ao numero de indivíduos quC: ha nas 
officinas, lembrarei ao nobre deputado que este 
numero não consta pela maior parte de offkiaes, 
mas de aprendizes e sub-aprendizes. No ar
senal de marinha ha muitas divisões e classes: 
as officínas deste at·senal ul\o servern sómente 
para o desempenho do serviço nacional, mas 
tambem de escola : é destas officinas qne sahem 
os rapazes pai-a os differentes estaleiros, porque 

· é reconhecido que os officiaes e mesmo man
dadores do arsenal àe marinha são muito me
lhores do que os que ha fóra. Nno é portanto 
ta.o crescido o numero como parece, attendendo· 
se sómente. aos ãlgarismos: no arsenal de ma· 
rinha ha operarias desde um tost/lo até o maior 
salario que alli se paga. 

Achou o nobre deputado exces;iva a quantia 
de 9 contos de réis para bandeiras : entretanto é 
facto que o bandeil'eiro tem muito que fazer: o 
seu trabaibo não se limita sómente ás ban
deiras nacionaes. Não ha marinha. de guerra que 
nno lenha l'egimento de signae;; : cada embar
Cíií.-i'iO, S{:jC\ grande ou pequena, ha de ter o nu-
~ 3 
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IS S:ESSÃO EM 2 DE SETE,YlBRO DE 183H 

mero de bandeiras necêssario, e esta despeza 
não póde ser feita com menor quantia. 

Quanto aos pedreiros, devo dizer que elles 
não são do numero do~ destinados para as 
obras novas decretadas pela camara, porém são 
operarios empregados no_ arsenal de marinha 
para os reparos necessar1os. Por ex~m plo, . o 
mar invade.o arsenal, e destróe a muralha 1á. 
feita : é. necessuio reparai-a : é neste trabalho 
que são empregados estes pedreires, e para isso 
deve-se comprar cal, tijolo, etc. Hoje se acha 
um telheiro quasi cabido, porq_ue o cupim es-. 
tragou as. madeiras : em conseguen_cia deste 
estrago está se transportando a tanoar1i:L pa\·a o 
edificio feito para a casa forte ; logo que o ti-ans
porte estiver concluido, será necessal'io repa1·ar 
o telheiro, e nesto trabalho vai ser empregada 
uma parte dos pedreiros que se pedem na ta. 
bella. 

Pelo que respeita ás munições de boca, 
já e:ic.pliquei que o augmento de preço faz 
augmentar a quantia pedida pua fazer face 
a esta despeza. Ora, o· augmento de preço é 
tno claro e tno visivel, que não carece de ex-
plicação. . 

Póde talvez entender-se que as mumções na
vaes ficão de uns annos para outl'OS em estado 
de servir : é um completo engano. A maior 
parte, ou quasi toda a força de marinha 
consta de vasos de guerra, armamento e 
munições navaes. As munições nanes não 
são como moveis de uma casa, perfei
tamente guardados e tratados com todo o 
cuidado; as munições navaes são sujeitas a in
tempel'ies, principaimente as de apparelho. Um 
navio que chega desarmado tem uns poucos 
de annos · de servjço ; deste navio podem 
gua1·dar-se cabos fixos e outros principaes do 
apparelho ; m3s o serviço que já lêm pl'estado 
junto com o tempo que se demorão nos ai·
mazens, faz com que fiq11em em tal estado que 
na.o podem applicar-se se1,1:to pua estopa ou 
outras cousas, menos para a applicação que já 
tiverão, E os Srs. deputados que qufae!'em 
n)e\hor certificar-se do que acabo de dizer, rli
rij!lo-se ao arsenal de tnarinlia, que está aberto1 

e convencer-se-hão da exaclidl\o do que acabo 
de referir. · 

Quanto a dizer-se que já se deu dinheiro 
para as munições de guerra que meu antecessor 
pedio, parece-me que ha equivocação do nobre 
dep·utado ; o meu antecessor pedio o din11eiro 
neeessario para artilharia e nãO para munições 
de guerra, no que ha alguma differença. A 
nossa esquad1·a hoje· não é composta de 
navios grandes, nós temos muita artilharia e 
muito bem conservada para navios grandes, 
como náos e fragatas, mas nao ·para ber
gantins, escnnas e brigues escunas. Quando 
entrei no minislerio acbei já ~ncetado um 
conlraclo para mandar buscar á. lnglatel'r!l 
essa artilharia de que carecemos. Não conhe-

cendo porém a opinião da camara, suspendi 
por ora a concl usllo deste contrato para não se 
ver o governo novamente em conflicto de ,faltfi:r 
aos seus contractos. 

O Sr. Lima e Silva. deseja que o Sr. mi
nistro informe á canura qnanto o governo paga 
aclualmente por etapes, e quauto pagou no se· 
mestre passado. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 
« Para levantamento do recife do porto do 

.Ceará, segundo a planta que para isso apre· 
sentat- o engenhefro encarregado de levan
tal-a, 12:000$.-Lima Sucupira. >> 

O Sr. Rego Monteiro, teado -sido infor_mado 
por diversos engenheiros de qu~ a quc1ntia de 
40 contos não é sufficiente para se obter uma 
machina de excavação com. a força necessaria 
p:ll'a se empregar com vantagem no porto de· 
Pernambuco e oulros portos do norle; e es
tanàe convencido de que a verdadeira economia 
consiste não em gaslar menos, mas sim em 
gastar proficuamente, isto é, gastar de modo 
que o dinheiro empregado pt·oduza o fim a qu_e 
se dirige, e não <lue fique inutilisado, propoe-se 
a offerece1· uma ~menda augmenlando este 
qL1antilativo. Espera que acamara dê favoravel 
acolhimento a esta sua emenda, tanto mais 
quanto é este o unico melhoramento material 
que pe4e a provincia de Pernambuco, melho
ramento em que se falia desde o anno pas
sado. 

O Sr. Montezuma !-Tive a honra de apre· 
sentar á casa uma emenda que se acha sobre a 
mesa, e esperando que S. Ex. emitta a respeito 
della a sua opiD,ião ; porque, se fôr favorave! á 
minha emenda;· desnecessario set·á que eu a 
explique, e dê as razões em que se funda ; e se 
S. Ex. não concordar com ella, terei de apre:. 
sentar as razões em qne a fnn,lamentei. De 
proposito fiz nesta occasião aquillo que ordina· 
riamenle nn.o coslmno fazer, isto é, apresentei a 
minha emenda sem expôr previamente as ra
zões em que me fundo. 

Portanto, foliando eu pela ordem, peço a 
V. Ex.,. Sr. presidente, que h1.1ja · de convidar o 
Sr. mínislt·o para tomar a minha emenda em 
consideração. Na minha emenda não offercço 
bases novas, mas sim as n:1esmas bases adap
tadas em 1828, p1·opostas pe)o Sr. Diogo Jorge 
de Bt·ito na occasião de apresentar o or<}amento 
desse anno, . bases e calculas approvados pelo 
corpo legislativo. Se taes bases forem adoptadas, 
desnecessario será roubar tempo á camara com 
meu discurso. Assim, se a V._ Ex. pa1ece justo, 
espero que convide o Sr. ministro a ernittir a 
sua opiniao ácerca da minha emenda, e que 
consinta que eu falle depois, no caso de ser a 
opinião de S. Ex. desfavom vel d ndopç:110 da 
minha emenda. Se S. EK. julg,u• convunicntu 
esperar até amanhã, espe1·arci lumbom p11rn 
expôr as razoes cm que mt fundei, 
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SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1839 19. 

O Sr. Jacintho Roque (mini'.stro da marinha): 
- A base segundo a qual foi calculado o pre
sente orçamento é a n1esma dos orçamentos 
anteriores. 

Quanto á emenda declaro desde já que não 
apoiarei em minha consciencia emenda alguma 
que trate de reduzir principalrnente a quantia 
pedida para munições de boca e soldo das gnar· 
nições. Entretanto tomarei em consideração a 
emenda: e responderei amanhã. 

O Sn. MoNTEZGMA :-Entfio peço a palavra 
par~ fallar ::1manhã depois do Sr-. ministro. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 

e( P1ra compra de uma barca de excavação 
e seu custeio, afim de ser e111pi·egada no me· 
lhoramrnto do porto de Pernambuco e nos 
mais oortos do imoerio 60:000$.-Reao .lJfon· . . " 
teíro. >> 

O Sr. Coelho :-Pe<:h a pahvm para s\1s-
- tentar as emendas que a commissão julgou 

conveniente propôr ao orç!'.lmenlo em diseu:Ssão, 
e para. expend~r as razões em que e1las se 
fundão. 

A commissão se vio muito embaraça.da na 
confoíçãO deste orçamento, po1· isso que as pro
postas do governo víerno despidas de lodos os 
esclarecimentos, embora o Sr. mínistro nos 
diga que, depois que lhe constou que já estava 
na cam}1ra o projecto de orçamento, mandára 
imprimír as tabellas explicativas: nem eu, nem 
a com missão recebeu taes tabellas. 

A primeira emenda reductiva impugnada por 
S. Ex. é aque1la que diz respeito aos empre
gados no quartel general. A commissão re
gulou-se para propôr esta emenda, pela quantia 
votada para o serviço do quartel general, e 
consultou a tabella respectiva; mas nenhuma 
razão achou 1 da qual pud<::sse concluir a utili
dade desta maior despeza. Disse o.Se. ministro 
que esta repartição tem relação com todo o 
corpo da armada : não posso seguir esta opi
nião: o quartel genei-al só tem a seu cargo o 
expedienle1 registro dos officiaes da armada1 

guias e oulros trabalhos desta natureza; mas 
não a correspondencia activa e directa com a 
força naval do irnperio, a qual deve ser desem-

. penhada pela secretaria de estado. Dcmuis, 
julga a commissão que não é conveniente con
ceder ao Sr. ministro autoridade para aug
mentar quando quizer o numero de empre
gados em uma repartição que não lem organi
sação regular. Depois que o Sr. ministro marcar 
o numero de empl'egados .que deve ter esta re
partição, e lhes fôr marcad0 o ordenado conve
niente, então poderá pedir os empregados que 
j11lgnr necessarios para o desempenho do ser
Vi\:o, rnas nunca de modo que este numero seja 
iwldlni<lo. Pot· isso os membros da commissào 
OKIC\11 ruíolvidos II Rllslenlnr n Rnn emenda. Em 
011h,1 l'111ltw~no nhnh111 1\ cmum,l\~(\.O os v<mci4 

mo11tm, ,lo 7 11llltd1u,li 11111 f ó), por iasu tiuc, 

comparando o quadro da officialidade da ar
mada fonta ao relatorio do Sr. ministro com o 
numero de officiaes para que· na ta'bella im
pressa se pedem fm1dos, vê-se que este nu
mero excede ao existente de 7 officiaP.s. Ho.ie o 
Sr. ministro explicou que estes officiaes existem, 
mas que não são combatentes, e sim ernpre· 
gados em differentes commissões. A cornmissão 
não o podia adivinhar, e o seu equivoco nasce 
da imperfeição <los mappas, nos quaes cumpria 
que se tivessem distinguido os combatentes dos 
não combalentes. A' -vista porém da explicaçãO 
de S. Ex., a commissão eslá dispostA a resta
beleeer a so111ma pedida pelo governo. 

O nobre ministro tambem não comién1 na 
reducção proveniente de a com missão calcular a 
200 réis e não a 230 a etape de cada uma praça 
do corpo de arti1haria de inarinha. A cominissão 
insiste nesta reducção. Quando se tratou aqui do 
orçamento do ministerio da guerra, forão regu· 
ladas a.::; etapes a 200 réis e as forragens a 400 
réis : ora, nlío é justo que a artilharia de ma· 
rinlia fique percebendo vlntagem maior do 
que a tropa de linha. 

A respeito do§ 7º, que trata das intendencias, 
n commi.ssão fez urna observação fundada na 
leL O mt. 46 da lei de 8 de Outubro de 1833 
impõe ao governo a condição de reformar estas 
intendencías, coinprehendido o augmento de 
ordenado, sem exceder jámais ás despezas vo
tadas para estas repartições. Eu desejo saber 
como é que o governo cu rnp re o preceito da lei, 
e se quando determina tal ou tal empregado 
para uma intendencia que 1·eforma, tem em 
vista se a de~peza fica dentro do limite marcado, 
ou se manda verificar o melhoramento do or
denado sem attenclet· á clausula da lei. 

Outra obseevaç/lO fez a commissão no seu 
relatorior e é que no anno, passado se pedfra.o 
despezas unicamente para um hospital de ma
rinha na côrte1 e que neste anno se pedem 
despez:ls para dous hospitaes. Desejo saber se 
existe ho5pital da marinha na Bahia, e se se 
fazem desp~zas com elle; e neste caso a razao 
porque no anno passad·o se nao pedia uma con
signação para este hospital. 

A. maior redncçri.o proposta pela commissno 
diz respeito ao § 10-navios a1·mados.-. Neste 
paragrapho reduzio a commissão as sornmas 
pedidas para munições navaes, de boca e de 
guerra. A commissão nllo teve base alguma 
sobre o modo porque forão orçadas est9s des~ 
pezas. Ella vio que na tabella se calcula com 
8,000 praças, numero igual ao do anno pas
sado, e se inclue a despéza com o vencimento 
da tropa, ma_rinhagem, comedorias e soldo 
das tripolações: ora, debaixo desta rubrica de 
despeza já vinha incluída a comedoria dos offi
ciaes que não têm rações a bordo. 

· O SR. MINISTRO DA MARlNHA :-Têm. 
O Sa. COELHO:-· Então recebem duas vezes, 
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uma em dinheiro e outra em generos. A com
missão tinha subtrahido a officia1idade, e por
tanto fez a conta das muniçoes de boca só
mente para os inferiores, soldados e mari
nhagem. E' por isso q•-1e se ngta differença 
entre a base tomada pela comm1ssno, e. a da 
proposta.· A base que a commissão entendeu -
dever adoptar foi na razao de 310 réis para 
cada praça. A commissão julgou tJUe se devia 
dar para as 3 mil praças decretadas na lei a 
mesma somma qne se deu no anno passado 
para igual numero de praças. 

Eu creio que todos estes calculas se fazião 
com muita facilidade, se adoptassemos o me
lhodo anteriormente ,eguido, regulando o oi·ça
mento segundo o numero de navios que têm 
de ser empregados no seniço, incluído no cal
culo a officialidade, guarnição, fornecimento, 
munições de guerra e de boca, fardamento, 
artilharia, apparelho, etc. ; e calculando..;se 
·assim a despeza que faz cada uma praça : deste 
modo, quando o corpo lêtisJativo decretasse um 
certo numero de praças, multiplicado este nu
mero pela despeza de cada uma praça as:;im 
calculada, conhecia-se immedialamente o com
puto total da despeza da força que se decretava. 
Em 1828 foi admittido este modo de calcular, 
e a emenda do Sr. Montezuma foi feila debaixo 
desJesprincipios. Não porei duvida alguma cm 
approvar esta emenda, esperando que seu autor 
a desenvolva melhor para declarar o meu voto; 
mas entretanto que o· não faz, P.stou resclvido a 
insistir no calculo da comrnissa.o. 

Pelo que respeita a pharóes, a commissãO 
propl!e a diminuição de ó contos de réis. A 
commissão dá a razão desla reducça.o, e é que 
no orçamento que rege está decretada a som ma 
de 10 contos de l'éis para repa1·os e custeio do 

-pbarol da ilha de Sant'Anna no Maranhão; e 
que nãc, lhe parece nece.ssal'io fazerem-se re
paros e importar o costeio todos os annos na 
somma de 10 contos. O nobre ministro disse 
que tem documentos pelos quaes se conhece 

. qtte a exigenci& é muito maior ; porém taes do
cumentos não chegarão ao conhecimento da 
ccmmissão. A commissão examinou as quantias 
pedidas para os pharóes do. Rio de Janeiro, e 
vendo que erão muito mais diminutas, sendo 
aliás estes pharóes o.s primeiros do imperio1 não 
póde annuir á exigencia do governo nesta 
parte. Faça o nobre. ministro a despeza com 
esses reparos, e se depois · ]he faltar dinheiro 
pa~a a conc~us!lo delles, recorra ao corpo legis
lativo .. Nas despezas extraordinarias propoz a 
comm1ssao a reducça.o de 95:760$ pedidos 
para compra de petrechos de guerra. O Sr. 
mini~tro impugnou tambem esta suppressn.o, 
~efinm~o o que são despezas ex.traordinarias e 
1mprev1stas; mas de todas as razões e da defi
nição que deu S. Ex., não tirou a commissrio 
a consequencia de que este dinheiro era desti
nado para comprar caronadas e coluhrinas. 

Direi mesmo a S. Ex. que quando · sê faz o 
calculo para a força naval, .entra t9do o muni
ciamento de boca e de guerra; ao menos é 
assim que farão grganisados os orçamentos an
teriores, que tivcrão por base a tabella apre
sentada em 1828 por Diogo Jorge de Brito. 
Ora, parece que a quantia consignada par a 
a compra de polvora, munições de guerra, etc., 
é sufficiente., ainda que seja necessario empregar 
alguma parte desta sommà em caronadas ou. 
colubrinas. 

Depois de ter justificado as reducções da 
commissão, farei uma breve observação sobre· 
a duplicata que pareceu encontrar-se no .orça- · 
mento, dizendo-se que debaixo da rubrica-mi;t~ 
nições navaes-se comprehendia a compra d_e· 
materias primas, que, . sendo mannfacturadas, 
se hão de necessariamente converter em muni
ções navaes. Ha artigos nos arsenaes que não se 
podem considerar como munições navaes.; lal 
é o casco dos navios cujos materiaes consistem 
nas madeiras de construcção, pregadurns, ele. A. 
commissào não póde portanto concordar com 
os Srs. que julgão haver aqui duplicata. .• 

São estas as reflexões que tinha a fazer êm 
resposta ao Sr. ministro. 

O SR. Mrn1sTRO DA MARINHA :-Foi muito es
tranho para mim o não se terem distribuido na 
casa as. tabellas que mencionei ; isto talvez seja 
falta de impressão; eu darei as providencias 
para que se distribua.o na casa; e entretanto es .. 
pero que a- nobre. commiss[o aceite as ta
bellas que teuho a ho.nra de lhé offerecer. • 

O SR. PRESIDENTE:- Se não ha quem falle, 
devo consultar a camara se juiga a maleria dis
cutida. 

O Sr. Montezuma. (pela ordefn) :- Sendo as 
tabellas de summa necessidade, e não as tendo 
nós_ recebido, nem a commissãO, como acaba 
de informar o digno relator della, que disse até 
que a commissão se vê na necessidade de res
tabelecer a quantia de 2 contos de réis que 
tinha supprimido, tudo por falta destas tabellas, 
que nos cumpre examinar; e esperando que o 
nobre ministro tenha a bondade de formar o 
seu juízo sobre a emenda que _apresentei, ·eu 
rogo a V. Ex. me permitta que eu falle amanha. 
depois de ouvir o Sr. ministro. 

. Sr. presidente, a minha emenda não tem 
verdadeiramente por fim outra cousa mais do 
que fixar uma base sobre a qual assente com 
clá1·cza e simplicidade o 01·çamento da repar
tiçfl, da marinha. Estou persuadido de que S. 
Ex .• ornará em consideração que o orçamento 
de uma repartição tão complicada como. a da 
marinha não se 1·eduz a um simples calculo 
arithmetico, que é preciso mais alguma 
cousa, que é preciso que o espirita de ana
lyse entre na fixaçlio das despezas, no exame 
das neqessidades, e depois no tlslabelecimento 
dos meios indispensaveis para occorrer a ellai:i, 

-• 
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e que as bases sobre qne nssenicm. esles-cãF-âos navios ·c1esarmádos. Creio que os venci-
cu'los seja.o tn.o claras que aslejno ao alcance de m entos do pessoal destes navios, a nllo haver 
todos os Srs. depulndos q1rn têm de emittir o alguma irregularidade na nomeaçllo dos com-
seu voto sobre a mnterin. J,;lo 6 tanto mais in- mandantes, que estejão á testa destes vasos 
dispensavel, quanto 11n.o existem no corpo le- desarmados, devem montat· a 23:087$600, em 
gislalivo o!'ficiacs tio mnri11iia e pessons proíis· " ·t. de 25:909$200. • 
sionaes, e quanto aliM, todos os Srs. deputados 
têm de votnr sobre n mntcriu. E' isto o que lem 
irabalhado para conseg11il' a França e a Ingia
terra, e no que, na 111inhu opinião, a fogla
terra tem sido rnai~ feliz em obter o resultado. 
Ora, qrrnndo apresentei emenda, só tive por 
fim suscitar uma clisc11ssl'lo sobre este ohjecto 
para ver a opinião do gabinete a respeilo 
rlr,lin. c:::!.n. nnt1r-.l'\. n hn~n. N'110 nrlnnf·o; nr'"11"\ 6 C::.-11f'F~-
Ul;iJ~. üG (.1,.\,,,1;:l~V Q. J,JU;::,,Ç \,jU~ Cl,.'-',Vt/ll.:..l •LJU.V V ..;11.1..&.LL-

ciente, o Sr. rnini,;tro ex penderá a sua opinião á 
camara, que a tomará em consideraç:10, e de
terminará 1111m base, lomando assim notave! o 
anno d~ 1839 por eslc grande melhornmento no 
orçamento da 1m1dnha. Eis o que pretendo com 
a minha emenda, que eu desenvolverei: mas 
para desenvolvei-a é indispensavel que o Sr 
ministro diga a sua opinino. Se S. Ex. aclopta a 
emenda, para que g:nslar lempo á camara, e 
ronbar-lhe a allt•tH;no com este desenvolvi-

' mento? Se a nno udoptar1 ver-me-hei na dura 
necessidade de offcrccer as considerações 
que tive para apresentar n emenda. Or,~, S. Ex. 
já teve a bondade de tlixcr, sem declarar a sw1 
opinião, qne nmanhn. l.onrn1·ú em consideração o 
objeclo da emenda; ó clnro pois 4ue devo 
tambern fnllar nmn11lin, e nno hoje, até porque 
o meu disCUl'SO 110.0 RCl'I\ puhlicado amanhã, e 
por conseq11c11cia 11c111 pôde resultar de en foliar 
hoje_ a utilidade· do scrL•111 amanha conhecidas 
as idéas que cu ur11illi:::se hoje. Portanto, de 
novo peço ao S1•. p1·esidenle que haja de dis
pensar-me de lallnr hoje, dando-me a palavra 
amanha. depois (fllC o Sr. ministro tiver a bon
dade rle exprirnít· n s111, opini~o a respeito da 
base que adaptei, que é u mesma que o Sr. 
Diogo Jol'ge do Brito adop(ou cm 1828 para o 
orçamento aprcsc11lndo pelo honrado e illus
trado almirante o Sr. ,Josó Mal'ia de Almeida. 

Espero t::imbem q11e o S1·. ministro me cs
c1areça amanha. a rc~pcito do pharol da ilha 
Raza e lanc:hões cm pt·egndos naquelle serviço, 
em cuja despeza ha urna cliffcrença muito no
tavel. Hoje se pedem 12 contos de réis quando 
em 1837 se pedira.o G contgs, segundo consta 
das contas apresentadas á casa. Sendo eu então 
ministro da corôa, recordo-me que estas contas 
forão apresentadas em gabinete, e que nellas se 
calculava a despeza em 540$ por mez : ora, 
este calculo, comparado com a -consignação que 
ora se pede, apresenta em resultado uma diffe-
rença de cento por cento, pouco mais ou menos. 
Eu queria que S. Ex. me dissesse -se ha 
algum motivo para este cxtrnordinario aug-
mento. 

Desejo lambem que S. Ex. me esclareça 
1:mh1•fl umn vNhll quo é digna de attençtto : fallo 

O SB. PRESIDENTE declara que a materia fica 
adiada. 

O Sr. ministro se retira com '3.S formalidades 
do costume. 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta de um officio; 
em que o senado participa que receberá amanhl!. 
pelo meio dia a commissão encarregada de re
querer a fusão. 
• O mesmo Sr. secretario dá conta tle oUll'O 
ofíicio, em que o Sr. Ara11jo Vianna participa 
que eslá de nojo pela morte de um filho. 

O SR. ANDRADA M,\CHADo requer que so 
mande desanojar. 

A camara decide pela affinnativa. 

O SR. PRESIDENTE :-A orde111 do dia para 
amanhã .... 

O SR. GoNÇALVES MARTINS peq~unla se a ma· 
teria está adiada, e se nflo está, p1irq11c 11fln ~ti dú 
a palavra a quem a .tem, m1 no caso t!e nilo 
haver quem falle, a razão porque se nno 
vota. 

O Sr. :Montezuma observa, pela ordem, que 
µ lembrança do Sr. deputado devera ler si<lo 
apresentado. antes da sahida do Sr. ministro ; 
mas depois que esta sahida se verificou compre 
que a rnateria fique adiada, tanto mais quanto 
ha para isso motivo muito importante, qual 
aqnelle de o Sr. mini:Strn mandar distribuir 
pela eamar~ as tabellas qne sa.o necessat·ias 
para seu esclarecimento, e da comrnissuo, que, 
não lendo lambem conhecimento dessas ta· 
bellas, não teve bases sobre o que assentasse os 
seus cal cu los. Accrescenta a neces:;idade de 
ouvir a opinião do Sr. ministro a respeito da 
base que estabelece a sua emenda, ou da 
adopção de qualquer outra que a camara haja 
de preferir ; pois qne sem base não é possi vel 
votar sobre um orçamento tào complicado, que 
envolve uma despeza de não menos de perto de 
3 mil contos, 

O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia 
e levanta a sessão ás 2 horas da ta1·de. 
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Sessão ero 3 de Seteinbro 

· PRESIDENCZA D9 SFL ABAUJO VIANNA 

Sul\nrAP.Io.- Expediente.-Orrle1n do dia.-Pa
quetes de vapor.- Orçamento da..,marinha. 
Discursos dos S1·s. Rezcnde, mínfrtro da ma
rinha, lJfontezuma e '1'or1·eiJ. 

A's 10 horas da mo.nha. faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depn· 
tados, abre-se a sessão, lê-se e rq;provn-se a neta· 

. da antecedente. 
Falta.o com causa participada os Srs. Encar

nnção, Cajueiro, Torreão, Luiz Cnr1os, padre 
Monte, Sebastião do Rego, Cinlra, José Gon
çalves Martins, Gomes de Cê~ mpos, Vianna, 
Bustamante, Alcibiades, Alcuntara. Assis Mas
carenhas, Carneiro de Campos, Floriano de 
1'o1edo, Rodrigo e Souza Franco ; e sem ella o 
Sr. Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SEcRETAmo dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios: 

Do ministro do imperio, em data de 30 de 
Agosto u1timo1 parlicipando qne naque1la data 
se expedira aviso ao presidente da provinda de 
Sergipe para se proceder â outra eleição de de
putados á assembléa geral na p1·esente legisla
tura, nomeando-se de novo os respecLÍ vos e lei-
tores, visto ter-se declarado nulla a que se fez.· 
-Fica acamara inteirad.i. 

Do mesmo ministro, remeltendo a copia do 
decreto de 22 de Abril de 1836, com a das 
condições com qnc foi conlr::iclaclo com a casa 
de João Tarrand Thomas o serviço de paquetes 
de vapor, segundo lhe foi requisitado por ordem 
desta camara.-A, com missão de cornmercio. 

· Do acfoal ministro dos negocios estrangeiros, 
o Sr. Caetano Maria Lopes Gama, em qne par
ticipa que o 1·egente em nome do imperador 
llouve por bem, por dec1·eto do 1 ° do corrente 
mez, nomea1·o ministro e secretario de estaria 
dos negocios t:slrangeiros.-Fica a camara in-
teirada. · 

Do actual ministro do imperio, o Sr. Manoel 
Antonio Galvão, parlicipando que o regente em 

· nome do imperador, por decreto ào lº do cor
rente, o nomeára ministro e secretario de es· 
tado dos negocios do imperio.-Fica a camara 
inteirada. · 

Do actual ministro dos negocios da justiça, 
o Sr. Francisco Ramiro de Assis Coelho, parti
cipando ter sido nomeado . pelo regente em 
nome do imperador, . por decreto do 1 º deste 
mez, ministro e secretario de estado dos ne· 
gocíos da justiça.-Fica a camat·a inteirada. 

Do actual ministro da fazenda, o Sr. Manoel 
Alves Branco, fazendo igual participação.-O 
mesmo destino. 

Vai á terceira commíssão de fazenda o re-

-
qnerimento de José Francisco Gonçalves , e 
outros. 

São apresentadas por parte da com missão de 
rcdacção e são approvadas as tres segllin tes 
resoluções: 

1" .. u A assembléa geral legislativa resolve: 
<< Artigo unico. Fica approvada a pensão au

nual de 300$, concedida por decreto de 26 de 
Janeiro deste anno, á menor Eliza Vaz de Pinho 
Carapcba, em remuneração dos serviços pres
tados na guerra ue Panetlas e Jacu1pe por seu 
pai, o fallecido capitão José Francisco Vaz de 
Pinho Carapeha, incluído na mesma pensão 
o meio soldo que a pred:ta menor esta per· 
cebemlo. 

cc Paço <.la camara dos deputados, em 3 · de 
Se!crnbro de 1839.-José Cesa1·io de 1'Jú·anda 
Ribeiro.-Joaqidni 11iarcellino él,e Brito. » 

2''. u A assemhléa geral legislativa resolve: 
« Artigo nnico. O governo fica autorisado a 

pagar a Antonio Ferreíra Soulo 1 e outros, hei·· 
deíros do fallecido Antonio Ferreira Souto, da 
provincia da Bahia, conforme a senlença pelo 
mesmo obtida em ultimo julgado, a qm::mtia de 
1:9,50$, valor de 65 cavallos, que ao dito finado 
forão tomados para o serviço do exercito pacifi- • 
cador naquella µrovincia. 

<( Paço da canrnra dos depntados, em 3 de Se
teu1 Lro de 1839.-J. Cesa-rio de jJfranda Ri
befro.-J. Jl(, de Brito. >, 

3". << A assembléa geral legislativa resolve : 
11 Artigo unico. Fica approvada a pensão an

nnal ele 200$, concedida a Manoel Teixeira da 
Silva, por deéreto Lle 22 de Outubro de 1828, 
ern remuneraç:10 dos serviços a bem da orpem 
pelo mesmo p1·estados na provincia das Alu
gône. 

« Paço dil camtUh dos deputados, 3 de Se
tembro de 1838.-J. Cesario de .Miranda Ri
belro.-J. Marcellino de B1·ito. 1, 

Lê-se e é julgado objeclo de deliberação para 
imprimir-se o seguinte projedo e parecer da 
comn:1issão de pensões e ordenados : 

ir, A commissão de pensões e ordenados exa
minou o requerimento e documentos de D. Rita 
de Cassia Rõdrigues, e D. Josepha Leonisa 
Rodrigues, filhas do tenente-general Manoel 
Jorge Rodrigues e D. Maria da Conceição 
Rod L'igues, como cessionarias de seus pais pelo 

· qne pertence aei3 relevanlü:,simos serviços de 
s;:·11 fallecido irlllão o capitão Jeronymo Hercu
lano Rodrigues, morto gloriosamente no Pará; 
pelejando contra os rebeldes a prol da integri
dade do imperio, as quaes requererão uma 
pensao ao governo, em recompensa de taes 
serviços; que lhes foi concedida, e que a· mesma 
commissão julga que deve ser app1·ovada, para 
o que offerece a seguinte reso }ução : 

e< A assembléa gernl legislativa re::;0lve : 
(( Artigo unico . .[i,íc::r-approvada a pensão. an

nual de 240$ a cada uma das filhas do tenente
gener..11 Manoel Jorge Rodrigues, e de D. Maria 
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SESSÃO EM 3 .DE SETEMBRO DE 1839 23 . 
dá Conceição Rodrigues, D. Rifo de Cassia Ro-

· drigues e D .. Josepha Leonisa RC\drigues, con
cedida pelo governo por decreto de 17 de 
Agosto de 1839. - · · 
·> << Paço da cnmara dos deputados, 3 ele Se
tembro de 1839.-J. lJtl. Carneiro da Cwiha. 
-M. L Cavalcanti.- Gomes da Fonseca. )> 

., Participão os Srs. deputados Joaquim Fran-
cisco Vianna e Francisco Gomes de Campos 
que não podem comparecerá sessão de hoje.
Fica a camara inteirada. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discnssão adiada sobre o parecer 
da cornmissào tle commcrcio á.cerca das mo
dificações feitas no contracto com a companhia 
de pàquett!S de vapor. 

E' apoiada a seguinte emenda : 
« Fica elevada a consignação a 18:000$ 

mensaes, e a companhia obrigada a cumprir as 
condições estipuladas no primefro contracto.
Oarnefro da Ou.nha. » 

O Sr. Ferreira Penna. :-Não obstante haver 
a eommissão · descdpto as principaes~ circum
stancias deste negocio no refatoria junto ao pro
jecto em di~cussão que s~ acha impresso, julgo
me ainda obrigado a accrescentar algumas ex 
plicações ás qne forào hontem dntlas por me11 
illusfre collega o Sr. Gomes de Campos, mór
mente por ter observado que um nobre depu
tado a quem muito respeito, sendo de uma 
província do norte, e por isso mais particular
_mente interessado na prospe1idacle da empL·eza 
dos paquetes de vapor, impugna as modificações 
que o governo fez ultimamente nos respectivos 
conh·actos. · 

Ao meu nobre collega (o Sr. Pat1la Candido) 
que em primeiro lugar perguntou qmies erão as 
garantias que a companhia offel'ecia para o 
exacto cumprimento do contracto, 1·esponderei 
que1 além de ser isso do seu particular inle· 
resse, porqlle a não progredir a empreza leria de 
perder os avultados capitaes já empregados, 
achão~se no contracto de 31 de Mai·ço de 1837 
expressamente estipuladas as condições, que 
para esse fim se julg:un.o necessadas. Exami
nando-o, conhecerá o nobre deputado qne a 
companhia, tendo depositado no thesouro 
10:000$ em apoiices, está sujeita a perder 
em certos casos essa somma, assim como 
a pogar não pequenas multas pelas demoras 
que houver nas partidas dos paquetes, e a 
perdel' finalmente os favores concedidos se não 
cumprir as condições, que devem durar 10 
~noa · 

Passarei agora a examinar as objecções offe. 
reciclas pelo nobre deputado de Pernambuco (o 
Sr. Henriques de Rezende) dirigindo-me pelos 
apontamentos que pude tomar, visto que o seu 
discurso ainda não se publicou no jornal da 
casa, e espero ser aàvertído quando omitta ou . 

aítere casualmente alguma de suas observa
ções. 

Entende o nobre deputado que não se devem 
approvar as alterações requeridas pela compa
nhia, por isso que excessivos favores já lhe 
forão concedido!:ô ; mas eu observo que além da 
consignaçno de 8:000$ prestada pelo thesouro 
( cuja insnfficiencia se reconhece hoje), não ·se 
lhe concedeu outro privilegio ou favor que se 
possa reputai· excessivo, attenta a magnitude da 
empreza. Os paquetes gozão sim dos privilegios 
das embarcações de guerra, e para a descarga 
têm preferencia a qualquer outra ; mas nem 
por isso deixa.o de estar sujeitos á fiscalisaçno 
das _alfandegas, e á policia do porto a que to
carem. 

Tambem notou o nobre deputado qne o ar
tigo relativo aos direitos do carvão de pedra é 
equivoco, podendo por isso dar lugar a extravios 
em pl'ejui:zo da fazenda publica. A commissão 
foi a primeira a reconhecer esse inconveniente, 
posto que n!.io tenha razões para suspeitar da 
boa fé dos directo1·es da companhia, e por isso 
incluio no seu projecto um artigo substitutivo, 
qne lhe parece de fücil execuçno, e muito sum~ 
·ciente para remover todos os inconvenientes, 
pois que mnitQ bem se porler·á saber quantas to
neladas de ca1·vão consome a companhia an
nualmenteJ pata deduzir-se da consignação do 
thesouro a quantia equivalente aos direitos que 
se deveria.o cobrar na data do contracto. Es
pero, portanto, que o nob1·e deputado fique sa
tisfeito nesta parte. 

Deu o nobre deputado a entender que só de
pende de approvação da· assembléa o artigo 
que eleva a consignação pecuniada; mas eu 
persuado-me que e mesmo governo tem di
versa opini!l.o, porque no officio didgido á ca, 
mara · nenhuma excepção fez ; e se consulto 
outros actos anteriores, observo que já na reso
lução de 15 de Outubro de 1836 o corpo legis
lativo estabeleceu certas e determinadas condi
ções para este contracto, não só marcando o 
praso de sua durnçào, mas tambem indicando 
como porto de escala o dé Jaraguá, na provincia 
das Alagôas. 

Se outras companhias, como a de Nictheroy, · 
não lêm cabido (disse o nobre deputado), como 
nllo ha de prosperar esta que gosa tantos fa
vo1·es? Orn, eu não estou bem informado do 
estado aclual da companhia de Nictheroy, nAo 
sei mesmo se tem tido lucros taes que possa.o 
segurar a sua existencia por muito tempo ; mas 
por algumas informações particulares, . consta
me que a par do privilegio exclusivo que obteve, 
diversas outt·as razões mililao ern seu favor. 
Além dos numerosos passageiros que diaria
mente embarcão · da côrte para a cidade de 
Nictheroy e vice-versa, não deixão de ser lucra
tivas as viagens para os portos de Campos ~ de 
Santos, porque entre e11es mantém eat~·eitas re· 
lações commerciaes con;_i o Rio de Janeiro, o 
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que certamente não acontece. a. :résp~ito do 
Pará, e de outras p1'.ovincias para onde navegão 
os paquetes. Demais, lenho _1rnvido que e~la 
companhia, além de pode~ dispensar agencias 
e deposilos em muitos dos portos onde to_ca.o as 
ba1·cas, póde fazer não pequena _economia em
pregando lenha em lugar do carvão de pedra,· 
o que tambem não éºpossivel á dos paquetes. 

Impugna ainda o nobre deputado as preten
ções da companhia, porque duvida da realidade 
dos prejuízos por ella allegados ; mas tanto por 
mim, como· por meus illustres collegas da com
missao, declaro que ficamos perfeitamente sa
tisfeitos nesta parte com os documentos apre
sentados. Não se limitarllo os directores da 
companhia a allegar seµs prejuízos, mas apre
sentarão cópias autbentic.as de seus livros, cuja 
e:x:actidão foi verificada por uma commissão, 
composta de ciuadaos de reconhecida probidnde 
e intelligenciá, qunes os Srs. Francisco Cordeiro 
da Silva Tol'res, . Antonio Joaquim do Co.uto e 
Domingos Carvalho de Sá, cujo parecer pot· es· 
cripto se acha entre os outros papeis ; e ainda 
quando fosse licito negar fé a documentos de 
irrecusavel evidencia como estes, quando ti
vessemos razões para desconfiar da boa fé dos. 
directores, bastaria para convencer-nos da ver
dade, o. facto constante e notorio· de se ven· 
derem com rebale as acções da companhia. 

Quanto aos fretes que o nobre deputado taxa 
de excessivos, direi que; nM tendo os paquetes 
por priq_cipal objeclo o transporte de grandes 
volumes, para o que lhes falta.o os necessarios 
commodos, porque o carvão occupa muito es
paço, levão apenas algumãs encommendas, cujo 
frete, ainda que não seja modico, é de alguma 
sorte suavisado pela presteza da entrega. Sendo 
as mala~ de cartas conduzidas por conta do go
verno, deve a companhia tirar ·o seu principal 

. rendimento do transporte de passageiros e da 
commissão dos dinheiros remettidos de uma 
pat·a outras províncias, mas nem poL' isso pa
recem exorbitantes as quantias que ella exige, 
conforme a tabella que aqui apresento. · 

Tabella dos preços ôe passagem, incluindo 
comeda rias, vinhos, etc., a bordo dos paq ueles 

·de.vapor: 
Do Rio de Janeiro a Bahia 100$ na camaru. 

» Maceió 120$ » 
» Pernambuco 140$ » 
» Ceará 170$ » 
» Maranha.o 200$ ,, 
» Pará 220$ » 

Passageiros á prôa pagão dois ter~os dos 
preços acima. . 

Prelos no convés pagão uma quarta parte. 
Cri,mças de 2 até 12 annos pagão sómente 

a metade das passagens acima. · 
Já se vê portanto que estas passagens não 

excêdem muito ás dos navios de véla1 onde, se-. 
gundo se me informa, paga-se ordinariamente 

80 a 100$ para Bahia, de 100 a 120.$ para Ma
ceió, etc., nl\o entrando ainda em liaha de. 
conta a differença que póde haver quanto aos 
commodos, a incerteza e demora das viagens,. 
que prejudicão grandemente as operações com
merciaes, etc. 

Descobrio o illustre deputado mais uma in
j11stiça ou ínconveniente nas alterações feitas 
pelo govemo, porque dá-se effeito retroaclivo ao 
artigo qne elevou· a consignaçãt? de 8:000$ a 
14:000$, mas cumpre votar-se que o thesouro só 
tem pago duas viagens dos paquetes, e que a ter
ceira foi comprehendida 110 novo contracto, por 
ter sido feita depois que a companhia dfrigio sua 
representação ao governo, expondo que lhe era 
absoluta~ent~ impossível sustentar a empreza 
com as condições anteriores. 

. 1\Iém das objecçõt!$ a que me tenho refet·ido, 
tambem se increpa de corlo modo a compa
nhia, notando-se para obter o contracto soube 
ella fazer ·grandes promessas, a cujo cumpri
mento se t·ecusa agora. Nao duvido que houvesse 
·nisso muita facilidade : mas quando a compa
nhia prova que enormes erros se commetterão 
em todos os calculos desta empreza, quando 
têm falhado suas esperanças a respeito da 
gran~e concu~rencia de passageiros· com que. 
contava 1 pede a equidade que se façtlo no con-

. tracto as modificações que forem razoaveis, pois 
que da inteira ruina desta associação nenhum 
proveito púde resultar ao p&.iz. 

Disse finalmente o nobre deputado que não 
se deve de maneira alguma diminuir o numero 
das viagens, embora se augtinente mais· a con· 
signação do thesouro, e já neste sentido foi of- · 
ferecida uma emenda. 

A_,.,commissão lambem estava inteiramente 
de accordo com e~la opinião, mas observou que, 
tendo o governo exigido q11e houvesse ao menos 
um paquete de 20 em 20 dias, e prestando-se 
a isso a companhia, posto qlle com difficuldade 
o mesmo governo desistia de tal intento, por 
atlender certamente no accrescimo Lle despez,t 
que haveria de 92:000$ pol' anno. Além dislo, 
occorre que uma das haL·cas foi depois con
tractada pelo mesmo governo para fazer uma 
viagem mensal -ao Rio Grande do Sul, e não 
conviria desvial·a deste destino, attentas as 
aclnues circumslancias daquella prnvincit,. 

Parece-me, senhot·es, tel' dito qmrnto é ne· 
cessurio,. além dos d_ocumentos que se achão 
sobre a mesa, para sustentar o Dt'Ojecto da com
missa.o, ao .qual ella se lembra ~penils de accres
centar uma emenda para que os paquetes sejilo 
obrigados a condm;ir gratuitamente os dinheiros 
reinettidos pelo governo. Sei que não é pequeno 
sacrificio que se faz com esta empreza, rnas a 
camara conhece que ainda maiores silo as van+ ' 
tagens que ella offerece ao paiz, e que um_a .taJ. ;, .. 
despeza é do num~ro daquellas que os governos \f 
fazem em beneficio da commodidade pul>lica, 
da industria e d~ civilisaç!lo, sem terem em· 
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SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1830 25 
vista um immediato interesse pecuniario. Ella 
pois decidirá se, depois de se haverem experi
rnPnbnn OS 1>ffoitos nP nm~ rap1da ~Ort•P.,:,pOn• 

dencia entre a côrte e as. provincias, devemos 
privar-nos delle talvez por muitos annos. 

A discussao fica adiada nela hora. O Sr. mi
nist~o da marinha é intrÔduzido com as for
malidades do regimento. 

SJ!,;GU.NDA PAH.T~ DA UKU]!;M UU DIA 

Continúa a discussão do orçamento da ma
rinha, com as emendas apoiadas na ante== 
cedente sess:10. · 

O Sr. Rego Monteiro pede e retira a emenda 
que offerecêra, e substítue peia seguinte, que é 
apoiada: 

cc Para melhoramento do porto de Per
muubuwu, iudu::;a uma ban.:a de excavação. e 
seu custeio, 60:000$. 

O Sr, Peixoto de Alencar offerece como 
sua a emenda que acaba de retirar o Sr. Rego 
Monteiro. 

E' a seguin~e, que é de novo apoiada: 
« Para a compra da barca de excavação e 

seu costeio, parà ser em pregada no meÍhora
rnento do porto de Pernambuco e mais portos 
do imperio, 60:000$000. >} 

O Sr. Rezende:-Tem sido costume· nesta 
casa, quando se quer fazer cahír qualquer dis
posição, amplifical-a, fa.zendo-a extensi\'a a ou
tras províncias, talvez em circumstancias di
versas. Se pois se quer fazer cahir essa consi
gnação para o melhoramento de Pernambuco, 
se se quer rnesmo que esse porto caia, e que 
com elle caia a cidade do Recife, como tem 
cabido a de Olinda, o meio é este. Mas eu op
pôr-me-hei a essa emenda do nobre deputado 
pelo Ceará, porque sobre o porto do Recife ha 
muitos annos que se trabalha; têm-se levan
tado plantas, tem-se feito orçamentos, e ulti
mamente ahi esU10 sobre a mesa os mappas 
e planos de engenheiros com as informações 
e rela~orios de outras pessoas da sciencía, e é 
sobre taes dados, que essa consignaçllo é pedida. 

Senhores, o porto do Recife, pat·a sõr com
pletamente melhorado, necessita d., execução 
de um plano mui vasto, para o qual, nem os 
nossos meios acluaes pecuniarios nos hnbilitno, 
nem megmo está definitivamente demonstrado 
que o resultado corresponderá aos fins que se 
tem em vista : entretanto a necessidade urge, e 
dos ultimas officios do presidente da província, 
apoiados no relatol'io do engenheiro Boyer, 

· consta que as ultimas cheias que tiverão lugar 
· · este anno, achando a bacia diminuida pelas 

. :r,ovas edificações que se têm feito na direcça.o 
(i_ d~:· rua da Aurora para Santo Amaro, e em 
·'"'. outras, encabeçando por um ponto e acarre

tando arêas, fizerão que o banco crescesse al
gumas polegadas mais, de maneira que, se 

TOMO UI 

desde já se lhe nao acudir, uma segunda en
chente dos rios póde cerrar inteiramente o 
porto. 

Ainda em meus dias aquclle porto admitti3 
navios como o S. Caetano, cujos mastros ser
virão vara a náo Med1iza : mas hoi~ e:aleras de 
um c~rto porte sao obrigadas a· ficir no La
meirtl.o, expostas nã.o só ao furor do máo tempo, 
mas até a serem presas de corsarios e piratas. 
Nesta emergencíã concord:10 todos os- enge
nheiros, em que o remedio é applicar uma po
derosa machina de excavaçlio, a qual terá de 
continuar em exercicio periodicamente para 
c~nservar sempre o fundo: é esta uma parte do 
plano geral de melhoramento, a unica de pos
si-:rei execuçao nas circumslancias actuaes, e 
cujo resultado é mais immedíato. 

Sendo isto assim, como adoptar a emenda 
ào nobre deputado ào Ceará ? Senhores, eu me 
n:10 opponho a que se concedao consignações ás 
outras provincias, eu não sou o que aqui apre
sento mais espirito de provincialismo, não; é 
verdade que sou pernambucano, e se amo ao 
i3razil, é porque Pernambuco está no Brazil ; 
se e1le estivesse na Asia, eu amaria a Asià; 
mas torno a dizer, nem por isso sou bairrista : 
se me opponho a certos pedidos, é porque elles 
não assentão sobre base alguma, nem planta, 
nem orçamento.Por exemplo, pedem-se 20:000$ 
para levantar o cáes do Ceará conforme a 
planta que apresentar o engenheiro, àe 
maneira que desde já fica approvada uma 
planta que ainda: nao existe. De que têm ser· 
vida essas consignações assim dadas? De nada : 
ou as obras não se fazem, ou fazem-se de ma
neira que se perd~m: pedirM-se, e se mandárão 
estabelecer boias no Maranhão: e qne é dessas 
boias? O mar as carregou, porque fizera.o-as ta
manhas como grandes toneis, que apresentavao 
uma resistencia enorme aos vai-vens das aguas, 
gastárão·se os arganeos, ou como se elles 
chamo.o, e tudo foi-se. Eu vi no porto de Ne,v
York que as boias er!'!o páas ou traves pintadas, 
que presas por uma ponta conscrvno-sc a 
prumo, e não apresenta v!lo quasi resistencin 
alguma, porque as aguas se cscorreg11vno facil
mente. Concedamos essn consigno~a.o p1ua o 
porto de Pernnmbucq, que .cm geral é o porto 
do cinco províncias, como o do Rio de Juneil'o 
o ó dns pz•ovincins do Minas, Goynz, Malta• 
Grosso e outros, A pt·ovindn do P<!rnarnbuco, 
que, sem roccbcl' pensões para seus íllhos, cons
tanlemenlc sangra-se em apoio da )egalidade 
nas provincias irmãs (apoiados), tem necessi· 
dade de que se conserve o seu porto, como 
meio para poder continuar a prestar ào B.razil 
inteiro esse apoio e esses serviços. Eu "'qto' pois 
pela consignaçã.o restricfa ao porto de. Pern~m
buco, visto que tudo se não póde fazer ?-. u~ 
tempo. De que servifia pôr º1:11~ pepta .~q:u~, 
uma trave acolá, uma talha ãlh_? Na~a ~~ c9n· 
cluiria e tudo seria perài.do: acudamo-s· ao . que 

4 
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mais urge, depois iremos a outras obras, e 
áquellas provin~ias que podem . esperar um 
pouco mais: nosso estado de finanças· nos força 
a isto. · 

O Sa. MoNTEZUMA : - Sr. presidente, eu 
bontem pedi a S. Ex. que-- houvesse de· emittir 
seu parecer ácerca da minha emenda .... 

O Sr. Jacint~o :Roque. ( min~ro da 'Jna
nflha,) :- Comquanto muito respeite as luzes 
do Sr. deputado, todavia permitta-me elle que 

· eu discorde da sua opinião, por ju)gar que .sua 
emenda não preenche os fins a · que nos pro
pomos nas actuaes circumstancias. Respeito, 
como digo, as luzes do nobre deputado, assim 
éomo as autoridades de que se servio dos in-

. signes fallecidos officiaes da marinha, Brito e 
Dantas ; mas tambem respeito quanto é pos
sível as luzes e capacidade do meu digno e il
lustrado antecessor : foi elle que organisou o 
orçamento em discussão, por isso que eu não 
tive tempo sufficiente para isso ; e como este 
orçâmento em tudo preenche, no meu entender, 
os fins para que foi organisado nas actuaes cir
cumstancias, e põe o governo · no estado de 
cumprir religiosamente com seus . deveres, 
rogo ao nobre deputado que se persnada que 
em tempos mais bonançosos apoiarei suas lu
minosas reflexOes. Devo ainda manifestar á 
camara que, não tendo eu nunca formado or
çamentos,_ nem te~po tive para isto, é muito 
provavel que me separe um pouco de tudo 
quanto tenho visto hoje. 

O Sr. :Rodrigues 'l'orres (pela ordem,):- O 
nobre ministro acaba de· dizer qne este orça
mento foi por mim organisado: é de mister que 
eu dê algumas explicações a este respeito. O 
orçamento da marinha costuma ser organísa.do 
na contadoria da marinh?., debaixo dos dados 
que dá o ministro, isto é, o numero de praças 
que deve haver 110 anno financeiro para o qu::11 
se faz o orçamento ; depois deste dado é orga
nisado o orçamento na contadoria da marinha, 
e depois sujeito á revisãO do ministro respe
ctivo; depois de revisto e reformado por clle, é 
mandado para o tbcsouro afim de sei· impresso 
e apresentado á camat·a. 

O nobre ministro pois nllo está bem infor
mado: nAo fui eu que organisei o orçamento ; 
sómente apresentei a base sobre a qual deve ser 
organisado o orçamento. Quando sahi do mi
nisterio não tinha ainda a contadoria da ma
rinha remettido o orçamento para ser por mim · 
revi~to e assigaado ; por consequencia eu não 
posso responder .pelo orçamento tal qual se 
acha Qrganisado; por isso entendi dever dar esta 
explicação, afim de ·que qualquer engano que 
· se possa descobrir neste orçamento me não 
possa ser attribuido (apoiados): todavia eu pre
tendo sustentar a . mór . parte das disposições 
-deste orçamento , não terei mesmo. receio de 
entrar em alg_umas _explicações, e dar a razn.9 

de algumas addiçoes, de alguns augmentos que 
neste orçamento apparecem, e que fotão con
testados pela illllstre commissão de . marinha e 
guerra, de quem faço o melhor conceito, mas 
que me parece nao ter tido os dados e esclare
cimentos necessarios para poder emittir seu 
parecer sobre este orçamento .com toda a cla
reza, com· toda a exactidã.o, com todo o conhe
cimento de causa que se ex.ige em trabalhos 
desta natureza.· · 

O S~. PRESIDENTE convida a deputaçãO que 
tem de ir ao senado saber o dia e hora da 
reunia.o da assembléa geral â dirigir-se ao seu 
destino. 

O Sr. Monte.zu.ma: - Sr. presidente, em 
outr~s occasiões eu tenl10 pedido á camara que 
haja de desculpar-me o tomar .parte nas dis
cussões ; mas--hoje vejo-me na necessidade de 
pedir toda a benevoleucia da camara, porque é 
uma materl'I tão arida, tão pouco propria para 
ser tratada por um jurisconsuJto, que não póde 
este deixar de ver-se muito embaraçado, e 
mesmo commetter a)guns erros. Instado pela 
qualidade de representante da nação na crise em 
que eu julgo que se achrto as_ nossas finanças, 
não posso deixar, sem faltar aos meus deveres, 
de fazer algumas observaçôes s;obre o orça
mento da marinha, afim d~ conseguirmos al
gumas_ reducçaes. Faço com isto, Sr. presidente, 
úm serviço ao meu paiz ; ainda mesmo que 
não consiga obter todas ac; reducções que pro
ponho, creio que, excitando a altenção da 
camara afim de tomar em consideração as 
economias que apresenta a minha emenda, 
juJgo que ou este anno ou o anno que vem 
algum beneficio pode1·á obter a naQllo a este 
respeito. 

Principial'ci pol' dur uma idón snccinla dn· 
quillo qne enhmdo que devo ser um orc:,1m1cnto. 
Eu nl\o cxpcmlcrei illéll!I minhns, f11í lmscn1• C\ 
definiçll.o 1111 cclchro obra de Dupin, ,111nndo 
encanogado pelo governo frnnccw. <lo h- exa
minar o estado cm qne se nchnvno ns diversas 
reparliçocs na Inglalcrrn, npresuntou o rcsul
taclo d<.• seus tr·nhulhos. Este colcluo escripto1• 
diz que o ot·çnmcnlo de umn 1•ep1irtiçtto com• 
plicada corno a da marinha nfta pódc ser con
siderado um simples mecanismo <le contabiJi
dade, mas sim, exige-se duquelle que tem a_.-, 
seu cargo organisar um orçamento desta nata- .. ·_;:. 
reza todas as condições de ordem e methodo\''.\. 
Este esr.riptor entende ( e eu submetto minh,i : :, ( 
opinião_absolula!Jlente á sua), este escripfor en~LL.>· 
tende que para um orçamento se tornar P.el'rr/') 
feito, ou ao menos approximar-se alguma couª~t:<:; 
da perfeição, deve ser o fructo de um espi_rifq((" ,-:. 
de analyse tal, que, referindo cada especie .ctt;~,,-;.·' 
despeza á unidades, possa. conseg1.1ir · umà/dF ~. : 
visão geral e particular a mais vantajosa '-.~Mh•.::.:· ·' 
telligivel. E' preciso que as bases de üót_ilrã;::· .. ,, 

l:,al~o sejão por tal fórma fixadas 'é apç~~i}: :: 
. . •. ~ . <· .. ~ _;?"~':· • ;.~-
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tadas em tal ordem, que facilmente conheça.o a 
utilidade das despezas: ainda mesmo aquelles 
que não são da prnfissão. Sendo isto assim, e 
concordando completamente com esla opinião, 

, examinei o orçamento do ministerio da ma
rinha, e creio que não farei injustiça alguma 
aos e1npregados que o organisarão, e ao membro 
do poder executivo que o approvou, dizendo 
que elle nã_o offcrece as condições exigidas por 
todos os escriplot'.e§, e muito principalmente 
por este que acabo de citar, para que um orça
mento seja considerado perfeito, ou ao menos 
approximado á perfeiç~o. 

Senhores, Dupin faz um elogio ao governo 
inglez pela simplicidade com que se organisão 
naquelle paiz os orçamentos da marinha :
tudo depende de uma base, diz este escriptor, e 
esta base essencial, simples e ciara, é appro· 

. vada pelo corpo legislativo, nem podia deixar 
de o ser. Eu, Sr. presidente, cotno tenho de 
formar sobre este principio uma especie de cen
sura ao meu nobre e illustrado collega pela pro
vincia do Rio de Janeiro, ex-ministro da repar
tir;ao da marinha, peço a camara que me dê li~ 
cença para citar as proprías palavras deste es
criptor a tal respeito (lé) :-Tout dêeout d'-une 
eeule base cssen#elle et sur . laguelle l'autorité 
legislative a seule le d1·oit de prononcer.-Aquí 
lemos,' pois, que) segundo a opinião deste sabio, 
deve o orçamento da marin11aser fundado parn 
sua cl::ueza em uma unica base, base que elle 
chama essencial, e esta não póde deixar de ser 
previamente approvada pelo corpQ legislativo, 

. a quem só pertence pronunciar um juizo sobre 
ella. 

Senhores, esta condição exigida pelo celebr~ 
Dupin lambem havia entre nós ; ella existio até 
o orçamento do anno passado. S. Ex. o Sr. 
ex-ministro da marinha pot· seu mero arbitrio 
alterou esta base sem consultar o corpo legisla
tivo, sem uvresenl.a1· as razões fundamentaes em 
que apoiava sua opinio.o. Eu tratarei desta ma
teria, pm•a dar algum methodo ao meu dis
curso, quando trahll' da emenda que propuz ao 
a1·t. 10, 

Começàrei, Sr. presidente, po1· declarar á. ca.
mara que concordo com a maior parle das 
eme'ndas ofrerecidas pela illustre commi:;sD.o : 
na.o c_oncorào porém com alguns de seus cal-

.. _ culos, por me parecer que a illustre commissno 
não só não adoptou a base já detel'minada por 

\-,, Jei para .os orçamentos da marinha, mas mesmo 
:·t'.":"julgo que a illustre commissa.o na.o tomou base 
/f{;~Igúma; pelo menos pelo que hontem pude 
:,,:\f~çolligir do discurso do honrado deputado pela 
, ·'!i~fvr9vincia de Santa· Catbarina, que fallou sobre 
f:,;'.f,~~~-trabalhos da_ commissão, vi que a illuslrecom
. .,, '111lS$ãO . não trnha adoptado base fixa . 

. ;,,:~il~pm as minhas emenda~ e adaptando eu al-
, "~gq~~)~_l?_emendas da comm1ssão, venho a dar 

/:\o~~--~ repartiçao da marinha 2,662:691$001, 
<- :~- :~~tfetânto que a commissão dá para esta rc-
, . . . ' . . . 

partição 2,834:389$581 ; havendo a differença 
entre aquil!o que eu proponho e o 'que propõe 
a commissào de 171:698$580. A minha pri
meira emenda é posta ao § 8° do orçamento, 
cuja rubrica. é -arsenaes-. O governo pede 
7 86:269$830,a com missão propõê 7 49:842$830; 
eu proponho 575:787$400: a razão da diffe
rença entre o que proponho e propõe a com
missão versa em que eu deduzo a quantia dada 
pelu commissão a quantia de 174:105$430, que 
no orç,unento se acha consignada para materias 
primas. Hontem, Sr. presidente, já o meu 
nobre e digno collega pela província de S. Paulo 
(o Sr. Alvares Machado) apresentou as razõesc 
que tinha para eliminar do orçamento . ~sia 
quantia de 17 4:105$430 : o meu nobre e digno 
collega e amigo procurou mostrar, como com 
effeito mostrou, no meu modo de ver, que, con
~edida esta quantia, haveria uma perfeita du
plicata no· orçamento da marinha ; duas vezes 
se daria portanto uma quantia para muterias 
primas. Eu, Sr. presidente, recordo á camara 
que nos outros orçamentos ha uma grande dif
ferença a este respeito : todos os ministerios 
anteriores ao de 19 de Setembro pedirão 
sempre muito menos para materias primas : 
no orçamento de 36-37 pedirão-se 24:000$ ; 
no orçamento de 87-38 pedirão-se os mesmos 
24:000$ : no orçamento de 38-39 pedirão-se 
os mesmos 24:000$ ; no orçamento porém de 
39-40 pedirão-se perto de 300:000$, e no or
çamento actual pede-se 17 4:105$430, donde se 
vê que a alteração que appareceu feita pela · 
administração de 19 de Setembro nao se lí
mitou a elevar ao duplo, ao triplo, mas eleyou 
a mais do decuplo a somma do que se havia 
pedido para o mesmo artigo de despezas nas 
administrações passadas ; não se contentou pois 
o illustre gabinete ue 19 de Setembro, que 
nunca desperdiçou, nunca despendeu além àas 
forças e faculdades nacionaes, com uma ni
nharia, ou augmento ordinario do quadruplo, 
mas foi procurar além do decuplo a quantia 
que em sna sabedoria devem pedil' para ma• 
terias primas ! 

Eu, Sr. presidente, com estas minhas pa
lavras não desejo censurar a administração 
de 19 de Setembro ainda mais uma vez ; 
não desêjo igualmente censurar a adminis
tração actual de continuar a pedir a exorbi
tantissima somma de 174:0008 em duplicata 
para materias primas; sómente o que pretenáo, 

· senhores, é arredar a uaçã.o, quanto fôr pos
sível) desse abysmo em que necessariamente a 
mergu1harM despezas tão exorbitantes, quando 
lemos objectos importantíssimos com que des
pender sommas enormes. O Sr. ministro da 
marinha, na sessão de boatem, já resalvando 
esta censura, e respondendo ao nobre deputado, 
meu digno amigo por S. Paulo, disse que se as 
despezas augmentavllo annualmente, era porque 
tambem as circumstancias em que se achava a 
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nação peiorav~o todos os ~nnos : a posiç~o po
litica do Brazil, poucG mars ou menos; disse S. 
Ex. diversificava1 as crises uniM-se umas ás 
out;as, por consequencia era indispensavel que 
se despendesse tambem maior somma. Mas eu 
peço licença a S. Ex. para observar-lhe que sua 
reflexllo ni.\o póde ter applicaçào ao objecto de 
aue se trata: seria necessario que S. Ex. mos
t~asse primeiro que na.o havia nas consigna
ções dadas para a repartiçM a que preside 
somma alguma onde pudessem ser. compre
hendidas as despezas para que pede 17 4_:000$ ; 
era necessario tambem que S. Ex. demonstrasse 
que a_ nação_~eiorava na razão em qi:e a som~a 
por elle pedida augmentava, e por fim que ella 
era indispensave1. 

Senhores, eu me persuado que quando um 
ministro àa corôa tem àe susientar seu orça
mento deve começar por demonstrar a neces
sidade da despeza, e o espirito de economia e de 
methodo com que· organisou o seu orçamento, 
esperando que depois appareção a~ observações 
contrarias. Indigno é pois dos ministros da 
corôa collocarem-se, como de emboscada, es
perando que votemos nesta casa ás cegas por 
quantias ta.o extu.ordinarias, e que ás- cegas of
fereçnmos duvidas aos Srs. ministros da corôa. 
Não só os trabalhos da camara pouco permittem 
taes exames, mas ainda é púuco proprío da 
tribuna a analyse de cifras; finalmente, me pa· 
recc ser muito consent::meo com a dignidade do 
gabinete principiar elle por expôr os motivos 
com que tem de sustentar o seu orçamento: no 
entretanto V, Ex. hontern observou que o orça
mento da repartição da marinha, que absorve 
sommas enormissimas, ia passando sem dis
cussão, se se não instasse com o Sr. ministro 
désse sua opinil\o sobre as reducções offerecidas, 
e principalmente sobre as minhas emendas ; 
hoje V. Ex. ouvio, e toda a camara, com es· 
panto, as insignificantes informaçOt!s dadas 
pelo nobre ministro a respeito da moralidade 
das sommas exigidas no orçamento: nenhuma 
comparaç!l.o se fez entre um artigo de despeza, 
nenhuma razão se deu que justificasse o me
th1Jdo seguido pelo governo, de modo algum se 
demonstrarã~ as necessidades publicas na 
época em que nos achamos. Por ventura pre· 
tende-se, senhores, que votemos sómente por 
que o governo diz :-Eu necessito de tanto! .... 
Se assim é, para que discutir acamara dos de
putados o orçamento das despezas publicas P 
Perguntarei ainda mais, para que, senhores, 
corpo legislativo P Para que despender 500:000$ 
annuaes com representantes da naçao ? Para ~e 
não discutirem os interesses nacionaes P Para 
se não saber a razão por que se sobrecarrega o 
pO"vo annualmente com 15, 16 ·e mais mil 
contos de réis? 

· O. systema absoluto, Sr •. presidente, quasi 
-que dava maiores garantias, e ninguem me leve . 
a mal uma proposição desta natureza ; ella só , 

tem por fim convida_r a c~rn:ira;dpa.\:3rs. depu-. 
lados a afastãr-se de llm modo'taF de discutir 
os orçamentos do governo. O poder:· executivo 
deve fall::i.r com toda a franqaeza ; esfa é uma 
das muitas vezes que tenho pedido ao poder 
que nada nos occulte ; que . nao esperê por 
nossas reflexões e censuras, que saia da embos
cada em que se colloca, quasi sempre espérando 
que o vamos tirar della com as observações 
suggeridas pelo palriotismo da camara. O corpo 
legislativo, Sr. presidente, não póde ser de modo 
algum inimigo nato do poder executivo, nem 
vice-versa; da maior harmonia d estes dous 
poderes, assim como de todos os outros poderes 
po1jticos, é que deve resuita1· a estabilidade àe 
nossas instituições e a paz publica ; é essa har
monia só que póde animar o povo a concorrer· 
com expontaneiàaàe para as despezas nacionaes-. 
Senhores, na marcha progressi\la em que tem 
ido a administração da marinha, eu me per
suado que em poucos annos todas as rendas 
publicas serão poucas para satisfazer as exí
gencías desta repartiçí\o ! Se V. Ex. comparar 
eis ultimas orçamentos, sem fa1lar mesmo nos 
anteriores, verá o augmento incalculavel que 
tem havido nas sommas e::dgidas por esta re· 
parliçtio. 

Para o c1nno financeiro de 1837 a 1838 pedio
se 1,985:803$410. Para as mesmas despezas 
pedi.)-se para 1838 a 1839 a quantia de 
2,131:030$386. No de 1839 a 1840, foi ele
vada a' 2,663:023$482. E no actual pede,se 
2, 705:584$553. 

Peço que se dê toda a attençrlo para se me 
contest&.r o que digo. Senhores, no meu con · 
ceito, deste só facto se póde já concluir que na 
administração nllo tem havido aquella fiscali
saçl.\O, aquelln economia indispensaveis para 
que o serviço publico se faça o menos oneroso 
que íõr possivel ao paiz. 

Eu passo, Sr. presidente, ó. seguinte emondu. 
proposta por mim. Esta emenda foi baseada no 
calculo adoptado em 1828 por proposla do go· 
vemo, sendo ministro da marinha o_ Sr. Diogo 
Jorge de Brito, e intendente da marinha o Sr. 
almirante José Maria de Almeida, nomes que 
escuso dizer á camar1,, são geralmente respei· 
tados não só pela classe a que pertencem esses 
dous officiaes, mas mesmo por toda a naçao. 

Aquelle nobre ex-ministro, fazendo o seu or• 
çamento, propoz uma somma dada pnrà venci· , 
mentos pecunj_aries, outra para munições de 
guerra, outra para munições de boca, e outra 
para munições navaes, sommando o. todo destas 
quantias em 28$360 ; nao pense, porém, a ca• 
mara que a base 28$360 offerecida pelo nobre 
ex-ministro da corôa de 1828 foi englobada, 
pois para vencimentos pecuníarios fixou 8$558 _ 
por praça dos navios armados e mensalmente: ·:, 
para munições de boca 9$228 1,4 ou o;2õl; <. 
para munições de guerra 900,25 ; para trem (?lÍ · _' 
munições navaes 9$678, 5 ; todas estas quatro · 
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.quantias ·.]é~~;a~~~;dã~--~à'. :quantia mensal e vogai; o que está fixado, estou que ao poder exe-

' por praça,5tu.~'.)1tâbei _de ·mençionar de 28$360. cutivo nãa pertence· serillo sujeitar-se. Uma re
Nesta parté,_--:sr.: presiden.te, a nossa repartição partição tão complicada como a da marinha, 
da mariqha seguia inteiramente o methodo do exige do poder legislativo muito zelo e muito cui
orçamento .inglez: na Inglaterra o mesqio se dado, e devemos esperar da camara o maior es• 
pratica; desde o pr_incipio ~o seculo 18 que alli crupulo quando trata de dar grossas sommas nas 
se calculou por praça e mensalmente .t 4, com circumstancias em que nos achamos. Portanto, 
a differença unica de qué naquelle paiz, por para 4,500 homens, faz€ndo eu· o calculo, como 

. uma singularidade, cujo motivo nno me occu- demçnstrei, dou a quantia de 1,386:457$920. 
parei a explicar; conlão-se no anno treze mezes · O mesmo calculo deverá seguir pelo que 
lunat·es de quatro semanas e não mezes de 30 respeita aos navios desarmados. Para estes cal
ou 31 dias. culei as munições de boca como para os ar-

Depois de 1797 algumas alterações li verão mados: nn.o calculei porérn munições de guerra, 
lugar; em 1798 foi elevada aquella quantia porque estou persuadido que os navios desar-
a 140 schillings; em 1807 a 142 schillings; em mados não consomem estas munições. 

181_0. a 166 schíllings e 3/4; em. 18~~ a ·136. Seria um abuso, Sr. presidente, assina como 
sch1!lmgs e 3/4 : em 1_817 a 126 sc~i~lmgs, re- calcular no mesmo pé as munições navaes. Em 
partidos do n!odo seguinte : 38 schtll!ngs para outras épocas, e nesta camara muitas obser
sol~o, para viveres 41,_ par.a entrele~1mento ~o vações se fiierAÇ) a este respeito. No senado (se 
~avio a~mado 431 ~rhlhar1a e m~terial ~ sch1l- a memoria me não falha) creio que urn nobre 
lmgs. Eis o q~e eu h na ob~a que J~ referi a esta senador que já presidio aos destinos da repa r
eamara .. Assim o governo mglez não calcula a tição da marinha muitas vezes levantou sua 
sua ~armba senão em razão da forç~ ~aval eloquente voz contra semelhante abuso. 
effecbva que póde apresentar._ Elle .d1stmgae · . 
com toda sabedoria a despeza feita no mar das O Sa. ToRRES : - Nunca ouvi. 
que são feitas em terra, e que são apenas o pre- O SR. MoNTEZUMA :-Fallo a respeito de mu-
ludio das primeh•as. . nições navaes. Ao corpo legislativo se pedia 

Adoptada, pois; para o orçamento da ma-· para as munições navaes dos navios desarmados 
rinha, pelo que respeita aos navios armados, a . o mesmo que se pedia para os armados; a 
base de 28$360, e sendo essa base desenglo~ despeito das censuras feitas quasi todos os 
bada pela fórma que acabei de dizer á casa; annos em seus eloquentes discursos pelo sabio 
nos orçamentos seguintes ao anno de 1828 marquez de Paranaguá, taes consignações 
constantemente foi assim feito o calculo das fora.o votadas. 
consign·ações dadas para esta verba; e para o Quan~o esteve no ministerio o Sr. almirante 
1nostrar bastará ler á. camara o que se acha no Tristão Pio dos Santos, po~ aviso de 10 de 
orçamento de 1838 a 1839, á pagina 6, ácerca -Julho d~ 1837, além d'outro'!t objectos, declarQu 
de navios armados. (L~ este orçamento.) Em á intendencia ser absurdo contemplar os navios 
outros orçamentos se verá citada á margem a desarmados, alguns dos quaes nem mesmo 
resolução do corpo legislativo de 1828 que ap- mastros reaes tenhão, com a mesma despeza 
provou o calculo apresentado pelo nobre mi· em trem naval, como acontece com os navios, 
nh1tro de então, o Sr. Diogo Jorge de Brito. Se que navegllO em alto mar ; e então appareceu 
pois exjslc uma base, se foi esta sanccionada diminuida esta quantia. No orçamento que dis-
pelo cot•po legislativo, e se não é licito ao go- catimos vem cafoulado o trem naval para os 
verno alterar nos seus orçamentos o que este navios desarmados em muito pouco menos de 
corpo approvou, é evidente que sobre esta metade, isto é, em 16:886$080. 
base é que se devião organisar os orçamentos Eu peço á camara que comprebenda bem 
da rept\rtição da marinha. Alteral-a arbitraria- quaes são as despezas que abrange a verba -
mente me parece não só digno de censura, munições navaes, - e decida se, não neces-
como demonstra da parle cio ministro que assim sitando elle do mesmo apparelho, mastreação, 
obra ·falta de seus deveres. vergame, panno, ancoras, etc., se lhes deve con• 

. Eu, Sr: presidente, desejoso de -seguir em signar a somma pedida no orçamento. 
; · . tudo a letra da lei, organisei a· consignação que Não querendo que se diga que pretendo tirar a 
· .. _se deve dar para os navios armados, segundo a este serviço toda a consignação, dou um decirno 
, . . base adoptada pelo corpo legislativo, e é por isso da despeza, e desejo que, ou os Srs. deputados 
· ·._. qu~ na minha emenda . disse .... ( lê a sua que me succederem na discussão, ou o nobre 
·. · emenda ). Não quero negar ao governo aquillo ministro da corôa, tenhão a bondade de me 

que é indispensavel para o serviço pubJico; convencer de uma maneira clara e precisa, por 
mas quero conformar-me com o que o corpo faso mesmo que não sou da profissão, que na.o 
legislativo tem decretado. . dou sufticienlemente. Eis, Sr. presidente, a ma• 

Emqaanto se não convencer a assembléa neira porque calculei a consignaçAo dada para 
geral que não é sufficiente 28$360 mensaes os navios armados e desarmados; e a respeito 
para cada praçà, e o·corpo legislativo não re- destes desejaria que S. Ex. me explicasse a 
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razão de differença entre a quantia de 25 contos 
e tanto aqui pedida para vencimentos pecu
niarios, e 28 contos e tanto que é o que acho 
pelo calculo. Creio que s;rá t~l vez devida_ est_a 
differença a que S. Ex. da gratificações a md1-
vid~os que as não de'Vêrão ter pela. classe em 
que servem. 

Aproveito ·a occasião para declarar á éom
missão que não me conformo com o que ell~ 
expendeu etn seu rehllorio a este respeito. Ella 
diz no seu parecer (o noõre o·rador M o pa
recer da eommi11são de 01·çarnento de 'lnm·inha e 
guerra relativo ao numero actual de praças de 
navios deam·mados). Creio que se engano1:1; o 
numero de praças para os navios desarmados 
mencionados no orçamento que ora se discute, 
e do presente anno financeiro I são 800 em v1:1z 
de 266 ou 270. Creio que a commjssão fez di
minuição de officiaes; rnas supponlw que me 
é licito dizer ·que a commissão se enganou, por 
que todas as praças, quaesquer que sejão as 
suas categorias, têm munições de boca ; .por 
consequencía não se póde diminuir dos navios 
desarmados as munições de boca .... 

O Sa. TORRES : - E' o que . se póde di
minuir, 

O SR. MoNTEZUMA :--Não calculei pois como 
a commissao; calculei com 800 praças, e me: 
parece que o mesmo fez o govefoo, por,1ue 
todos cor.nem e nínguem jejua a bordo dos 
navios desarmados, ainda mesmo em uso de 
dieta. (Riaadae.) 

A camara perdóe que em materias desta na
tureza algumas vezes repita as mesmas ex.pres
sOes e os mesmos-calculos, e não vá o discurso 
com a harmonia que a delicadeza dos ouvidos 
de meus honrados collegas deseja. . 

Depois, Sr. presidente, de ter expendido · o 
que devia ácerca das consignações de navios ar
mados e desarmados, cumpre que nesta occa
si&o peça dous ,minutos de attençn.o i camara 
para discutir a base que o nobre ex-ministro da 
marinha propoz no· seu relatorio o a.nno pas
sado: pedindo igualmente desculpa a este nobre 
ex-ministro para entrar em observações sobre 
objectos .que me não são familiares, pelo que 
talvez não seja muito exacto, e o nobre ex.-

. ministro terá a bondàde de ratificar os meus 
erros e illustrar a camara ; porque o inte
resse na.o é só delle e da camara, · mas 
muito principa]mento do povo que represen
tamos, 

Disse o nobre ex-ministro da marinha no seu 
reJatorio apresentado á t:ASsembléa no armo 
passado. (LO este relatorio.) Perdôe-me o nob1·e 
ex-ministro que comece por conlcsla1· já esla 
proposiçao. Bem longe de ser por ensnio que 
se adaptou em 1828 a base de 28$360, foi ella 
uma medida definitivamente approvada pela 
camara; e tanto, que nas nossas leis seguintes 
de orçamento se continuou sempre a exarar a 

resolução de 1828 como base da consignação 
respectiva. O nobre ex-ministro, tendo tenção 
de aJterar esta base e estabelecer outra, é que a 
considerou apenas um ensaio. Nem se poderia 
desculptu- a expr~ssão de S. Ex. tendo elle em 
vista o significar com ella qu,e todas as ·medidas 
.administralivas são revogàveis pelas alterações 
que soffrem o commercio, a industria e a ri
queza de urna nação ; porquanto ainda· sendo 
assitu, perdôe-me que lhe diga, a expressão de 
que usou não significa propriamente a idéa que 
pretendeu emillir ; e a não ser assim, então 
todas as leis se devem considerar ve1·dadeiros 
ensaios. Ensaio só se póde entender aquillo de 
cuja exactidão se duvida no momento mesmo 
em que se estabelece. Declarou-o .assim o corpo 
legislativo ? Onde vchou tal declaração o nobre 
ex-ministro? ( O nobre deputado eont-in.ua a ltr 
o -relatorio do Sr. e:c-minist?-o da marinha.) 

Eu e~perava que o nobre ex-ministro da ma· 
· rinha tivess~ a bondade de produzir perante o 
corpo Jeg1slativo quaes sno as experiencias de 
que fü lia, e o resultado dessas experíencias. 
( Continua a, l~r.) 

Sr. presidente, V. Ex., assim como acamara 
se tem capa.citado, pelo que tenho l10je exposto, 
que, bem longe de serem, em virtude do aclo 
do corpo legislativo de 1828, t!nglobadas as des
peza::1 do pessoal é do material, como disse no 
seu relatorio que acabei de ler o Sr. ex.-ministro 
da ma l'inha, estas despezas sã.o pelo contra.rio 
inteil'amente desenglobadas. . 

Ora, para que alterou o nobre ex ·ministro a 
base adoptada em 1828 ? Para apresentar uma 
innovaÇão que, no meu juízo, me parece mais 
inexacta, e, p-erdde-me que lhe diga; absurda a 
certos respeitos. No emtanto, .com a linguagem 
do seu relatorio, significava ao corpo legislativo 
e á nação que não pretendia seguir senão a dis
pos içao da lei. { Oo1ltinua a ,Wr.) Diz S. Ex. o 
Sr. ex-ministro, que pelo que pertance ao ma
terial, como existe já uma tabella que marca a 
proporção e qualidade de munições· de todos os 
generos que devem ser fom,ecidos, parà um 
tempo dado, a cada especie de embarcações, fiz 
tambem calcular a quantidade dos diíl'erentes 
sobl'esailentes, conforme essa tabeHa devem ser 
despendidos com os n,avios armados ; chegando 
desl'arte a obtel' um resultado satisfactoriamente 
exacto. 

Senho,_es, eu tenho aqui a tahella de que 
fali,.. o nobre ex-ministro; e é a mesma dnda 
pelo S1•. Diogo Jorge de Brito, e mandada exe
cutai' com n lgumas alterações por tiecr·eto de 8 
de J;1neit-o de 1888. Nesta tabella á p1.1g. 32 (M) 
se diz que uma fragata deve ler de .mb1·esal
lcnles uma quanliduJe tul c.le p,mnu u mastnréos, 
ulc,i que durante L1m anno financ(•i ro gasta 18 
·gaveas, 18 joanetés, 18 sobrr.-joanetcs, 6 vélus 
grandes, 6 lraquetes, 6 velas ré, 6 bujarl'onns, 
etc., ele.: e além disto deve lambem consumir 
12 maslal'éos de gavea e vclaxo, 12 mastaréos 
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SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1839 ·31 

de joinete, 12 vergas de gavea, 12 de joanete, e 
6 vergas grandes! ! do que se deve concluir 
que a armada nacional, durante a administração 
do nobre ex-ministro e pelo seu proprio calculo, 
deve andar em continuados naufragios, sof
frendo horríveis tempestades, desarvorando 
constantemente; em uma palavra, só uma es
quadra que andasse sempre em temporal des
feito é que poderia consumir tanto sobresal-
1ente I E' esta pois a clareza, a exactidão e a 
ordem que o nobre ~X-ministro procurou nos 
orçamentos organisados segundo a base que 
adoptou? Se é assim que se achou com ex
actidM a despeza que deve fazer a esquadra na
cional, ~n peço licença para dizer que o não 
consegmo. 

Sr. presidente, eis a razão que tive para dizer 
que a base adaptada por V. Ex., bern longe de 
ter sido proficua á naçãO, e de ter dado ex
actidão e dare~a ao orçamento da marinha, nao 
tem servido senão de apresentar confusões in
criveis. Naturalmente o nobre ex-ministro ha 
de tomar a palavra para combater o que eu 
acabo de dizer ; mas eu lhe peço que se refira á 
tabella que tomou por base. e que mandou exe
cutar por decreto de 8 de Janeiro de 1838. Se
nhores, tenho obrigação de demonstrar á ca
mara. que as despezas que se fazem nesta re
partição, pelo que diz respeito a rnaterias 
primas, formão uma verdadeira duplicata. 

. Em segundo lugar mostrarei á camara que, 
se a repartição da marinha tem sido bem 
dirigida, devemos esperar que existri.o mnitas 
sobras, attendendo-se para as nuo pequenas 
quantias dadas para navios armados e desar
mados. Quanto á primeira parte, já o nobre mi
nistro da corôa deve ter· visto, pelo que tenho 
dito, que as despezas feitas com os vasos de 
guerra armados1 tanto pelo que respeita a mu-

. • l . d 
mções navaes, de guerra, etc., devem sa 11r a 
somma dada de 1,886:657$920, µois que nella 
se acha incluido todo o complexo ele forneci
mento necessario á esquadra. E se não, pergun
tat·ei: em que se lw de despender :1 quantia 
que dou de .522:639$000 para munições navaes, 
e de 48:613$500 para munições de guerra, se 
ainda se deve consignar outra quantia de 
174:105$430? Uma das duas quantias se deve. 
restituir ou não conceder. 

Demais, S. Ex. sabe muito bem que os na~ 
vias armados não gastão as mesmas munições 
nav::ies e de guerra quando. esUlo sobre a vela, 
ou quando se achão estacion:tdos nos portos. O 
navio sobre a vela gasta muito mais. O nobre 
ministro sabe que ha dous paratres annos temos 
tido 2,000 praças estacionadas no Pará e em 
outros portos, como Santa Cathatina e Rio 
Grande: portanto, devem ter havido muitas 
sobras das qunnlias votadas. Onde csttlo et1tas 
sobms? Senhore:-; 1 ó evidente quo grnndcs e im
portantes sommas de•;em oxisli1• nesta rnpnrti, 
çao, se houve aquollu. oeonomin quo dovin lmvor, 

Se não tomarmos grandes cautela!=, se os 
abusos continuarem como vílo, se todos os dias 
se augmentarem no orçamento como até hoje, 
ora 200 contos, ora 100 contos e tanto::, como 
poderá a nação bastar para semelhante des
peza? 

V. Ex. já vê que o meu discurso nf:o tem 
côr ~Iguma polilic~ .. Eu não trato aqui de 
examinar se a adm1mstrsçno me merern ou 
não co.nfiança ; não trato de saber se o pro
gram ma da adrninistraç1io é aquelle que eu 
quizera que fosse o programma da admii1is
traçno do meu paiz ; nno procuro examinar se 
as pes\o,oas dos ministros me sllü af.fectas ; não, 
a penas e só apenas desejo chamar a attenção da 
camara ~ do governo a fazer a economia indis
pensavel : porque de outra fórma o serviço 
publico •ha da padecer por um lado, e a nação 
se artuinará completamente por outro. Eu, 
Sr. presidente, não tomaria certamente o tra
balho arido e desagrada,•el de estudar pela 
primeira vez esta materia, alheia da minha 
prnfissão, para offe1·ecec á ca.mara o resultado 

. de minhas lucubrações : não, não é objecto tão 
agradavel, nem se póàe dizer que eu o tenha 
feito porque pretenda ganhar conceito oa cre· 
dito para esta repartição : não, é sómente pelo 
desejo que tenho de que melhore o meu paiz, 
rlesejo que partilhão todos os Srs. deputados,. 
todos os cidadãos amigos da ordem publica e 
das instituições monarchico·constitncionaes re
presentativas. 

Passarei á minha ultima emenda sobre pha
róes. Acho consignada para esta despeza no 
orçamento de anno passado a quantia de 8 
contos de réis, e no orçamento de que nos oc
cüpamos 12 contos de réis. - Pelas contas que 
forllo levadas ao conhecimento do governo na 
occasião e!)1 que cu tive a honra de fazer parte 
da administração, vejo que o pharo1 da Rasa e 
Cabo Frio, e lanchas de sóccorro não fazíão por 
mez rnaio1· despeza do que .548$800, o que 
importa em um anno em pouco mais de seis 

. contos. Se esta conta é exacta, se e1la está as• 
signada cornpetentemente, e então se despen· 
dião 6 contos, porque se pedem hoje 12 ? 
Creio que tenho direito de pedir ao Sr. ministro 
que consinta na minha emenda que reduz esta 
despeza a 6:585$600, diminuindo 5:414$400, 
qne se pedem de mais no actual orçamento. 

Não me quero oppôr ás emendas do illustre 
cornmi.ssãÓ; reconheço e sei apreciar o seu pa~ 
triotismo, e concordo cornpJetaqiénte com al~ 
gumas· das reducções que ella faz. A iJlustre 
commissão attendeu ás circumstancias do paiz 
e procurou economisar quanto foi possivel. Eu, 
adaptando as reducções, peço ao nobre ministro 
que consinta na reducçao qµe acabo de fazer 
cm conÍ,ll'U1idade do calculo que apresento á 
l'lltnU\'U, 

U11 S11. D~PU'l'Aoo : - Neste orçamento se 
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SESSÃO EM a DE SETEMBRO DE 1839 

pede para despezas dos· pharóes o mesmo que 
se pedio · para o anno finanêeiro de 1839-
1840. 

O SR. MoNTEZUMA (depois de examitiar os 
papeis) :-Meu nobre collega tem razão, o anno 
passado pedirão-se tambem 12:000$, entretanto 
que a conta que acabo de apresentar calcula 
esta despeza em pouco mais de 6 contos, como 
disse. Sr. presidente, eu tenho de l'ectificar um 
erro, que me parece existir no orçamento do 

· governo, e recfüicando~o pretendo portanto 
pedir ao Sr. ministro que peça mais dinheiro do 
que elle pede. 

o Sa. NUNES r,iAcHADO :-Apofado. 
O Sa. MoNTEZUMA : .- Eu não sei se o 

darei. 
O Sa. NUNES MACHADO :-Se está errado .... ! 
O SR. MoNTli:ZUMA :- O erro do orçamento 

apresentado pelo governo é o seguinte .... 
O Sn. NuNES MACHADO :-Psio, psio. 
O Sa. MoNTEZUMA ( voltando-se para o Sr. 

Nunes. ]{achado) :-Para a acad~mia de ma
rinha a bordo da náo pede o governo 23:600$ : 
a commissão dá a mesma quantia, fazendo as 
seguintes observações ;-Cumpre á commissão 
observar que o decreto ultimamente citado em 
nada alterou o systema de estudos, o qual con
tinua na parte doutrinal inteiràmente de con
formidade com os antigos estatutos do 1 º de 
Abril de 1796, limitando-se unicamente a trans
ferir o loca! da academia, a marcar os requi
sitos dos alumnos e a regular algumas disposi
ções ácerca da disciplina das aulas, etc. 

O nobre ministro creio que já deve ter rece
bido o parecer da commissao encarregada de lhe 
apresentar a sua opinião sobre a conveniencia 
e vantagens da transferencia da ~cademia, 
e que já poderá portanto fazer um juizo a este 
respeito. Nao entrarei nesta occasião no exame 
dessas vantagens, sobre as quaes já me expliquei 
quando tive a honra de tomar parte na dis
cussão da }ei de fixação àe forças de il)ar : pro
curo agora rectíficar sómente o engano do 01•
çamento do S1·. minist1·0. Ex1uninando detalha· 
mente a despeza que se faz com este estabeleci
mento a bordo, e sommando as parcellas, vejo 
que ella monta a 31:368$, e não a 23:600$. 
Cumpre porianto que o Sr. ministro veja meios 
de fazer alguma emenda a este respeito. Aqui 
está a conta detalhada da àespeza (lé a conta) ; 
monta pois a- 31:368$000 a despeza que ac
cresce com a transferencia da academia, e. na.o 
a 12:248$, como pede o Sr. ministro no seu 
orçamento. Convém notar que ainda aqui não 
vem mencionada a somma gasta com as obras 
que se fizerão a bordo da náo para alojamentos. 
secretaria, aulas, etc., que monta.o a 10 ou 12 
contos de réis. Quanto a mim, tenho de votar 
contra ella positivamente, porque sou de opi· 
ni_ão · que a academia de marinha vol le para 

terra, e que os guardas-marinha aprendão 
nautica, manobra, etc., da maneira porque 
aprendia.o no tempo do Sr. marquez de Para· 
naguá, e em outras épocas. Mas só lembro isto 
porque, se o erro foi de S. Ex. àeve pedir este 
augmento, e se nãoJoi o erro de S. Ex., foi 
então de quem fez o calculo para assim tornar 
o orçamento mais~ susceptivel de ser apprõ· 
vado. _ 

Depois de ter sustentado as minhas emendas, 
d~vo fa·zer ainda a observaçã.o de que creio que 
houve engano no orçamento ou erro typo
graphico, a respeHo ào que espero. que S. Ex. 
haja de dar alguma explicação, e a illustre 
commissão que diga tambem o que entende. 
A' pagina 19 do orçamé11to que se discute se 
diz: - Abate-se o que foi abonado por conta 
desta quantia pela lei de 20 de Outubro de 1838, 
art. 19, § 5º, 60:000$000, e vai para a respectiva 
columna 85:760$000. - Lendo eu isto no or
çamento, fui examinar u lei, e vi que ella diz 
simplesmente: - Com a compra de munições 
navaes, 60 contos de réis. Ora, como é que ar· 
bitrariamente entendeu o governo que esta de
claração formal do artigo de uma lei podia ser 
alterada para se colloca.r no orçamento que se 
nos apresenla este anno uma outra especie ab
solutamP.nte nov.a, declarando-se que os 60 
contos de réis que o corpo legislativo deu para 
compra àe munições navaes fora.o dados por 
conta? Eu escuso, senhores, fazer observação al
gµma ácerca disto ; como desenvolver mais nada 
a este respeito, se a propria leira àa lei não de
clara que esta quantia foi dada por contar E se 
o artigo da lei o )1ã0 declara, e.o mo é que no or
çamento se vem declarar que se recebêrão 60 
contos por conta de consignação para compra 
de munições navaes? Tinha por ventura o poder 
executivo direito de alterar a redacçào da lei e 
de eslabelece(uma nova ~consignaçn.o, como é 

. exnctamente, desde que na lei se diz que se 
dao 60 contos para compra de munições navaes, 
o poder executivo declara que esta somma não 
é para compra, mns por conta de munições 
navaes? Por ventura houve em tempo a1gum 
semelhanlc estylo,' '.semelhante praxe nos tra· 
balhos do corpo legis1ativo? Aconteceu nunca 
que o poder legislativo désse por conta uma 
qunntin ? E é o corpo legislativo por Yentura 
devctlo1·, que, nllo podt.mdo pagar ao seu credor, 
dá quanlías µ01·~coutu du sua divida:? Eslou que 
o governo !leve tambom pcdit· ao corpo legis
lativo que pague o juro ou o prnmio do dinheiro 
com que ficou cm sua mno Ili E1,foe e outras 
irreguiaridades, Sr. prosidentc1 Oâl Sra. depu
tados na.o terão grande 'trnbalho em conlrnoor J 
mas confesso que me ·cuslou insuno tmlm\hn 
a mim, que não estou habituado a: eemoliurntua 
analyses.:Por:isso, se fora.o bem feitas nsJmlnluu, 
observações ; se o meu trabalho póde ser utll 
ao corpo legislativo e ao ;povo que represento, 
fico pago_; senão, se commetti erros, devo soJ' 
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SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 183!> 

perdoado: nliO podia cumprir melhor o meu 
dever corno repr9s:nlantc da naçtto. 

O Sr. Andrada Machado informa que a 
coinmissão encarregada de convidar o senado 
para a reunião se apl'esentou áquella camara e 
fez o seu convite, e que o senado~ pelo orgão do 
seu presidente, respondeu que o toniaria em 
co nsideraçao. 

O S,1. Torres: - Sinf.o que os meus nobres 
collegas nllo qnizessem fallar antes de mim, 
poi-que o hora estú a dar, e tendo eu de res
ponder a algumas observações do nobre de
putado ( o Sr. Montewma ), talvez não possa 
preencher boje os 111eus desejos. Entretanto 
vejo-me obrigado a toi)iar a palavra, posto me 
fosse necessario mesmo folhear alguns docu
mentos, par.l poder apresentar as minhas obser
vações. 

O nobre deputado não quiz no anno passado 
discutir o orçamento nem o meu relatorio, e 
guardou para esta o<;casião, e já vê V. Ex. que, 
nllo tendo eu a honra de estar no ministerio, e 
não possuindo por consequencia todos os do
cumentos com que podia justificar na.o só o re-

. latorio, como o orçamento que tive de apre
sentar o anno passado, não posso deixar de 
estar hoje em uma condição um pouco forçada, 
um pouco dura: todavia não deixarei de fallar, 
porque na.o quero demorar a discuss~o da r,:1-

mara. 
Começarei pela ultima observação do nobre 

deputado, isto é, pela admiração, ou antes sor
presa que lhe causou uma verba do orçamento 
de marinh;). á p11gina 19. O nobre deputado sor
prendeu-se porque leu ahi estas palavras: -
Abale-se o qne foi abonado por conta desta· 
quantia pelo artigo 19 § 5" da lei de 20 de Ou
tubro de 1838. Ora, o nobre deputado, que era 
membro da casa o anno passado, devia eE=lnr ao 
facto do que aqui se pnssou a esle respeito. O 
governo pedia a quantia de 145 contos para a 
compra de artilharia qne era necessaria para os 
arsenaes, e n::i.o para munições mtvat:s 1 cómo 
entendeu o nobre dcpntndo, talvez por esque· 
cimc·nto do que enta.o occorren. A comrniss1'\o 
de marinha e guerra foz o favor de ouvir-me 
sob1·e esta materia, e concordou com migo em não 
dar loda a quantia pedida para a . compra da 
artilharia precisa nos arser:1aes, mas em dar só
mente parle desta quantia, ficando o resto para 
ser dado no corrente anno. A comrnissão expôz 
á camara esta·sna opinião ; disse que se tinha 
entendido e concordado cornmigo; e. com effeito 
se votárão os 60 contos de réis depois desta de
claração para a compra de artilharia. Quando 
se tratou da red"cçãO~a lei, a illustre commissão 
de red~cção parece que se eqnivocoui e em 
luga1· de escrever-para a compra de artilharia 
e petrechos bellicos-escreveu-para munições 
nnvucs,-o que era.um perfeito absurdo, porque 
pnra munições navaes se dava na lei a quantia 

TU)lll Ili 

necessaria. A 1ei foi assim redigida para o 
senado, onde eu revelei este engano, e onde 
mesmo houve quem apresentasse emenda para 
o corrigrr; mas, como a camara está informada, 
o senado não adoptou emenda alguma por con
siderações que se fizerão, e a lei passou de
feituosa como está. Mas note o nobee deputado 
que o governo deve estar convencido de que os 
i:tí\ nnnfr.C" n~n C"lp;n "r\n"'°"' ~,,..,;nJ'l'..n-ew Vl-,.,,,.,.,.,,,,..ro -r..M 
vv vvL1Lv;::, Uc.\V ;:ia..v pc:uo. 1uu.u.1Tv~;:, UC\\'d~;,::,,, put 

que então teria para esta despeza uma quantia 
maior do que é absolutamente oecessario; e 
que os 60 contos devem ser empregados na 
compra da artilharia e-petrechos bellicos. Como 
o governo sabia isto, tinha conhecimento do 
que se disse nesta casa, e que se tinha dado só
mente metade da quantia pedida para a compra 
de artilharia e petrechos de guerra, entendeu 
que devia pedir o resto da qnanlia necessaria 
para a compra de bocas de.fogo. Não parece 
portanto que haja nesta ·verba coma alguma 
que deva sorprender ao nobre deputado, mas 
que pelo contrario está muito em harmonia 
com o que se passou na casa, com a declaraçãQ 
da commiss:\o e com a- deliberação qne foi to
mada· por eHa de accordo com migo. O que o 
nobre deputado deveria ter tratado de examinar 
era se a artilharia que pede o governo é ou não 
i.ndispensavel, mas isto não fez, Que e)la é in
dispensavel, parece que re'conhecem todos 
aquelles que têm examinado o material do ar
senal da côrte. O nobre ministro já disse na 
ultima sessa.o que ternos grande trem naval, 
muitas bocas de fogo, mas que não sãO proprias 
para as embarcações qne temos de empregar. 
Ora, se nno temos artilharia para pequenas em
barcações de que necessitamos, força é que o 
corpo legislativo dê o dinheiro necessario para 
a sua acq11isição. A artilharia que lemos nl\o é 
mesmo mnito propria pí\rn armar náos e fra
gatas, porqnanto talvez nao possamos armar 
hoje uma fragata que possa arrcsentar· totbs 
as condições rec1ueridas, srgnndo os aperfoi
c,'.oarnentos modernos, par·a a naveg,iÇào e com· 
bale. 

Dadas estas explicações, passm·ei a apr·csentar 
algumas consícleraçôes soure o que disse o Sr. 
Montezuma. O meu discurso ·rnrá desconnexo e 
informe, porque não .me preparei para fallar, 
e não tenho remcdio senão acompanhar o nobre 
deputado, que deu esta direcção ao seu dis
curso que eu não posso dat· ao meu, vis~.o que 
as minhas idéas não sao as mesnli\s do nobre 
deputado. 

Começou elle por confessar que a deliberação 
em que está de fazer com que o governo seja 
o mais economico pos~ivel, e na.o despenda mais 
do nécessarío, o obrigou a estudar o ot·çamento 
da repartição da marinha , posto não seja pro· 
fissicnal. Eu lambem não sou profissional, e 
não posso mesmo compara1·-rne com o mustre 
deputado neste ramo de Gonhecimentos; rrias· 
ha de permittir que eu lhe diga que, desejando 

5 
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34 SESSÃO El\1 3 D.E SETEMBRO DE 18:l!J 

tambem muito .que o governo economise o 
mais que fôr possivel, e que a camara não vote 

· senão as quantias imHspensaveis para o serviço 
naval, entendo todavia que o desejo do eço
nomia na.o nos deve levar a ponto de negarmos 
as quantias absolutamente indispensaveis pal'a 
manter a força naval no pé em que a camara 
dos deputados entendeu este anno mesmo 
que deve ella conserval'·se. · 

Na.o poderei portanto concordar com o nobre 
deputado a respeito de algumas emendas que 
tendem a cercear despezas que julgo abso~ !1la
mente indispensaveis. O nob1·e deputado apl'é
sentou uma emenda relativa ás despezas dos 
navios armados, navios desarmados e arsenaes. 
Para justificar a emenda que apresentoll, a 
respeito da despeza de navios armados, pi'e
tendeu dever combater a base que eu havia 
adopta<lo no orçamento que apresentei no 
anno passado para estas despezas: e admittio 
a base que se tornou ·em 1828. O illustre depu· 
ta.do aproveitou esta occasião para me censurar 
de ter commettido uma arbitrariedade, um 
acto illega1, quando me desviei dessas bases 
adoptatlas em 1828. Sr. presidente, é· me na 
1·ealidade difffoil conceber onde o illustre de
putado enxergou estaarbitrariedade. Quaesquer 

. que fossem as bases apresentadas em 1828 
pal'a calcular as despazas com os navios ar
mados, não entendo que um ministro qualquer 
estivesse inhibido de, em occasião de apt·es~nlar 
o seu orçamento, submetter á consideração do 
corpo legislativo qualquer outra base que en
tendesse mais exacta, e mais proxima á ver· . 
dade: cumprindo ao corpo legislativo decidit· 
q11al das bases era prefol'ivel. Não hn pois neste 
fucto arbitrariedade alguma.· · 

Mas disse o nobre depntado que o corpo lc-
gislativo deve adoptar, nno as bases nprescn
.tndas pelo minish'o no nnno passado, mas sim 
aquellas sobre qllc se foz o orçamento em 
1828. 01·a1 eu não vi que o nobre de1ml;t!lo 
justificasse a prefcrencia da base que quer que 
de novo se arlople. Qualquer qne seja o respeito 
e consideração que tenho pela memoria dos 
dous illustres ofiiciaes de marinha qne apresen
tárão essas bases, esta consideração nunca me 
poderá fazer julgar que é exacto aqnillo que o 
nao é. Ora, se estou intimamente convencido de 
que as ba':les de 1828 sno incxactns, nno lhes 
posso dar o meu assentimento de maneira ne-
11hurna. Digo que não sno e}{nclas nem o podião 
ser. Quti.CJdo em 1828 o ministro apresentou 
essas bases, não linha os elementos necessarios 
para poder chegar com exactidao ao 'pretendido 
resultado. . 

O nobre deputado sabe quaes os elementos 
sobre que o ministro devia apresentar ·o seu 
calculo : precisava conhecer exactamente a des· 
peza de cada classe de navios durante um 
certo numero de annos, procurar o termo médio 
dessa despeza, dividir o resultado pelo numero 

de praças, e assim conhecer qual a despeza que 
cabia a cadá praça. Mas estava a escri pturação 
or.ganisada de modo que se pudesse extremar a 
despeza feita com cada classe de navios? 
Quando entrei pela primeira vez no ministerio, 
et1 disse no meu relatorio que taes emolumentos 
não existião: e que havia expedidCl ordem 
para que a escripturação se fizesse na fórma 
do alvará de 1793, separando-se a despeza 
que era propria de cada navio. Sómente de
pois de conhecermos, durante uma serie de 
annos, a despeza relativa a cada navio, é 
que se poderião obter os elementos nooes~ 
sal'ios para se chegar ao resultado que ·se 
teve em vista em 1828. 

Ora, se não havia es:Ses elementos, claro é . 
que o ministl'O de 1828, por mais· capaz que 
fosse, não podia adoplar, uma base tal que nos 
pudesse guiai· de uma maneira exacta sebre a 
mate ria. O que· füz o ministro de então foi re
correr á obra de Charles Dupin, viagens á In
glatel'ra, adoptando as bases da marinha in
gleza <lepois de reduzir á nossa moetja a da
qu•:ille paiz ao cambio de 53 1/3. 

Mas que elementos tão falliveis não são 
esses ? Está o nobre depntado persuadido de. 
que essas quantias podem ser constantes e per
manentes? Nno mudão os preços no mercado, 
não varia· o cambio ? E na.o deve isto concorrer 
para que diffira o calculo das despezas nos 
differentes annos? Pois nós poderemos sempre 
comprar pelo mesmo preço uma peça de cabo, 
uma peça de lona, qualquer qne seja o estado 
do c,,mbio? Creio portanto que o desidem,tum 
do nobre deputado é absolutamente destitn'ido 
de fundamento. e não poderá ellc jámais des
cobrir iuna base 1;ermanente e constante para 
o orçamento da marinha em lodos os annos, 
épócas e lempos . 

O SR. MoNTEZUlltA: - Pec;o a palavra para 
responder. 

O Sn. ToRRES :- Mas disse o nohre deputado 
que eu emitli uma proposição gratuita ·quando 
disse que a expel'ieucia tinha feito conhecer que 
ns bases do orçamento de 1828 não erllO exacf.as7 

e perguntou - quem fez a expel'iencin? Eu já 
expuz a razão em qne me fundo para asseverar 
que essas ba!:>es por falta dos elementos indis~ 
pensaveis nn.o podino ser exactas; agora mos
trarei qne a experiencia tem- provado qae são 
exactas. Tenho aqni ptesent~ um officio ela 
contadoria da marinha de 1836 que· o prova. 
(Lê o officio.) · • 

Antes de tratar de mostrar que é exaclo o 
calculo que adoptei devo fazer uma observação. 
O nobre deputado, referindo-se á obra d e 
Charles .Dupin, disse que_.no orçamento da ma
rinha ingleza tudo é simples, e que não. ha nelle 
seria.o uma base da qual emana.o todos os cal
culos. Eu não sei se isto é muito exacto ; quando 
muito, poderia A"el-o a respeito de navios ar-
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SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1839 35 

niado:3, porque sabe o nobre deputado que a 
base de que tem faUado para nada serviria 
quanto ás dcspezas de arsenaes, ele.; porém 
rneiimo quanto ao~ navios armados, não vejo 
que na Inglale1·ra se tenha adoptado esta sim
plicidade. Aqui len110 o orça_m~nto inglez para 
o anno de 1839-1840, e veJo que uão e tão 
simples ·como a9 nobre depufacl~ se figur?~l
Noto, poL' ~xemplo1 que se pede nelJe a quantia 

necessaria para 32:000 homens, e que esta 
auantia vem desenvolvida na labella respectiva, 
na qual se calcula o numero de officiaes das 
differentes pitentes, grumetes, marinheiros, ca• 
pellães, cirurgiões, etc., etc., que devem fazer 
parte <la. guarnição dos uavios. Já se vê pois 
que não se adopta sómente uma base, e que se 
deduz o calculo uo numero de praças. Ot1tras 
verbàs de despeza são lambem desenvolvidas e 
desengiobadas em semelhantes tabellas. Já se 
vê pois que o orçamento não assenlu sobre 
uma só base, mas é o resultado de- differenles 
elementos que para elle concorrem : e não se 
estabelece um principio que devão elles ser 
sernpre. Como pois adóplar entre nós nrn. tal 
systema, estando .o nosso meio circulante SU· 

jeito a continuas ultera.ções e variações de 
cªmbio? Nào me parece pois razoavel que se 
adople a base proposta pelo Sr. deputado da 
Bahia, e que se estabeleça que se deve gast:ir 
sempre a mesma quantia com os navios ar
mados, quaesquer que sejão as c~rcumstancias 
do paiz, o estado do cambio, etc. 

Mas disse o nobre deputado que u base que 
tomei é i11exacta: e:1 creio que não podia ser 
mais exacta quanto a saldos e munições ue 
boca, porque calculei o numero de .offü.:iaes e 
de praças, o vencimento e rações diarius ele 
cada uma della&, e obtive um resultado malhew 
malicamente exaclo. Dir-se-hu. talvez que deste 
modo na.o lemos a desp,~"ª cor1·tspondcnle a 
cada praça. em cada mez? N.ub é mais fücil do 
que conhe<~ct· esta despeza. Conhecida a despl.!za 
que fazem tres mil praças, nM temos mais elo 
que dividir a sornma por tres mil, 9 quociente 
por 12, e teremos a despeza de uma praça com 
toda a ex.actidãü. Mostrei que quanto a sõldos 
e munições de boca. nada era ruais cxaclo do 
que o orçamento por mim apresentado : vej,unos 
se quanto a inunições navaes a anuadu devia 
gastar menos do que eu pedi. Confesso que o 
orçamento que apresentei, quanto a esta parle, 
não me parece exaclo, isto é, que :i. quantia pe
dida é menor do que devgra ser, e isto acon
teceu porque o orçamento foi feito com alguma 
pressa. Primeiramente µeças de cabos podem 
ler mais ou menos valor· segundo a bitola: se a 
bitola é pequena, uma peça pesa pouco, e se é 
grande1 a differença de peso é muito notavel; ·e 

-con10 os cabos sa.o comprados aos quin(aes, fôra 
preciso procurar o termo médio dos preços dos 
cabos tlas differentes bitolas: eis o que não se 
teve o cuidatlo de fazer, calculando só as peças 

que pesa vão menos; e por isso o orçamento 
nesta parle foi mingoado. Ha outra razão para 
não ser o orçamento exacto. Nós temos de for
necer os navios não só no Rio de Janeiro, mas 
lambem nas outras províncias. Ora, os preços 
das munições navaes e de boca são moito mais 
caros nas provincios uo que no Rio da Janeiro; 
e ainda que se mandem tae_s munições daqui 
para as províncias,· as despezas de transporte 
augmentão o seu preço. Ora, sendo calculadas 
estas munições pelos preços correntes no Rio de 
Janeiro, é claro qne o or~amento deve ser di
minuto. Ainda apresentarei outra con.sideraçao, 
p1.-Ja qual conhecerá o nobre deputado que o 
orçamento que apresentei, longe de ser exa
gerado, foi diminuto quanto a rn uníções navaes. 
Sabe o nohl'e deputado que na Inglatel'm se dá 
516 schillings para a parte relativa a cada praça 
pelo que diz respeito a munições navaes: cles
peza que mullip1icada por tres mil praças dá a 
somma de 77,400 libras esterlinas correspon
dente;; a tres mil p1·aças p. ra munições navaes, 
somma que, ao cambio de 36 ou 37, dá c144 
contos de réis pouco mais ou menos. Por con· 
sequencia na Inglaterra se gastão 444 contos 
com munições navaes l'elativas á força de tres 
mil humens, quando o Sr. ministro da marinha 
orça esta despeza em 239 conlos. Talvez esta 
diffei:eHça nasça em pal'te de não se con
i;;ervarem eslacíonados nos portos os vasos de 
f;Uerra ínglcze~ tanto lernpo ·como os nossos, e 
terem de navegar por mares mais procellosos; 
mas o certo é que na Inglaterra esta despeza 
é muito maior do que no Drazil. · 

De\'O ain<la accrescenlar que, segundo o or
çamento apresentado pelo governo, e que. o Sr. 
deputado accusa de exagerado, só se pede para 
muniçõ~s navaes correspondentes a 3,000 praças 
a quantia de 239:527$000, que corresponde 
a 6$657 por cada praça e em cada mcz, cn(rc~ 
tanto que pela sua emenda dá elle 9$678 1/2 
pura esta despeza. Assim, o governo pede nesta 
vel'l.>~L menos do que lhe quer dar o nobre de
putado dn Bahia. Este orçamento do governo, 
torno a dizer, me pat·ece demasiadamente di
minuto, mHs n~o é isto devido a defeito do 
methodo adoplado na sua confecção, mas sim á 
pressa com que foi organisado, e a outros de
foi tos que de necessidade ha vião de apparecer 
ern um trab:.\lho semelhante feito pela primeira 
vez.. 

Como a hora está adiantada; e eu lenho ainda 
a1gumas cousas a dizer, continuarei amanhã se 
a camara o permittir. 

O SR. lº SECRETARIO previne á camara 
de que vai officiar ao governo para pedir dia e 
hora em que será recebida a deputaç!lo que tem 
de cumprimentar a S. M. o Imperador no dia 7 
do corrente. 

O SR. PRESIDENTE nomêa para esta deputaçno 
os Srs. Aureliano, Mirandà Ribeiro, José Maria, 
Ildefonso, Coelho e Na varro. 
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36 SESS.lÍ.O EM 1!· DE ·sETEMBRO DE 1839 

O Sa. 1 ° SECRETARIO lê uzn officfo do senado, 
padicipantlo que a reunião das duas camaras 
terá lugar no dia 5 pelas 10 horas da manhã. 

· O Sn. P~ts10ENTE dá a ordem do dia. <;:on
tinuaçn.o da materta dada, e mais a resolução 
n. 1 deste armo, sobre o ven_cimento que deve 
perceber José Antonio de · Miranda Ramalho ; 

n. 136 do anno passado! sobre os dir~~t~s que 
paga a sociedade de mmeração brazde1ra do 
Gongo-Socco ; n. 17 4 do mesmo ann~, sobr~ as 
indemnisações liquidadas pela comm1ssa.o mixta 
brazileira e portugueza i e n. 97 do mesmo 
anno sobre as providencias .pedidas por João 
Bonifacío Alves da Silva, que obstassem á longa 
demora que· soffrem as decisões das causas em 
execução, etc., e levanta a sessão ás 2 horas e 

meia da tarde. 

Sessão ein 4 de Set,embro 

l'RESIDENCIA DO SR, ARAUJO VlANNA 

Su.MMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Paquetes de 'Vapor ; oi·çamento da 1narinlia. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada) e 
logo que se r~une · numero legal de Srs. de
putados, abre-se a sessão,. lê-se e approta-se a 
acta da iintecedente. 

Fallão com causa os Srs. Encarnação, Ca
jueiro, Toneão, Oliveira, Cintrà, José Gonçalves 
Marlins, .Aureliano, Vianna, Siqueira, Bus
tamante, Alcibi8.des,. Pinto Coelho1 Pedto de 
Alcantara, Assis Mascarenhas ; e sem ella os 
Srs. Deus e Silva, Vieira e Souza, André Bastos, 
Francisco cio Rego, Vieira de Mello, Urbano, 
Eustaquio, Dantas, Visgueiro, Lemos, Lourenço 
losé Ribeiro, Carneiro de Campos e Pacheco. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 ° SECRETARIO dfi conta do expediente, 
Jendo um o.fficio do secretario do senado, de
volvendo a proposição desta camara que concede 
privilegio exclusivo, por espaço de 40 annos1 a 
Jollo Gomes Netto, para a navegação por barcos 
de vapor no rio Jequitinhonha e outros, á qual 
o senado não tem podido dar o seu consen
timento. - Fica acamara inteirada. 

Remette-se ás commissões de consiÜuição e 
justiça criminal uma represeutação de varias 
cidadãos da provincia da Bahia, pedindo pro
videncias que remedêem aos males publicas. 

Remette-se ás mesmas commissões outra l'e
presentação assignada pelos mesmos cidadãos, 
pedindo a derogação "da lei de 7 de Novembro 
de 1881. 

E' approvada a seguinte redacção: 
·« A assembléa geral legislativa resolve: 

« Art. 1.° Fica appr.9vada a mercê feita por de
creto ele 11 de Maio de 1838 á Antonio Caetano 

da Cruz, ex.onerando-o de pagar á fazenda_ pu
blica a terça parte do rendimento annual do 
officío que ora serve, de escriyão dos orphãos 
do m~nicipio da cidade do Rio de Janeiro.· 

« Art. 2." Ficão revogadas todas as disposições 
cm contz-ario. 

« Paço. da cnmar!l dos deputados, 4 ~e Se
tern bro de 1839. - Josi Oesa1-io de ,Yiranda 
Ribeiro. - Joaqu.im, AfarcellinQ de Brito. » 

Lê-se o seguinte pat·ece1· :_ 
· « Antonio Joaquim de Carvalho~ pede1 na 
. fórma do art. ·31 da lei de 24 de'Outubro de 1832, 
que se autorise ao governo para q!-le !he satisfaça 
a quantia de 2:800$000, valot hqmdado de 14 
êscravos que lhe- pertenci&o, e fora.o apresados 
no brigue Oriente pelo almirante Lorçl Cochrane, 
nas agt\llS do Maranhão, em o ·anno de 1823. 

cc A commissAO 3ª de fazenda examinou os 
documentos que o supplicante apresentou, vê 

que sua ex.igencía se funda n 'uma sentença, que 
correndo os tramites Jegaes, passou em julgado, 
tendo igualmente :;ido o bri~11e julg,\do má 
presa: á vista do que, admittindo a comm~ssã_o 
o principio da independencia do poder JUd1-
ciario1 e não doparando razão alguma, que no 
caso presente embarace a execução da sentença, 
entende que deve ser o supplicanle defe1·ido com 
a seguinte resolução : .· . 

u A assembléa geral legislativa reso\ve : 

/ Artigo unico. O governo fica antorisado a 
pagar, na fórma d,t lei de 15 de Novembro ~e 
1827 a Antonio Joaquim de Carvalho a quantia 
de 2~800$000, valor liquidado de 1•1 escravos, 
que lhe forno apresados no brig,ue Oriente, no 

. anno de 1823, pelo almirante Cochrane, _se-
gundo a sentença que obteve. · 

Paço da camara dos depub.dos, 8 de Se
tembro de 1839. -J. J. Pacheeo.-F. de 8. 
Martins. » . 

Julga-se o projecto objecto de deliberação, e 
vai a imprimir. 

PRIMEIRA PARTE DA ORl)EM DO DIA . 

Continua a discussão sobre o parecer da com
missão do aonúnercio ácerca da companhia rle 
paquetes de vapor, e emenda. · . 

O Sr. iezenae continua ainda ~ insistir na 
opinião que emittira de não votar por augmenfo 
de consignação com dim inuiçno de paquetes. 
Argumenta contra ôs favores qt1e se quer dar 
á companhia com os exemplos de outr~~ que 
existem e se 1nantém sem receberem aux,110 do 
governo, taes como a aa Bahia e a de Ni-. 
ctheroy. E' sua opinião qu~ se dev~ prot:ger 
cam igualdade todos os ramos da mdustna e 
riqueza social, e não uns mais que outros, e por 
isso não quer que o governo carregue com esta 
despeza improductiva em favot· d~. uma empreza 
particular. Faz ver que, sem aux1l10 do governo, 
podem companhias semelhantes prosperar : e 
que esta igualmente por si só prosperará logo 
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SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1839 37 

que fôr necessaria a rapidez das communicações, 
e que a reclamar a actividade de uma popu1ação 
maior do que a aclual; e islo é o que nos outros 
paizes está acontecendo. 

Sào apoildas as seguintes en1ehdas : 
Do Sr. Ribeiro Duarte para ser collocada 

onde convier : - cc Os paquetes ordinarios to
r.m·.:íl'i nll~ r.npitnf>~ nP. P.acfa. nm::i. provinr.Ífl fifi 

norte do Rio de Janeiro, cujas barras sejão 
francas, e não distem das mesmas capitaes mais 
de ]eizua. " · 

Da._, com missão: - cc A companhia fica tam
bem obrigada a fazer conduzir gratuitamente em 
seus paquetes quaesquer sommas dt dinheiro 
que o- gÕverno quizer rernetter de umas para 
outras províncias. -J> 

cc Os paquetes de V[lpor tocaráõ lambem na 
provincia da Parahyba, em cujo porto demorar
se-hão por espaço de 24 horas. 

« Paço da camara dos deputados, 2 de Se
tembro de 1839. - Ferreira da Costa . . - O. 
Bastos. - J. J. de Oliveirct. - Carvalho de 
JJfendonça. - .Peixoto de Alencar. - J. A. 
jJfarinlio. - Aluares .i.'tfachado. - Rego J}fon
teiro.J> 

A discussão fica adiada por se achar na sala 
mmediata o Sr. ministro da marinha. S. Ex. 
é introduzido com as formalidades do esfylo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do orçamento da ma
rinha com as emendas apoiadas. 

O SR. PF!ESIDENTE consulta a camara se deve 
conlinnat· a dar a palavra ao Sr. Torres para 
continuar o seu discurso.-Decide-se que sim. 

O Sr. Torres : - Sr. presidente, fui hontem 
censurado por um illustre deputado pela pro
vincia da Bahia (o Sr. Montezuma), por ter 
arbitraria e illegalmente alterado as bases por 
que era costume calcular as despezas do mi
-p.isterio da marínha até o anno de 1837 ; fui 
tarnbem censurado por ter. apresentado novas 
bases que difforira.o muito mais da exactidao 
do que aquellas que até então se haviào esta
belecido ; fui censurado ainda p·or ter emittido 
no meu relatorio do anno passado uma opinião 
inteiramente inexacta a respeito da maneira 
porque entendia ·aever fazer este calculo ; final
mente o nobre deputado apresentou uma 
emenda que tende a fazer com que se adoptem 
as mesmas bases que se adoptárao em 1828. 
Hontem fiz algumas observações para mostrar 
que o nóbre deputado obrára com menos jus
tiça_ quando asseverou que a alteração que eu 
havia apresentado ao l'Orpo legislativo impor
tava uma violação da lei ; não tive porém occa
sião ou tempo para recorrer á lei a que o nobre 
deputado se referia ; mas depois que sahi da 
casa, consultei esse orçamento de 1828 a que 
se referio o nobre deputado, e no qual asseverou 
haviao-E=e estabelecido as bases que elle pretende 

que sejao adaptadas por esta augusta camara ; 
consultei essa lei do orçamento, e não vi, tra
tando do rninisterio ·aa marinha, senllo as 
seguintes palavras (lê) :- Pelo ministerio da 
marin l1a, con1 prehendidas as despezas neces· 
sarias para custeio de toda a esquadra· do· im
perio, par~ concertos e construcções novas, 
2,561:000$000, e o mais que fôr preciso des
pender com as commissões de inspecçao dos 
arsenaes.- E' claro que nesta lei não se esta
belece b[lse ale:uma : aue nilo se determinou 
nesta lei que s~ calc;la~se o· ~rç;me-nt~ --~~b-r~ 
tal ou tal base. Esla base que foi presente pelo 
ministro· de então não foi senão urna m.era 
informação que elle deu ao corpo legislativo 
para, á vista della, poder o corpo legislativo 
votar no orçamento da despeza do ministerio 
da marinha : onde, pois, está a illegalidade, 
onde a arbitrariedade que commctti o anno 
passado, quando em lugar de contentar-me com 
essa infoc·mação que havia dado o ministro 
daque]la época á carnara dos deputados, apre
sentei-lhe outras informações que me parecião 
mais conducentes á exactidão, mais proprias 
para poder-se com regularidade confeccionar o 
orçamento da marinha ? Nno. é pois exaclo, 
torno a dizer, que estivesse em lei decretado que 

. essas seriao as bases que deverião servir esse 
anno, e que continuarião a servir dahi por 
dianle, porque nílo é lei o que o governo apre
senta no seu orçamento, ou as iuformações que 
elle off erece ; o que é lei é o que passa nas 
camaras. Mas ainda quando na lei do orçamento 
de 1828 se tivesse estabelecido que taes bases 
se deverião adoptar, ainda assim não havia eu 
eommettido acto illegal, não havia commettido 
arbitrariedade, quando, sendo obrigado a apre
sentar a proposta do ot'çamento do ministerio 
da marinha, apresentava uma modificaça.o a 
essa base ; ao corpo legislativo competia de
cidfr se esta minha proposta, se as novas bases 
que apresentava deverino ser· adoptadas ou 
rejeitadas. 

Parece-me tambcm que hontem demonstrei 
de uma maneira clara que as bases apresen
tadas por mim no orçamento do anno passado 
approximava.o-se tanto quanto era possi vel á 
exactidão ; e que quanto a algumas verbas, 
ellas erão mathematicamente exactas ; e 
quanto a outt·as, approximavão-se quanto era 
possivel á exactidão : que algumas inexactidOes 
que pudessem haver nessas bases não era.o filhas 

. do methodo que havia adoptado para faze_r o 
calculo das despczas da repartição da marinha, 
mas erJo filhas das circumstancias, que não 
podíào deixar de occorret na occasião em que 
se fazia o orçamento i n!io só porque elle tinha 
sido feito com alguma pressa, e em trabalhos 
-desta natureza feitos pela primeira vez não póde 
deixar de haver alguma inexactidão, mas ainda 
porque era preciso, para que o orçamento.fosse 
feito com a exactidão necessat'ia e desejavcl, que 
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SESSÃO EM ,1 DE SETEMBRO VE 1839 

nós obtivemos o preço médio dos objeclos que 
somos obiigados a co-mprar para muniçõt;s 
navaes; prer:o mé_dio que se u.ev~ dedu~ir não 
só dos preços do rffercado do Rio de Janeiro em 
differentes mezes, mas ainda dos preços <lo 
mereado das differentes províncias do imperio ; 
mostrei finalmente que a proposição do nobrn 
rl~rmtado mie taxa de exagerado o orçarnento do 
g~~~;,~; p;lo que diz respcito a mnnições navaes 
nl'.lo tinha fundamento algum, porque,comparada 
esta quantia coni a que na Inglalerra se vota 
para ·semelhante despeza, acha-:-.e que é ella 
muito inferior á que naqnelle paiz se g,1.sta ; não 
era··exagerada aind,1 porque, compara<la _ a 
qnantia que pede o nobre ministro da marinha 
com a quantia·que o nobre deputado lhe queria 
dar na sua emenda, a do nobre ministro é muito 
inferior áquella que o nobre deputado ihe 
quer conceder i não póde por' consequencia o 
nobre deputado, sem cahir em uma exlraordi
naria contradicça.o, taxar de exagerada a des~ 
peza que se faz com munições navaes. 

l\fas 1 Sr. presidente, tendo o nobre deputado 
razão para que1·er que se adaptassem as bases 
sobre que fundou a sua emenda, não tratou elle 
de justificar esta emenda, nào tratou de mostrar 
a exactidão das bases sobre que calculou as 
quantias que quer dar ao governo para a des
peta dos navios armados ; o nobre deputado 
apenas invocou a autoridade de um nome ; 
elle disse : como forão estas as bases estabele
cidas por um distíncto official, segue-se que são 
ellas exactas. Mas este raciocínio nno. me parece 
proprio da l.ogica do nobre deputado, da força 
de raciocínio com que costuma argumentar 
nesta casa. Nuo basta que um official tivesse 
dito que tal base era a verdadeira para que nós 
acreditemos simplesmente nas suas palavras ; o 
magister dixit nào serve aqui muito ; o nobt·e 
deputado tão illustrado, tno cn lendedor desta 
materia, porque. nella falla com tanto conhe~ 
cimento de causa, parece-me que deveria ter 
obrigaçrw de desenvolver, de mostrar sobre que 
se funda esta base, mostrar a exactidao della : 
occupou-se porém o nobre deputado com esta 
tarefa? Acamara o ouviu, póde bem julgar se 
elle justificou a sua emenda de modo que con
vencesse que ena · devêra set adoptada ; pela 
minha parte nãO lhe ouvi uma só observaç!lo,. 
um só ra-ciocinio, um só facto pelo qual elle 
pretendesse demonstrar a exactidao, a· veraci-
dade das bases que offerecia. · 

Algumas considerações se me offerece fazer 
tendentes a mostrar que esta base que o · nobre 
deputado quer adoptar, e que de mais quer que 
seja permanente e constante em lodus as épocas, 
e!ll todos os. tempos, quaesquer que sejão as 
mrcumstanc1as do nosso paiz, q11alqne1· que 
seja o estado de credito ou dasc1·eúilo de nossa 
moeda, qualquer que seja· o estauo do cambio 
nas differentes praças do imperio; qua esta 
emenda, digo, na.o póde ser ex:acta ~ porque, 

· entrando nesta base apresentada pelo nobre 
deputado elementos que dependem de todas 
estas circumstancias, isto é, entrando ohjectos 
cujos preços dependem do estado de maior 
credito da moeda 5 da maior ou menor elevaçâo 
do cambio não só na praça do Rio de Janeiro, 
como nas differentes praças do imperio, claro 
é que esta nuantia. na uual entrão t:lementos 
tão - varia veis: uão · póde · conservar-se sempre 
constante, semprn a mesma. · -

Os factos poderáõ tamuem mostrar ao nobre 
deputado que nenhuma razão tem, nenhum fun
damento razoavel póde apresentar para querer 
que nós adoplemos esta base follivel, incerta e 
empyrica, como hontem a chamei; os factos me 
parece st\o contrarios á emenda do nobre de
putado. Exarninemoe pois estes factos, afim de 
conhecer se eiie póde ahi achar razões para 
fundamentar a sua emenda. 

Partindo da base que apresentou o nobt·e de
µu ta do, compete á cada praç;,a. que serve a bOL·do 
de um navio de g1:1erra, pelo que respeita á mu
nições de boca, a quantia de 9$228 1/4. Ora, 
o orçamento apresentado pelo nobre ministro 
da rnal'Ínha nesta parte é tao exacto quanto 
póde ser, pol'que sabe-se a ração que compete a 
cada praça por cliar quanto se deve dar de bo
lacha, quanto de carne, quanto de arroz, quanto 
de aguardente, etc., calcula-se com exaclidào 
mdthematica o quantitativo de cada raçno di-aria, 
e por consequencia o que lhe compete em 
cada mez; multiplicado este resultado por 12, 
tem-se a úespeza que compete a cada praça 
,durante o anno, e multiplicado por 3,000, 
acha-se exactamente a quantia de 396:3•!0$280. 
Este elemento de calculo, reflicta bem acamara, 
é mathematicaml::!nte exacto ; façamos agora o 
calculo inverso : dividamos 396:ô40$280 por 
3,000, e tel'emos o qne compete a cada pl'aça 
durante o anno; dividamos esta quantia por 12, 
e teremos aquillo que compete a cada praça em 
um mez; ora, este quociente ultimo é 11$009 ; 
e isto o que custa a~tualmenle a raçllo de 
cada praça calculada com exaclidão rnatlle
matica ; mas quanto dá o nobre deputado para 
esta mesma despeza? A quantia de 9$228 e 1/4 ; 
logo, os. factos mostrão que a base do nobre de
putado, quanto a esta paL'le, é· inteiramente 
inexacta. Nem quanto aos soldos, o calculo do 
nobre deputado é mais feliz: o orçamento parte 
desta base : - Nós devemos ter 8,000 homens ; 
3,000 homens devem guarnecer tal numem de 
embarcações, as quaes devem ser guarnécidas 
por tantos capitães de mar e guerra, tantos ca
pitães de fragata, lantos capitães tenentts, etc. : 
feito o calculo por este modo, o resultado é 
ainda mathematicamente exaclo : a quantia 
total é de 489:844$720; dividida t•llu por 3,000, 
dividido o quociente ainda por 12, teremos os 
venciu:enlos que compete a cada praça durante 
cada mez: este quociente é de 12$222, re
sultado. lambem mathematico e exacto : e quanto 
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SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1839 39 

··· dá o·n-obrlr·depntado~--8$5~_mo 8$553 
differe consíderavelmeRte de 12$222, segu~-se 
que o calculo mathematicamente exacto mostra· 
ainda que a base do· nobre deputado não póde 
ser adoptada sem que acamara queira dar como 
facto aquillo que não é, sem que a camara 
qneira ·por esta maneira dizer qne 3 e 2 nllo são 
5, mas 4 ou 8 1/2. 

Vamos ás munições navaes. O calculo feito 
pelo nobre ministro. da maneira porqne já tenho 
exposto, dá para cada praça, em cada mez, à 
quantia de 6$657 ; e qual é a quantia que .o 
nobre depu!ado dá ao governo para cada praça 
em cada mez, correspondente a munições na
vaes? 9$678 e 1/2 ; logo, na patcella onde podia 
haver mais contestação, naquella onde se nao 
póde obter exactidào mathematica, o calculo do 
orçamento do governo differe consideravelmente 
do do nobre deputado ; porém differe não para 
mais, mas para menos. Quanto a munições de 
guerra, cujo calculo é feito pela mesina maneira, 
o nobre deputado dá 900 e 1/4, e o Sr. ministL-o 
pede 2$087: aqui a quantia calculada no or
çamento é muito mafor que aquella que 1he é 
dada pelo nobre deputado, mas esta verba é 
tambem a menos importante, porque é aquella 
que menos avulta ; mas na qt.e é mais im
portante, que mais avulta, o nobre deputado 
dá ao Sr. ministro muito mais do que elle 
pede. 

Ora, tendo eu provádo que as bases do il
lustre deputado em parte sao inteiramente con
trarias ao facto, áquillo qne existe na realidade, 
e que na outra parte, em que poderia duvidar-se 
da exnctida.o das bases ap1·esentadas no orça• 
mP.nto qne discutimos, o Sr. deputado vai omito 
a]ém dnqnillo que o governo pede, como é que 
o nobre deputado quer adoptar essa base só· 
mente por s:;er uma formula, sómente por ser 
simples? Bom é que adopternos uma fomrnla, 
mas é quando dessa formula se deduzem con
seqmincii,s conformes aos faclos, conformes á 
verdade; po1·ém querer accommodar os füclos 
ás formulas, e nno as fomiulus aos factos, 
nn.o me parece muito pl'udcnte, não me 
parece 1ogi;!o, nno me parece proprio do 
nobre deputado , que costuma raciocinar 
sempre com tanta exactidão; por isso mesmo 
que se pretende que o orçamento se funde 
sobre bases ·simples, e que dessas bases 
se deduzão todas as conseqDencias que se devem 
deduzir, é força que essas bases sejão as mais 
exactas que fôr possive1, porquanto, se esses · 
principfos, se essas formulas não forem .e:,xactas, 

· todas as consequencias que delles·se deduzilo 
são absolutamente inexactas, são contrarias á 
verdade, contrarias aos factos ; e a camara 
não quer por certo fazer um orçarnento que 
seja contrario D verdade, contrario aos factos, 
que·\'ai por consequencia impossibiHtar o go• 
verno de satisfazer a~ necessidades do serviço 
publico, ou que lhe dá rnais do que o que é 

necessario para sa~isfazer essas mesmas neces
s1 a es. 

Ora, Sr. presidente, ainda o_utra observação 
merece bem ser feita neste lugar : P"r maior 
que seja meu desejo de não tornará camara seu 
precioso tempo, nlio posso deixar de apre
senlar-lh'a. O illustre deputado peJa Bahia, a 
quem me refiro, disse hontem que na Inglaterra 
o orçamento era .baseado em principias muito 
simples ; tinha-se decretado que cada praça em 

· cada rnez despendia, pelo que diz respeito a 
viveres 41 schillings, pe]o que diz respeilo a 

. munições navaes 43 schinings, pelo que diz ri;ic;
peito a munições de guerra 4 schiUings, e pelo 
que respeita a soldos 38 ·schillings. Suppo· 
nhamos que isto é exacto (porque pelo orça
mento das despezas da muinha ingleza de 
1839_...,;40 que eu aqui tenho, ,:reio· qlle estas 
bases (êrn sotl'rido alteração, pois que neste or
çamento encontro algumas differenças) ; mas 
snpponhamos que isto é exacto, adoptemos os 
126 schillings para cada praça: ora, dando-se 
para munições de boca 41 schillings, calculando 
eu a moeda ingleza ao cambio de 37 (e creio 
qne Q nobre deputado não me taxará de exa -
gerado, porque não sei se podemos esperar que 
elle se consP.rve por muito tempo neste estado), 
calculando o cambio a 87, segue•se que para 
8,000 praças a Inglaterra dá para munições de 
boca 442:800$ ; e o que pede o governo 
actualmeute são 396:340$, isto é, menos do 
que se dá na Inglaterra para o mesmo serviço. 
Note a camara esta differença extraordinaria, 
qne responde bem a algumas observações apre· 
sentadas hontem pelo nobre deputado a quem 
me refiro, tendentes de alguma sorte a mostrar 
que Havia deleixo da parte do governo do Brazil. 
Para munições navaes dá a Inglaterra, conforme 
a bnse citada pelo nobre deputAdo, para 8,000 
pra~as 444:400$, e o que pede o Sr. ministro 
é 239:627$000. 

Orn, é crivel que a Inglaterra compre as mu
nições navaes mais ca1·as do que nós compramos 
no mercado do Rio de Janeiro, e que compre 
mais caro, de modo que cheg11e esta despeza a 
quasi o duplo do que o Si-. ministro pede, do que 
nós fixarnos ! Quando mesmo se suppuzesse que 
a Inglaterra nll.o tem outras vantagens, que a In
glaterra comprava todas as suas munições na
vaes no mercado de Londres, póde-se por ven
tura suppôr qne a differença dos preços entre o 
mercado de Londi-es e o do Rio de Janeiro não 
é consideravel? N:to têm os generos que vêm 

· para o Rio de Janeiro de pagar 15 por cento de 
direitos, de pagar a despeza · de transporte? Não 
têm de pagar lucro ao negociante que os manda 
vir P Não se póde calcular com o excesso ao 
menos de 30 a 85 por cento ? Como pois pa· 
gando nós por um preço mais elevado do que o 
da Inglaterra, 35 por cento, todavia a Ioglaterra 
gasta neste ramo de serviço 444:400$ e nós 
gastamos 23!1:627$ P Mun içôes de guerra, ~ 
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40 SESSÃO EM 4. DE SETEMBRO--DE I839-~ -~---------
Inglaterra gasta para- 8,000 praças 43:200$, 
e o Sr. ministro pede 75:128~ para a mes1~a 
força : é a unica verba que rl1ffere para maJS ; 
para soldos o Sr. ministro pede 417 contos, e 
esta é despeza que não póde soft'rer alteração 
alguma, porque é ~ssoal ; a Inglaterra gasta 
,no:400$; temos pois que a despeza para. uma 
força naval de 8,000 praças é na Inglaterra de 
1 840:800$ ; e o Sr. ministro· pede 1,050:969$, 
i;to é, pede muito menos que aqnillo que 
na Inglaterra se dá pa:ra força igual á que 
queremos ter. 

aquillo que entendermos necessario para uma 
força determinada: drir menos meios que os in
dispensaveis é pôr a administração fiaanceira 
em embaraços gravissimos, é querer ter illudida 
a popnJaçQo. . 

Dadas estas explicações, que me parecerão. 
indispensaveis, não só para defender-me das 
arguições que me forão bontem feitas pelo il
lustre deputado a quem me refiro; mas ainda 
mesmo para sustentar o orçamento da marinha, 
porque emfün desejo dar ao governo os meios 
necessarios ·para desempenhar as obrigações 
de que está encarregado; feitas estas ohser-• A' vista pois destas considerações que acabo 

de fazer á e.amara,. e que sa.o fundadas na base 
apresentaQa pelo meu nobre adversario, p6de-se 
razoavelmente dizer que o governo do Brazil é 
desperdiçado ? Póde-se razoavelmente suppôr 
que o orçamento do ministerio da marinha é 
exagerado? Póde-se suppôr que o ministro vem 
pedir maior quantia que aquella que é indis
pensaveJ para êonservar a força naval no pé em 
que o corpo legislativo quer que ella se con
serve P Como pois, á vi~la das c'lnsidernçaes 
que hontem e:xpendí, e qne hoje tenho a honra 
de expor a esta r.amarn, como póde ser ado'ptaila 

. vações, digo, passarei a dizer ainda algumas 
palavras sobre varias outras proposiçOes do 
nobre deputado pela provincia da Bahia. · 

a ernencla do nob1·e dcputndo pura que em lugar 
de l ,l 50:6008 se dê sómente 1,020:000$ ? 
Mns disse clJc que ~m outros nnnos ise pedio 
igual quonlin e com cita o governo se sustcmr.ou ; 
mas sustentou-se como ? Examinou o nobre de, 
pulado todos os balnnços desses annos? Veri
ficou que nós conservemos sempre a fol'ça pnro. 
que essn quantia se havia pedido? Vcri{foou 
que nllo houve eicesso de despeza em todos os 
annos a que se referio ? Ern preciso que o 
nobre deputado tivesse mosh·ndo que nós li· 
nl11,mos consc1·vndo n força que o .corpo lcgit· 
)ativo tinha decretado, que tinl1amos conservado 
as embnrcaçoes como deviamos, que 1111.0 se 
tinha.o deixado apodrecer nos portos por no.o 
termos meios de as concertar, ei•a preciso que o 
nobre deputado mostrasse que no.o houve ex
cesso de despeza; e é o qµe não é exacto, por 
que no orçamento de 1835 a ,36 houre um. ex
c~sso de despeza sobre a que foi concedida de 
700 e tantos contos, parte da qt1al passou, como 
· divida fluctuante, da repartição da marinha · 
para os annos seguintes. Se o nohr~ deputado 
quer seguir o mesmo systema, se a camara 
quer na.o dar ao governo meios de fazer as des· 
pezas que são indispens!'lveis para manter a 
força dec1·etada; se acamara quer que continue 
este systema absurdo de fazer despeza muito 
maior qne a decretada pelo corpo legislativo, 
de se dE'ixar sen,pre uma divida ílucluanle im
rnensa na repartição da marinha, então adople 
a emenda do nobre deputado ; mas isto é ill11dir 
o povo, é compromelter o governo ; um tal 
meio de administraçã~ não é possivel con
tinuar sem muito mal para o paiz; é preciso 

· . que nós examinemos muito escrupulosamente 
·os orçamentos, mas que não deixemos de dar 

Asseve1·ou elfo que nos orçat11entos anteriores 
áquelle que foi vota.do no anuo de 1838, o 
corpo legislativo apeuas c.:mcedeu para material 
do arsenal· da marinha elo Rio de Janeiro a 
quantia de 24:000$, e que no orçamento apre
sentado em 1888 se pedirão para estu mesma 
despe1.a 300:000$0001 e que actualµient<~ se 
pedem 175:000$000, accrescento11 o nobt'e de
p'utado que, se tem havido boa ;;idmini~traç!i.o, 
estes dinheiros nno devem ter sido dispendidos, 
e por conscqucncia existem muitas sobras, por· 
quanto para o que se fazia até entao com 24:000$ 
pedio-se o anno pa~sado 300:000$000 .. Ora, 
esta argmnentaçllo do ·nobre deputado, ha de,. . 
perc\oar•me que diga, nllo me parece muito. leal:_;· ·, , :· . 
é querer de alguma sorte censurar, posto que · . · 
indil'eclamente. as adminislracçoe;; transactas,·- ·< , 
sem pnra isto ter muito motivo. PoL' ora não · 
entro na qucstflO se 24:000$ sao ou nllo suf
ficienles, se 300:000$000 crl.\o ou nno ncccs
snrios; apenas fa!'ci as seguintes observações. 
O nolll'I.! deputado sabe que o orçamento que se 
voto11 o anno pnss'ado nl\o começou a ter vigor 
senão no 11) de Julho do col'l'ente anno: como 
pois o nobre deputado ente11de que, dando-se 
urna qnanlia ~xuberanle nesse orçamcn lo, 
devem existir nos cofres da intendencia da 
marinha as sobri.lS desta qut111lia·? Por 
ventma o ôt·çamento que valámos o unno 
passado, leve vigor o irnno passado, ou começou 
a ter lugar no l° de Julho do coerente anuo? 
Q11ando. essas quantias fosselll exaget·adas, se 
algll mas sobras devessem have1-; podem já estas 
sohra.s existir r Não deveria.o ve1·ificar-se durante 
o anno financeiro que corre? Parece-me que a. 

· lealdade com que o nobre deputado costuma 
tralar seus coJJegas, e mesmo a benevo1eucfa 
qne llie tenho merecido em muitas ontras-oc
c:lsÍOes,. deveL·ia.o tct· concorrido para clle nlloº 
fazer-me uma arguiçJlo tão séria, que alilis nllo 
me póde e;1bcr do maneir,1 nenhuma, pot•que, 
repito, não sou ex.e,mlor <ie$se orçamento a que 
se refere o illustre deputado. 

Mas examinemos ainda se com eff.~ifo ades
pez::1. de 300:0_00$ é ou ·não exagerada.. Co
meçarei por observar ao illustre deputado que 
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SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 18!39 

não são 300 contos ; a despeza pedida para o 
- rnaterial do arsenal da marinha é de 279~000$. 

Pec;o á camara que me permitla um monienlo 
de attenção, porque desejo justificar- me de todas 
as minhas opíniões, de todos os meus actos. 
Como se fez ó orç.1mento que tive a honra de 
apresentar o anno passado? Disse eu que, não 
tendo oµtro meio, que nao sendo possível entre 
nó;: :-idoptar outra hase p~ra se calcular a des
peza tios nossos arsenaes em um anno finan
ceiro dado, força era recorrer aos li vrns da 
receita e despeza desses mesmos ei;;iabeie
cimentos no anno anterior, e dahi conduir a 
despeza que se devia fazer no anno para cujo 
serviço se votava o orçamento; ora, já vê pois 
o nobre deputado que o arbill'io que tomei foi 
mandar examinar qual era a despeza que s;e 
havia feito pelas differentes officinas do arsenal 
em o anno financeiro anterior áquelle em qne 
eu tinha entrado para o minislerio; se pois o 
orçamento que eu apresentei era calculado pelo 
que se havia dh,pendidc no anno anterior, se
gue-se que nesse anno não se gastavao 24:000$, 
mas gastavão-se approximad,:1mente 279:000$ 
pelas officinas do arsenal do Rio de Janeiro. 

O illustre deputado bem nrto póde provar que 
meus anlecessot·es desperdiçárão os dinheiros 
pu blicrn,: 1 e se o illustre deputado nào me pótle 
provar isto, 'iiegue-se que nào póde dizer que eu 
fui exagera.do quaudo µe<li a quaulía de 279:000$ 
para as despeias que se <levem fazer pelas dif-

_.ferentes ol'fü:ínus do arsenal no col'l'enlc anuo 
financeiro qüe começou no l.11 de Julho, Mas 
poder-me-ha o nubl'ü Jeµutatlo dizer que u baso 
que tomei µara confecc.:io11ul' o orc;umeulu é rnú. 
Eu desejava que o nobre dep11l.11do me imlicussu 
qual ern a base tle que rne duvêrn StH·vil· para 
podet· uprnsenlul' "'Utn u1·~ia1neulo eu111 mais 
exaclhlAo, que se uppt·oxittrnHi:!C mail:i i't verdade. 

Eu co11ícsso inge1111a111c11lc, 111\0 vejo oull'U, 
Sei que em ti i fl'u 1·c11 lcs llll\:Oes ou l1·us hasei; so 
adoptllo; 1111is as hasu::1 qno se ndoplno 0111 
outm~ IW'i!ÕL'S 111ui.s utfü1nla1la~ 0111 111ale1·ia:-J 11d· 
mi,iislralivu~, 11iór111enle 110s cu11lit:ci111tmlos ((ltu 
díze111 respeito u este ralllo Ju udmi11islrar;D.o 
publica, de cedo 11110 podem set· adoptiu.lus cnl !'e 
11ós, po1·que as cil'<.:umslancias sao rnuito dHfo
rcntes : nós no.o temos nosso:;; estabelecimentos 
marítimos no pé em que os têm estabelecido 
essas nações ; nã.o podemos com exactidão na
cessaria saber quaes são os navios que se devem 
coustruir ou concertar no anno fiuanceiro para 
que se faz a lei, não temos para isso os neces
sarios elementos que demandão annos para 
serem colhidos ; qt:rnnto exige Q concerto de um 
uavio em tal e tal estado ; isto tudo tem-se feito 
em outras nações á custa de muito trabalho, de 
muita i,erseverança, á custa de muitos annos de 
ll'abalho de administradores esclarecidos; e a 

·islo accrescentemos aindá a antecipação com que 
o governo tem de apresentar o orçamento, isto é, 
anno e meio antes da época em q,ue tem d~ ser 

TOMO m 

effectnado : o que tudu concorre parn que quem 
oensa nestas materias vossa concluir aue não 
podemos admittir os mesrnos .elemen'tos, os 
mesmos dados, as mesmas formulas que têm 
essas nações mais adiantadas que nós nestas 
ma terias, -

Mi.is diz o nobre deputado : 24:000$ s&o suf
ficientes para o arsenal da rnarinha do Rio de 
Janeiro. Meu Deus l mais de 24:000$ mandei 
eu pagar no anno financeiro proximo passado 
por madeiras encomtnendadas pelos n;ieus an
tece!'ósores na prol'incia das Àiagôas; mais de 
24:000$ se despendem no cobre preciso para 
forrar duas ou lres embarcações ; se, pois, isto 
é assim, corno é possível que com 24:000$ se 
possa supprir o arsenal da marinha com todas 
as rnaterias primas de que tem necessidade? 
E' necessario não ter idéa do que o serviço de 
um arsenal seja para dizer-se que 24:000$ são 
sufficientes para os multiplicados e dispendiosos · 
objectos de que elle necessita. 

Não pude perceber bem o l'aciocinio do nobre 
deputado. Ha du plicaln, diz elle ; rn as eu 
quizera que apontasse onde estâ a verba na 
qual se votllo sommas necessarias para ma
terial dos al'senacs ? E' na dos na vias armados ? 
E1 na quantia que se dá pal'a munições na
vaes ? 

O SR. MoNT~WMA faz signal affirmativo. 
O SR. 'foRnEs : - Perdôe-me o nobre de

putado: n!lo fuz idéa exacta do que isto seja. 
Nos nossos ut·scnacs de marinha, como é sa
biJo, fabrico.o-se navios, concertno-se outros, 
foielO·f:;;C muilas ob1•fü1 1 t:lc. ; n qnunlia de 
274:000$ ó pum f.1hl'ico 1 pat·a concedos, para 
objectos do a1·ma111e11lo 1 ele.; mas uma vez o 
navio apparclhado, m11a vez que p.issu. mostra 
Uü Ut'IOilllllfülO, O lll'~Ct1ill O L\ba11do11a j eJle fica 
eul1·e~11c ao seu cou111111ncl.111 te, e recebe os so, 
ht'LISUlle11los q11c sno IICCCSSUl'ÍOS pam O con

Sl!rVal' eo11stante11w11lc e a caua momento no 
cstntlo cm que su ac.:huvu quando passo11 moslrn 
tle u1·ma11Hmto; as Liespez11s ncces8,\l'ias para 
esta conservuçno sno as que votarnc.1s quando 
damos diuhefro para. mm1ições navacs, mu
nições de guel'l·a, etc.; mas concel'tos de navios, 
mas construcções de embarcações novas I por 
venlurn. isto entra na quaf.llia de 279:000$ que 
damos para munições navaes? E' isto cl'ivel 
para quem tem conhecimento do q11e é a ad
ministração dos arsenaes de marinha? Note o 
illustre deputado pela provincia da Bahia que 
nós damos 239 contos para aquillo que os in
glezes dão 444, para uquillo que elles chamão 
wear and tear; e rertamente wea1· and tear dos 
navio5 armados n:10 são construcções novas, 
nllo são fabricas, não são objectos de inventario, 
segundo a expressa.o por elles usada. 

Com esta observaçao lambem respondo á 
illustre conunissão de marinha e guerra, que 
entendeu que na quantia da.da pJra muniçõe::i 

6 
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SESSAO El\1 11 DE StTEMBRO DE 1839 

navães estava comprehendida 'a ar{ilhar!a; re
corrão os illuslres membros da comnussão? 
estas tabellas, e lá verão que de certo a ar
tilharia nM entra nas munições navaos. Para 
artilharia p€:dío-se dinheiro porqtJe os nossos 
arsenaes devem ter um lrem na vai sufficiente 
para- armamento dos navios que se devem con
servat· armados; e para se fazer este deposito, 

• , • ' - . . 1 . __ l_ 

para ler com a ntces~aria antec1~açao e~:es o_u-
jedos, e mesmo aemhr ás necessadades Ja e:x-1s
tenles elo serviço publico, é que se pedirão 
quantias para ~ompt'a de artilharía .. AlguífW. 
cousa ha que pode em verdude reduzir-se, e a 
parle relativa aos projectis, para cuja compra se 
pede dinheiro~ que houveren1 de ser consu ... 
midos no a.nno desta lei ; mas note-se qne o 
que pretendeu o governo foi l.'.;1zet um deposi~o 
destes objectos que fosse suffic1ente para supprtr 
durante alguns annos as necessidades do serviço 
naval ; que desses ob,jectos o que se poderá des
pender no anno financeiro para o qual votamos 
a lei é uma quantia muito limitada; porque a 
mesma quunlia total pedida para munições do 
guerra é pequena. em comvaL·açllu d'a que se 
pede para compra da arlill1uriu, e esst:!s projrctis 
não se hao. du gaslitr todos no anno fluunceiro 
para 4ue fazemos a lei. 

O illustre deputado c111 oult'll ve1·bi1 de tlcs· 
peza fez l11wbe1n m11u l'educyllo, 1·cll11c\'t'IO que 
foi fH'Opo:;la llimbcm 1 poslo que cIn me11ot· es
culu, pehi illusti·e eo11J111Í!i1:ino d11 111ud!íliu a 
guer1•a: quero füllur dos navios dl'i,armndos. 
Entendo que ua purccllll JH.:dldu p1U01l navios 
desm·1nild08 Alguma reduc<;t\o f:lf.l pllde i'nie l' 1 

111Ldot' titlvcz do que propOL! a co111111Í:;i;no, mas 
talvez menor <lo que o nohl'e tlo1mtw!D pl'i.lle11dc. 
A rní'.IlO em que me i'1111do nno ó pmq11c (J go
vt.:rno pedbse quunliu de mni:-, poi:; 11no eslmi 
lrnhililudo com os neecssnrim; Llm:11111c11tos parn 
enlt·ut' neste exuin8 e nfíi1·1nri1· l'Hla propositno i 
no.o é lambern porque se 11edissc no urt,unenlo 
menor numero de prn,;us do que o uu1w passado, 
mas é por ouln.\ con~iueraçno. 

Note-se que este orçamento apre:;enlado pelo 
nobre ministro é calculado para 3,000 praças, 
e por consequencia contando com certo numero 
de navios armados; mas se acamara entende 
que devernos ter 4,500 praças, isto é, que o nu
mero de navios armados se deve augmentar, 

··segue-se que deve diminuir o numero de navios 
desarmados ; não é possível que o Sr. ministro 
possa conservar de$armados no anno futuro 
todos os navios que apresenta na tabeHa 14 
debaixo da rubl'ica - navios desa1•mados - : 
temos aqui 30 navios considerados em desar
mamento, e eu creio que ella não poderá ler 
10 nesse estado se elevar a força acliva a 4,500 
.praças_; e se já contamos com a despeza elos 
navios armados, segue-se qu~ deve diminuir a 
que é relativa aos navios desarmados. Esta con
síderaçllo me leva a suppõr que a illustre com
'.missão de marinha e guerra podia te.r feito 

nesta rubrica uma diminuição muito mais con
sjderave1, diminuição que aliás n~o posso ava
iiar sem infonnações do Sr. rninistro, porquanto 
é de necessídade saber-se quantas e·quaes sM 
as embarcações que hão de conservar-se desar
madas quando a forç:1. naval activa fôr elt:vada 
a 41500 praças, como permille a lei feita e!::te 
anno) e corno suppôz a i!lustre comrnissão 
quando organisou o oryan-1ento de despeza que 
discutimos. · 

O nobre deputado, reduzindo n consignação 
dos phn.fóes, fnnda-se em u1na canta que apre· 
sentou assignada pelo intende11te actual da 
marinha. Não po~so dar explicações a este res
peito porque na.o exurninei os papeis ; mas sei 
que o orçamento é feito na intendencia sobre a;; 
contas da despeza real e effücliva do anno ft. 
n,1nf'.PÍrn ::rnlf>1°in1·. (;Clrnfl pnifl nJL inf P.ndPní'.iit "<P. 

fez um calculo que excede em 6 contos á quan
tia necessaría {Jara este serviço ? Faço uwi!o 
conceito dos empregados della, pal'a suppôr e.pie 
fossem capazes de cornt11eller tltll €:l'l'O tão gros
seiro, e pediria ao nobre rninistl'o que exa
minasse os documentos qtw c.omprovao e:i!a 
verba de despeza, porrp1e se tem, ella sí<lo de 
6:000$, nn.o cor1ct•bo a razao porqHe ua ipten
denciu se contou com 12. A4ui lia por cedo en
gano, e talvez que S. Ex., examinantlo melhot·, 
nos possa iuf'oi·tnar de rnodo que fa1;a desap· 
parecer semelhante contt·ui.licçào. 

O SH, JAC!N'l'HO RoQUt ( mfof,'ttro da ma
·rinha): - U111 at·i·ematante se offel'ece a fazer · 
toda a dcspezu pul' HOOS, e me informa.o na 
inlendcneia q11e ha 1mdla v,inlat51}m n:l offcl'la. 
)~JJHJl1aulo :i d1Hída, 111e infol'tn:\1·ei e satisfal'ei. 

O Sn. H.oul\lc;uc:s Tututc:s : - O 11obrn (!e
pnlado ( o S!', Monle½tlma ) ainda hontem 
fallr1t1 subL·e a Jespezu da ac;lliemia de mat·inha. 
Nüo entrnrci ugorn 110 e)í.ume cta bondade deste 
cslnbet<~ei me 11 to, porq11e ja sobre isto tenho dito 
quanto 6 suffíciente; mas no. qne na.o ,posso 
concordar é cam a conta que o nobre deputado 
apresentou. Es~u conta é ofJicial? 

SR.· MoNTEzmrA: - Não. 

.o SR. RooRIGUEs ToE\.RE5 : - Não me pe1·· 
suado que a despeza seja tão grande, e acredito 
mais ern informações officia.es, do que ( perdôe
me o nobre deputado) nas que lhe d~l'ão pa:t·
ticu!armenle. Eu não duvido que o nobre mi
nistro tenha no serviço da náo mais alguns of -
ficiaes do ql1e os in.dicados no orçamento, e devo 
confessar que no meu rninisterio já eu havia 
feito isto. Quando estabeleci a academia a bordo 
representou-me o commandante que; corno os 
discípulos della nilo estava.o affeitos ó. disciplina, 
era neccssario no principio, afim de haver 
muita vigilancia e cuidado, emp1·cgat· tempo
rariamente máis ulgnns .officiaes, até que a dis• 
ciplina e a. orq'em do serviço chegasse ao ponto 
de poderem ~er dispensados. Concordei com 
isto, e · mesm9 em mandar um empregado da 

I 
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SESS~O EM 4 DE SETEMBRO DE 1839 43 
· · fazenda para bordo :. mas. ente~do que estes 

officiaes se poderáõ dispensar dentro de pouco 
tempo. S. Ex. tem no porto uma embarcação 
desarmada que serve de chefe aos outros navios 
desarmados; ha nessa embarcaçno1 além do 
commandante, officiae~ de fazenda, 'cirurgião1 

etc. Talvez çonviesse que em lugar desse navi1) 
desarmado ser c:hefe, o fosse a náo em que está 
a academia, passando esses omciaes para bordo . 
della, fazendo ambos os serviços, e assim muito 
menos despf'za talvez se füria do que a qne 
actualmente tem lugar. 

Ora, disse o nobre deputado que se des
pendera.o 10:000$ com os arranjos da não. 
Como não lenho informações oíliciaes a t·espeito, 
duvido muito daquillo que asseverou o nobre 
depulauo, mórrnente quando· parece qt_1e alguem 
tem interesse em desacreditar tal estabele
cimento. No meu tempo não se despendeu esse 
dinheiro, e como estou convencido qne o Sr. · 
ministro não quer. desperdiçar os dinheiros pu· 
blicos, consinta o Sr. deputado da Bahia que en 
duvide da proposiçt'lo que elle avançou a este 
respeito. · 

Sr. presidente, ha uma emenda na mesa 
mandada pela commissno, sobre a qual devo 
dizer duas palavl'as. Esta emenda tem por fim 
dnr a quantia dP. •10:000$ para compra de uma 
barca de excavnçl\o, afim de melhorar o porlo 
de Pernambuco. Nno sei se todos os nobres de
putados lêrão os papeis relativos n eslc negocio, 
q11e nos farão remeltit1os pelo Exrn. ministro. 
Entre ellcs se encontrão dill'ercnles mcmol'ÍnR 
de officiaes de engenheiros, e toe.los clles muito 
acreditados: umn do SI'. mnruchnl An,.ll'ón, uma 
do eng,mhciro Bt,ye1·1 que osll'L cm Pn1·nnmh11r.o 
contrnctnclo pelo govorno provin<:inl pnr11 vnl'inli 
obras de sua profissno: cxiRlc 1111111 011tm 111u· 
moria ou pnl'ecer e.lo Sr. marechal F1·1nwii-i,io 
Cordeiro da Silvn Torr1!s, o lnmbam nm 1mrcccr 
do Sr. Conrado, Oi; auclorcs rl1~slns 111umorin11 
ntlo estilo lodos clu 1\<:<mrclu 1mhrc os meios cio 
melhornr o pol'lo de Pcrnnrnhuco; 11ns propoom 
mediclns q1.m oufros rejcitl\o ; porém o pm·ccet· 
do Sr. Cord~iro pn1·eceu-111c o mais rar.onvcl al· 
t~ndendo á-s nossas cil'cumstancins pccuniul'ias, 
e digno de merecer a ·approvaçno da carnara. 
Assim raciocina elle : 
' Se uma barca de excavação de uma força 
dada p6de dentro em tres mezes, como pretende 
o ·engenheiro Boyer,· desobstruir o porto que tem 
levado longos annos en:.i arruinar-se, po.ra que 
fazerem-se obras de cujo resultado nno ternos 
toda a certeza? Desentupamos o porto de Per
nambuco, e á medida que novos depositos de 
arôa se forem fazendo, empregue-se tambem a 
barca de excavaçao que irá desta arte cun· 
S<H"tando sempre o porto em bom estndo. Pi.\l'a 
esst· fim é pois nece~sario conservar alli a bal'ca 
permanente. Deste modo mclhorn~os o porto 
com mais economià, e não arriscamos obras 
que podem não produzir bom resultado. A' 

vista disto a cómmissão não póde deixar de con .. 
cardar com a opinião do Sr. Cordeiro, e por isso 
mandou a emenda de que trato. Não dn vida rei 
votar maior quantia, se_ necessario fôr, porque 
creio qne esta obra é importantissima para Per
nambuco; o porto vai cada vez a peíor, e aquella 
provincia é uma das mais importantes, e mt1ito 
convém que o governo trate seriamente de um 
ohjecto de fanta gravidade. O que eu não posso 
adoptar é que a mesma barcn se destine- para 
outras províncias, porque póde em uma das 
oecasiões ser precisa, e não e!ltar presente. Se 
se entende que devemos fazer o mesmo a favor 
de outras provincias, eu não duvido; mas con
fesso q11e tenho muita repugnancia de votar 
quantias para obras que nós nllo conhecemos 
ainda_. N.10 é a qualquer engenhe~ro que se p6de 
encarregar ll'abalhos dessa ordem ; não ternos 
muitos engenhei"ros hydraulicos entre nós. Le
vemos primeiramente ao cabo a obra de Per
nambuco, e depois de verificado pela experiencia 
o bom resultado della, mandem-se engenheiros 
para as outras 1Jt·ovincias. Creio que á vista 
tlestu consitlcração, n!lo se poderá deixar de 
rejeitar a emenda qne qner que a barca seja em
pregada tambem em outros portos. 

S1· •. pre~identc, em consiclcra~no nos illuslres 
membros da commissllo do or~iamcnlo tio ma
rinha e g11erra 1 o mesmo por gt'i.\tidno lt amizrtcfo 
com <1uc mn ho111•l\o nlg11111; rfolltis, e~tou na ohri
gacno de clnr 1\lgnrnns oxplit!i·lf;'l'S1!s ácorcn. de 
varias ohscnnçõc!R fdlaR por ulles, 

Disse n noh1•0 t:ommiHHllo no§ 7" 110 11011 pn1·c· 
(:er.-lntnnd1)1ll!i11, ( O n11l11'1J tlr.-p,tt<tcfo Mo prt/'tt• 
qmplw r.itmlo,) Como l.ll'llt.!Ji nclol:i flll·Ro 111·nl11!nclo11 
'por 111i111 1 u cnmo 1'11i ou o IIW141110 111rn diliBO o 
<ml1!1Wi 110 i11tu11dtmlo tia 111nri11l111 'I""• rp11u11lo 
91,• org1rnil'll\HH11 o n11:11uacmlo 1 íl1.rn~t10 111•1!11 indnir 
n q111111lin rfll lO:·HUl$, 1!u111prl!•ll'II! 1•iq11icin1• o f\111 
q111t livn mn viHla. Sm1linr1.•:,;, nnn (1 ig11orndo pm• 
cstn cnrnnrn o m1tiulo tlll 111l111inislr111,~nn da 1111\• 
t·inha 1!111 m~ dil'l't!rcnlcs províncias, do impcwin, n 
governo geral cRtá. inhibido de cxoi·co1• liiwalisn
çilo nas rl(·~pczns qne se fazem nos n1•se11aes elas 
dilfürcnlcs pri>vincias, ex.ceplllam1o o do Hio de 
Janeiro onde maior fiscalisaç:io pódu haver, poL· 
isso que eslá mais debaixo das vistas do go
verno central. Quanto ás outras províncias, 
V. Ex. e a camara sabem que os arsenaes de 
mnrinha íazem avultadas despezas: no do Rio 
de Janeiro ha uma eseripturação, direi, · bem 
montada ; mas a quem dão conta os arsenaes 
da marinha do imperio? Âs thesourarias das 
provindas, como se sabe; mas essas thesott
rarias provinciaes alérn de não serem muito 
proprias para fiscalisarem estas despezas ( pois 
é preciso examinal-as-nrithmetic~ e moralmente, 
e entrar poi' conseguinte em exames que ex~gem 
conliccimcntos espociaes da administração de 
mal'inha), não aspodem mesmo tomar por falta 
de tempo: ao menos é isto o que acontece 
constantemente. 
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SESSÃO E:M 4 . DE SETEMBRO DE 1839 

A' vista destas considerações entendi que, 
para evitar tão grave inconveniente da legislação! 
que eu não podia alterar, devia ordenar, como 
ordenei, a todas as intendencias da marinha do 
imperio, que remettessem á secretaria de estado 
não só os balancetes mensaes da receita e des
peza dos respectivos arsenaes, ma~ ainda no 
começo de cada semestre um balanço da de~
peza que se houvesse de fazer no semestre an
tecedente. Mas, como para conhecer tambem da 
legalidade destas despezas erão precisos os do
cumentos justificath•os dellas, ordenava que 
esses documentos acompanhassem os balanços ; 
e como pela lei de 4 de Outubro de 1831 devem 
as thesourarias de provincias tomar contas ás 
intendencias, e força é pvl' isso que lhes seja.o 
apresentados os documentos justificativos, pre
ciso foi ordenar que todos os documentos de 
receita e despeza dos arsenaes de marinha dt1s 
provincias fossem passados pol' duas vias ditre
rentes, uma para acompanhar as contas que 
fossem remettidas á secretaria da marinha, e 
outra á thesouraria respectiva. Para cumprir 
esta ordem é pois necessario augmentnr o tra· 
balho dos empregados dos arsenaes, 

Ora, sendo demais certo qne mesmo pnra os 
trabalhos que existi Ao antes dessa ordem, os 
empregados erfto e sl\o insu11icientes;, como sa 
Tê das representações das provincias, era do 
minha intençno fazer uma proposta ao corpo 
Jegislativo para augmentar t'Slc numero, tnnlo 
quanto fosse absolutamente indispcnenvl!I. 
'fendo en pois isto em vista, forçoso crn qno 
contemplasse no orçamento 11 <lcspcia com case 
accrescimo. E a quem havia de ser encnrre
gado o exame das contas das provincins ? Pa1·c
cin-me conveniente organisar uma estação com 
empr~gados hnbilitudos neste gencro de lrl\· 
balho, afim de examinar e dar contns no 
ministro de todos os abusos e it·rcgu)ari
dades que nellas encontrassem. Esta estação 
entendia eu que podio ser organisada com 
uma secção da secretaria de estado. E como 
o co1·po legislativo tinha autorisado o governo 
para reformar as secretarias de estado, entendi 
eu util não augmentar o numero ou os 
ordenados dos empregados que desempenhão · 
hoje o trabalho daquella secretaria,. porque 
elles são para isso talvez mais que suffi
cientes, mas sim crear uma secção de con
tabilidade que fizesse parte da secreta.ria, e 
composta de pessoas habilitadas p~ra bem 
desempenhar as funcções de que pretendia 
encnrregal-os. Julgava mesmo ulil augmcntal' 
~s vericimentos de alguns empregados da 
mtendencia da marinha do Rio de Janeiro 
exigindo delles. maior numero de horas d~ 
trabalho, pa~a. as~im poderem acudir a todos 
os lrab~Jhos daquella estação. Sendo- p(?is este 
o meu mtenio, segue-se que et·a preciso aug
mentar a despeza ; e aonde iria eu biiscar a 

· quantia necessaria para pagar semelhantei 

despezas se não as pedisse ao corpo.~:1,~s~;F 
lativo? Eis pot·que pedi 10:400$000! _)(.::: .)\ ~. 

Nn.o sei se o Sr. ministro terií. as mesmas.-.:· 
idéas ot1 cousa _ semelhante ; por conseq1ienêiíf. \ 
sem informação sua não poderei votar pró' oú .;. 
contra a emenda da Cl)mmissão. Ha o aceres
cimo de um escrivão no arsenal do Mara.nhã.o. 
Os illusttes membros ,da commissão sabem 
que nesta província não havia administração 
de marinha, e entretanto lá se fazem oon
sideraveis despezas, cuja escripturação era 
encarregada a empregados da thesonraria, etc. 
Ora, sendo o Maranhão uma provincia onde 
se fazem- avuHadns despezas, como disse, com 
navios de guerra, e onde nno havia conta
bilidaclc propria, e por consequencia não podia 
tambem haver fü;calisação efficaz do ministerio 
da marinha, pareceu-me que devia ahi crear 
um inspector e um escrivão, porque desta ma
·neira se est:ibclecin uma contabilidade seme
lhante á que está em pratica em outras pro
víncias. Devo aqui dizer que a condiç!lo da lei 
citada pela illusll'e commissl1o está preenchida 
quanto a estes dons empregos, o que de éerlo 
nl'lo se verificarin, se crcasse novos empregados 
sem n nccess11ri11 anlorisriçno. 

Ora, Sr. prPsidente, creio que nislo nllo havia 
dosperdicio, e sim er.onomin, porc1t1e haverin 
dc~to modo am meio Ulo cllicmi qullnlo ó pos
sivr.l, de cxnminnr o flscnlis1u ns cle11pc1.as que 
se fnzem nns pt·nvincin11 por conta tll\ repnt·tiçAo 
de m:irinlm. 

l~ntenrlí tnmhom dovcr nornenr urn inspccto1• 
pl\rn o Hio Orn111lo. O noht•e 1fop11t11do s11he 
muito bom que lá nno h11vi11 nrlminislrnçfto de 
mnrinlll\ nnte11 chi rehcllíAo c.le 1835 : foi depois 
doasa época desg1·n911dR que alli se crcou pro
visol'inmenle umn ndminislt'ação que devo durAr 
emqnnnto ns circumslancias da província 
exigirem alli consideravel emprego de força 
naval, E nem f possivel deixar de existir em 
uma provincia onde se fazem tão consideraveis 
despezas na repartição da marinha, e aonde 
existem 1,000 homens em 80 ou 40 em
barcações. 

Os nobres deputados sabem que alli ha dous 
arsenaes e para elles; era preciso um inspectur 
muito hahil e intelligente, que não só foss.e 
montar a escripturaçno, mas que tivesse conhe
cimento, capacidade e zelo ~ecessario para fis~ 
calisar todas as despezas que Já se fazem, e que 
visitasse e residisse alternativamente os ar
sénaes de Porto Alegre e do Rio Grande do 

,.Sul, porque cumpre sabei· que dous utnhe
lccimentos desta natureza existem naquella pro· 
vincia : ora, não ern com 8008000 que sa podia 
pagar um serviço tão arduo e mesmo dispen
dioso para a pessoa delle ericarregndo. Eu en· 
tendi pois que\ devia angmentar o ordenado ao 
inspector, e n'.omear dous officiaes da conta
doria de mar~nha desta c~rte que fossem alli 
estabelecer a necessaria escripturação. 
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;c:.CU-1npre-me aqui asseverar que alé o dia· em 
. aue.sahi <lo miníslerio não tive razão oara ar-- '"].-~- .. _--_-;-·-- . . - - - - - -- - .. 

~ ·,,repender-me, antes para applaudir-me deste 
· :passo que dei. 

· O digno official que nomeei para inspector 
e os ernprcgados que o acornpânhár:lo havia.o 
desempeuhado cabalmente as vistas do go
-verno ; de modo que, depois dessa aHeraçno que 
fizi estabeleceu-se alli uma escripturaçno regular, 
diminuirão as despezas. Nunca tinha recebido 
antes um balancete, e depois que foi o inspector, 
tive regularmente balancetes mensaes e todas 
as informações de que necessitava. 

Outras observações tinha a fazer sobre des- ; 
pézas e};lraoràinarias, mas parece-me que o · 
que disse em resposta ao nobre deputado pela 
Bahia i! sufficiente para explicar on remover 
quaesquer duvidas que tivessem occorrido á 
illustre cornmissã.o ácerca deste objecto. E ter
minarei aqui o meu discurso, pedindo á camara 
desculpa de llie haver consumido algum tempo, 
porque a isso foi obrígado não só pelas cen
suras que me forno feitas, mas tambern porque 
entendi não dever deixar, quanto em mim cabe, 
cercear quantias que julgo indispensaveis para 
o bom desempenho do serviço publico. 

O Sr, Montezuma : - Peço a V. Ex. que me 
maiide a minha-emenda. 

( O Sr. presidente remette ,,. emenda.) 
Sr. presidente, a pt·esente discussão faz-me 

lembrar o caso de um almirante inglez que, 
tendo de bater o seu inimigo, melteu-se entre 
elle, disparou dous tiros por um lado e outro, 
e depois pôz-se á capa. Os dous inimigos bu
têra.o-se e debellâi"O.o-se, e a victoria foi duque11e 
que nada concorreu para a conseguir. 
· Ora, eu desejava, Sr. presidente, que a res
peito do orçamento da marinha, quando temos 
de votar tamanha somma, não houvesse de ser 
applicada a estrategia que acabo de mencionar; 
porque realmente se em todas occasiões nós 
devemos procurar quanto é possivel diminuir os 
encargos da naçao, hoje muito mais o devemoi:. 
fazer, pot· isso que nos vemos forçados a dis
pender sommas enormes com a tranqui11isação 
de importantes provindas do imperio: creio que 
em nenhuma occasíllo devemos empregar tanto 
zelo e tanto cuidado no exame das despezas 
publicas,· como actualmente. Eu hontem, Sr. 
presidente, com as observações que offereci á 
consideração da casa, na.o pretendi nada mais 
do que convidar a camara a examinar com todo 
o cuidado o orçamento desta repartição para que 
pudessemos diminuir alguma cousa ás suas des• 
pozus. 

Estou convencido do r,110 1.\ cnmnrl\ me fará 
jul½tita 11 rospuito da tnlcnç.l\o om 11uu calou de 
dnr ao governo do puíz tuifo 11urJ ó inJi~po11s11vul 
para o serviço de lllo importuulo roparliçAo. 

Nna pretendo, scnho1·es, diminuir nada du
quillo que fôr justo parn que o goverho possu 

armar 4,500 praças, e pgr -em mobilidade toda 
esta força de um modo vantajoso á nação. Se 
estivessemas em oulrns circumstancias, eu nao 
seria lão rigoroso, e talvez me deixasse levar 
um pouco mais pelas, aliás, illustradas reflexões 
do nobre deputado -pelo ·Rio de Janeiro, e:x:
ministro da marinha. Desejaria mesmo dotar 
melhor esta repartiçã.o, e proporia á camara 
algum augrnento de ordenado a differentes em
pregados, e seria o primeiro em chamar ;;1 at
tenção da camara para que melhorasse os ven
cimentos e as vantagens da chsse da marinha. 
Mas esta nllo é a occasia.o opportuua de effecluar 
taes melh0ramentos. O governo do paiz vê-f=e a 
braços com àifficulàaàes não pequenas ; exige 
e reclama com toda a justiça do corpo legislativo 
os meios para poder desempenhar o serviço pu
blico; o governo e o corpo legislativo reco
nhecem por principal dever-sal·rnr o paiz das 
garras da anarchia, promover quanto em si 
couber a prosperíuade e a felicidade da naça.o. 
Como pois não evitar o menor desperdício? 

Com esta minha explicaçn.0 1 creio que con
vencerei ao nobre deputado que a minha emenda 
não tem por fim dit'ficultar esta parte do ser
viço pub1ico. 

Eu me empenharei, Sr. presidente, em ver se 
posso demonstrar que a emenda que proponho 
não é de fórma alguma digna da arguiça.o que 
o nobre e:{·minislro da marinh:1 fez. Escuso 
igualmente nesta 9ccasia.o, Sr. presidenle, de 
render ao nobre deputado pelo Rio de Janeiro o 
meu tributo de respeito pelos seus conbe
cimento;;, praticas e theoreticos sobre a materia 
em questM. Ha uma desvantagem extraor, 
dinaria entl'e mim e o nobre deputado. Eu na.o 
possuo nem uns nem outros; tudo quanto digo 
é filho de assiduo e extraordinario trabalho 
sobre objecto pllra o qual nno estou de modo 
algum habilitado; por consequencia não será 
estranho que acamara lhe preste mais attenção, 
e tenhr1 mais prazer em onvil-o do que a mim. 
Forçado porém a dizer alguma cousa, seguirei· 
os apontamentos que tomei sobre o discurso do 
nobre deputado. 
. Sr. presjdente, o nobre deputado pela pro
vincia do Rio de Janeiro, combatendo as 
minhas opiniões proferidi1s hontem na casa, 
tomou para primeiro ponto de seu discurso 
o mostrar que a base que eu havia offerecido, 
e sobre a qual eu tinha calculado o orçamento 
da marinha, pelo que respeita á cÓnsignação que 
se deve dar para os navios armados e navios 
desarma.dos, que esta base, digo, não era de 
lei i e folheando a legislação, disse que não 
oncontruva na lei do orçamento de 1828 de· 
tcl'fllÍ nnçna ulguma qne desenglohasse a des
pci" ot·çndu pnm 01 navios armados e navios 
doamrmadoa, pela maneira por quo eu o havia 
expurnfülo no men tlh1curlio de honlem ; e 
c1uo, não podendo nchiu• na luglsl119110 bai;e 
fixada nem o dosenglobnmcnta ciuc 11pr11sonlcl, 
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acreditava que, assim como era livre a mim 
o f!oresentar essas bases, tambem fôra livre 
; 0 ~~bre deputaclô, na qualidade de ex-ministro 
da rnal'ínba, o offerecer novas base_s e calcular 
0 orçamento diversamente. Contesto ao nobre 
deputado esta proposição. Na lei do orçamento 
de 1828 sem duvida alguma não vem espe
cificada a base offerecida pelo Sr. D\ogo Jorge 
de Brito, quando era ,naqneila occasião ministro 
da marinha. Tambem não vern nas outras 
leis do orçamento esta mesma base assim 
lixada e àeséngiobada ; porém eu honiem 
mo,trei á camara que é tanto verdade, é 
tanto exaclo que sobre esta base :::e calcu
)árão sempre os orçamentos da marinha, que 
em alguns orçamentos, como este que citei 
ao nobre deputado, de 1838 a 39, pagina 6, 
vein desenglobada a quantia d@- 28$360, se .. 
gundo se trata, de munições navaes,,.n;unições 
de boca e munições de guerra. E corno, 
segundo o systema dos nossos orçamentos, 
e creio mesmo qne na conformidade da lei 
d~ 1830, se deve marcar em uma columna a 
legislaçrto sobre a qual se funda cada uma 
das verbas, eu vejo que no orçamento da 
marinha, na colurnna d.i. legislaça.o, vem men
cionada a 1egislaç1lo de 1828, para corrob01·ar 
e legitimar a despeza. Logo tive eu todo o 
fundamento quando disse que a bàse sobre 
a qual eu havia calculado o orçamento desta 
verba era base legal, adaptada pelo corpo 
legislativo. E como não me parece que seja 
regu1ar o alterar o poder executivo uma base 
de despeza publica sem que primeiro o pro
ponh.1 ao corpo legislativo, e minucíosamente 
se discuta a utilidade de tal alteração, doutrina 
esta n!lu só conforme com a nossa legislação, 
mas seguida até pelo celebre escriptor, de 
cuja autoridade o nobre deputado não duvida, 
fica evidente qne o nob!'e ex-ministro não 
podia alterar semelhantes bases quando orga
nisou o orçamento da repartição en'lao a seu 
cargo. A esta minha .observaça.o respondw 
o nobre deputado : cc Eu não alterei arbi- · 
tral'iamente, organisei o orçamento e trou
xe-se-o á consideração da assembléa geral, 
e a assembléa geral adoptando o orça
mento, adoptou po1· consequencia :i base 
SGbre a qual eu havia organisado o mesmo 
orçamento.,, A' primeira vista esta argumen
tação parece absolutamente liquida, parece 
decitlir da regularidade com que procedeu o 
nobre ex.,minfotro da marinha. Eu porém· só 
peço á camara que . se recorde da fórma por 
que nesta casà · se discutem os orçamentos. 
Se a camarn allender n que nllo teve a mínima 
consciencia de que semelhantes bases havino 
sido allcradne (porque nté me ptwt!ce que a 
camarn nl\o meditou sempre que existia.o estas 
bases1 e apenas no senado1 como hontem disse 
o nobre deputado pela provincia do Rio de 
Janejro, em 1836 se procurál'llo informações do 

governo a tal respeito), já se vê que o proce
dimento do nobre ex-ministro da marinha não 
é regular. Demais, a camara deve ·tarnbem 
recordar-se da· maneira por que o orçamento 
da marinha foi discutido no anno passado;· 
assim como leis importantíssimas de credito, 
etc. Houve uma disposição na casa que alterou 
o regimento que nos regia até enU'\.o : o lado 
a que pertenço ( o nobr,e ex-ministro deve 
recor.dar-se ) nã.o tomou parte alguma na dis
cussão ; e como o lado a que pertenço e 
pericnci naqueila occasião era justamente 
aquelle que; não estando ao fado dos negocios, 
procurava esmerilhar as differentes verbas dos 
orçamentos para se poder elucidar, pm· isso 
que não e;:;tava elucid~do de fórma alguma; 
não tomando elle parte na discussão, claro 
fica que a lei do orçarnento não foi conve,.. 
nientemente discutida para que o corpo legis
lativo votasse ácerca da aHeraç~o foita pelo 
nobre ex-ministro da marinha. Estou persua
dido, Sr. pr2sidente, de qtie se a camara tivesse 
tido em vista a alteraç:lo de uma base tal cúmo 
aquella que está em vigor desde 1828 até o 
anno passado, ella não a deixaria passar sem 
ao menos dizer sobre isto uma unica palavra. 

Censurou-me hontem o nobre deputado, per
guntando porque eu não fallei no armo passado 
em seu 1:elatorio. Eu peço ao nobre deputado 
que seja elle o mesmo que responda a. esta per
gunta. Será preciso lembrará camara o espanto 
(perrnitt.a-se-me dizer) mortal em que ficou o 
nobre ex-ministro da marinha no anno passado, 
quando se tratou aqui de discutir uma das snas 
propostas, e não se levantou uma só voz do 
meu lado para pedir a palavra, de maneira que 
toda sua propo.:;ta pas~ou sem discussi:í.o ? De-. 
verei eu lembrar á cama:ra e ao nobre deputado 
os motivos que tivemos para obrar desta ma
neira ? Erao pequenas as accusaçôes que se nos 
faziào ? Era.o ellas pouco gravE>s para que não 
adoptassemos uma medida t11.o importante como 
foi essa, deixando a administração entregue 
completamente ao seu systema, sustentada pot· 
essa maioria qt)e se disse cotnpacla, hrazileíra, 
decidida e todos quantos epilhelos se podem 
emp1·1:gar para exaltar a gloria do partido a que 
se pertence? Não 1·ecordarei1 Sr. presidente, 
es~es dias lugubres da nossa hi8tol'ia parla
mentar, n:io irei hoje procurar ainda · razões 
para chamar dissenções parlarlientares, das 
quaes tudo exige que nós· fujamos. (Apoiados.) 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Apoiad.issimo. 
O SR. MoNTEZUMA : - Portanto1 se ainda 

loquei neste topico, foi apenas para poder 
salvãr-me da gra-ve censura que o nobre de
putado me fez quando me perguntou o .motivo 
poL"qtte nãO havia eu feito observaçõe.s no anno 
passado sobre o seu relutorio. Este anno tomei 
a liberdade de as fazer, mas para isso pedi 
perdno e desculpa ao nobre deputado, e pres-
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tando tributo de consideração ás ,mas lmes Vamos á segunda censura. Disse o nobre 
-. _th~_9_re~iç-ªs e ... P.~atic:_~ declarei á. c~.n1ara. que . deputado:= 1"1as vós não mostraste.:; que os 

offerecia considerações -sõhre- tal-obJeclo-pela-- -ca!culos_sohr.e __ .q_ue_a_ssentª' g_ base forno feitos 
abso}nta necessidade de CUP1prir Uma missi\O. depois de conveniente exame pela auforiaaâé __ _ 
que me havião dado os votos de meus cons!i- competente. -Respondo ao nobre deputado que, 
tuintes. Portanto, Sr. presidente, era justo que se elle procurar na repartição da marinha esses 
le'mhrasse eu á camara o tratar deste objecto, calcules, estou hem persuadido de que os achará. 
afim de reieitar 011 sanccionar a alleracão uro- Tal é o resoeito aue oresto ao nomP. do ~r-
posta pel; nobre ex-ministro tia marinha,' na Diogo forge' de Brito e 'do a(mir;nt~-;~;tei;de;t~ 
base do orçamento desta reparlição. da marinha em 1828, que na.o posso crer 

Disse o nobre ex-ministro que eu não me que e1les apresentassem uma b.1se de seu 
havia feito cargo de provar a ex-actidão da base, orçamento sern terem primeiramente procedido 
e que não rrie havia feito cargo tambem de a todos os exames, a todos os calculas indis-
rnostrar que ella foi tomada e adoplada depois pensaveis para descobrir a exaclidao. Se acaso 
de comeníente exame feito pela autoridade o nobre depntado me permitte, eu acharei a 
competente. raz1lo disto mesmo no officio ou informação que 

Quanto á primeira censura, responderei ao hontem nos leu o nobre deputado pelo Rio de 
nobre deputado que, se eu tivesse de offerecer á Janeiro, exigida peio governo para a levar ao 
consideração da camara pela primeira vez uma conhecimenlo do senado. Nessa informaça.o pa- -
base nova para sobre ella se organisar o orça· lavras se encontro.o que inculcão que a base de 
menlo da marinha, sem duvida eu devêra vir 28$360 não foi arbitraria nem ligeiramente 
preparado com todas as demonstrações neces- adaptada por aquelle ministro. Quando, Sr. 
sarias, afim de justificar a alteração que en presidente, eu quizesse hoje provar a exactidlio 
recla mnva ria camara ; mas não é este o caso, dessas hases, eu me aproveitaria da mesma in~ 
porque eu não tratava de estabelecer uma base formação para mostrar ao nobre ex-ministro 
nova, mas sómente de chamar a organisaçao que foi o proprio documento por elle apre-
do orçamento áquella base que existia desde sentado que mais força deu ás minhas obser-
1828. Se 10 annos nao são snfficientes para dar vações. O que informou a contadoria da ma-
autoridade a uma disposição de tal natureza ; rinha? Que a base de 28$360 não era suffi-
se o exemplo de outras nações, e nações tão ciente, e que, tendo-se procedido a lodos os 
classicas a tal respeito, e tão dignas de conside- exames e calculos indispensaveis, se achou <.jUe 
raça.o de todos os povos; nllo basta, se não sflo se devêra adoptar uma base maior, isto é, de 
Sllfficiente autoridade os nomes desses alrni- 31$ e tantos réis. Orn, .Sr. presidente, se em 
rantes a qne 1ne referi, e que forao verdadei rn- 1828 a quanlia de 28$360 nl'.io fosse base quasi 
meule os autores de semelhante plano de orça- exacta, como em 1836 havia de achar a re-. 
menta ; o que poderia eu, senhores, lembrat' á · partiçno que 31$ e tantos réis era.o base exacta 
camara para justificat· o que existia ha 10 para se poder adoptar para o orçamento da ma-
armos ? rinha? Islo mesmo prova que o preço d,~ 28$360 

O nobre deputado ài~se qlle eu não havia se achava 1·eafmente approximado á exactidao, 
procedido logicamente, p0rqne me havia só Ee não era completamente exacto. 
contentado com os nomes bastanterncnte il- Outro argumento ainda deduzirei das mesmas 
lustres do Sr. Diogo Jorge de Brito e do alrni- inforrnc1ções. Se o senado procurou ser infor-
rante José Maria de Almeida ! Senhores, mado pelo governo a respeito da base elo 
quando cu assim obrasse, seria merecedor de orçamento, e não adaptou em 1836 a base de 31 
censura ? Certamente que não i e tambcrn não mil e tantos réis, o que se segue? A conclusão 
mereceria censura por trazer á consideração da é evidente; e é que o corpo legislativo quiz 
casa aquillo que já existia e que foi alterado que continuasse a mesma base de 28$360, e 
sem conscienciu da _mesma casa. Ell appelio que mai~ esta vez sanccionou esta base para 
para todos os senhores deputados afim de que sobre ella se organisar o orçamento da marinha 
me digno se, quando votárão no orçamento da na csmsignação relativa aos navios armados e 
marinlrn no nnno passado, tiverão em vista a navios desarmados. · 
ull1.H·11çno proposta pelo nobre ex-ministro da Sr. presidente, apesar da falta de conheci-
11u11•inha, ou se pcnsárao que o orçamento era mentos da materia, não limitei as minhas 
orgunis11do r,elo. mesma fórma pot·que o linha observações sómente a lembrar á camara. a 

. sido até enlllo, Porl11nto, Sr. presidente, un.o quantia de 28$360 como base do orçamento, 
tendo eu estabelecido umu doutrina nova, e nno mas pl'ocurei tanto quanto pôde o càbedal da 
pretendendo eu senão chanmt• n L\tlençno da minha ínlelligencia, mostrar que a base ado-
casa para que ob1·igas1:1e ,, governo u orgnnisur o ptudu polo nobre deputado quando ex-ministro 
orçamento pela maneira porque o lmviu 11ido da mru-inha nno era por fórma alguma exacta. 
desde então até o anuo p:1ssado1 não tenJ,io nc· Agom pormilla o nobre deputado que eu diga 
cessídade de demonstrar a exactidão dessas quu, ce11su1·1mdo-me do nfto haver demonstrado 
bases, a exaclidllo dn hnse ,1110 o corpo Jegislnlivo havi" 
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sanccíonado durante 10 annos, o nobre deputado 
hnnh,m p t;n1hem hoie. não demonstrou a I...J.Vl..1.Lo ............ , " .., _________ -- -., I 

· exactidào da base por elle adoptada, senao pelo 
que era re1ati vo ao pessoal; isto e, o nobre 
rlPnntado só se occupou de mostrar á camara 
q~;-tudo quanto hâvia estabelecido relativa
mente ao pessoal da armada era, segundo a sua 
expressfio, mathematicamente exacfo ; mas pelo 
que diz respeito ao material, isto é, pelo que diz 
respeito a munições navaes, calculadas segundo 
a tabella mandada executar pelo decrelo de 8 
de Janeiro de 1838, o nobre deputado nem 
honten1, nem hoje nos di:'sse cousa alguma. 

Eu, Sr. presidente, continuo a sustentar a 
., • ' ., 1 'I 1 1 1 J _ ( 

opm1ão cte que a nase aaoptaaa pe10 noore ex- -
miuistw nào só não é em tudo exacla, mas 
n~o offerece um ptincipio simples e claroi e 1::m 
aiguns casos é mesmo absurda .... Eu, S.r. 
presidente (observando que o Sr. ministro da 
marinha toma apontamentos), eu, Sr. pre· 
sidente, sinto que o nobre ministro .da corôa 
apenas agora se lembre de tomar apontamentos 
depois que eu tenho fallado as minlias duas 
vezes ; mas fique na certeza o nobre ministro 
que ainda me resta a terceira discussão, e que 
nella lhe hei de conlestar palavra por palavra 
aquellas com que, como de ewboscatla, S. Ex. 
pretende responder aos meus discursos. Mais 
franco seria se o Sr. ministro da corôa fizesi-;e · 
aquillo que hontem expendi na casa, e co
meça.sse por expõe a sua opiniao, expendendo 
com franqueza o pensamento do governo e 
sustentando o seu orçamento para ser entao 
c:ombalido, e elle, como homem da profissllo, 
sustentar as suas proposições. Mas ainda me 
resta ternpo para satisfazer a missa.o que os 
votos dos meus coustiluintes me impuzeruo. Eu 
continuarei. 

Parece-me, podanto1 que lenho respondido 
salisfactoriamente ao nobl'e deputado ex-mi
nisll'o da madnha, qualldo me arguio de não 
ter eu procurado provar a exactida.o da base de 
28$3f:i0 ; quando na.o apresentei os documenlos 
e calculas sobre que dle se fundava, e quando 
disse que aqudla era a base legal, senúo, na 
opinião do nobre deputado, apenas um ensaio, 
apenas uma -informaçllo (segundo a sua ex
pressão de hoje) dada pelo governo ao corpo 
legislativo._ Igualmente tenho provado que, nno 
tendo o nobre deputado respondido ás obser
vações que eu fiz sobre os calculas que servira.o 
de basEiá tabella mandada executar pelo decreto 
de 8 de Janeiro de 1838t nada me resta a ac
cr~scentar a.o que disse no meu discurso. Só me 
resta a dizer ao nobre deputado que nllo me 
parece _mathematicamente evidente, como elle · 
inculcou, a sua demonstração pelo que diz res
peito ao pessoal da armada, segundo a base por 
eHe ~doptada. Gon9o~darei em que, quanto aos 
tenc1mentos pecuniarios~ essa base seja exacta ; 
maa emquanto ás munições de boca, se existe 
a exactidao que o nobre d_eputado ex-ministro 

J 

pretendeu existir nos seus calculos, tambem 
póde existir- exactidão nos calculoB feitos. to
Í:nando-se por base 28$360. Sr. presidente, o 
nobre deputado disse que as munições de boca, 
pelo meu systema1 são palculadas segundo o 
preço do mercado, preço médio, toma11do em 
consiJeração os preços anteriores. Ora, eu pêr
guntarei ao nobre deputado se, devendo e1le ter 
em visla1 como leve, o estado do meio circu
lante, o augmento ou decadencia da nossa in
dustria e commercio, póde assegurar que o 
preço do mercado de hoje ha de ser o mesmo 
que quando se executar a lei que ora discu
ltmos ; e se mesmo o termo médio, que oi-a crê 
que póàe àar esse resultado e:x.acto, ha de sêl-o 
quando a lei do orçamento que se discute es
tiver em vigor. 

O Sa. ToRRES :- Para isso nao ha remeàio : 
eu fallei na quantidade que é mathematíca
mente exacta. 

O SR. ~foNTEzmrA : -Se o nobre deputado 
concorda que nM ha 1.emedio, ha de concordar 
tambem que, quer pelo methodo por elle adop
tado, quer pelo systema de 1828, póde haver 
dL'ficit ou sobras. · O nobre deputado conta no 
calculo dos preços das munições de bora com a 
probidade e zelo dos empregados publicas : eu 
lambem conta.rei com a mesma probidade, com 
o mesmo zelo. Logo, se o systema do nobre 
deputado é ma.thematicarnente exacto, por que 
razao não direi eu que a base de 28$360 é 
tambem mathematicametite exacta pelo que <liz 
respeito ás munições de boca ? Não contestarei 
de fó1·ma alguma o zelo e probidade dos E'tnpre
gados da repartição, mas direi que, se argumen
tarmos por esta fórma, e inutil tomarmos cau
telas e precauções fiscaes a respeito de repar
tiçno alguma. Devendo nós, porémi tomar estas 
cautelas e precauções para salvar os dinheiros 
publicos, digo que é mais util e vantajoso ter 
uma base certa sobre a qual o governo fónne o 
seu orçamento, do que estar a mudar todos os 
annos, segundo o termo médio dos preços 
correntes das munições de boca. Eis-aqui, por· 
tanto, justificada a base adoptada em 1828, e 
contestada até certo ponto a base adaptada polo 
nobre ex-minisl1·0 do orçamento que apresen
tou para 1839-1840. 

O nobre ex-ministro na.o contestou a necessi• 
dade de haver a maior simplicidade possivel na 
organisação de .um orçamento tão compUcado 
como é o da_ madnha. Se pois elle concordou 
neste principio, resta-lhe provar que esta maior 
simplicidade se dá adoptando-se uma base que . 
annualmente offereça alterações, ou adoptando
se uma base certa. O nobr~ ex-ministro não 
contestou em geral que aquillo que eu disse era 
seguido na Inglaterra. na organisação do orça
mento da marinha daqueHa nação, e só offereceu 
algumas consideraçlJes para mostrar que nós 
em certos casos dava.mos mais pa.ra. cer~Ofi 
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SE8.SÃO EM 4 DÉ SETEMBRO DE 1839 49 
artigos, e que em outros casos davamos menos. 
Por exemplo, pelo que respeita ás muniçOes 
navaes : disse o nobre deputado que na In
glaterra se dava mais para o mesmo numero de 
praças, e pelo que respeita a munições de guerra 
nós davamos mais, ou reclamava-se mais de 
nós, do que na Inglaterra se reclama para o 
mesmo numero de praças. Mas o nobre de
put.ado não contestou que na Inglaterra· se adopfe 
este principio, isto é, que se fixa uma quantia 
determinàda para cada praça, e que esta quantia 
é dividida em diff~rentes quotas, destinadas a 
um dos·qualro artigos-soldo-muniÇAo de boca 
-munição de guerra-e munições navaes.
Não contestou o nobre deputado que na Jn. 
glaterra l1avia muito cuidado ein separar sempre 

· o serviço do mar do serviço que é feito em terra, 
quando se trata de organisar este- impor· 
tantissimo orçamento. Ora, se o nobre deputado 
não contestou este principio, e se tambem nao 
póde negar que aquella nação muito tem tra
balh~do ·para levar ao maior auge de gloria e 
prosperidade a sua força naval com a maior 
economia possivel, é evidente que a base de 
28$360 tem a seu favor o systema adoptado 
naquelle paiz tão illustrado e verdadeiramente 
mercantil. 

Se acaso o nobre ex-ministro nos provasse 
que a _ experiencia havia mostrado a· inap
pJicaçao deste systema na Inglaterra, eu diria : 
bem, então abandonemol-01 mas discutamos na 
casa o principio e tenha a camara consciencia 
de que vai alterar a base estabelecida e as 
regras segundo as qu11e~, se deve organisar o 
orçamento para a repartiçno da. marinha, mas 
nunca organisar o gabinete- o seu _ orçamento, e 
a camara votar quantias englobadas, sem saber 
para que e como. . · · 

Eu disse, Sr. presidente, que a base adoptada 
em 1828 era uma base desenglobada: creio Qi.le 
o nobre ex-ministro hoje não contestou mais 
este prin·cipfo. Resta-me mostrar ao nobre de
putado que· as observações feitas, ou deduzidas 
da comparação do que se dava na Inglaterra e 
do que se dá no Bl'azil para differentes artigos, 
nada prova do que elle pretendeu. Não é pos
sivel que a camara tenha presentes toda:; as 
cond!ções que devem influir no 1·esultado apre
sentaâo pelo nobre Qeputádo, isto é, que sniba á 
razão porque . na Inglaterra se dá mais para 

·muniçoes navaes do que se dá no Brazil, e por 
q~1e se dá menos para munições de guerra na 
Inglaterra do que se dâ no Brazil. Nada disto 
influe, isto nada quer dizer para a. nossa questão. 
E mesmo, quaesquer que possAo ser as razões 
hoje apresentadas na· casa, cada um de nós 
póde achar-se com dirP.ito, e direitó muito jus· 
tificado, para contestar estes motivos otferecidos, 
pol'que não são motivos solidos, visiveis e pal
paveis para se convencer acamara das razoes 
porqae taes são os resultados da comparaçao 
ao nosso orçamento com o feito na Inglaterra. 

TUUU 111 

• Disse lambem o nobre deputado que a base' 
de 1828 offerecia extraordinarios ou exóticos 
resultados, e vinha· a ser qne o nobre ministro· 
da marinha pedia· mais para muniçoes de. boca· 
do que se. dava por esta base ; por exemplo, 
que o nobre ministro pede 11$000 por 
praça mensal para munições de- boca, e a· base 
de· 1828 dá ap<!nas 9$000 e tantos réis; e aqui 
disse o nobre deputado que esta alteração deve 
de acontecer, porque é uma alteração filha do 
preço do mercado ; e que se hoje se pedem 11$ 
e tantos réis, talvez amanhã se tenlta d~ pedi-r 
menos. Ora, senhores, este arbitrio não será 
fàlal ás nossa~ finanças? Este arbítrio otferecerá 
sempre a-exactidão mathematica qüe tanto pro-

. curou mostrar o nobre deputado? Não haverá 
. nuncà erro no calculo do preço l_llédio. destes 
. generos·no mercado? O que é verdade, é que · 
. todas as: vezes que se deixa fü; administrações 
o arbitrio de calcular taes valores, paga-se· . 
sempre por mais~ Creio até que mesmo na re
partição da marinha -ha objectos cujos· preços, 
ainda ninguem :se lembrou allerar._ Por exemplo, 

· creio que se dá uma quantia-certa ha muitos 
annos para gallinhas para os hospitaes (recordo
mc disto de repente):· creio·que as gallinhas são 
calculadas a 300 réis: é uma qua~tia ~rta qne 
não tem soffr·ido alteração._ Ora, as gallinhas
valem muito mais (rindo-se). A re~peito do 
exercito acontece o mesmo. O alvará de 29· de 
Março de 1810 estllbelece o que se deve dar 
para fardamento de cada uma praça : 01·a, desile 
1810 até agora ainda não se nlteron. ~ste q'nan• 
titativo, e creio que o preço do panno se tem 
alterado muitas vezes, e ainda a tropa nno 
deixou de andar vestida. Creio que o thesouro 
tem lucrado muito com isso. Ora. se nós fos
semos agora organisar o orçamento da repar
tição da guerra, procurando o preço médio do 
mercado, para por e!le format· a tabella dos far
damentos, qnal seria o resultado? A camara o 
concebe perfeitamente. Nestn occasião lembra
me um caso que não tem toda a applicação para 
a maleriá, mas que mostra bem o que ee cos
tuma fazer. O almirante Matheus Pereim de 
Campos, achando-se com mandando uma fragata 
em alto mar, encontrou um navio mercante, o 
qual não içon bandeira, porque a não lin'.ha ; 
e pedindo esta •emharcaçAo umn bandeil'a, o al
niirante lhe mandou dar pelo escrivão. O es
crivão exigia Ulll recibo do capitão, ao que o al
mirante obsenou que a cousa era tno pequena 
que não valia a pena, e assim ordenou que se 
désse a bandeira sem recibo. O esct·ivão porém 
insistia na exigr.ncin do recibo, allegarido que 
era necessario para documentar a sua conta : ao 
que respondeu o almirante que elle declarasse 
na conta que o vento tinha levado a bandeira. 
Em consequencia disto o escrivão cnll'egou a 
bandeira sem recibo. Pass11t.los dins, quando se 
foi fazer a conferencia dos recibos, nololl o al
mira~le que em um dos bllhelea ao dizia - 8 

7 
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50 SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE t8:j9 

bandeiras dadas ao navio tal, que $e encontrou. 
sem bandeira. - O almirante disse ::eu 0110 

me recordo que se désse mais do que uma· ban
deira· ao que retorquio o. escrivão - V. S. não 
me di;se que eu declarasse que o vento tinha 
levado uma bandeira ? Pois assim como podia 
ter levado uma, posso declarar que levou 3. -:
(Risadas.) Eis-aqui como ordinariamente se cal
culão estes preços. Eu não quero dizer que isto 
seja por malversação desse eslabele~imento, 
mas é porque em geral o que é de muitos·é de 
ninguem, e trata-se com pouco preço, mesmo 
por uma especie de habito, por estylo admi
nistrativo, sem que dahi se possa dizer que foi 
effeito de malversação. Eu salvo completamente 
os empregados publicos. Não hei de ser eu que 
já conheço, pelo pouco tempo que estive na ad
ministração,· as difficuldades que ha em fi-,ca
lisar sempre os dinheiros nas repartições pu-

. blicas, não hei de ser eu que venha lançar o 
dezar1 o estigma sobre empregado publico ne
nhum ; mas debc.ar de contar com esse desleixo 
e negligencia, filha da posição de cada um, é 
desconhecer o sol no seu meridiano. 
. Portanto, S1·. · presidente, parece-me que a 

base adaptada em 1828 .é . muito e muito pre
ferivel ; e. quando ella dê de mais, dahi não se 
seglle que haja disperdicio, salvo se a admi
nistraçno não fôr. fiel no cumprimento de seus 
deveres. E se se conta com este abuso, então 
tambem é muito perigosa a base offerecicfa pelo 
nobre deputndo ex-ministro da marinha, porque 
essa é que dá ensanchas para muita cousa. 

Ha um co1·ollario1 que me ia escapando de 
tirar da minha opinião, que verdadeiramente é 
fundado no que nos dizem os orçamentos. Os 
orçamentos da repartição da marinha, em· 
quanto se adoptou a base de 18281 fora.o sempre 
menores do que depois que se alterou esta base: 
logo, o que é que se deve deduzir? Que é van
ttajosa a alteração? Eu concluo qne não. · 

Passarei agora a outro argumento do nobre 
deputado. O nobre depµtado ex-ministro da ma
rinha disse boje que era grande absurdo p1·e
tender eu dar sómente 24 contos de réis parn 
materias primas, pois que esta somma não era 
sufliciente para o cobre de 2 ou 3 embarcações. 
O ueu discurso não foi boje publicado, e por 
isso não teve o nobre deputado ex-ministro da 
marinha occasião de pesar bem a minha argu
mentação. Eu não disse hontem que a repartição 
da marinha gas_tava sómente 24 contos em ma
terias primas_; o que eu disse apenas foi que 
nestes 8 · ultimos annos a repartição <la mal'inl,a 
não exigio p~ra materias primas senão 24 
contos. Ecomó pelo.que disse o nobre deputado, 
pel9 qu~ sei e sabem todos os Srs. deputados, e 
to4~ p, 9lUndo, na9uel1a.. repartição se despende 
maJs ,eQm, .maler1as primas, d·e alguma parte 
sahiQ esse _-;dinheiro. O nobre deputado porém 
nlo procurou examinar do~de sahio o exce
dente da. despeza, naturalmente porque . não 

tem presente o men discurso. Foi justamente 
nisto qúe fundei a proposição que hontem 
avancei, dizendo que havia duplicata, quando, 
dando-se 28$360 para cada pra·ça, se dava ao 
mesmo tempo dinheiro para materias primas, 
que se devem tirar dessa· mesma quantia de 
28$360. A minha proposição se fundou na se
guinte demonstração : A somma de 28$860 é 
distribuidá pela maneira seguinte : 8$552 para 
vencimentos pecuniarios; 9$228 _l/4 para mu
nições de boca ; 900 1/4 para munições de 
guerra ; e 9$678 5/10 para trem ou muniç0es 

· navaes. Temos pois que a quantia de 28$360 
comp1·ehende aquillo que seba de despender 
em. munições navaes e de g.uet·m. Na ,~menda 
que offerecí hontem forão calculados para as 

· 4,500 praças, pelo que respeita a munições de 
guerra, 48:613$500, e pelo que 1·espeita a mµ
nições navaes 522:639$000. 01·a, repare o nobre. 
deputado que, dando cu esta quantia, tambem 
dou 250:669$200 (peço a attenção da camara) 
para jornaes de 987 operarios. Ora> se dou 

' pãra munições de guerra, para comprar mu
nições navaes, e demais dou dinheiro para 
pagar os jornaes dos .operarias que devem ela
borar os ohjectos; e accrescento mais as cons
trucções civis _e concertos de embarcações, que 
estão comprehendid.ís nas muni~ões navaes e 
de guerra,_ ainda resta alguma cousa a dar? 
Demais, deve-se notar que nos armazens da 
marinha existem constantemente objectos que 
passão de um anno para outro. E havemos de 
dar de mais a mais dinheiro para materias 
primas? Eu não concebo, salvo se se deve dar· 
dinheil'o á JJ~ç,~o para-~ nação comprar a si 
mesma as mnterias primas que tem nos ar
mazens. Ora, isto no meu juizo é uma verda-
deira· duplicata. · 

Perdõe-me o nobre dephtado se emprego o 
termo que o diccionario inculque ; ou então de
monstre o nobre deputado que quando dou as 
exorbitantes quantias para os • objectos que já 
mencionei, aind~ resta alguma cousa a dar. 

(Neste lugar o orad('r Jê um papel, do qual se 
vê que mnnição naval comprehende lodos os 
artigos qae rcspeitão a apparelho, mastt·eação, 
vergame, bandeiras, toldos, ancoras e outros 
ohjectos indicados na tabella dos sobresallentes, 
dos quaes alguns se fàbricão nas offici~a·s, e 
outros Sif!o comprados.) · 

Não resta pois cousa nenhuma, e a admi
nistração com estas quantias está habilitada 
para fazet a despeza com munições navaes 
e de guerra, e para pagar os operarios. A 
quantia pois de 24 contos - dada para a 
compra de materias primas é uma vergonhosa 
duplicata, e é por isso qae a administraçllo pas
snda pediq para esta despeza apenas 24 contos. 

Sr. presidente, as adi:ninistraçoes que pedíao 
24 contos para materias primas nno faziao mi• 
lagres. N9 anno passado se pedirão para esta 
despeza 270 contos, e para t'ste anno se dcrão. 
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17 4 contos, apezar de o orçamento, pelo que 
diz respeito aos navios armados e desarmados, 
não ter diminuido em cousa alguma, e pelo 
contrario augmentado. Vê-se pois que é exacta 
a proposição que hontem avancei, que- no orça
mento d.a marinh_a se tem calculado sempre em 
excesso, e que a não se cortarem muito as des
pezas nesta repartição, e a nào ter a assembléa 
geral o maior cuidado no exame e J1scalisação 
della, todas as rendas publicas não chegaráõ. 
Senhores, melhor é vendermo-nos todos para 
dar dinheiro á repartição da marinha. 

O Sa. ANDRADA MACHADO : -Menos eu que 
não me vendo. 

O Sa. MoNTEZUllIA : -A proposição é exage
rada. 

Eis, Sr. presidente, deruonsfrado, segundo 
;me parece, que eu nãO disse absurdo nenhum. 
Eu não pretendi que a administração des
pendesse só 24 contos em niaterias primas. Se 
eu tivesse feito o exame que tenho feito nesta 
administração, e tivesse de votar nesse orça
mento quando se derão 24 contos para materfas 
primas, eu havia de votar contra, e não daria 
cousa alguma, como hoje não dou. Note mais a 
camara que as construcções civis que poc.eráõ 
tambem ser chamadas a exame, e considerar-se 
despezas da repartição, todas vêm mencionadas 
no orçamento na sua rubrica propria, e que os 
transportes têm tambe:n seu orçamento. Por
tanto no.o comprehendo (talvez por ser acanha~ 
dissima a minha razào) como se devem des
pender ainda 17 4 contos com materias primas, 

· dando-se 1,348 contos para navios armados na 
razão de 4,500 praças, e 69 contos para navios 
desarmados. 

Se eu quizesse ser taxado àe exagerado, não 
dava cousa alguma para munições pavaes de 
navios desarmados, porque estou persuadido 
que pouco se póde despender com os navios 
des·armados, e que as sobras dos navios ar~ 
mados podião chegar para isso ; porque tambem 
estou persuadido) e julgo que o Sr. ministro 
na.o demonstrará o contrario, que com mu
niçôes navaes não se despende sempre a mesma 
quantia quando as. embarcações estão em alto 
mar e sobre a vela, e que estilo ancoradas, cnso 
-em que despendem menos. E entào, pergunto: 
como é possivel que nilo haja sobras por este 
lado ? Escuso dizer a razao porque isto acontece: 
é sabido que o navio que está ancorado raras 
vezes quebra uma verga, rasga pannctou soffre 
temporal, ao que tudo está exposto o navio que 
anda so~re a vela ; por isso as munições navaes 
se despendem mais quando o navio está sobre 
a vela do que quando está em qualquer porto. 
Pergunto se acaso nt\o temos ha perto de 8 
annos 2 mil praças, ou talvez mais em diffe
rentes portos do Brazil? Para essas 2 mil praças 
damos munições na vaes · inteit·as, segundo o 
calculo; e como nao tem havido sob1·a? Onde 

· existem ellas? Dicant Paduani. Portanto não 
havia razll.o alguma para dar munições navaes 
para navios desarmados; mas assim mesmo eu 
dou um decim'o do que se dá . para navios ar
mados, e estou persuadido que é muito suf-
ficiente. · 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro fez o 
elogio . da administração, da contabilidade da 
contadoria, ou da exactidão com que se fez o 
orçamento. Não quero contestar o nobre de
putado, nem estigmatisar os empregados da
quella repartição ; mas recordo á camara o facto 
de que se pedia sempre a mesma quantia para 
munições navaes de navios armados que se 
pedia para os navios desarmados. E não sendo 
possível que se despendesse com munições 
navaes de navios desarmados a mesma quantia 
que com os armados, qual é o resultado? Que 
devião ficar sobras, mas não ficárão. No senado 
o nobre marquez de . Paranaguá muitas vezes 
censurou este procedimento ; mas apesar disto 
o corpo legislativo que nesta occasião, bem 
como outros corpos collectivos, .nem ~empre 
se decide pelo que é mais razoavel votou taes 
quantias, e o resultado foi continuar a mesma 
pratíca até que o Sr. Tristão Pio dos Santos em 
um aviso de 10 de Julho de 1837 reprehendeu 
a intendencia por tal procedimento, e mandou 
riscar semelhantes quantias. . 

Então no orçamento do. anno passado se 
pedio metade da quantia para nrnnições navaes, 
e assim no orçamento em discussão. A camara 
reflicta que não é possível que isto continue : 
os navios desarmados não gastão, senhores, a 
metade da quantia dada para os navios armados. 
O nobre ministro não quiz ter a bondade de 
explicar o motivo por que a respeito de ven
cimentos pecuniarios ha uma differença no or
çamento, que· supponho ser devida a se darem 
vencimentos contra aquillo que se deve fazer. 

Por fallar em vencimentos lembrarei á ca• 
mara que a tal celebre commissao das derrotas 
que havia de pôr a· nossa esqlladra na perfeição 
nautica a que era destinada, apezar de se nos 
ter dito na casa que ia ser dissolvida, todavia 
continua, e os vencimentos continullo a ser per
cebidos. E é ·assim que se pretende que demos 
sommas exorbitantes a esta repartição, sem cal
culo, sem base, esperando que se nos apresentem 
calculos segundo o termo µ-tédio do mercado? ! 
Se não houvessem tantos ·fundos nesta re• 
partiçao, não se havião de fazer as innovações 
que se füerão no anno passado, com o que aqui 
na casa temos tido grande trabalho, já pelo que 
respeita á transferencia da academia, geralmente 
censurada, já pelo que respeita a essa commissM 
exotíca e inquisitorial de derrotas .. 

Eu peço perdao de ter fallado com alguma 
vehemencia, senhores ; mas bem se vê que eu 
não tenho aventado idéa ou crença alguma po~ 
litica; eu estou chamando para o thesouro al· 
guns vintens. ( Apoiados. ) Seja ministro _quem 
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fôr~ não quero tirará marinha ·o que é indis
pensavel para o serviço : qnero que o governo 
tenha as 4,500 praças conc~didas pelo corpo le-

'"gislati vo, mas não quero expôr-nos a uma crise 
que.começa; · 

A camara creio que ]eu· hoje o Jornal do 
. Conmiereio : dellé se vê que os bilhetes do the
souro forão desconlado1;3 a 12 por cento, e que 
além disto se pagou .um quarto de corretagem; 
quando todas as casas mercantis nao costumão 
pagar mais de um oitavo. Ora, quando o the
souro desconta bilhetes á razao de 18 por cento 
-ao anno, por quanto nllo descoritaráõ as casas 
mercantis? Em que apuro não se deve achar o 
commercio do paiz? E é nesta occasião que se 
não quer flscalisar as despezas do estado? Não 
hei de ser eu: darei o que é indispensave}, ma~ 
nao mais do que isso~ 

Fallarei agora a respeito dos pharóes (votos, 
wtos). Se querem votar, eu me sento. A'cerca 
dos pharóes só tenho de recordar á camara que o 
documento a que me referi nlo é gracioso; elle 
aqui está (moRlrando o dDCUnie,ito); é uma 
conta assignada por Antonio ·José da Silva, 
contador da marinha, datada em 81 de Agosto 
de 1837, coberta de um otlicio dirigido ao go
verno, assignado pelo Sr. Joaquim Antonio 
Caminha,·e·datado de 1 de Setembro do mesmo 
anno. E' este um documento authentico (votos, 
votos, votos). Sé a camara quer votar eu c-edo a 
palavra, apesar de que tenho que fazer ainda 
~lgumas observações. 

O SR, ANDRADA MACHADO : - Não se sente ~ 
a camara não está ainda em estado de votar : 
s,e. ell~ quizess~ votar eu pediria a palavra para 
o 1mped1r1 apesâr de não estar preparado para 
fallâr sol>re a -materia. 

O Sa. MoNTEZCMA : - O nobre deputado 
pela provincia do Rio de Janeiro lembrou á 
consideração da casa que na Inglaterra nos or
çamentos· se dá uma quantia para o uso da es
quadra (creio que estas palavras correspondem 
ao termo inglez, pouco mais ou menos : se dis
crepa.o alguma cousa, ou se na.o sou exacto, a 
camara me perdôe, porque não sou da profiss~o: 
mas pelo que tenho lido, é isto póuco mais ou 
menos): n~s tambem damos para·esta despeza, 
e eu calculei com ella no meu discurso de 
ho?t!m quando men~ionei as so~ras que devem 
ex1shr das quantias que se dão todos os annos 
por · ei;icheio, que se não devesse despender 
todas, porque nos armazens devesse existir 
ínuita~ muniçoes navaes e de guerra que passão 
de um· anno para outro. · 

Por esta maneira, portanto, tenho respondido 
a todas as objecçõos ofl'erecidas pelo nobre de-
putado. . 

O nobre deputado ex-ministro, por occasia.o 
d~ eu sustentar que 24 contos de réis tiohão 
Sld!) dados a outras adrainislraçOes para ma
terias primas, perguulou s~ eu tinha examinado 

se a esquadra tinha sido concertada, fabricada, 
ou havia $Ído abandonada ; e essa parte do seu 
discurso foi das mais eloquentes, porque em
pregou toda a força de sua eloquencia para con
fundir o orador a quem combalia, como faz 
sempre. Resp·oodo que um tal exame não foi 
feito por mim, mas que estou certo de que as 
administrações passadas ilãO levárão o seu des• 
leixo ao ponto de abandonarem a esquadra •. _ . · 

O SR. ToaRES: - Entendou mal : eu não· . 
disse isto. · 

O Sa. MoNTEZUMA: - Demonstrei portanto 
que as~ minhas· emendas devem ser approvadas! 

Quanto á. machina de excavaçfJ para ~ pro
víncia de' Pernambuco, não me opponho a que 
se eleve. a quantia para esta.despeza. · 

A necessidade parece ser urgente, e_ como ha 
de o corpo legislativo negar os meios para acudir 
a esta necessidade ? · · · 

Peço á illustre commissão que, visto q!le 
adopto a sua emenda, haja lambem de reflectir .. 
sobre as que otfereci para as approvar. , .· . ··• ·: 

O Sr. Ministro d.a. Marinha não combate 
por ora a formula, ou base,. apresentada pelo 
Sr. Montezuma ; mas limita-se a observar que 
se este Sr. deputado a oft'ereceu para reformar 
a organisação do orçamento da re.partição da 
mal'inha1 a sua emenda não preenche o fim a. 

. que se propõe, pois que os principias em que se 
funda são os mesmos que ·s. Ex. conhece no • 
orçamento em discussão. 

S. Ex. não admitte as rcducções propostas 
nas despezas dos arsenaes e materias primas. 
A marinha está hoje em pé anuifo mais elevado 
do que ha 3 annos, e ·além disto muitos vasos 
carecem de fabrico, pena de ficarmos sem ·ma
rinha. Dçpois que S. E~ e_ntrou para o minis
terio, se acha.o em fabrico, virando de querena, 
5 embarcações, e só o cobre que se tem gasto 
com ellas custou perto de 50 contos. O gov~rno 
pois ilão póde admittir uma redoeção que na.o é 
contra o governo, mas contra a nação, que tem 
por principio sustentar a sua dignidade, e mar
char sempre· de. frente; muito mais nas cir
cumstancias em que está .o paiz, quando é 
necessario restabelecer a ordem em diversos 
pontos perturbada. 

Concorda na necessidade de economias, mas 
considera que é economia real dar ao governo 
aquillo de que carece para o desempenho do 
serviço; porque se o governo nlo tiver estes 
meios, então a crise, que o Sr, Montezuma tanto 
mostra temer, apparecerá · mais breve. O _governo 
em breve virá manifestal' á camara a posição 
critica em que se acha, porque não tem em
penha em occultar cousa alguma ao corpo le-
gislativo. · . 

Acredita perfeitamente que o Sr. Montezunia 
é movido pelo desejo de promover o · be~ da 
marinha, fazendo ao mesmo tempo reverter- · 
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para o thesouro aquellas parcellas que se pu· 
derem economisar; mas S. Ex. entende que o 
Sr. àepuiado não calcuia bem, porque não tem 
os conhecimentos profissionaes, e não tem 
sobre si a responsabilidade: e posto fosse buscar 
talvez informações de pessoa de mlliía capa· 
cidade, e alta categoria, não tendo esta pessoa 
lambem sobre si a responsabilidade,_ju]ga erra-

damente que silo admissíveis as reducçCies pro· 
postas. 

O Sr. ministro se retira com as formaiidades 
do costume. 

O SR. PREsIDBNTE lembra que a reuni11o 
amanhã é· no senado ás 10 ho1·as da manhã. Dá 
a mesma ordem do dia, e levanta a sessão pelas 
2 horas e 3/4 da tarde. 
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Sessão em ~ de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR, DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

Su:MMARIO. - Engajamento e.strangei?-o. JJls
cursos dos Srs. Alvm·es 11-fachado, Niznes J.fa
chado, conde de Lages, Carneiro Leão, 

, · .. rnarquez d~ Barbacena e Marinho. 

. · '. ; , A's 10 horas e um quarto procede-se á cha
- jnàda, · e reunido numero sufficienle de Srs. se

:;nadores e deputados, abre-se a sessão. 
Lê-se e entra em discussão a emenda do se

.· nado re; eHada pela cama.ra àos S:s. deputados, 
. · ;'·autorisatido ; o governo a eng9J ar 3,000 es-. 

·Jr'angeiró~. , . 
{-/t ... o:·sR~ ALVARES MACHADO·: - Peço a palavra. 
; . r:,;(l:Si:t. NONES MACHADO : - Peço a palavra. 
/:},~-/ O. Sá. P~ESID'BNTE ~ - T~m a. pah.-rra '3 Sr. 
:: /:Alva.rés Machado. 
. ·. Ó:.Sr. Alvares Maohad.o: - Sr. presidente, 
;) .se na camara temporaria, a que tenho a honra 
<··/.de. pertencer, nun.ca peço a palavra sem sentir 
/)::ô·mais profundo terror, quanto mais vexame 
:,·.~Ari110 sentirei agora que tenho a honra de fallar, 
:\ ;'n110 só perante os ·meus collegas com quem 
· 'estou familiarisado, mas no seio da repre

sentação nacional, á vista dos Amphytriões da 
nossa terra, , adiante de tantas illustrações ! 
OLtando tenho de satisfazer um dever imperioso 
e~ penive}, apresso-me em executai-o quanto 
antes, para quanto antes arredar de mim o peso 
da consciencia de minha inferioridade que me 
esmaga e suffoca : eis a razão porque me 
apressei em pedir a palavra e na.o pelo cég() or
gulho de uma propensão sem fundamento. 

Trata-se de discutir a emenda que passou na 
carnara vitalicia., e que foi rejeitada na tem
poraria; trata-se de se decidir se se deve ou 
:oãD conceder licença ao governo para chamar 
tropas merce~arias, e assim completar o numero 
de 8,000 praças que linha sido ontr'ora con
cedido. Não venho pleitear esta causa, oLJtros o 
farão melhor do que eu o possa faier: não trato 

. sena.o de apresentar á assembléa geral em es
tylo liso e franco as razões em que foudamentQ 
o meu voto. 

Sr. presidente, eu nno posso votar a favor da 
introducçào de tropas estrangeiras mercenarias 
para com estas armas debeH~,· os inimigos in
ternos e externos. Nã.n posso votar a favor desta 
emenda, porque a acho dispendiosa. Já em 
outra occasirw, quando se discutio esta materia, 
se ·provou que 800$ era.o precisos a ca9a 
praça engajada, tanto para transporte, coino ar
inamento, fardamento, emfim para chegát· ao 
estado de mostra ·de ar·mame11to, 800$ para 
8,000 praças dá 2A00:000$. 

Aonde iremos achar esta quantia no nosso 
estado financ~iro? Bastava só ser excessiva a 

despeza para não podermos . lançar mão desta 
medida .. Quando annua1mente temos um deficit 
a nossa agricultura desanimada ; quando o~ 
seus generos eahem todos os dia,; de preço : 
q11ando o Msso credito diminue, as desordens 
!1ªs provincia!; s~ augmentão, desordens que 
1mporlao o credllo do nosso meio circulante 
todo fiduciario ; quando o mercado parece não 
se prestar, <:'omo o governo desejaria, em receber 
os bi_lhetcs do lhesouro ; quando se pede 12 e 
1/4 por cento l)ara o sen desconto; quando se 
tem- chegado a· dizer nas camaras que estamos 
ameaçados de uma banca-rota; havemos lançar 
mão desta emenda, quando ainda restao tantos 
brazileiros capazes de pega1· nas armas para 
sustentar a integridade do imperio, o throno 
co.nsUt11ciona1 e a paz publicoL ! ? .... Voto contra l a emenda por di~p~ndiosa. 

Aínda, Sr. presidente, voto contra a emenda 
porque os seus resultados. sera.o serodios. Eu 

1 
entendo que quando esta rnediàa se chegasse a 
effectuar (o que n~o espero), n~o chegaria a 
tempo. Por ventura, senhores, poderáô as cfr
cumstancias do Brazil esperar por taes me~ 
didas ? ... 

O SR. NuNr~S MACHADO : - Apoiado. 
O SR. ALVARES MACHADO: -- De certo que 

não. As desordens do MaranhàO, Sr. presidente, 
s~o ?rg~nte?; a poptt!açlio do Maranhão, a p~o
vmcia. mterra no meto da lava revolucionaria, 

. como alolada (permilta-se-me a expressão) no 
proprio s.ingue, parece estender seus braços 
s~pplicantes para nós, e di1.er com o poeta lu
z1tano : 

Acode, acode, pai, que se não corres, 
Talvez já nilo encontres quem socorres. 

E nesla. conjunctura tilo urgente lançaremos 
mão de uma medida tão tardia? Não, as circum
stancias do Maranhão e d'ouh·as provincias são 
desgraçadas e pedem medidas assás promptas. 

Tambem creio, Sr. presidente, que para 
debellar os l'ebeldes do· Rio Grande ella nn.o é 
necessaria, e assento mesmo que sem essas 
tropas voltaráõ esses nossos irmãos desorien
tadoo ao seio da pal:ria que \êm. l'asgado. Eu 
vejo mesmo que aquelle partido está ucephalo i 
eHe perdeu a cabeça mais militar que tinha, 
e bem depressa os oulrns caudilhos seguirão 
este exemplo; bem depressa se inlrodutirá 11 

desu niào entre elles, e os militares da lega
lidade acab:1ráô de debellar os r~slos não cei
fados pela divisão e pela intriga. Não posso pois 
votar pela emenda em discussa.o por serem 
seus resulta.dos muito tardios. 

Tambem, Sr. presidente, voto contra a me
dida por impolitica. Eu enlendo que agora, 
mais do que nunca, precisa o governo do paiz ·· 
rodear-se de todos os brazileiros e não de · 
armàs est~angeiras. Chamar e5trangeiros ~este 
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mom~nto seria o acto mais impolitico, porque 
êm época que se procura dividir a populaçãO 
do nosso paiz, qu~ndo os Raymundos ~ome~ e 
$eus imitadores dizem : « Vós não amais o pa1z, 
vós não tendes- razão, porque vós nascestes tta 
Europa; eu sim, eu tenho razão, porque nasci 
no Brazil, porque meus pais erão brazileiros ; J> 

quand~ assim se_ lança o estigo:ia ~e falta de 
patriotismo sobre tão grandes mdaoAos, s'!bre 
cidadO.os que.... quando homens pouco ms
truidos ou pouco amigos da patria suppoem que 
o solo é a patría (apoiados), e nM a nossa mo
rada a propriedade ·da patria ; quando suppoem 
que o patriotismo consiste só no amor do solo 
e não n.o amor das nossàs instituições, e · da 

. ordem de idéas qm; professamos em commum ; 
é neste momento que hayemos .querer estran
geh·ós eutre nós para augmenlar estas dis
senções e discordia entré o povo hrazileiro ? ! 
Entendo que nm tal passo seria o da maior im
politica que pudessemas praticar. Nós iríamos 
dar armas a Raymundo Gomes e quejandos ; 
elles snpporião nosso governo anti-naciona1, e 
elles dirião ao mundo: « Vêde de quem o go~ 
verno se quer rodear ; vede se isto não é uma 
prova de que o governo não tem a seu . favor a 
m~ioria da naçao !... Se tivesse, e se o governo 
do Brazil obedecesse ás instituiçOes do paiz, 
não lhe seria nccessario" méndigar armas es· 
trangeiras ! ... » (Apoiadoe.) . 

Voto pois contra a .emenda por impolitica. 
Votarei ainda contra ella por perigosa. F11cíl 

seria demonstrar, e mesmo, se qllizesse fazer 
ostentação de e1•udiçllo, facil seria demonstrar 
os' acontecimentos que se seg~1irAo nos governos 
ai\ligos depois que introduzh-a.o tropas estran
gejras a seu serviço. Facil seria demonstrar 
qQ·e desde que se introduzirão tropas es· 
trangeiras para serviço da r(.'publica romana, 
degde essa época nllo houve mais nP.m governo, 
n~m palria1 nem liberdade; tudo fico1J á mercê 
das forças pretorianas estrangeiras. Facil seria 
demonstrar as de1t·aças e os aiares por que 
passárAo os govet·nos da idade média que 
cl1omárllo estr,mgeiros para o seu set·viço. Fadl 
seria demonstrar as desgraças dn HcspLmha por 
occasillo da chamada dos sarracenos como 
auxiliares . do conde Julião. Facil seria de· 
monstrar ai desordens praticadas no Egyplo 
pelos mamelucos, em Constantinopla pelos 
janizaros1 ·ua Russia pelos sterlitz. Ma$ sem 
recorrermos a exemplos mais remotos e cstra .. 
nbos, não temos exemplos quasi de casa P Eu 
chamo exemp!os quasi de ·casa os de Portugal, 

. porque com esta nação temos origem quasi 
commum. Permitla-me a assembléa geral que, 
n'um tempo em que-os Raymundos Gomes e 
seus imitadores proscrevem _da ma_neira a mais 

. atroz. · a todos os nas~idos em Portugal, eu 
eJÇpr1ma o. prazer que sinto em ser descendente 
dos, portuguezes e dos indios do Brázil 1... 
(.Apoiados.) 

Portugal, Sr. presiden~e, (oi Ó berço de heróes; 
os seus soldados levárao as suas bandeiras 
tl'iumphantes a todas as. partes do mundo .. 
Quando Portugal fez a défesà do seu solo co·m 
as suas armas, sempre triumphou; mas quando, 
rejeitando o serviço dos seus, admittio estran
geiros para o ser~iço do paiz, acabou a gloria· 
de Portugal, de então por diante não. appa-

. recêrão ·mais nem . os Pachecos, nerri· os AJbu-

. querques, nem os Almeidas, porque o eeu 
governo murcb9u o coração. de seus filho~ ; ·. 
abateu e suffocou. a fonte da gloria logo. ql\~ .. 

, chamou estrangeiros. Compare-se Portugal ha .. 
300 annos anl<'..s, com a aclualidade: o que 
é_ hoje? Um simples feitoria. da Inglaterra 1 

· J,. Inglaterra fez com Portugal o mesmo 'que 
faz a figueira dos nossos desertos·: .lança 
ás arvores visinhas _ seu:. · braços carinho,so!;i ; 
parece ceder-lhe alguma d~. sua seiva, mas 
bem depressa as entrelaça, as· suffóca . e 
mata para nutrir-se com o humus do $eu. · · 
despojo. A Inglaterra, senhores, defendeu Por
tugal ; mas como ? Q:5 trabalhos, as ·fadigas e os 
perigos forão para os portuguezes e a gloria par~ 
os generaes da Inglaterra! Vê-se o que fez:<>:: 
regimento . n, 21 do Porto contra as tropas 
francezas. EUes fizerão ro1ar pelas .montanhas 
. do Bussaco aos batalhões vencedores de 
Marengo ; mas a gloria foi para os generaes · 
inglezes. O plano dessas linhas, que, princi; 
piando .em Santarém, terminavão em s~ Mar
tinho, foi producto do Sr. Azedo. I:sso tenho 
oavíJo · dizer por illustrados officiaes de Por
tugal. Esses planos de defeza sabirã.o das se
cretarias de estado para Wellington pôl-a:.; em 
execução. ·Nós vemos que os· porluguezes sem 
esses officiaes generaes já línhão batido em 
quasi todas ns partes as tropas f1·ancezas. 
'O capitAo-_mór de Olhão.no Algarve era urn 
simples criador de gado, e bateu as tropas 
francezns nas montanhas. Esses generaes, di
zião, erão para disciplinar as tropas portu
g11<!ZBS; mas quando Beresford escrevia a Wel
linglon, di?.ia que as julgava em estado de 
combater a.o l11do das fileiras ingler.as, Aonde 
esll1vrlo os ing1E!zes quando Purlngal · fazia a 
dcfeza de seu solo, batia a Aírica, conquisluva 
a Asin, descobria o Brazil, e levava triam
phnnles as snns bandeiras a todas as pnrtes 
do mundo P Aonde estavAo os inglczes quando 
nenhnma nnção européa podia dobrnr o Cabo 
das Agulhas sem tomar o passaporte em 
Lisboa? Por isso eu entendo que esta medida 
não póde passar como perigosa. Nem se diga 
que eu me acovardo de conceder 8,000 es
trangeiros. Não, não me acovardo; tenho muita 
confiança nas instituições do paiz ; lenho muita 
confiança nos brazileiros :- mas tenho a atlender 
aos desatinos semelhantes aos:qne fizerão os 
irlandezes .. Voto pois contra a medida em dis
cussão por perigosa. 

O acto mais vergonhoso, Sr. · presidente, o 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:53 - PÃ¡gina 3 de 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

S~ÃO D'ASSEM13LÉA GERi\L EM ó DE SETEMBRO-·DE 1839 . õl 

acto máis humilhante por que .póde pas~ar uma 
nação, é o facto de não poder defender a ordem 
publica e a sua independencia ; é o de na.o 
fazer por vencer os seus inimigos internos e 
externos l Tal é a vergonha porque p_assaremos 
se chamarmos mercenarios- para defender a 
ordem publica do Brazil, que tem mais de 4 mi
lhões· de habitantes livres l Sr. presidente, se 
os brazileiros não são bastante capazes para 
defender a iadependencia do seu paiz, a ordem 
publica, o systema que felizmente nos rege, 
a integridade do imperio; se é preciso para 
cump1·ir estes deveres recorrer a armas es~ 
trangeiras, então s~rá melhor· cobrir o rosto de 
vergonha, e assignar o deet·eto da nossa es
cravidão l Implorarmos a alguma naçao es·
trangeira que venha tomar conta de. nós, de 
nossa terra, de nossos filhos e sujeitemo-nos ao 
regimen colonial. Que um dia os nossos netos, 
arrllstando as ca.dêas do captiveiro sobre a nossa 
sepultura, amaldiçoem as cinzas de seus co
vardes avós, que não souberão defender nem 

· sustentar no seu pàiz o regimen das leis ! .... 
. Mas estou persuadido que outros são os destinos 
· que espera.o a terra de Santa Cruz. (A.poiado8.) 

As nossas instituições hão de permanecer, e 
não os planos dos absolutistas que procurão le· 
vantar a bandeira do regresso e !!tacar a li
berdade das provincias. (Apoiados.) Haven1os 

. vencer os republicanos que procurão des• 
mantelar a ordem publica. (apoiadqB), romper 
a constituição, a monarchia constitucional re
presentativa ! ... 

Voto contra a emenda como o estigma mais 
vergonhoso que -se póde lançar sobre os brn
zíleiros. O Brazil que tem tido tanta corugem e 
dedicação ao bem da pakia, ninda nllo tlesnp
pareceu. 

Voto ainda contra a emenda por dcsne
cessaria, po1·que nno p1•ccisnmos de 111cr,itmuriot1 
estrangt:il·os pat·a defender os nossnR i1111ti• 
t1iições, a indepenclcnciu o n ordom puhlic11, 
Mais pobres e menos numc1tosos or111noa uús 
quando pnt•a ·o norlr. se sacudirllo os J1ol11111Llo:ws 
para fót·a do B1·azil (a1JO'iado11), o para o lnt.lo 
do sul lançámos de rajo os hm1pm1hács que 
nas dominuvno. Mais pobres crnmos nós e me
tade em numero e nrmas1 qunnt.lo sustenh'ímos 
a nossa índcpendencia., e no emlunlo nós füámos 
um exercito do nada, umo. marinha mililar, e 
vencemos os porluguezes ! ... 

O Sa. ANDfü\DA MACHADO: - Sncudimol-os. 
(Risadas.) 

O SR. ALVARES M,\CHADO: - .... A essa nação 
. militar que sempre foi bellicosa ? Eramas bem 

poucos e pobres quando nossas tropas nos 
campos de Pirajá quebrára.o os ferros do regimen 
colonial, quando em todos os pontos do 
Br .. zil as quinas se abaixavão diante do pavilhão 
estrellado !... 

Ni1o preciaámos de soccorro estrangeiro para · 
TOMO lll 

vencer as desordens civis que têm-se suscitado 
no Brazil. Não fora.o necessaríos estrangeiros 
para vencer as dissençõee de Jacuipe e Panellas, 
nem para at!abar a guerra do Para, desde a 
cidade de Belém até Tabatinga. A bandeira da le
galidade se arvorou triumphante sem o soccorro 
de estrangeiros. Elles seria.o capaz_es de desem
penhar campanhas tão arduas em meio de um 
paiz, mal, são e falto de todos os recursos? Não; 
c,s nossos irmãos desorientados serao vencidos 
pelos mesmos brazileiros. Em todas as parles 
do imperio têm havido rnais ou menos des
ordens, e em todas ellas a legalidade tem trium
phado. Passámos maiores perigos com o que se 
seguio ao 7 de Abril, e na.o se apresentárão em 
pro'Vincias remotas só ; apresentára.o-se · neste 
campo que ahi. vemos, e na.o forao precisos es
trangeiros para debeJlar aos homens que queriao 
então dar talvez nova fórma ás. nossas insti• 
tuições. O bom senso dos brazileiros venceu 
todas as desordens e todos os perigos. Voto pois 
contra a emenda como d~snecessa1·ia_ 

Para que queremos tropas estrangeiras ? São 
tropas modelos que se quer? Que! Senhores! Pois 
os nossos officiaes generaes que tanto conceito 
merecem e tanta confiança gosao, não sao ca
pazes de disciplinar o nosso exercito, de adestrar 
os brazileiros, que não são eslupidos ? Será pre
ciso que se mande â Europa buscar esses mo
delos P Se lauto é preciso, deviamos principiar 
por dar baixa nos nos!los officiaes generaes como 
h1capazes de crear esses modelos, e elevar a 
postos essa mocidade esperanço:1a que arde em 
desejo de gloria. 
· Mas, senhores, os nossos officiaes gcneraes são 

cnpacissimos de levar o nosso exercito ao estado 
de exercito mondo, e esse modl.'lo servir para 
os d11 mul'opu. As nossas ch·rmmstanci11s1 11s lo
cnlidndcs, e posi<;no lopogrnphica, 1·eclaml10 di
vurso11 mclhodos ele laclicn. A gne1•ra nã 
Amarica ó feita por ouh'R m1tnoir11 ; tenho ist.o 
ouviu<> de mnilns dns no1:1sus illustroçoos mí
lilllros, li:m quo novu JMunntl L~aludót•no oA Silva 
'l'uvarns, l ... ouruh·oH, Mccloíroi;, Ozorios, e outros 
pcl'ilos ollloh,oa d11 noHRu caval11u'Íll o infünlaria, 
que lanlo tõm 1:omlmtillo pol11 i11lt.•griundc do 
impcl'io nos cumpos do Hio Grimde ? Esses 
homens ncssn gucrrn sno homens 111odelos. E 
se thssc ucnn c11mm cm <1110 so pudcS:Je fazer a 
expcricnci111 cu diria no nosso governo : -
Mnndni po1· um monwnlo quo os bravo,; mi
lilnres Sílvn 1,uvnres, Mc<leiros, etc,, mettao as 
espadas nas bainhas ; mandai recolher a quarteis 
as tropas da legalidade ; contai os soldados 
republicanos ; são 3,000 P Mandai contra elles 
6,000 desses modelos da. Europa; em tres ou 

. quatro recontros esses modelos serão vencidos. · 
Elles se não poderáõ internar pela campanho. ; 
faltar-lhes-ha o pão, o vinhotos legumes a que 
estão habituados. Não hão de ter os recursos 
dos exercitos da Europa ; na.o hão de. comer 
carne quasi crua coipo os nossos ; .sem barracas, 

8. 
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não poderâ.õ fazer uma campanha expostos ao 
sol â chuva e ao sereno, como os nossos. Os 
bra'zíleiros os levaráo de rojo ; elles são rebeMes, 
sim, mas sl\O brazileiros. . 

Mas, ainda mesmo, Sr. presidente, que alguns 
militares formados na tactica européa fossem 
necessarios para modelo da nossa escola pra
tica militar, dever-se-hia conceder ao governo 
mandar vir 3,000 modelos? Não seria bastante 
talvez 400 modelos, 100 de caval1aria, 100 de 
infantaria, 100 de artilharia, e outros 100 re
partidos poL' sapadores, mineiros e volteadores? 

Não são modelos, senhores, que se pedem 
· nara nosso exercito, silO modelos para nós, para 
;os modelar (risada8) pelas monarchias aristo
craticas da Europa, pelo feudalismo da idade 
medb.,. A monarchia do Brazil é popular e di
versa das da Europa. Voto pois contra os 
modelos por excessivos. 

Direi tambem, Sr. presidente, que votarei 
contra a emenda por muito difficul!osa. Na 
Inglaterra, na França, na Austria e Prussia, e 
em todos os estados belligemntes da Europa, 
faz-se grande apreço àe um regimentõ que se 
póde tomar por modelo, e não consentiráõ que 
do Brazil se vá engajar um ou dous regimento.;. 
P . ' 1 d 'n ·1 • é oaera o governo o nraz11 engajar, mas nas 
cadêas, como já se fez; poderá engajar, mas 
soldados indisciplinados, a escoria da Eu.rapa. 
Supporáu . que um regimento de conracciros 
franeezes, de g1·anadeiros, de ~açadores viráa 
cá? Nilo. O que é bom cada um quer pal·a si, e 
o lixo é que se concede que saia, e isto é que 
eu não quero que venha para o Brazil. 

Mas, ,ainda quando os governos européos con
sentissem no engajamento das suas h'opas, 
achariamos officiaes qne quizessem abraçnr os 
serviços do Brazil ? Não eslá to.o fresca na Jem • 
branca de todos a inarutidno com rmc nos hou-

-- -- ' . - - ""' . 
vemos com o intelligenle Mr. de La Bnumcllc ? 
Este facto nno íoi reproduú<lo lllo a lcmpo na 
camara dos Srs. deputados em 1837, qunnrlo o 
Sr. Calmon combatia a idêa de engajamentos de 
estrangeiros, por occasiâo de li:wer o ministro 
da guerra de então pedido a permissno de en
gajar algumas praças 1·esidentes nesta ~ôrle, e 
que n,outro tempo fiiera.o parte dos corpos es
trangci l'Os ao nosso serviço ? Voto contra a 
emenda, porque nn.o póde preencher as in
tenções do seu autor o Exm. ministro da 
guerra. 
· Eu disse que a taclica no Brazil era muito di

versa da da Europa. Isto nao é meu, é dito por 
muitos dos nossos iilustres militares, que com 
as modificai;ões e applicações ás regras capitaes, 
vem a resultar um compendio diverso e uma 

.'factíca : nova. Tambem estou convencido da 
· -necessidade de que os nossos militares tenhãO a 

n-ecessaria instrucção, mas entendo que por falta 
disso não se torna inhabíl o militar. Seria fas
tidioso se acaso repetisse cousas que todos 
sabem, que militares famosos têm havido tirados 

da classe dos il1iteratos. Não descerei á historia 
antiga, nem mesnio fa11nrei de muitos ma.rechaes 
da França, que sahirão uns das boticas, dos 
conventos, outros da advocacia, e que entretanto 
vencerão tropas disciplina~as, sacudirão diante 
dos moinhos de V.altny os discípulos do velho 
rei da P.russia. Não t.ocarei na Grecia moderna, 
nesse Mavrocordato e outros que erã.o illiteràfo~~ 
não fallarei IlG valor de Canaris, que duas vezes 
incendiou a esquadra . ottomana., e nunca foi 
official de marinha; o seu princípio foi de pes
cador, e no em tanto o que foi elle? O mais bravo 
official de marinha do seculo 19 ! Os mesrnos 
bravos inglezes perguntavão pelos segredos de 
seus brulotes, e elle dizia : - Tenho-os ·no co
ràção, é. o amor da patria. - Pergunto ao nobre 
autor da emenda - se os soldados que S. Ex. 
quer chamar ao paiz terão esses segredos do 
coraçã.o .? Não. Esses segredos temos nós. 

Eu seria prolixo se quizesse fazer a historia 
desses generaes illiteratos, se qnizei;;se mostrar 
mesmo em Portugal e ni1 Hcspanha o general 
Cabrera, que actualmente combate pelo abso• 
Iutismo na Hespanha, que parece-me que foi 
frade. Quaes forllo os princípios de Silva Ta
vares, Loureiro, Ozorio e outros? Temos nós 
militares mais valentes do que elles ? Não en
contramos no Rio Gt·ande a Raphael Pinto Ban
deira qne foi o terror dos hespanhóes? En
contramos o indio Mancco, Abreu ; encontramos 
mesmo Bento Manoel, se bem que este homem 
fosse discipulo qe Curado1 D. Diogo e Lecor. 
Voto pois contra os modelos1 como desne
ressarios. 

De duas umn, Sr. presidente1 o governo quer 
ou não auer sustentl\r as nossas inslit11icões: se 
o governo tende a mutilar a liberdade das pro
vincias, a conslituição e o neto addiciona}, se 
pretende conservar prcsidentüs 011 ignorantes, 
ou mal intenci•rnndos, se pretende perseg11ir os 
brazileiros que se têm disti11guido servindo ;i 
pntt'ia e á libel'íludc, se pn'!lendc chamar cm 
tomo de si os nhsolulíslas mais contumazes, se 
é pata isto l[Ue quer 3,000 estrangeiros, eu voto 
contra; voto contrn, porque são poucos, venltno 
80,000 ..... 300,000 .•.. sri.o poucos ainda. (Apoia· 
dos e risada8.) . 

Na.o se :.,i~o, senhores1 digo que são poucos 
(Apoiaàos.) A Divina Providencia ainda não 
lançou o anathema da infecundidade sobre 
nossas esposas, ainda ellas dão filhos á patria, 
e os filhos desses filhos hão de lidar, combater 
e peleja:., pelo germen da lei, pelo throno do Sr. 
D. Pedro II, es:;e fiador da liberdade do paiz. Se 

· porém o governo pede esses estr~ngeiros para 
manter as nossas instituições, voto ainda contra 
elles, são poucos ou desnecessarios. 

Derribe o governo essa bandeira do regresso, 
respeite as instituições do paiz, chame em torno 
de si todas as illustrações, todos os homens bem 
intencionados, e verá reªpparecer todos os mi
lagres do patriotismo. A paz se restabelecerá 
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nas provincias ; e sem estrangeiros e sem sangue 
os republicanos do Rio Grande derribaráõ stia 
fatal bandeira e voltaráõ á patria. O Sr. D. 
Pedro II tomará as rédeas do governo no meio 
da paz e da prosperidade publica, Voto contra 
os e~trangeiros. 

·. O Sr. Nilnes Machado ~ - Sr. presidente, 
·. ·+~~hn f.-..n1 ham Aea 'uf\tl'.lr ~nnh-1 n n .ornoncli:1 lnl _ 

t.-c;,.l~L.IV 11..U,l.L..J:U\...L.J • .J' U'\., 'l'"Vt.CAL ~UJ..1.-L.&.U. V "\..-l-1...J.V.L.lUll.4 41-1 .. LI 

Ciada nei..1a casa, e rejeitada pela outra camara, 
· mas tenho de fazer uma opposiça.o sui genen·8, 

Não tenho a convicção do nobre deputado que 
acaba de fallar de qne a admissílo de estran
geiros armados no meu paiz seja medida 
ominosa e de~radante. N~o considero. Sr. Pre
sidente, que a ~admiss11o de 31000 est~ange.iros 
possa pôr em perigo as liberdades hraziteiras. 
Entendo que o Brazil ha de ser livre ; nossas 
instituições hãO .de vigorar, a monarchia repre-

' sentativa continuará. a reger-nos, porque o senso 
da nação, a maioria dos brazileirof:i assim o 
quer. 

Mas, Sr. presidente, ell tenho a convicção 
hoje de que a medida proposta pelo. nobre mi
nistro da corôa é desnccessaria; eu enternlo que 
ella na.o tem outro resultado senão allgmentar 
os já grossos algarismos de nossas despezas. Sr. 
presidente, é o proprio governo quem me sug· 
gere esta idéa, o proprio Exm. ministro da 
gue1·ra quem me faz inabalavel neste pensa
mento. Sr. presidente, desde o ministerio ele 19 
de Setembro até ao actuaI, nenhum governo 
urgio com o principio de admissão de tropas 
estrangeiras. Nenhum) finalmente1 estabeleceu 
como condição de sua administração uma seme
]hante medida. O ministerio de 19 de Setembro, 
que não poupou meios, nllo esqueceu a apre
sentaçllo de medidas que lhe permittissem pre
encher a missn.o de que se encarregára1 muito 
de proposito e convenientemente omittio a me
dida de que se truta ; foi Rpenas um nobre de
putado 1,1ela Bahia que, coagido pelos males que 
pt·esenciám em sua pu.tria, o cntcnrlendo qne 
em taes conjuncturus do paiz nenhutn meio 
dado no govomo peccava por demasiado, iniciou 
o anno passado medida igualá que agora dis· 
cutirnos ; mas o que vemos, St·. presidente? O 
gabinete de 19 de Setembro muito explicita
mente declarou a sua anlipalhia por esta medi<la, 
aceitou-a com a condição de só usar della cm 
ultimo apuro, na.o quiz tomar sobre si, nas cir
cumstancias do paiz, regeitar um meio de força 
que ll1e dava o corpo legislativo. 

Com effeito, se bem o disse, melhor o fez, 
··pela execução dessa medida, pela importancia 

que o gabinete de 19 de Setembro lhe deu. 
Sr. presidente, a medida da admissão de es
trangeiros, ou a lei que passou em ambas as 
catnar .. ,s, e foi sanccionada pelo governo, não 
teve outro fim rei.l} sen9.o dar sahida aos effeitos 
empatados da companhia de coloniso.çlto. Contra 
toda a espectativa da representação nacional, 

contra toda· a espectativa da camara dos de
putados, onde a medida teve nascimento, na.o 
forM engajados, chamados ao nosso servíço es
trangeiros modelos que vie1,sem trazer a dis
ciolina ao exercito brazileiro. mas foi ernzaiada. 
cl~amada ao serviço· essa e~'coría q~e PÕrtugaÍ 
não podia mais soffrer. Apparece, Sr. presi
dente, o ~abinete de 13 de Abril,.e o que obser
vamos ? ~ o mesmo procedimento, õ mesmo 
silencio. O gabinete de 13 de Abt·il nao erigio 
em principio governativo . a admissao de es
trangeiros ; o governo de 13 de Abril continuou 
a não dar importancia a semelhante medida : 
por ventura quando o gabh1ete de 13 de Abril 
tomou a gerencia dos negocios publicas, o estado 
do paiz era diverso do em que se acha actual
mente? Entendo que não ; parece-me que, . 
sem fazer injuria ao gabinete ·de 13 de Abril, 
nao podemos suppôr que, tendo elle de lutar 
com desordens já muito avultadas, apenas pe
disse medidas á.:; justas; entendo que o gabinete 
de 13 de Abdl traçava grandes planos, fazia 
comprehender em suas meJidas não só e pre
sente, mas ta.mbem seus corollarios, o futuro ; 
entendo que o gabinete de 13 de Abril quando 
propôz suas medidas não era sóme.nte para 
servir á justa ao estaqo actual, mas que previa 
oue o estado do paiz, para o qual pedia medidas, 
podia-se transtornar ; e no emtanto o gabinete 
de fd de Abril pedio outras medidas que não 

· €ssa que actuahnente discutimos. Nem se diga 
que o paiz empeiorou, que as novas occurrencias 
no sul e norte, que a tomada da villa da Laguna 
e da cidade de Caxias inhabilitou a governo 
para, com os meios já obtidos, continuar a de
fendee a ordem : semelhante principio, Si-. pre
sidente, considero-o eu, em vez de um argu• 
mento, uma salyrn terrível contra esse ga• 
binele. 

Eu nã.o posso suppõr que quando a populaçt10 
se alemorisava, que quando a mesma reprc
se11tn1,i'lo nacional pareciu intimid111·-so, parecia 
assustar-se da sorte do pai:-:, conservasse o ga• 
binele de 13 de Abril tanta. frieza ; infüo pois 
desao p1·oclltlicnento do gabinete, quo realmente 
o estudo du pair. não havia empeior11do1 nem as 
novas occuncncias annullado a efficacia dos 
meios de que c:stavu. elle armado : infiro que se 
Cllnservava o gabinete de 13 de Abril ainda ern 
esl:ldo de suffocar a desot·dem. 

Sr. presidente, esta proposição não é minha, 
é do nobre ministro da guerra, S. Ex., inter· 
pellado na camara dos deputados ácerca do es
hldo do paiz, disse•nos : - O governo tem em 
sua mão poderes. bem efficazes, e energia ; o go· 
verno se acha habilitado para restituir a paz 
nos lugares onde ella tem sido transtornada~
Se outras, portanto não podem · ser as con
jecturas que formamos do procedimento do go• 
vemo, devo supp6r que o governo se acha ar
mado pal'a debell::u· a anarchia : devo com justa 
razã.o acreditar que o passamento desta medida 
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não tem outro fim senão engrossar o já avultado sidente? Nao temos a desordem dâ 13~fü~~·Jemos 

algarismo de nossas despezas, e por isso vejo-me a do Mara_nhã_o e a do ~io · GrandéJ.'/)h~s com 

na rigorosa necessidade de votar contra ella. uma face mte1ramcnte diversa ; preside í:l essa 

Sr. presidente, nllo sei se realmente a dis- provincia um cidadão intelligente e pa,trA>.tit, um 
cussão desta materia é occasino prbpria em que gemmil habil, encanecido nas. batalhâ~,;\fra~o 
possamos ouvir da boca dos ministros da corôa_ sim pelos arrnos, mas fortalecido pele{ .p_âfrJô~ -· 
a sua opinino, em que possamos exigir delles.. tismo, dirige o nosso exercito ; no mar temos··.;:. 
que nos digão qual o seu juizo ácerca do estado igunlmente um general forte, intelligente, cujos 

do paii. Eu desejára que SS. Exs. (já lhes fiz serviços tinhão sido alli nentralisados por esse 

esta pergunta, e ainda outra vez a faço), desejava general inepto e covarde. E' verdade que no Ma-

que SS. Exs. nos dissessem se por yentura tem ranhM apparecérão novas desordens; mas na.o 

desapparecido este espirito de ordem, que o se póde considerar o Maranhão em peeigo maior 

tbrono affirmára ao corpo legislativo que existia do que o em que estava a .Bahia; portanto sou 

no paiz, se o gabinete nno considet·a este espírito forçado a concluir que o paiz, ao menos compa· 

de ordem um meio de governo, se considera rativamente, está em melhores circumstancias : 

pelo contrario o paiz em perfeita dissoluça.o, de a desordem mudou de lugar ; e se ·o governo 

maneira 'IUe o seu meio de governo é a força, e conseguio suffocar a rebelliao da Bahia, inais 

nllo for(ã nacional, mas força estrangeira. Sr. tremenda que a do Maranhão; se o governo, 

presidente, a declaração que por ventura hou- estando armado da medida que ora discutimos, 

verem de fazer-nos os Srs. ministros da corôa della se nno servio, e entretanto conseguia res-

tem um duplkado fim : ou elles nos affirtnem tabelecer a paz, qual a razão p_orque havemos 

que realmente 'este espirito de ordem na.o se de conceder uma medida desnecessaria ? Qual 

divisa, e que o governo não póde considerar este a rnzào porque havemos de augmentar as nossas . 

espirito um verdadeirn meio de governo, ou peio despezas? · 
contrario ; achando o paiz em estado de perfeita Sr. presidente, tanto é verdade que o governo 

dissoluça.o, tem de o conter com força não bra· quando propôz esta medida não teve em vista 

zileira, mas com força eslrangeir~: qualquer que saivar o paíz com. eHa, que basta olhàr o tempo 

seja a resposta dos nobres ministros, entendo em que ella se tem de verificar. Ní'l.o podemos 

que ella serve ainda mais para provar aue a suppôr que o nohre mi:listro da gueera queira 

medida é desnecessaría. acudir ás necessidades qt1e nos assustao actual-

Sr. presidente, se para governai• o paiz conta mente, lançando mao de medida que só pódc 

o gabinete com outros meios que não a admiss!l.o pôr em pratica daqui a dous annos; basla esta 

de força estrangeira, a medida é desnecessaria: simples consideraçno para fazet· acreditará as-

se, porém, 'Considern elle o paiz em estado de sembléu geral que o governo não precisa deste 

dissolução, a medida é ainda -desnecessaria, por meio para salvar o paiz. F, se, r,omo estou con· 

que não posso acreditar que esteja nas facul- vencido, os fins do nobre 111 inistro da g11crra 

dades do governo conter, por meio da força, o nno s8.o salvar com esta medida o paiz, mas ~ào, 

paiz em perfeita dissoluç!!.o, como elle disse nn camara temporaria, adqnil'ir 

Sr. ·presidente, eu nao sei se devo considerar corpos modelos, ainda mais é desnecessaria a 

exagerado este sentimento pnblico, que apre- mediüa. S. Ex. ainda tem a autorisaçno con-

senta o paiz actualmente como na proximidade cedida o anno passado, porque a o.ulori~a<;r10 

do abysmo: é minha convicção que o estado do que se deu ao gabinete de entll.o na.o foi es· 

pafa é comparativamente melhor, mais favoi-a.vel golada inteiramente, ainda está dcnlt·o do 

do que o foi em outras épocas. Qual era o estado tempo ; porque n:10 se serve S, Ex. dessa lei em 

do oaiz no ternpo do é:abinete de 19 de Se- vigor para adquirir esses c:orpos modelos? Nem 

tembro? Incomp~ravelmente peior: tinhamos a supponha S. Ex., como nos disse na outra ca-

provincia do Rio Grande entregue á anarchia, mnra, que a lei está a findar, e que para. usar 

, tínhamos essa provincia infelizmente presidida della tinha de fazer um engajamento muito pre

por um general inepto e covarde, este general cipitado, e por conseque~cia nã.o conseguiria o 

queh occasionou o desastre do Rio Pardo ; seu fim. Nilo é razoavel es~e receio1 porquanto 

tm am_os a occupação da villa de Lages, tinha- entendo eu que para o Sr. ministro usar dessa 

~os a horrorosa revolução da Bahia, tinhamas faculdade que ainda conserva para obter o seu 

amda fumegando o mal extincto vokão do fim, entendeu que llma vez que S. Ex. manda 

Pará; entretanto, Sr. presidente, foi por ventura fazer esses engajamentos, muito embora scjão 

o me1~ do salvação pnbiica a aàmissãa àe es- os estrangeiros importados depois de acabado o 

lrange1ros ? Por ventura o gabinete de entaa anno da lei, continuão elles validos. E pois 

servio-se desse mei11 como o unico de salvação póde o Sr. ministro mandar proceder a esse 

publica ? Não certamente; o governõ de 19 de engajamentos, mande vir esses corpos modelos, 

Setembro, apezar de todas essas circumstancias porq'.Je ainda que cheguem depois de findo o 

de todas es:Sas difficnldades, conseguio suffoca; anno da lei, nem por isso deixarâõ de subsistir 

a desordem independentemente da admissa.J de os contractos que houverem sido feitos. 

estrangeiros. Actualmente o que ternos, Sr. pre- Sr. presidente, ainda de outra propoaiça.o do 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:53 - PÃ¡gina 7 de 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· ·· \;f11iirr i:ti&t · . 
'" \JJ;tssit{D'ASSEMBLÉA GERAL EM 5 

'- ... -~-;.~;~:c-·,. ·:·-/. ,..... -. . . . 
DE SETEMBRO DE 1839 fil 

nobre{·{ttii~1istro considero que elle não leve 
outró"fi_n{sen!l.o conseguir esses corpos modelos; 
queeUe. nllo teve outro fim senão possuiclo 

, de Jun ·. receio infundado, conservar os enga
. . J~t#eµtos feitos até hoje; foi por esta rnzao que 
· '.lim ,pobre deputado apresentou igual emenda. 

, \ na êhmn.ra temporaria; mas elle convenceu-se 
depois que para os engajamentos feitos em
quanto, subsistir a lei, tem de durat· ainda, 
depois della haver caducado, por tanto tempo 
qua11to l1ouver sido contractado. 

Ainda entendo, S1'. presidente, que a medida 
é desnecessaria para o fim mesmo que quer o 
nobre n1inistro da guerra: sinto bastante que 
um militar brazileíro, que um general que 
militou já com um exercito disciplinado, com o 
exercito brazileit'O; cuja disciplina nada tem que 
invejar á dos exerci tos europêos; sinto que seja 
S. Ex. qnem nos diga que necessitamos desta 
rnedida, que · necessitarnos buscar corpos mo
delos, afim de instruir o exercito brazileiro ! 
Eu desejava que S. Ex. nos dissesse qual foi o 
exel'cito que conteve denll'o desta cidade essa 
disciplina modelo dos b:1t;1lhões estrangeiros? 
Quem foi que conti0 ve a insubordinação dos 
soldados irlandezcs? Senhores, já felizmente 
tivemos um exercito bra~ileiro, cllj:::t disciplina 
nada tinha que invejar da Jist:ipliua estnlllgeira, 
e o conseguimos sem que recorressernos aos 
modelos desta medida. Mal haja, Sr. presidente, 
mal haja uquelles que concorrêrílo para a dis
soluç~o do nos:io exercito. (Apoiados.) 

Se pois, Sr. presidente1 como tenho mostL-ado, 
a nova autorisação qne pede S. Ex .. nilo póde 
ser apoiada no argumento unico que para nós 
podia valer, o da :ialvação publica, por isso que, 
urgindo nossas uecessidades p1·ompto remedia, 
só tem de verificar-se esta medida daqui ha 
dous annos; se, poi:;1 não é parn salvação pn· 
blica, qual a raz!1o porque havemos de votar por 
ella? Qual a razão por que havemos de sobre
carregar-nos mais com este artigo de despeza? 
Mande S. Ex., se entende que nossos officíaes 
na.o sa.o capazes de organi.sar um exercito dis
ciplinado, eµgajar esses corpos modelos, sirva-se 
desse,. resto da autorisação do anno passado para 

· cons~guir seu fim. 
' Mas,· Sr. presidente, parece-me que $. Ex., 

se, como eu estou convencido, apenas é levado 
pelo espírito de imitação, se S. Ex. suppõe que 
lhe póde causar algum desar nao ter aquillo que 
outros tiverllo, lemhrarei a S. Ex. que outros 
meios lhe fora.o dados que ~10strão a confiança 
da representação nacional em S. Ex. ; reconheço 
eu pela minha parte em S. Ex. titulos muilo 
dignos~ muito respeita veis; mas peço-lhe licença 
para indicar um meio de obte1· um exercito dis
ciplinado: promova S. Ex. e unime n classe 
militar, reorganise o nosso exercito, empregue 
para isto sómente os muitos dignos offlciaes 
que ainda lemos, na.o continue S, Ex. a fnzer 
com que officiaes benemeritos fic1L1em esque- . 

ci<los com clamorosa injustiça. Deste modo S. 
Ex. obterá um exercito digno de servir a patria, 
bem disciplinado, um exercito que nada in
vejará a esses de disciplina modelo . 

Sr. presidente, creio que ninguem deixará de 
conhecer o desgosto de que se acha possuida a 
classe militar, ninguem desconhecerá qlle de 
injustiças clamorosas tem ella sido viêtima ; 
permitta Deus que, agorn que S. Ex. trata de 
reorganisar o exercito, sejão todas essas in
justiças reparadas, e que não tenhamos de la
mentar outras novas injustiças. 

Quando, Sr. presidente, assim me opoonho á 
medida ení. discussão, não tenho outro fi~ senão 
fazer conhecer á assembléa geral e ao publico 
as n1zões por que, tendo votado o anno passado 
em favor da medida que se discute, voto este 
anno rontra ella. Eu o anno passado con
venci-me de que com effeito esta medida tinha 
grande importancia, de que della viria uma uti
lidade transcendente; mas, vendo a consi
deração que lhe deu o governo, convenci-me de 
que realmente esta medida nao tinha impor· 
tancia alguma, Tambem espero q11e o nobre 
ministro da guerra, vendo-me assim combater 
a emenda, não supponha que lhe eu quero fazer 
oppoiiÍçlio; apr~sente S. Ex. Olltras medidas, 
convença-nos da necessidade dellas, e fique 
certo que lhes hei dal' o meu apoio, por mais 
extraordinari:1s que sejão. Voto contra a 
emenda. 

O Sr. Conde de Lages (ministro da guerra) : 
-Grnnde força de convicçao é . precisa para 
oppôr a tantos e tão variados aL·gumentos pro
duzido~ contra a emenda, e peço licern;a para 
repartir a força desses mesmos argumentos 
entre a lei que está em. vigor e a emenda, que 
nada mais é do que a continuação de suas dis
posições. Por dispendiosa é atacada a emenda, 
mas eu rogo ao nobre deputado que compare a 
despeza feita com os recrutas no paiz, e veja se· 
a differença nao equivale i vantagem de ter 
promptamente soldados disciplinados, e com 
elles um augmento de populaça.o morigerada, 
por isso mesmo que o governo· ha de escolher 
para seus ajustes as nações aonde possa encon
trar mais disciplina como soldados, e melhores 
costumes como cidadnos. Eu posso assegurar ao 
nobre deputado que suas cifras esta.o em erro 
quando calcula elle a despez-a com um soldado 
ajustado; elle deverá ser, conforme o cambio, 
menos de rnetade do calculo do nobre deputado. 
Os objectos de parte do soldo, fardamento, ar
mamento, etc., ficão a cargo das quantias vo
tadas já para os 16,000 homens de fixação. 
Menos vale o argumento da inutilidade da 
medida pela demora que ella deverá ter. 
Senhores, em geral as medidas administrativas 
levão o tempo cot·respondente á sua importancia; 
esta set·á realisnda, virá produzir seus effeitos, o 
eu füço votos para que cnUlo não scjllo esses 
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soldados necessarios ~ a paz e harmonia geral 
arrede a necessidade do emprego da força. Na.o 
se diga, porém, que deverá ser empregada essa 
força de estrangeiros contra brazileiros ; porque 
o nobre deputado sabe que entre os revoltosos 
existem muitos estrangeiros, e não dos que mais 
civilisação podem alardear. O nobre deputado 
pronunciou um nome respeitavel, o de La Bau· 
melle. Muito estimaria o governo ajustar para o 
paiz a iutroducção de 8,000 La Baumelles ; mas 
na.o aspira a tanto, e certo está corntudo que 
poderá trazer aqui disciplina e augmento de 
força util. 

O nobre deputado por S. Paulo, a quem me 
refiro agora, disse que a operação do ajuste era 
impossivel, e entâo esperei cu que findassem -
seus argumentos, que sua riqueza historica 
ficasse para outro combate, visto que mal ap· 
plicada ia ella contra um ohjecto impossivel de· 

._ realisar. Senhores, em ambas as camaras tenho 
apresentado razões mais desenvo) vidas em apoio 
da emenda, nao julgo necessaria a repetição 
dellas; limito-me a pQnderar que, l1avendo 
sempre grande difficuldade em recrutar no paii; 
que, havendo demais as infelizes circumstancias 
de revoltas existentes, ou ha po1;1co findas, que 
pêão o necessario desenvolvimento no recruw 
lamento, tanto mais necessa1·ia é uma força 
auxiliar, que allivie a populaçãO do pa.lz, que 
não espere tempo para adquirir disciplina e 
habitas militares, e que melhor habilite o go
verno para suffocar o espírito anarchico aonde 
apparecer. Se~hores, faço.o-se appellos para a na
cionalidade, tragão-se exemplos da historia, mas 
não se negue a utilidade do augmento de força, 
quando é preciso comprimir facções talvez corn 
diversas divisas. Voto pela emenda do senado. 

O Sr, Carneiro Leão ;- Continuo a estar 
na opinião de que a emenda que· o senado 
enviou á camara dos deputados deve ser appro
vada. Eu entendo que não é uma cousa nova 
que se apresenta ao paiz; entendo que, no caso 
de não passar a medida, póde-se engajar estran
geiros; todavia entendo que, passando a medida, 
o engajamento será feito mais em regra, esco
lhendo-se estrangeiros que sejão mais uteis. 

_ EntrárãO alguns senhores em duvida se pelo 
artigo da lei os estrangeiros já engajados· deveráõ 
ser despedidos logo que terminar o tempo da lei 
de forças que ora está em vigor. Quem tiver lido 
o artigo que passou na lei de fixação .de forças o 
anno passado nllo póde ter a menor duvida de 
que os serviços dos estrangeiros hão de durar 
por todo o tempo do engajamento; portanto,. se, 
liur11ntu osto nnno financeiro, se fizer engaja
monto do csh•tmgoh·os, ellcs hão de servir por 
todo o tampo quo oslivor estipulado nos enga
Jimonln», »poi,u· ctu nl\o ao 1·,movar "sta medida. 
M1uc uu unl1111du lu~nviR qno 20 deve renovar, 
po,·,,uu 6 111111 ,mhltl11 CJIIU oa oall·llngciros que 
u11iwt•" m1tJ11 an 1ml~ 11A11 wAo m11udloit 11uo muis 

convêm; aquelles estrangeiros que mais uteis 
são, aquelles que já estão disciplinados e acos
tmuados ao serviço militar, que já servir!Q nos 
exe1·citos_ da Europa, _é que develll ser alistados. 
Ora,· para se pz:ocurar esses estrangeiros é 
nec.essario tempp ; na.o se póde obter os serviços 
d.esses estrangeiros sem se encetar alguma nego· 
cz,açao perante a nação donde se devem tirar 
esses militares ; e póde bem acontecer que essas 
negociações não se possa.o concluir durante os 
nove ou dez mezes que ainda têm de decorrer 
até" que se finde esta autorisaç&o ; por conse· 
quencia continuo a julgar util a emenda do 
senado. 

Todos os argnmentos que se têm produzido 
contra a emenda suppoem que é uma medida 
que se vem decretar de novo, e que se na.o 
passar esta decretação do co·rpo legislativo, não 
t~re~os estrangeiros engajados no nosso exer
cito. Estes argumentos porém cahem á vista da 
recordação que fiz de que não devemos ter, 
executando esta lei do anno passado, o mesmo 
numero de estrangeiros, ou passe ou na.o a 
,emenda ; a unica differença que póde haver é 
que n'um caso o governo, para effectuar esses 
engajamentos, póde ir procurar estrangeiros_ que 
sejão mui ~leis ao paiz; e no outro caso o 
governo não poderá encetai· negociações ten
dentes a etreituar esses engajamentos de estran· 
geiros os mais proprios para o serviço militar, e 
se contentará com os aventureiros que' ·vêm a 
este paiz com 'lutro destino; e então nós teremos 
todos·os males que podem receiar-se de tropas 
estrangeiras sem as vantagens que poderiamos 
colher se por ventura fossemos procurar homens 
já disciplinados e acostumados ao seryiço militar. 
Por todos esses serviços concluo qul3 valiosos 
sito todos aquelles argumentos apresentados em 
pró da emenda do senado ; iodavia será neces
sario procu·mr refutar a)guns dos argumentos que 
forão apt·esentados por um dos meus illuskes 
collegas contt·a esta emenda. Eu entendo que 
todos esses argumentos cahirão quando o corpo 
legislativo, o anno passado, depois de grande 
discussão, se pronunciou a favor da introducção 
de estrn ngeiros ; como porém elles são de novo 
reproduzidos, será preciso correr uma vista. 
sob1·e· elles para examinar se elles tâm a força 
que lhes empresta a · eloquencia do ili listre 
deputado. · 

Principiou eHe por nos mostrar que o enga
jnmento de estrangeiros será muito dispendioso; 
disse-nos que para se transportar, V'estir e armar 
esses estrallgeiros, teríamos de gastar com cada 
um 800$ ; e multiplicando esta quantia pelos 
3,000 C:3strangoiros, apresentou o orador· um 
resultado que elle considerou tao ruinoso ao
paiz, como fóra. inteiramente das nossas forças. 
Ma,, Sr. presidente, qtte realidade tem esta 
argumentnçno do ilh1stre deputado?· Nenhuma. 
O nobre deputado enganou~se na quantia que 
apresentou para se poder engajar um estt-an· 

~. y . .-
~- . ' .··.: ,; . 
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geiro; figurou-nos 8_Q0$: é verdade que eUe 
mesmo disse-nos qâe era para armar, vestir e 
transportar um estrangeiro ; e como nós temos 
de armar, vestir e mesmo transportar os nossos 

_·. recrutas, dahi se vê que grande reducça.o se tem 
.. , de fazer na quantia apt·esentada pelo nobre· 

deputado. O que é .verdade é que o transporte 
de cadà estrangeiro não póde custar actualmente · 
mais de 200$, e isto é calculado em uma 
quantia exagerada, par·a não parecer a a.J.guns 
senhores que me ouvem que pretendo diminuir 
a despeza provavel com o fim de prestar nppro
vação á emenda. Quanto ao vestuario e arma~ 
mento, ·não se faz conta alguma delle::11 pois que 
os nacionaes que tiverem de substituir os 3,000 
estrang~iros (pois qut, esses 3,000 estrangeiros 

. não vêm augmentar o numero da nossa força 
decretada, mas deve só substituir outros tantos 
homens nacionaes) 1 lambem tem de serem 
vestidos e armados ; fica portanto só o trans
porte ; mas pergunto: - Por · ventura esse 
transporte é assás caro? Já não se ponderou, 
quando se discutia esta materia na outra carnara, 
que havia ~ntre nós muitas províncias onde 
cada recruta custava, termo médio, 400$? Os 
mineiros1 por exemplo, que sAo recrutados em 
grandes distancias e que precisão ser trans
portados com fortes guardas, não importão pouco 
·mais ou menos, segundo as contas que se têm 

feito, nessa quantia de 400$? 
Já se vê portanto que, não computando para . 

o transporte dos estrangeiros mais de 200$, a 
clifferença, longe de ser dcsfavoravel ao enga· 
jamento, é pelo contrario favoravel. Quanto 
áquelles recrutados que se achão nas provincias 
maritimas, e que podem ser mais facilmente 
transportados, · não · duvido que haja mais 
barateza, mas nunca é tão grande a differença 
como figurou o illustre deputado: e accrescente-se 
a isto que, se o governo tiver espaço sufficiente 
com que possa chamar aqueJles estrangeiros que 
podem ser mais uteis, que são aquelles que 
estiverem servindo em outro exercito, teremos 
poupatlo o tempo que o recmta gasta em 
instruir-se, tempo em que a nação não póde delle 
tirar nenhum proveito; porque deve computar 
como dcspe1.11 nece1:1sat•ia para havet· soldados 
pa1•n a guorrn. 

O illuslro deputado ll\mbem combateu esta 
medida como dos,1ocossm·it\; ílg11l'Cm-nos que 
nós nllo tinhnmos procísno delln. 1~11 Higo opinino 
inteiramente diversa; som duvidn nt\o 1111oro 
admittir nunca a totalidade de tropne ostmn
geiras, mas admiltir uma porçno tfto mlnim11 
como aquella que admillio a lei do anno pnssntlo, 
não considero senão como util; nllo vejo os 
acontecimentos do meu paiz com as mesmas 
côres com que o nobre deputado os vê ; e por 
consequencia não é de admirar que eu julgue 
necessario aquillo que elle supp0e desnecessario. 
Eu supponho que se acaso o corpo 1egislativo 
nlo quizesse admittir a medida nem no anno 

..... 
passado, nem no corrente anno, se n.ão pudes
semos admittir os estrangeiros, nós poderia mos 
ainda aproveitar os proprios recursos; elles serião 
sufficientes para abafar a guerra civil; mas creio 
que é corn muito mais onus e sacrificios ; o 
recrutamento além de dispendioso é muito 
oneroso ao paiz; os differentes ramos da indus
tria soffrem muito com o recrutamento ; por 
consequencia faz-se um verdadeiro serviço aos 
nacionaes, nM se estabelecendo um recru-

. tamento UI.o forte como seria aquelle de 6,000 
homens que são necessarios para completar o 
exercito, dado que n:io se admitta esses enga
jamentos, e um tal recrutamento, 'para se effe
ctuar dur~nte o anno, é demasiadamente forte 
para o paiz, ainda mesmo que tivesse triplicada 
população da que tem.· 

Vemos que mesmo na aclualidade nào falta 
quem trate de exagerado o forçado recrutamento 
qne tem havido entre nós ; e como não será elle 
considerado .se por ventura não passar a emenda? 
Considerando as cousas por este modo, nAo é 
de admirar que eu repute necessario aquillo 
que o illustre deputado julgou desnecessario. 
Mas elle tambem considera a medida - tardia ; 
elle suppôz que a guerra civil estaria terminada 
antes que se p11desse obter este engajamento. 
Ora, Sr. presidente, com as mesmas esperanças 
forno os que advogavão esta medida embalados 
o anno passado ; mas tem-se passado mais de 
um anno, e a guerra civil não está terminada; 
pelo contrario em diff erentes pontos em que 
ella na.o existia, app:irece ag()ra, apparece no. 
Maranhão, apparece em Santa Catharina. Em 
que se funda o nobre deputado para isso? 
Funda se talvez em ter apparecido no Rio 
Grnnde uma divergencia entre alguns rebeldes ; 
mas eu não vejo que desse acontecimtmlo possa 
vir a pacificaçno do Rio -Grande, quando o antor 
da r3bellia.o, o principal chefe está á testa della ; 
se divergencias tivessem de termi11ar a guerra 
civil, entllo ella teria sido terminada durante o 
anno de 1836, em que um dos chefes na.o era 
só indifl'erente, não se havia só recolhido á sna 
casa, mas pelejava a favor da legalidade ; e se 
ella nllo terminou entao, não ha hoje esperança 
fundada, de que só porque esse chefe parece 
separar-se (o que nno é ainda bem certo) dos 
interesses dos rebeldes, se deva considerar por 
isto que a guerra civil está terminada. 

O illustre deputado pensa lambem que os 
resultados desta guerra appareceráõ antes que 
cheguem os esh'angeiros, isto é, suppõe talvez 
uma tot11I derrota das forças da legalidade, ou 
1pw OH insurgentes reconheção a legalidade. 
(,J111111lo " it·ilo, nno tenho receio algum ; o que 
rljceio ó ,111u com as forças com que temos 
lut111lu 1ilt'.l u 111·11Mu11t.o nl\o possamos comple
lnmcnlu tlu1•1•utnr n rulmllll\o i estas l'orças nllo 
têrn pru·ouidu tt1111li:io11t11" 1mr11 ittlo, mns unica
mente pnra oor11tol'\fllr "" tmulm• q110 occu1lamos ; 
por conscq11011oi11 t.111nlmm 111w &1wto ludo não 
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me parece que à medida se torne tardia, como 
reeeiou o illustre orador a quem respondo. 

o illustre orador considerou lambem a 
medida como impolitica: figurou elle que nas 
circumstancias em q~e se acha o pniz, tendo a 
guerra civil que appareceu no Maranhão desen· 
volvido alguma a~tipathia contra as pi:ssoas.~ã.o 
nascidas no Brazll, figurou elle como nnpollllco 
que o governo do Brazil se se1·visse de uma 
porça.o de tropas estrangeiras. Sr. presidente, eu 
não creio que as antipathias de Raymundo 
Gomes sejao antipathias nacionaes ; ao contrario 
me parece que taes antipathias f:1ãO lêm na~a 
de nacionaes; o paiz é novo e tem neces.s1• 
dade de braços, braços de raça europêa, que 
contrabalancem a população heterogenea que 
desgraçadamente temos. . . 

Ora parece-me que os interesses nac10naes 
não são de sorte alguma levados a rep~llir a 
raça europêa só porque eHa não teiµ nascido 
entre nós ; pelo contrario, eu p_enso, e nós 
devemos crer sem duvida, que as pessoas de 
intelligencia des~jri.o que procuremos colonias 
europêas, que se venhllo estabelecer no nosso 
paiz1 que venhãO aproveitar :is rique~as naturaes 
que elle contém. Ora, que inconveniente enc~n
trou o illustre orador em que estas colomas 
principiem por adquirir as sympathias do paiz 
prestando-lhe ::;erviços eneo1·porc1dos com os 
nacionaes, lutando a favor da integridade do 
ímperio e de sua constituição polifica? Que 
inconveniente encontra o illustre deputado em 

_ que elles assim adquirao o direito de ser~m 
natura1isados prestando esse relevante serviço 
ao paiz? Eu não posso achar este inconve· 
niente: talvez o modo diverso por que encaro 
os acontecimentos do paiz seja a ca11sa da nossa 
di vergencia. 

O mesmo illustre deputado, em um treého uo 
seu discurso, fallou-nos de certos homens cujos 
coraçoes pulsavao pelos sentimentos nacionaes, 
e que amavão inteiramente o paiz, posto que 

. nelle nno fossem nascidos. Póde b~m acontecer, 
e espero que esses estrangeiros que sa.o intro
duzidos no paiz, prestando logo serviços, o 
ameµi tão bem como esses outros de quem o 
nobre deputado fez o elogio. 

Considerou o illusfre deputado a medida 
como perigosa. Não tenho neeessídade de com
bater esse trecho do seu discurso, qua11do elle 
mesmo disse que viessem 300,000 eãtrangeiros, 
que 300, 000 estr~ngeiros não devino assustar o 
paiz; entretanto nllo parece susto, parece antes 
figura rhetorica o que o nobre deputado se figui-ou 
pela finda dos 800,000 estrangeiros. Se 
800-,000 estrangeiros não poderáõ coi;iquistar 
o paiz, no que eu concordo, porque os differentes 
pontos que seria necessario occupar, as no:;sas 
extensíssimas· mattas fazem com que nenhum 
estrangeiro, contra a vontade do povo, possa 
vir estabelecer uma. dominação qualquer; 
PlUilo menos poderá haver esse perigo que 

temeu o illustre orador com a admissão de 
300,000 estrangeiros. _ 

.Esquecia-me, Sr. presidente, occupar-me 
com um dos perigos que elle figurou terem 
soffrido as nações com a introducçao de tropas 
estrangeiras: o illustre orador não foi fe1iz com 
esta argumentação, porqne não considero 

· estral'Jgeiros esses janizaros de .qne fallou : o 
que o nobre deputado com· exactidão poderia 
provar é que - tropas indisciplinadas sao 
extremamente perigosas; mas não estamos 
tratando de tropas indiscipJinadas em uma 
monarchía despolica.. 

Tambem o illustre dep11tado fignrot1-nos a 
decadencia de Portugal partindo <la .. \dmissão 
de estrangeirns ; figurou-nos as glorias dos 
portuguezes antes da introducça.o de estran- , 
geiros, o estado de ignominia em que parecem 
ter . cahido depois da admissão de estrangeiros 
no seu exercito. E' alropellat· del'Ílasiadamente 
os factos historicos ! A admissão de estrangeiros 
principiou de uma data muito mais 1·emota do 
que essa a que parece referir-se o illustre 
orador; é cousa conhecida por todos aquelles 
que tiverem lido a historia porlugueza ; é. cousa 
mesmo que na.o creio licito disputar e apresentar 
as provas ; mas todavia, terei de · fázer uma 
reflexão ao illustre orador, e é qne considero 
o cerco do Porlo, que o Sr. D. Pedro l 
sustentou tão denodadamente, como mais 

. glorioso mesmo que o cerco de Diu em épocas 
remotas; então esse punhado de bL·avos comba
tia contra todo o exercito porluguei, contra 
um monarcha absoluto; e póde-se dizer que 
povos civilisados combatia.o contra povos civi
lisados, e a gloria que resulta de conquistar um 
povo civilisado é muito maiór que a.quella que 
póde ler qualquer qnc ataque um povo semi· 
b:u baro ; os habitantes da ln dia ao tempo do 
cerco de Diu na.o podillo conhecer o estado de 
civilisação nem as sciencias mililares como 
esses portug11ezes mesmo que Jutavão sob ns 
bandeiras de D. Miguel i portanto eu considero 
este cerco do Po1·lo como muito mais glorioso i 
emfim nno sei se lambem a cansa que defendia.o 
aquelles que combalêrão debaixo das bandeiras 
de D. Ped1·0 têm alguma influencia sobre mim, 
pórem não posso nunca consideral-os como 
inferiores a esses que tiverão de cornba_ler as · 
hordas indialicas, cujn civilisação erà- · m~ito 
inferior á dos portuguezes daquclb época, e 
cuja sciencia milita1· esla\ra em grande distancia 
da sciencia militar dos bmzileiros de entno. 
E pergunto ao illuslre deputndo: - Os indios 
que enta.o cornbatião as tropas portuguezas, 
tendo mesmo muito sentimento nacional, não 
farião bem em admittir em suas fileiras alguns 
corpos disciplinados europêos, que introdu• 
zissem.· ·-~ntre elles a disciplina militar, de 
maneira que pudessem combater com vantagem 
os portuguezes ? Creio que seria um rasgo de 
patriotismo nos indiaticos. : ·' -
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SESSÃO D'Assk~~LtA GERAL EM 5 DE SETEMBRO DE 1839 · ·s5 
Passemos a outro ponto. 
A quéda do imperio romano tem suas causas 

conhecidas, e não é lícito talvez a cada um 
de nós apresentar isoladamente uma ou outra 
circumstancia como causa efficiente. Eu creio 

· mesmo que alguma con(usão ha da parte do 
nobre deputado. O imperio romano não 
consistia já. na cidade de Roma ou na peninsula 
da Italia, mas comprehendia muitos outros 
povos dentro e fóra do continente europeo 
debaixo de sua dominação: estes povos bar
baras, chamados ao serviço militar, não podillo 
ser pois considerados · como estrangeiros ; erão 
romanos, erão nacionaes. Depois, quem convida 
os bra2ileiros a entregar absolutamente o serviço 
militar a hordas de povos 'barbaras, e a pro
screver inteiramente o-recrutamento dos nacio
naes? Se ninguem propõe semelhante medida, 
se nós qneremos conservar um exercito nacio
nal de 13,000 hom~Ji's, se apenas queremos 
que entre elles se possão alistar 3,00Q estran
geiros que, nno podendo. fazer damno algum, 
pouem servir para introduzir no paiz a taotica e 
disciplina militar enfraquecida; que força póde 
ter a argumentação do illustre deputado? 

Recordou o illustre orador o que nos acon
teceu a respeito de irlandezes. $upponho que 
é u_rna razAo demais para prorogarmos a 
medida., para que o governo se não veja obrigado 
a introduiir no exercito pessoas nas circnm
stancias dos irlandeze·s; para que procure chamar 
ao nosso serviço corpos já organisados e disci
plinados, que, obedecendo a officiaes probos, 
não apresenUto de certo nenhuma possibilidade 
de acontecer o que aconteceu a respeito dos 
irlandezes, que de nenhuma sorte. se póde dizer 
que fossem soldados disciplinados acostumados 
já ao serviço militar. 

S1·. presidente, eu julgo perigosissimo para o 
paiz, julgo muito contrario ao fim de se poder 
obter a pacificaçllo delle, a paz e tt·anquiHidade, 
que quaesquer oradores de uma ou outra 

. opiniãO figut·em no paiz a existencia de hum 
partido que quer sulTocar as liberdades publicas. 
Eu considero pl'imeiramente que esle figurado 
receio não tem réalidade alguma. Durante uma 
minoridad·e, e uma minoddade tão longa, em 
que o poder é a cada passo contestado, é 
impossivel que se possa conéeber o projecto do 
es.tabelecimento do absolutismo no paiz. 

Quando mesmo elle fosse possível em outras 
épocas, eu considet'o que tal projecto seria 
chimcrico dàrante a minoridade. Nos tempos 
passados, no tempo em que o primeiro mo
narcha brazileiro, rodeado de prestigio, existia 
entre· nós, julgJ que forAo chimericos esses 
receios ; mas esses receios espalhados na 
população contribuira.o talvez para que o 
monarcha se não considerasse seguro, e muitas 
vezes receiasse dos brazileiros, propagando-se 
assim receios recip1·ocos entre o monarcha e o 
povo. Ora, . se os receios que se procurava 

l TOMO llI 

estabelecer na populaça.o p1·oduzirão então estes 
funestos resultados, hoje podem produzir co~
sequencias igualrriente funestas. Condemno 
portanto co~o absolutamente inconvenien.tes 
taes allegações. Qual é o partido, e a favor de 
quem se projecta enlr~ nós, durante a mino
ridade, o estabelecimento do absolutismo ? O 
que é mais n~tural é que o poder nessas 
épocas se despedace e seja assaltado pela 
demagogia:· todos nós que somos versados. na 
historia, e temos um pouco de conhecimento 
do que se passa nas minoridades, devemos 
estabelecer barreira contra a demagogia que se 
aproveita destas épocas, assalta o poder, des· 
poja-o, e o torna fraco e insufficiente para 
encher a lição, que lhe é dada. Mas o receio 
de que na minoridade . se procure erigir o 
despotismo, é receio inteiramente vão, intei
ramente destituido de fundamento. Têm havido 
exemplos 11a verdade de um ou outro ter 
tentado, e mesmo conseguido usurpar a corôa; 
mas qual é o meio que têm empregado esses 
que têm tido esses intentos, que têm procurado 
conseguir a usurpaç:io fingindo ameaçada a 
liber4ade? O::;tentando-se amigvs e defensores 
della, lisongeando a multidão, lisongeando as 
paixões populares, e· chamando-as em seu 
auxilio. Creio que na.o se póde dn vi dar que 
qualquer que projectasse usurpar a corôa, havia 
de procurar empregar este meio corno aquelle 
qne podia apresentar alguma probabilidade de 
succes~o. . 

Portanto, senhores, receiernos muito que, du
rante a minoridade, o poder se enfraqueça, e seja 
despojado de quanto lhe é necessario par.a 
preencher a sua missão; receiemos mesmo que, 
se houvesse entre nós alguem em estado de· 
aspirar e usurpar a corôa, pal'a o poder con
!ieguir, lisongeasse as paixões populares para 
depois poder melhor dominat·. Mas na época em 
que estamos, em que o mesmo poder ordinario 
é contestado, e assaltado todos os dias por todos 
os lados, e que mesmo aqnelle que o poder 
executivo exerce em virtude de lei é chicanado 
e conleslado, poder que aliás não se contestaria 
em outra parte, não deixemol3 de adaptar uma 
medida dando por causa de sua regeiça.o esse 
terror de absolutismo, como se alguem preten
desse estabelecer o absolutismo entre nó~ revo
gando a· constituição. Senhores, se em a]gum 
tempo houve quem fosse desaft'ecto á·constítuiçào 
do estado1 hoje todos os corações estão penetrados 
d as vantagens do systema constitucion~l 
(apoiados); todos espero.o boje na constituição 
como unica taboa de salvação. Por consequencia 
todos esses terrores silo vãos : ninguem entre 
nós medita o estabeleci inenlo do despotismo : 
todos querem a integridade do imperio e a 
manutenção das instituições liberae-:1. Mas a 
guerra civil existe entre nós, e a·guerra civil é 
um meio de divisão: cada um de nós a quer 

. suft'ocar, mas divergimos nos meios; mas por-
9 
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que esta divergeneia· exis.te, tirar a conc1usno de· 

que bãja intento de estabelecer o despotismo, é 

na verdade uma grave injustiça. Eu quizera que 
o nobre deputado olhasse para as circumstancias 

do paiz com olhos mais claros, e que visse 

meJhor aquillo que se póde receiar1 e aquillo 

que não é inteiramente razoavel. 

. Se fosse licito rir, quando a pa.tria tanto 

soffre, devia causar riso o apresentar-se como 
argumentação solida a existencia de um partido 

na época actual, querendo estabelecer o 
despotismo. Senhores, é mais franco que se 
combatão as cousas não inventando nomes 

odiosos que podem illudir-nos, e podem mesmo 

depôr contra os nossos conhecimentos. Expli
que•se o nobre deputado claramente sobre o que 

quer combater, mas não chame em seu auxilio, 
para tornar .a medida odiosa, a existencia de 

uma tentativa de absolutismo. Entre nós ha 

alguma divergencia. 

O SR. MARQUEZ DE BARBACENA : - Existe em 
todas as nações. · 

Q Sa. CARNEIRO LEÃO : -- Em alguns paizes 

ha leis organicas mais convenientes do que. em 

outros: entre nós talvez se tenhão proposto leis 

organicas que não emanem directamente da 

constituição. Mas serão esses os que pretendão 
estabelecer o despotismo? Eu não os creio nem 
-on- ··o-tn~e n"'m' ,. l .• l.!--~n "'"""""'" .. ;" n " e li y ll au ' l'-' .u vU u lV.1'(:Ao :..:.\JV'-<...,!e;!,..., ... ..!. .... i"ar~ Q 

fazer. A argumentação que se apresentasse para 

imbarJçar qualquer medida fundada neste 

rece o seria uma argumentação futil. 
Eu creio que, sem duvida, o paiz póc!e ser 

salvo, estabelecendo-se leis organicas que sejão 
em tudo conformes com a constituição. Concebo 

que a experiencia feita de algumas leis entre 

nós puchem alguns homens menos esclarecidos 

inteiramente ao contrario daquillo que nelbs 

está estabelecido ; mas não creio, por exemplo, 

que, porque a instituição dos jurados não tenha 
produzido entre nós bons effeitos, seja necessario 

proscrever inteiramente esta instituiçAo: julgo 
que se poderia adoptar uma organisaçao mais 

conforme com as circumstancias do paiz; e que 

antes de rejeitar o juizo por juraàos, convit-ia 

fazf:r outr,\'l tentativa. Sobre todos os outros . 
pontos de legislação, cujos defeitos temos expe
rimentado, estou na mesma persuasllo. Creio 

que o nosso desejo de nos conformar áquillo 
que nos parecia mais liberal, mais proprio a 

manter a liberdade, nos illudio; a nossa inex~ 

periencia fez com qne nos quizessemos apre
sentar, talvez, mais livres de que os Estados
Unidos e do que a Inglaterra ; mas creio que 
·se accommodarmos mais a legislação ás 
circumstancias do paiz e ao estado da nossa 

civilisação, poderemos obter algum bem, e não 

ser.á necessario proscrevei-a. Mas por ventura 
aquelles que reprova.o essa legislaçã.o, porque 

el!a não tem produzido bens ao paiz: sera.o elles 

os chamados absolutistas pelo illustre orador P 

Têm elles apresentado leis que -;;;_-~~~m da 

constituiça.o e que n11o sejão conformes , com 

ella? Se o têm feito, o corpo .legislativo se deve 

pronunciar contra taes leis. Mas suppôr que 

por isso un:ia tentativa de absolutismo possa 

existir em um paiz aonde existe uma consii
_tuição como a nossa, é uma supposiçlío 

inteiramente infundáda, que só poderia basear~ 

· s~ talvez no conhecimento qüe o nobre deputado 

tivesse de que estavarnos assás corrompidos 
para todos aspirarmos ao estabelecimento do 
absolutismo. 

Os argumentos produzidos pelo nobre depu-

, tado podem quasi todos classificar-se relativos 

á difficuldade de levar a effeito a medida. Taes 

argumentos nada provão. Se a medida fôra 

uifficil ou impossível como a considerou o 

nobre deputaào, então não póde elle receiar 

della os males que receia, porque não virá.a ter 

effeito. As outras argun'l~ntações todas são desta 

nat_ure~at e eu não desejo occupar muito o cor.po 
legislativo com a reproducção de argumentos já 
apresentados em uma e outra camara a favor 

da medida. 

Repito : a medida não é nova, todas essas · 

argumen.tações forão já derrotadas no anno 

passado, e o corpo iegislativo se pronunciou a 

favor da medida. Hoje nAo se trata de a intro

duzir como cousa nova,mas sómente de espaçal-a 

um poueo, pat·" -o governo a poder executar 
com vantagem do serviço. Restringir o prazo é 

querer que o governo procure nas nossas praias 

aventureiros menos proprios para o serviço 

militar; amplial-o é querer que o governo, 

tendo maior espaço, e encetando negociaçoes 
com nações ·que tenhao tropas mais aguerridas, 

possa obter tropas verdadeiramente uteis e 

acostumadas á disciplina, que possa.o contribuir 

par:t que nós consiga.mos estabelecer no exercito 

a necessaria disciplina ; porque é sabido que o 

nosso exercito se dissolveu em 1831, e que na.o 
tem ainda chegado ao gráo de disciplina de que 

é susceptivel, e que é necessario para que se 

possa comparai· com tropas aguerridas, ades· 

tradas na tactica militar. Para.obter este fim não 

duvido dar maior espaço ao governo, certo de 

que a medida está concedida, que o governo 

tem de chamar os 3 mil estrangeiros, e que este 

maior espaço que lhe concedo (a questão é 
. sómente de dar. maior espaço) é para que elle 

possa pôr a medida em execução com mais 
vantagem do paiz. 

O Sr. Marquez de l3arba.cena.: -Tenho, Sr. 
µresidente, alguma difficuldàde em combater o 

nobre orador que encetou a discussão~ Eu 

ten:~o o maior _respeito pelos seus talentos, a 
maior sympath1a pelo seu caracter ; sou 

mesmo seu amigo ; mas, emfim, elle excitou 

as paixões da assembléa geral contra a emenda 
que foi proposta nesta casa; e eu julgo a·emenda 

tão utíl e importante para o Brazii, que não 
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SESSÃO D' ASSEMBLÉA GERAL EM 5 DE SETEMBRO -OE 1839 ô7 

posso deixar de entrar na ~et'atação-tles-ire.t-l-S
argu mentos. 

o SR. MARINHO:- Peço a palavra. 

O Sa. ALVARES MACHADO: -Peço a palavra. 

O Sn. MARQUEZ DE BARBACENA : - Já estou 
qua.si sem animo. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Tàmbem peço 
a palavra. 

O SR. MARQUEZ DE BARBACENA : - Peior um 
pouco. 

Sr. presidente, o maior· dos argumentos foi 
sem duvida aquelle da humiliação, foi aquelle 
que o nobre deputado expendeu, considerando 
como quebra da honra nacional a admissão ·de 
tropas estrangeiras. Se este argumento fôra 
v-erdadeiro, não teria replica, porque nenhum 
de nós é capaz de consentir na quebra da 
honra nacional. (Nurnm·osos apoiados.) Mas eu 
espero que este argumento desappareça como 
fumo, demonstrando o erro em que está o 
nobre ol'ador. _ 

Quando isto digo, é claro quo não desejo, 
não proponho o recmtamento d~ estrangeiros, 
de homens alistados nos differentes portos da 
Allemanha; entendo tropa regular, obtida pm· 
um contracto ex.pres::;o com algum governo. 
Felizmente a occasino é propria: segundo ouvi, 
um governo ha que nos offerece tropas regulares 
e bem disciplinadas. 

O nobre orador, nllo obstante fazer o elogio 
de muitos homens ignorantes tirados de todas 
as classes, e que se fizerão optimos generaes, 
apontando alguns entre nó~, como para indicar 
não ser precisa instrucção estrangeira, adrnittio 
com tudo que viessem 300 ou 400 para 
instructores : o testemunho de sua consciencia 
a isso o impellio. Quanto ao» 3,000, quanto 
aos corpos modelos, temeu que nos viessem 
modelar ad inatar das monarchias absolutas da 
Europa, onde ha vestigios feudaes. Já o nobre 
orador que fallou em ultimo higar mostrou a 
contradicção em que havia cabido aguelle a 
quem combato. Temia 8,000 homens a princi
pio para embaraçar o engajamento esirangeiro : 
mas pouco depois, arreb~tado por seu nobre 
patriotismo, . exclamou : - Não s1lo 30,000 
homens, nem 300,000 que hã.o de conquistar 
o Brazil. 

Isto é verdade, é indubitavel, 300,000 homens 
nllo conquist!'lo o Brazil, nem 3,000 poderáõ 
cousa alguma contra a liberdade do p,1iz1 e mui 
principalmente sendo tropa disciplinada, regular, 
experimentada e com as condições que já men
cionei. 

O meu nobre.amigo tambem me parece estar 
em erro; quando suppõe · que a guerra no 
Brazil tem·uma tactica particular. A guerra no 
Brazil deve ser feita como em todas as partes do 
mundo onde a localidade fôr a mesma. A guerra 
no Rio Grande é feita como se faz na Êur.opa 

~pos_; a guerra no Maranhão 
sera feita corno nos naizes~montan-h.-0soS-Í-SUD_· 
ponho ser montanho;o,o interior do Maranh.a.c{):--
Os principios são os mesmos; a applicação 
depende da localidade. 

Engan·a-se tambem o meu. nobre amigo 
quando suppõe que os mi1ita1·es da Europa não 
poderáõ resistir ás privações que soffrem os 
militares do sul, de munições de boca, de 
vinho e de quarteis. Se o meu nobre amigo visse 
uma campanha na Europa no tempo de in:verno1 

se visse as campanhas francezas, não tendo a 
tropa vestuario nem sapatos, e estando sujeita 
a todas as privações, não poderia . duvirlar de 
que taes homens, se os obtivessemas, não 
deixarião de produzir grandes resultados no 
sul. Quem tiver visto a cavallaria polaca, quem 
conhecer como são destros em manejar a lança 
e em montar a cavallo, não poderá duvidar de 
que estes homens podem prestar aqui grande 
ser\'iço. (Apoiados.) . 

Depois de desfeito o grande argumento, qual 
o de que era offensa e quebra na. honra 
nacional o admittir estrangeiros, os outros 
argumentos tambem já estão combatidos. 

O meu nobre amigo estimou em 800$000 
a despeza de cada um soldado estrangeiro ; 
outro orador a estimou ·em 200$ : creio que 
esta ultima estimativa é mais exacta. Mas quero 
suppôr que seja.o mesmo 400$. 

Se o recrutamento fôr nacional, deve neces
sariamente recahir em maxima parte na pro~ 
vincia de Minâs, porque em primeiro lugar é 
a província mais povoada, e em segundo lugar, 
muitas provincias esU.\o presentemente isentas 
do recrutamento. 

O Sa. ANDRADA MACHA.DO : - Na.o está isenta 
a minha, 

O Sa. MARQUEZ DE BARBACENA: - Pois lá 
. lhe irá. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Que venha! .•. 

O SR. MARQUEZ DE BARBACENA: - Segundo 
vi por um discurso de um nobre deputado, 
cuja veracidade, saber e habilitaçlio na materia 
nenhum de nós pode disputar, cada recruta· de 
)1inas gasta 400$ no transporte para o Rio de 
Janeiro. Logo, é visto que ainda economica
mente não havia essa vantagem no recrutamento 
nacional. 

Se pois; senhores, não ha quebra na honra 
nacional pela admissão de tropas estrangeiras; 
se a guerra ci\7il é o maior dos flagellos e não 
póde ser extincta sem força empregada no sul ; 
se para ter esta força não basta o recrutamento 
de nacionaes estabelecidos no Brazil ; se as 
despezas que havemos de fazer com os estran
geiros n1\o sao excessivas, comparadas com 
aquellas que fazem os recrutas nacionaes ; já se 
vê que tudo concorre para approvarmos a 

. emenda que foi feita peio senado. 
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Eu espero que ponhamos termo por uma 
votação a esta discussão, põrque a mntcria tem 
sido bem discutida em- ambns as cumaras, e 
porque, senhores, ha outro objecto de maior 
importanda que deve chamar a attençãc das 
camaras. Os lavradores, os negociantes do Rio 
de Janeiro estão ameaçados de uma crise fatal. 
Um deficit de 3 a 4 rúil contos no thesouro, o 
desconto de hontem no thesouro, cujos bilhetes; 
senhores, forão descontados a 13 por cento, fallí.\o 
mais alto, reclamão mais as providencias dos 
representantes da nação do que tudo quanto 
póde por agora dizer o menos habíl e o ~ais 
humilde dos senadores do imperio. 

O SR. ALVARES MACHADO : :__ E por isso pro· 
digalisemos mais ! ... 

O Sr. Marinho: -Sr. presidente, se se 
tratasse de discutir urna medida cujo resultado 
me fosse desconhecido, eu me Hmitaria a ouvir 
as argumentações pró e contra apresentadas pelos 
nobres membros da assembléa geral, cujos_ 
talentos, cujos conhecimentos mais vastos, e 
cuja posição mesmo mais vantajosa os tem 
habilitado para meihor dirigir e encaminhar os 
negocios publicos. Mas eu tenho _de cumprfr 
um dever para mim muito imperioso. Na.o 
tomei a palavra a respeito desta màtei·ia na 
camara de que tenho a honra de fazer parte, e 
entendo que nesta occasiào devo cleclarar·me á 
face do paiz, que respeito, e perante cada um 
dos membros da assembléa geral, cuja boa 
opini~o anhelo merecer, mostrando-me franco e 
leal, combatendo aquellas medidas que entender 
ruinosas ao meu pniz, e votando por aquellas 
que me parecem conducentes a manter a paz, 
a ordem e integridade do imperio, Tem sido esta 
a minha marcha desde que tenho a honra de 
fazer parte do corpo legislativo, e de\'o declarar 
que alguma vez nllo tenho ficudo muito em oaz 
com a minha consciencia, porque eu járnais 
désprezei o grande brado de- a patria o 
exige.- Quando a patría o exige, cala-se o 
homem, e entao procuro formar a minha con· 
sciencia pelo màior numero de valos e razões 
que vejo ad vogaren-i e~ta ou aquella causa ; e 
por um principio· que julgo bem fundado, en
tendo que a razao está mais daquelle lado pelo 
qu~l mais opiniões se apresenta.o. 

.ura, tendo de dar meu voto a respeito da 
medida que se discute, que o governo pede e 
9ue _alg~ns_ dignos ~embros da asscmbléa geral 
JU1gao md1spensave1 para combater a rebellião, 
e para suffocar, para estirpar essa raça, que eu 
chamarei de viboras, que no Maranhão se tem 
re"A11a~~ ~- ,__ • 'J' .. t d 

ur;;, ~V 1;untrn, a ClViüsaç~o, con ra a or em 
puplica, contra a propriedade, cumpre que o 
pa1z. conheça que se eu nego meu voto a esta 
medida é porque nllo me tem sido possivel 
formar a convicção de que ella seja utíl e 
interessante. 

· ]'e~~o levado ao pobre elaborntorio da minha 
fraca intelligenci~ todos os ~~gumenlos apresen-

1 

tados a favor da medida ; tenho maduramente 
pensado sobre elles, tenho mesmo querido 
forçar-me a formar uma convicç~o favoravel á 
medida ; mas, Sr. presidente, o meu E;!Spirito 
rebelde; inteiramente rebelde, nM tem querido 
adoptar a medida; e cada vez que eu a consi. 
dero, cada vez que penso sobre ella, sempre me 
parece impolitica, perigosa, impruficua, e ulti
mamente anti.constitucional. 

Entendo que a medida é anti-constitucional, 
e com este argumento responderei- ao nobre 
senador que nos apresentou exernplos de outras 
naçQes, nações civilisadas 'que admittirão na 
verdade forças estrangeiras ao seu serviço, mas 
parece que nunca. taes forças forao engajadas e 
admittidas para debellarem desordens intestinas. 
Entendo que a constituiça.p não quiz que nós, 
em occasiões com oas em que nos achamos, 
appellassemos para auxilio estrangeiro, na.o quiz 
certamente que confiassemos de estrangt-il'os 
aquillo que a nM só pertence sustentar, proteger 
e defender; e por isso muito sabiamente de
terminou que todos os prazileiros sã.o obrigados 
a pegãr em armas para sustentar a inte
gridade do paiz, a sua ~ndependencia e liberdade. 
Um unico caso se poderia dar em qne alguem 
julgasse se devesse recorrer a auxilio estrangeiro; 
este caso seria se a maioria da naçao se decla
rasse a favor de um systema ou de uma idéa 
contraria ao que está estabelecido i mas neste 
caso sabe muito bem a asaembléa geral que a 
maioria da nação é quem governa, e que não 
pertence á minoria oppôr-se a suas deliberações. 
Mas este na.o e o caso presente, porque de certo 
nllo é a maioria dos brazileiros que se tem 
revoltado contra a mon:1rchia conslítucional, 
contra a ordem e pai publica, que totios· têm 
interesse de manter. Por este lado pois a me
dida me parece anti-constitucional. Mais clara
mente a jul;~o assim, ernquanto deixou de ser 
iniciada na camara competente. 

· Nem se diga que porque a camara dos Srs. 
senadores póde c~rrigir, emendat\ accrescentar, 
diminuir o que julgar conveniente nas propost:ãs 
do governo1 está autorisada para introduzir em 
uma lei materia inteiramente nova e estranha, 
como a de que se trata. Se por ventura a assem -
bléa geral sanccionar isto, reconhecendo na 
camara vitalicia urn dirêilo q1iê a constituiçao. 
lhe negou, nós· reconheceremos que a camara 
vitulicia póde ter tambem iniciativa nos impostos; 
porque, como tem de discutir B lei que · tratar 
de os estabelecer, poderá fazer uma emenda 
lançando novas imposições, o que será sem 
duvida con~rario ao que está disposto e deter
minado na conslituiçt\o do estado. E se como 
eu creio, e todos nós estamos con_venddos, que 
a m1lvaç110 do paii depende da exacta e mais 
eslricta obse1•vancia da constiluiçno, demos nós 
mesmos o exemplo do ohservnncia á consti· 
luiçllo i nllo a transgridamos, para que o povo a 
observo, para que o povo a não transgrida. 
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Portanto, Sr. presidente, eu entendo que a 
medida é anti-constitucional, e não deve ser 
admiltida pela assem.biéa geral í entendo que a 
medida é anti-poJitica e contraria a todos os 
interesses q1ie nos cumpre promover. 

Um dos mais graves interesses (e nisso ha 
de permitlir-me o nobre senador que eu seja o 

. seu plagiaria), um dos grandes interesses que 
cumpre ao corpo.legislativo promover e fomen-' 
tar, é sem duvida nenhuma aquelle que possa 
chamar ao nosso solo 'lima população, como 
disse o nobre d1~putado pela minha província, 
que possa contrabalança!' com essa ontra que a 
fraude, a iniquidade e o barbarisn10 anti-religioso 
tem trazido para o paizi e de que o tem inundado 
e continua a inundal-o todos os dias. Se pois1 

senhores, uma das capitaes necessidades do pf\iz 
é promovermos a introducção de braços que 
contrabalancem com essas raças barbaras, 
conseguiremos este fim chamando para o nosso 
paiz homens armados e assalariados para viretn 
pelejar por nós ; na.o seria mais conveniente 
que procurassernos do modo possível afervorar o 
patriotismo dos braziltiro$, acordal-o, se é que 
dorme, fazel' despertat· do somno da indifferença 
aquelles que ainda nrto calculllo a extensão dos 
males por que temos passado, e de outros talvez 
mais extensos que nos esperão? Convêm, sem 
duvida, fomentar o espirito publico hrazileiro; 
mas como o faremos nós? Declarando que os 
brazileiros são inhabeis, incapazes de sustentar 
a ordem, de manter a paz, de proteger as suas 
familias, offerecendo-lhes em apoio, em auxilio, 
os braços de estrangeiros ? Diremos nós ao 
paiz :-Brazíleíros, que . não quereis sustentar 
aquillo que deveis, ficai tranquillos1 porque nós 
vamos mendigar além dos mares braços que 
nos venhno ajudar ·a desempenhar o dever 
venerando e solemne a cuja satisfação vos 
negais ! 

Na.o foi por leis desta natureza que a tua 
memoria, venerando Solon (o omdor olha para 
o retrato de Solon que está pintado no tecto por 
cima do tkrono imperial), passou através dos 
seculos e das gerações, merecendo a honra de 
seres retratado no augusto recinto do corpo 
legislativo brazileiro !... 

Esse legislador decretou aos !::ieus concidadaos 
que não fosse livre ser indifferente aos males 
da patria; que aquelle que fosse neutro nas 
publicas offensas fosse marcado com o sello da 
fofamia e se lhe arrancassem os bens; mas 
nós por que fatalidade, nós que lhe honramos 
a memoria, lhe não imitamos os preceitos ? ! ... 

Se pois entendo que esta medida ·vai esfriar 
cada vez mais, se frio está o patriotismo dos 

· nossos concidadãos, e vai offerecer uma grande 
seguridade áquelles que olhão indifferentemente 
para os males publicas, que indifferentes se 
conservllo no meio da tempestade para conjurar 
a qual cada um poderia prestar o seu apoio e 
auxilio; como poderei votar por esta medida P 

Disse o nobre ministro que nós precisamos 
de população que contrabalance a outra, e por 
isso devemos engajar soldados que venhao 
combater. Responderei ao nobre ministro :
Sim1 necessitamos dessa população, mas sigamos 
um norte contrario áquelle que vós nos apon
tais ; promovamos quanto em vós couber a 
colonisação, e se necessitarmos de força, sejão 
então os colonos alístados para soldados, mas 
soldados que já tenhàO un.1 interesse no paiz 
que proteger ou defender. 

Eu não sei se o illustre membro da assembléa 
geral, que ultimamente fallou, disse que gover
nos l1avião que nos offerecem apoio de forças 
actualmente; não sei se ouvi mal. Ora, uma 
das razões por que voto contr.t a medida é 
,;:pm cln11Ícl!1 pPb fijffü·,nJrhJflp ri!> !1 ll'>ll>ll' ~1 pffp1tn 

com a brevidade que se deseja. Na.o sei como 
se salvaráõ da contradicçl'!o em que têm cabido 
aquelles que sustentao que nós precisamos de 
um aux.ilio prompto, entretanto que nos nao 
dizem (e julgo impossivel q_ue o díglio) que o 
auxilio estrangeiro é promplo e infallivel. Pelo 
contrario eu o julgo derna~iadamente mol'Oso, e 
até me persuado de que, quando semelhantes 
forças chegarem ao paiz1 serão inteiramente 
desnecessarias. E se assim não é, accuso á face 
do paiz o gabinete de 19 de Setembro1 eu o 
accuso com toda a :solernnidude; porque se com 
effeito, como disse o nobre membrn da assem
bléa geral, esta medida é salvadora e indis
pensavel, e o governo necessita de tempo para 
fazer o contracto com mais vantagem, perguntarei 
ao gabinete 19 de Setembro porque nno tratou 
de a executar? Porque rejeitou a faculdade que 
lhe deu o corpo legislativo ? Porque o na.o fez 
ha mais tempo, para não se ver o governo nos 
apuros em que agora se acha ? O governo que o 
anno passado teve medidas que só se aceitava.o 
por obsequio ao corpo legislativo ? Se pois a 
medida é interessante, se da sua demora podem 
provir males ao paiz, entno o gabinete dl:l 19 de 
Setembro que carregue com essa responsabili· 
d ade. · 

Senhores; é notavel, é sem duvida muito 
notavel o que tenho visto no espaço de 4 mezes 
nas camaras legislativas. Quando se discutia a 
resposta á falla do throno, nós diziamos :- Nao 
existe espirito de ordem : a paz está ameaçada 
em todas as provincias; -e do lado opposto se 
respondia com 53 votos: - A ordem se mani
festa em toda a parte.- Entretanto, infelizmente 
nao fomos prophetas mentirosos, nem o podia
mos ser, porque a natureza tem sua marcha, e 
raras vezes a Divindade se encarrega de inter
rompêl-a em beneficio dos homens. Nós víamos 
a banca-rota, resultado do disperdicio dos 
dinheiros publicos, e do outro lado 53 votos nos 
respondiao :- Não ; existe ordem nas finanças, 
tudo marcha regularmente i os recursos do paiz 
sa.o ímmensas, e na.a vemos diante de nós senão 
um futuro de gloria, de bençõ.us e prosp~rídade, 
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- Entretanto, 4 mezes não são passados, e 
já da tribuna nacional se ouve o horl'iveJ brado: 
-A banca-rota bale á porta; os bilhetes do 
thesouro não têm desconto ·; as suas apolices 
estão de rastos; as suas letras vão ser protesta
das! ! ! - E o que diziamos nós? Não era isto 
mesmo? Por que fatalidade negárão assenso á 
irresjstivel eloquencia dos factos? Porque se 
não apresentárão os ministros com franqueza e 
lealdade pedindo ao corpo legislativo medidas 
que, na.quella época, podião ser mais bem 
pensadas e proficuas ao paiz? Eis as fataes e 
terríveis consequencias, Sr. presidente, do acinte 
com que se pretendeu justificar uma admini~
tração, que ha de sem duvida nenh11ma carregar 
com as maldiçoe-s do paiz. 

Sr. presidenle, eu entendo ainda mais que 
esta medida irá destruir alguma cousa que temos 
ainda de util ao paiz. Quem ignora que um 
espirita um pouco contrario aos estrangeiros 
existe entre todas as nações? Eu ·appello par~ 
o testemunho Jo nqbre ministro da_ marinha, 
que muito sinto não ser membro desta casa; 
mas, como é natural que o gabinete seja soli
dario, porque me parece que de certo tempo a 
esta parte é esb.i u~a das condições da 
existencia dos gabinetes, repelirei as mesmas 
palavras proferidas pelo Sr. ministro da marinha 
na camara a que tenho a ho1ua de pertencer. 
Cada um estrangeiro ( disse S. Ex. ) 1 por mais 
despresivel que seja, se julga superior a qualquer 
brazileiro. Ora, se · isto é verdade, st: um 
espírito de tal ou qual dei;affeiçAo existe contra 
estrangeiros; se admíttirrnos bayonelas estran
geiras para serem empn~gadas contra brazileiros, 
bem que revoltosos sejllo; na.o concorreráõ ellas 
para arraigar mais este odio, esta anlipathia, 
esta animosidade que chamarei quasi natnral, 
para destruir os beneficos effeitos de uma lei 
que l:h:essemos em favor da colonisaça.o? Na.o 
poderia esta medida comprometter klé certo 
ponto o interesse dos estrangeiros industriosos, 
abastados, negociantes, que existem no nossa 
paiz, e que considero como outros tantos 
garantes da ordem publica? Entendo que sim. 
A assemblêa geral tem exemplo talvez hem 
recente. Se apparece um homero que levante 
a sua voz contra um estrangeiro, um .p:u'tido 
se levanta immediatamente, e não poucas vezes 
têm sido compromettidos os interesses do pa.iz 
por questões particulares bem pequenas. Tenho 
a mais perfeita convicção de que todos os qtte 
advogão a medida estao convencidos de sua 
utilidade; mas eu dou as razões por que voto 
contra clla, e uma dellas é que esta medida 
vai sem duvida enraizar este mal, que será 
funesto, te.rrivel, e de pessimas consequencias 
para o pa1z. 

Tem-se pretendido até argumentar com 
homens celebres, que instigados pelo amor da 
liberdade, têm ido offerecer seus bt·aços e sua 
espada em defeza da liberdade· de outras nações. 

Mas a natureza não é fertil em grandes homens. 
Quantos Lafayettes existem ? E por ventura 
houve Lafayettes assalariados·? Qual a garantia 
que se otl'erece ao estrangeiro para deixar a sua· 
patria ? Aquella que o poeta latino diz: 

Nescio qua natale solum dulcedine captos, 
Ut nos immernores non sinit esse sui p· 

Sem duvida é necessario um incentivo muílo 
grande, uma garantia que compense e contra~ 
balance este amor, que é natural a todo o 
coração humano, para que um homem deixe 
o seu paiz e venha se pôr a soldo de uma 
nação para sustentar a ordem, manter a paz e 
defender a sua liberdade. Quantas vezes o 
numero succumbe debaixo do ardente fogo do 
patriotismo? Náo foi. sem duvida o numero 
quem com tanta gloria defendeu em algulllas 
épocas a dignidade da França. A França, 
retalhada no seu interior, tinha um grito magico 
que levava todos os seus filhos á vicloria : e qual 
e1•a este grito? -Viva a França! viva a patria t 
- Quantas vezes, no ardor do peleja urn grito 
d.estes foi arrancar a palma da victol"ia da mão 
do vt:ncedor para entregal-a do general mori
bundo que se julgava vencido, mas que expira 
nos braços da vfotoria ? Qual ha de ser o grilo 
que ha de produzir este enthusiasmo nas bayo
netas estrangeiras? E não terei eu razão dobrada 
para dizer que se bayonetas estrangeiras fõrem 
por fataJidad~ admittidas no paiz, o serão para 
nossa completa ruina e total desgraça ? 

E' porque julgo que comprometto os interesses 
do pai?. votando pela m~dida, que voto 
contra ella. Nao quero que o governo diga que 
recusei o meu fl'aco apoio a favor de medidas 
que elle julgava salvadoras, e por isso me tenho 
prestado a favor de algumas delJas, bem que 
tenho tido a desgraça de nao poder ter a menor 
dose de confiança nos ministros que têm exis
tido depois que SOl1 membro do corpo legislativo. 
Mas ao governo compele manter a ordem, e eu 
como legislador dou os meios que julgo int.lis
pensaveis para mantença d& ordem, estando 
disposto, quando elle abuse, a accusal-o. E' 
esta a minha doutrina, e por isso não lenho 
recusado meu apoio ao governo, bem que nelle 
não lenha confiança. A respeito porém daquella 
de que tratamos, digo solecnnemente neste 
lugnr, ainda quando eu votasse por ella na 

, camara temporaria, votaria contra por razões 
ponderosissimas. Senhores, como vai passar esta 
medida ? Inteiramente desacreditada, cabida, 
pulverisada na camara tcmporaria, onde devia 
ser iniciada e reproduzida, n:io sei se com 
toda a leald.ade, onde ella não devia ser iniciada. 
O que dirão os estr~,ngeiros que for·em convi· 
dados pa-ra o serviço do Braúl ? Ha.o de sem 
duvida argumentar: - Foi uma medida que ' 

, por uma · dessas circumstancias não muito 
ordinarias passou na assembléa geral i a camara 
temporaria a regeitou duas vezes, e está visto 
que ella na.o sympathisa com a medida, e nós 
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outros não podemos esperar nenhuma protecção 
pois da parte da camara lempora.ria. Eis por~ 
que sem duvida eu votaria contra a medida em 
assembléa geral, ainda que na camara lempo
raria a tivesse approvado. 

LamentoJ lamento muito seriamente que o 
nobre ministro da guerra na camara temporaria 
se portasse de um modo tão dubio, tão iníntel
ligivel, tão inexplicavel, e que depois no senado 
viesse como membro delle apresentar uma 
medida que eHe não havia reciamado, nem 
discutido, onde devia primeiramente pedir e 
discutir. Tenho dado as razões por que voto 
contra a medida. ' . 

Sr. presidenteJ visto que se tem fa11ado em 
absolutismo, republicanismo, etc. , eu direi o 

que entendo a este respeito. Nunca julgo que 
existe partido algum nó paiz senão quando, 
como no Rio Grande e Maranhão, apparecem 
factos muito positivos que me convencem da 
existencia desses partidos : ora, que factos 
existem que me levão a Cl'êr que exisle um 
partido, que se não pertende destrnir (o que 
seria impossivel) totalmente a constituição, se 

incommoda um pouco com os princípios mais 
liberaes della, tenho-o po1· infallivel. O Brazil 
chegou a uma época ·em que um minisLerio 
(honra lhé sej~ füita !) para cuja queda fiz 
quanto estava de minha parte (por que pensei 
que nisto fazia serviço ao paiz, mas illudi•me), 
pretendeu encaminhar o paiz aos melhoramentos 
mnteriaes e industriaes. Este ministerio soffreu 
uma gue1·ra horrive1, injusta e encarniçada, e 
teve de retirar-se. Então alguem, julgando-se 
desacreditado por um lado, pretendeu formar 
oulrn clienlclla, e arvorou uma bandeir11, na 
qual dP. um lado escreveu - regresso - e de 
outro lado - nobreza transmissível. - Isto asw 
st1slou a populaçao, e muita gente pensou que 
um trama existia contra as publicas liberdades. 

O autor do regresso conheceu seu erro; quiz 
illudir ainda com definições de palavras que 
não exprimillo o sentido genuino do autor, mas 
o mal já era muito grande. Entno reproduzirão
se as definições de escola a reiipeilo do que 
queria diz(•r a palavra regre·sso tomada nesse on 
naquelle sentido. Mas se se entendeu por 
regresso melhoramentos razoaveis, porque se 
mudou o nome com que o povo já estava acos
tumado ; isto é, porque não se chamou progresso 
na õrdem ? Leis existem que devem ser . 
emendadas, algumas que não estão ao nivel da 
nossa civilisação ; mas isto chamo eu verdadeiro 
progresso; e para que pois se émpregou uma 
palavra nova, assustadora, e com muita razão, 
pois que apenas se embandeirou o regresso, 
vin•os correr para baixo do seu estandarte todos 
os que tinhão combatido a indcpendencia do 
Brazil e a sua liberdade. Eis donde data.o todos 
os males que nos acabrut1hao, e por nossa 
desgraça nl\o se procura arrancar essa convicção, 

que bem ou mal existe em muitos espíritos; e 
bem ao contrario se faz. 

No Pará um presidente reforma o systema 
jüdiciario, annulla um testamento por sua 
autoridade, e uma só voz não se levanta contra 
os presidentes que querem reformar o systema 
judiciàrio ; mas porque uma assembJéa legis
lativa faz uma lei que entende dentro d~ suas 
attribuições, mas ·na qual ou de leve1 ou mesmo 
gravemente ultrapassou os seus limites, um 
grito geral se levanta r1ue as assembléas legisla
tivas anarchisão o paiz e querem reformar o 
systema judiciaria ! E eu, que sou pouco ins
lruido, que não tenho talentos para differençar 
as diversas hypotheses, quando vejo este proce
dimento, acredito que será ta]vez porque as 
assem biéas provinciaes são objecto de antipathia: 
não digo que o sejão, mas um homem destituiJo 
de talentos, como eu, o póde acreditar, sem 
que por isso possa ser condemnado. Se pois se 
quer manter a ordem, se se quer plantar a paz 
e conserval-a no paiz, é necessario que se des
trono essas convicções, que, como jâ disse, bem 
ou mal existem ; é necessario que o governo 
por sua · parte se apresenlt! com franqueza e 
lealdade, e que mostre que quer administrar o 
paiz com a constituição, e só por ella. Mas como 
crêl-o se qma cadêa de contradicçOes e inco
herencias se vai formando, á qual se accrescenta 
cada dia um élo? Um presidente nomêa 
um juiz de direito. o govern~ geral tambem o 
nomêa. Tomasse o governo geral urna decisão: 
se entende que na.o pertence aos presidentes 
fazer estas nomeaçaes, dec1are·lhes; e se entende 
que lhes pertence, deixe que a exercitem 
livremente, mas nãO pelo maldito systema das 
transacções, que não quer abandonar o Brazil 
(maldito seja quem nos veio trazer taes des
graças) : reconhece ou nega o governo esla 
aulorisaça.o, segundo lhe convém, ou é preciso 
condescender com uma ou outra individuali
dade. Ora, póde haver assim a confiança indis
pensnvel M adminislraçao para que governe 
bem o paii? Deus permitla qne o minist.erfo 
novamente organisado reconheça estes males, e 
queira parar na carreira dos desvarios. Eu 
quizera que o minislerio actual cuidasse de 
fazer uma carreira gloriosa, e na.o desappare
cesse como desappareceu o de 15 de Abril, se é 
que desappareceu : parece-me que continua ; 
fundia-se, aproveitára.o-se algumas peças, e 
inutilisárão-se outras. 

A minha razão capital a re~peito da manu
tenção da ordem é que o governo seja fiel no 
desempenho de seus deveres; que economise 
quanto possa os dinheiros publicas, que deixe 
o caminho do patronato, que nomêe para as 
proviricias presidenf.es que seja.o capazes de as 
encaminhar e dirigir na carreira da illustração, 
e que não vá arrancar da tripeç~ de agente 
secundario do co1·reio um individuo para o 
collocar na cadeira presidencial de uma pro. 
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vincia tão importante éomo a de Minas Geraes 
Mas esse presidente _ha de $er conservado 
porque tem patrono valioso (apoiados), e .l_lª 
côrte ha quen1 a st1slente. Não tenho duvida 
em votar por medidas que reclame o governo, 
como já me lenho visto nas circurnstancias de 
fazer; mas nllo votarei por essa, que sei-á um 
pâdrão indelevel de opprobrio, que deshonrará 
a nação br.izileira na mais remota posteridade. 

A materia fica adiada. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

Se@H1ão em 8 de Sete1Dbro 

PRESIDENCIA DO SR, CONDE DE VALRNÇA, 
VICE-PRESIDENTE, 

StJ:M:MARIO. - Engajamento de estrangeiros. 
Resposta do Sr • .Alvares Macha.do aos Srs. 
conde de Lagea, Carneiro Leão e marguez de 
Barbacena ; off erecimento de tropas e.~tra21.
g_eir<U1 feito pelo Sr. Figaniere. DiBct,rsn do 
Sr. Andrada Machado. 

A's 10 horas e meia, reunido numero legal, 
ubre-se a seijsQo, e lida a acla da sessão antece
dente, é approvadn. 

Contínua a discussão sobL·e engajnmento 
estrangeiro. 

O Sn. PRESIDENTE : - Tem a palavra o Sr. 
Alvares Machado. 

O Sr, Alvares Machado: - Sr. presidente, 
nllo pedi R p1tlavrn pura conl'3sta.r.aos illustri;,s 
oradores que me honrúrão combatendo os meus 
fracos argumentos; nllo tenho mesmo ~orça 
para tunto ; mas entendi que era do meu dever 
dar explicações, e ]evar á presença de alguns 
illnslrcs membros da assembléa. geral algumas 
reflexões a respeito. 

Notei, Sr. presidente, que quasi todos os Srs. 
que me combaterão deixárA.o de tratar do objeclc, 
que se achava em discussão; isto é, contrariar 
a admissão de estrangeit·os armados para virem 
ajudar ao nosso paiz; e passá.tão a fazer enco
mios á colonisaçã.o europêa, a que cu não me 
oppuz. Estou mesmo, SL". presidente, que isto. 
provou. mais que suflfoientemente que os meus 
argumentos era.o inabalaveis. Quando eu vejo 
oradores tão ferteis em meios recorrerem a taes 
usos parlamentares, concluo que isto é moti
vado por falta de razão. Sr. presidente, não sou 
avesso á co)onisação europêa; eu desejo mesrno 
que os nossos portos sejão abertos a todas as 
naçõ_es, a todas as bandeiras e a todos os cultos; 
deseJo que tudo que ha de bom e optimo na 
velha e civilisada Europa venha pa1·a nÓ:, 1 que 
venha habitar nesta terra. abençoada, nesta terra 
hospitaleira que produz todos os fructos quasi 
espontaneamente. · · · 

Toda a nossa civilisação · é de importação : 

ha 300 annos que os indios, no~sos pais, vaga vão :·:,".> 
errantes nas florestas sem outra propriedade :·,., · 
mais que a familia, um arco, uma frecha e 
um penna~ho ; ~ no emtanto ha 300 annos 
que a nossa civilisação marcha de uma maneira 
prodigiosa e vasta. E a quem devemos isto ? 
A' importação da civilisação europêa. Desejo pois 
Sr. presidente, que abrainos os bra·ços a todo~ 
os europeos que vierem residir no meu paiz. 
Estes forão sempre os meus prinoipios;e qnand.o 
não fossern conhecidos, eu poderia talvez 
apresentar uma razão de familia que fallasse 
mais alto do que todas as minhas palavras e. 
argumentos. 

Consinta a illustre ~ssembléa geral que eu 
exponha em sua respe1tavel presença um facto 
de minha familia. 

Eu tenho uma unica filha : essa unica filha 
que en adoro .... eu a dei em casamento a 
um estrangeiro que muito me honra. Se eu 
tenho esta prova da verdade da minha convicção 
plena, para que mais continuar a fallar na 
convicção que tenho da necessidade da coloni
sação européa P Mas, Sr. presidente, porque 
estou convencido da necessidade da emigração 
européa, isto é, da importaça.o de tudo quanto 
a Europa tem de bom para o meio de nós 
consentirei· que chamemos estrangeiros armado; 
para fazer a policia de nosso paiz? Para manter 
a integridade do imperio e a ordem pub1ica ? 

Recebamos, Sr. presidente, todos os hornen s 
d_e todo o mundo, é isso um acto de genero
sidade, é.º. acto '!lesmo do· mais acrysolad o 
cosmopohl1smo ; e um acto patriotico ; mas 
quer1.1rmos que o nosso paiz seja policiado por 
armas estrangeiras, entendo que é o acto mai s 
vergonhoso que pode~·emos praticar I Quero 

. estrangeiros no meio de nós exercitando totla s 
as suas al'les e sciencias, e a industria ; m11 s 
não os quero pal'a occupar os empregos da 
naçllo ; na.o os quero pnra virem fazer a policia 
!º~er~a do. nosso paiz e para Qt!bellar os nossos 
.m1m1gos mternos, po1·que bastantes braços, 
bastante coragem, e bastante sangue temos nós 
para derramar por todas estas cousas l O que cu 
não qu1;ro. é ver por toda a parte rejeitarem-se 
os nac1on~es e empregarem-se d~ preferencia 
os estt"ange1ros. Estrangeiros na guarda nacional 
estrangeiros oas alfandegas, e estrangeiros até 
nas repartições de visitas da saude e por toda a 
parte; emquanto os nossos nacionaes qne têm 
prestado tantos serviços, uns esta.o despresados 
ensinando meninos nas escolas para ganharem 
o triste pa.o . . • . . 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Apoiado em 
paga de serviços que têm prestado ! ' 

O Sa. ALVARES MACHADO : - ••• e outros 
·ainda mais desp resados • . . 
. Eu aprecio muito, Sr. presidente, a civi• 

hsação e os comrnodos de que gozamos ~ mas 
se, para isto se gozar;'- .,P.f~Cisamos entreg~r a 

... ·. ,: ' 
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policia a estrangeiros, e que venhão dominar e 
defender a nossa terra, e preencher os nossos 
deveres, declaro que quizera antes votar para o 
estado. de ba1·baridade em que ha 300 annos 
antes vi vião nossos jlntepassados ! Elles certa
mente vivia.o em estado deploravel, errantes 
pelos bosques ; mas erão livres e respiravão o 
ar livre da liberdade e da independencia, 
levando a toda a parle as suas esposas pela 
ma.o, poderião dizer: 

O céo é de T1.ipan, a terra é nossa. 

E se concedermos esses eslL"angeiros, porlc
remos dizer que a te1·ra é nossa ? ! 

Agora, Sr. presidente; passarei a fazer 
reflexões ácerca dos dive1·sos topicos que os 
nobres orador~s da assembléa geral apresen
tarão, combatendo nlgun~ de meus argumentos, 
e me dirigirei em primeiro lugar . ao Exm. 
ministro da col'ôa, que dirige a repat·lic;110 
dos negocios da guen·a. · 

Disse o nobre rninisfro que com a ernenda 
que se acha em discussão não se faz mais do 
que conlintiar no que jú está determinado, e 
que em pat'le eslú. já preenchido. Eu perguntarei 
a S. Ex. quem fol'ão esses homens que se acl1ão 
engajados? ~~ngajal'ia S. Ex. esses modelos 
militares que dí:-: que precisamos para a nossa 
escola. pratie,i míliliu·? Esses cslrangeirosq1w 
eslao hoje nus nossas filci1·ns cm conscquencia 
da crncn<ln cm di:-cussno. scrno modclo:s mili
tares, ou sel'ino tit·admi dos a1·11rn:t.e11s da 
soéicdudc dv c:olorihmc;no i'. , , 

O SR, NvN1-:s MAcllADo: - Ajwiudo. 

O Sn. A1,v,,n1,:s MAc:11Aun: - L.ivrmlot·es na 
SUL\ LCl'l'U, C 1111111 g1·11111.h! l}l\1'l0 . . , , . 

O Sn. ANDI\AllA MActlAIJO : -· L111l1 ües. 
O Sn. A1,\'All>-:t, M,,,:11.wo: - ... rnuH·a 1nnnc- · 

járllo as ,11·111m1, u ú l'ol'c,·a ori nrnntlai;no paru allí; 
e nlg11ns, S1·. p1·esidc11lo, inl'ulir.e:, q11c viet·fü> 
u oslu h!l'rn µrulien1· il sua i11duslria, f(:l'M 
obt·igndos e 111'1'11:;lados n lornur as armas. Disso 
lemos n prova 110 Rio Grundc do Sul. Eis 
pol'quc eu nno concedo ao govcl'no a faculdade 
dP r>t)ga:,,., e.,t,.,.,.lfJ'"''''"' pni<:. qL1PJ 'ra' i>r1rvaJ'ar 

....- ..., JU.I,. IJ\,I- UI. t:J""ª' UoJ' VI.._. ~.._. -- ;:) - -

esses modelos na sociedade ue colonisaçã.o. 
Mas ainda nos disse S. Ex. que os 

modelos, depois de terem preenchido um tempo 
indetei-minado (porque o governo não diz o 
tempo porque os engaja), podel'áõ servir para 
a agricullura. Sr. presidente, homens que 
uma vez chegarão ao estado de modelos -mili
tares ; homens que têm passado talvez urna 
grnnde parle da carl'eira da vida no scrv_iço d1s 
armas, e que se cngajão por tempo indele1·
minado, poderáo scni1· no fim á nossa agri
cultul'a? Têrn serddo ú ngricullura porlugueza 
os soldados ti quem se dcrno baixa depois' de 
passada a guerra da Peninsula Iberíca? 

Não é subido por lodos .que desde que laes 
tropas forão licenciadas e despedidas, o reino de 

'l'OMO III 

Portugal se acha cobet'to de uma rede de 
salteadores, e que por isso não é possível viajar 
sem grandes perigos? Essas dissenções que se 
nlíO acabão no Algarve e em outros lugares 
daquelle reino, donde nascem? Não são desses 
militares despedidos, que por devassos se achão 
incapazes .de outro qualquer serviço? Como 
havemos espet·ar que no Brazil estes militares 
se possão àepois empregar na nossa agricultura? 
E os mesmos colonos chegados nos primeiros 
tempos de ma mocidade nilo se querem 
enlregar ao serviço da lavoura, preferem antes 
estar cm um botequirnr taberna ou urnrnzem, 
ou exercitar uma outra industria, do que alug;1r 
U~:,~ S""'" SC'"'.:"OS ''-"S Il'"'50::,~., ""il'1y,:,nore<=? Já 

• \;Ui:, L l'l'( '"-V J.'-"W • _._. -- .,. • 

muitos deiles não o têm experimentado? 
O Brazil já ni\O despedia gl'ande numero de 

estrangeiros qlle fnzião parte do seu exercito? 
Q1H111tos vemos nó:; ernp1·egados na lavoura '? 
Alguns ha, porém r.rnito raros. Os antros lêm-se 
mostrado incapazes, por vadios, ebl'ios e desor
deiros ; sn.o incapazes de derrubar os nossos 
mattos virgens, de pl'incipiar a rotear; e esses 
mesmos que se querem entregar á lavoura 
gl'ililo e queL·elão com os seus visi11hos do Brazil 
parn occuparcm os terrenos já preparados e 
reduzidos a campo pa1·a a ugdcullurn indnstríul. 
A' vista pois disto, Sr. prcsiclenlc, cli:.ll'O fica. 
que os modelos nno podem sct·vi1· parn a 
la voum, pOL' isso voto con l1·a ellcs. 

O nobre minislrn du guct'l'U nno pôde conceber 
em co1110 um e:,cesso e nugnu.•11to:ue força pôde 
sei· inutil, póJc fiear contcrnpla<lo como zero. 
Orn, SI'. presídcnle, e11 não posso enh·ar em 
diseussocs malhematicas cum S. E:(., e peço· lhe 
que encare u qt1c!Sll\o eomo politico e como 
rnoralisln. . 

Disse S. Ex, (!llC os cslr:ingeit·ús sno ncces,;a
do:;;, porque nús temos 11ceessiuades 011 ll!t'emos 
neuessidade Jc Udvez em pouco tempo <.:omba
tcrmo~ esll'nngeiros. S. Ex. lcvü n bundade de 
leva11la1· um pol!co u ponta do véo ll1ystcdo:-:o 
µ,11·a nos fazer adoptar a emenda ; mas 011 lhe 
direi que pura combaler:estrungeit·os nllo neces
sitamos de batalhões arnH1.lio:(estrungeil'os. 

Q(• e .. --u·1z~--- p~·~<>1·1·a ft~reQ"" .. lt' "'"'"r11pl"" 
J.....J ~ U lf L:.::i~L'", UU\; up 'IJl...;U\..C -.;..,'\.\,;. ,v.:, 

a S. Ex. com os quaes o convenceria de que os 
estl'angeiros podem muito bem não preencher 
a:,; allas e palrioticas vistas de S. Ex., e eu lhe 
peço que se recorde do que aconteceu no 
Brazil. A insurreiçãO de um batalhão no Rio 
Grande ... 

O SR. Lrl'l!PO: - Apoiado. 

O SR. ALVARES MACHADO : - .•.• Quem foi o 
c:1beça da insurreíçrto? Não foi um estrangeiro? 
Nu..o foi um aliernno? E com quem se ligou 
esse allemno? Não foi com outl'o estrangeiro, e 
esirnngeiro tia casta desses pnru cuja de1·rotn 
qner S. Ex. que ve11h:10 esses modelos? E islo 
que se passa actL1almenlc no Rio Grnndc e11~ 

detalhe, nao se poderá fazer 01T1 escala mais lata 

10 
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74 
no Brazil inteiro P Qual é o obstaculo physico 
ou moral que se oppoe á fuzão destes estran
geirO!:i? Não posso, pois, votar a favo1· da 
emenda, por isso que com ella não se póde 
preencher as patrioticas intenções do Exm. 
ministro da corôa. Disse mais S. Ex. que, se 
essa medida era impossivel de executar-se, para 
que nos a,fanavamos . tanto" em combatêl-a? 
Pois se não se póde executar, para que combater 
tanto? t Mas, Sr. presidente, eu já disse 
qDe o que eu temo é que venhllo os retraços da 
população europêa, 'e que se continue a fazer o 
que se tem feito até aqui. 

Disse mais S. Ex. que o estado das províncias, 
e uma q11asi conflagraçao geral da ordem publica 
por quasi todo o imperio, reclama a pres~nça 
de estrangeiro::!. Mas (perdôe-me S. Ex.) não é 
com a presença de estrangeiros que se hão de 
c11rar os effeitos do temor do absolutismo. 
Sinta-se bem qual é a ,:ausa da conflagração 
das provincias, e mesmo outras quuesquer 
desordens que têm sido promovidas pela fer• 
mentação das fezes <la sociedndc. E' essa, e n 
outra causa tem sido l\ teima do govemo 
conservar p1·c1:1idonlcs incapazes de manle1• a 
ordem publica do puii. RodLio•so o governo, 
81·. presidente, do todas us nolnbilidndos do 
paí1. i 1·odúo 0 1HJ dcssc1:1 v111·ous 011c1moci<los n11 
prnlic11 u11s udminislrnçõcs ; , . , mundo 111u•11 us 
provincias l1omonH cnpuzci du us mlm111lijlrn1• 
com J1111llçn : mau<le homuns ui\ lolll\><:l'll , • , 
( Pc1·Jõo,mo o noht·o ~.fr. vi,womlo I u Cun· 
gonlmt1 que um p1mlist11 ua pru11u11i;n d11 ro1wo· 
sonlaçho uacionnl lhtl h'ihuto o 1·ccrrnhuci111unto 
do bom governo <1uo fci om su11 1,rovincii,. , ,) 

O Sn. VumoNo•: me UoNuoNIIAII f111. 1dg11nl do 
ogr11d(lcimc11Lo uu Sr. Alvm·cs Mnchudo. 

O Sn. A1.v,utt-=s MAcUAPc>: - Mnnde l1omcns 
como esse illush·c senador, c1uc aind11 temos 
muitos semelhunlos no Braí:il1 <! se ve1•á que as 
províncias ltao de se acalmar, e que cada cidadão, 
confiando no governo, será uma guat·da das 
nossas instituições. Mas se o governo teima em 
conservar taes presidentes, se rodêa-se dos 
homens mais desaffeiçoados á liberdade, se _não 
atlende á opinia.o illustrada do . paiz, se os 
temores. da população pelo lado da liberdade 
continuão, venhão os estrangeiros que vier.em, 
tudo está. perdido. Em o povo estando descon
fiado dcs seus agentes <,fficíaes, ha de talvez 
lançar mão de agentes ex.tra-otlicfaes, desses 
Raymundos· Gomes e quejandos ! . . . E q que 
farão elles ? ! ! • , , 

Uma t'orça auxiliar, disse S. Ex., nllo póde 
fazer mal ao paiz. Considet·e S. Ex. esta força 
com a precisa moralidade ; mas eu perguntarei 
se os irlandi::zes que perturbarão a paz publica 
na capital do imperio forão mandados vir para 
.esse.fim? Nao. Os mesmos que os mandara.o 
vir não se vira.o· na necessidade de os fazer · 
reembarcar repentinamente ? Taes são os 

temores que eu tenho ! Que taes scenas se 
reproduz:ão, e que em vez de auxiliar, ao con
trario veuhão acabar de desmantelar tudo1 

promovendo e augmentando a divizão que se 
quer estabelecer na população brazileira; 

Agora, Sr. presidente, depois que tive a 
honra de levar á presença de S. Ex. estas 
humildes considerações, peço aos agentes do 
poder que_ me permittão dizer algumas palavras 
ácerca da adro inistração actual. Sr. presi
dente, ha medidas que o corpo legislativo póde 
conceder ou negar, conforme os precedentes, ou 
_conforme os principias que dirigem uma ad
ministração. Talvez, Se·. presidente, houvesse 
quem votasse com mais facilidade em favor da 
medida qne se acha em discussão, se por ventura 
a administração actual se dignasse apresentar 
o programma da sua administração ; isto é, a 
politica com que. ·se propõe a governar o paiz. 
Mas o que tem acontecido, Sr. presidente? 
Comquanlo cu lenha o mais pl'ofundo respeito 
para com muitos membros da administL·açllo 
nctua.1; comquanlo eu tenha para com muitos 
de seus membros· as muiores sympathias, 
toJaviu, qu11ndo 01.ilrus 1·azoes r,a.o tivesse, 
ncgur-lhes-ia esta medida, só pelo simples facto 
do neg11r-se o ministerio á apresentar a polilica 
do st•n governo, negando-se alb a decla1•a1· se o 
míni1:1lu1•io ó ou no.o solidal'io. A administraçllo 
nppttllu pnra os st•us actos, não os pussados, 
lllUH os l'ulmos. 

Sr. prcsidimtc1 o ministerio que so ap1·esen
las1m na lnglulena, na Ft·ança ou nos Estados 
Unidos, sem cu1:npl'ir um dos seus primeiros 
devc.ues pnrlnmentnres declat·ando a sua polilica, 

· enconlrtu·i1t deputados que lhe prestassem o seu 
npoio? Creio que nao. Mas entre nós diz o 
governo que não tem que apt·eseutar principio 
algum ; que os :.;eus áclos responderáõ ; e lêm o 
direito de pedir uma metlida de confiança? E 
confiança que se não póde basear seno.o nos 
principias polilico:S desta mesma aclminish'ação? 
O c1ue diremos aos nossos constituintes quando· 
nos pergunlat'em a razD.o por que lmvemos 
dado confiança a um ministerio que não quiz 
declarar a política com que pretendia governar 
o paiz '? Eu darei ao governo, Sr. presidente, 
todCls os meios governativos que a constituição 
manda dar, porque en não sou daquelles que 
professão os principios politicos de . negar ao 
governo com quem nno sympathisão - pão e 
agua.- Eu darei ao governo tudo o que entendo 
que o meu paiz reclama e a constituição ordena ; 
mas eu negarei á actual administração todas 
as medidas de confiança emquanto se não 
dignar dizer-nos e declarar os principias politicos 
com que pretende governar-nos. 

Pa1·a que uma administração tivesse essa 
confiança, seria prec.iso que tivesse em seu favor 
muitos e mais que muitos patrioticos prece
dentes ; mas os que ha não os creio suflicientcs. 

Agora, S1·. pre~idenle, eu me dirigirei á 
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presença de um dos meUs - iliustres collega:s- ·- ~ú~;---descafços,ind-isGipJ-imu:Ios,_djvjdidos pela 
pertencente á camara em que tenho a honra de mtr1ga, desmoralisados, etc. , e quasi prestes a 
asf;entar·me, e que hontem pedio a palavra virem de joelhos pedir misericordia ás armas 
(o Sr. Carneit·o Leão). Permilta o meu nobre brazileil'as? As prophecias do E~m. S1·. ex-
colleg~ que, comquanto esteja convencido de minish'o da guena nllo _ se esUl.o realisando? 
que nos lodos aqui, quer de uma, quer de outra Bento Manoel não acaba de separar-se do servico 
opinião! ·temos direilo a combater a opini~o dos rebeldes? Não é muito de suppôr qt~e 
contt·ana e defender a que adaptamos, todavia outros combalentes se destaquem rlesse partido? 
esperava de meu nobre collega que no seio da E perdendo os seus maiores cabeças o que será 
representação nacional deixasse aos senhores do resto? ' 
senadores, á maioria da carnara vitaiicia, bater-se Disse mais o meu nobre collcga que, se a 
com a da camara temporada que rejeitou a separação de Bento Manoel fosse bastante para 
emenda. Eu esperava que a nós sós que rejei- promover a decadencia dos rebeldes, Bento 
tamos a emenda, e que fazemos a maioria da Manoel leria terminado a guerra em 1836 
nossa casa em a pr~sente queslão1 se nos dei- quando combateu peta legalidade. Eu peço a~ 
xaria o prazer de levai· á pr.esença dos anciões meu collega que se recorde da historia dessa 
do paiz as r~zões que nós le\'arllo a votat· contra rebellião ... 
a sua ~menda, que sem duvida na camara víta
Jicla passou com as intenções do mai~ acrysolndo 
patriotismo: Era desnecessario que o nosso 
collega tomasse parte na discussão. Disse o meu 
collega pela provincia de Minas, ou me pareceu 
dizer, que os estrangeiros que vêm buscar 
fortuna no tei-ritorio do Brazil são os menos 
propdos, não sei se para engajal' para a ll'opa, 
ou se para fazer a felicidade do Brazil ... Não 
o entendi bem. 

Mas confesso, Sr. presidente, que os esh'an
geiros industriosos que vêm procu1•ar o paiz 
tranquillamente nno são certamente os mais 
proprios para fazerem-se soldados i cllcs sl\o 
mais proprios a combinai' com o nosso coraçl1o 
e amalgamar-se com nossa populnçt10, e nno a 
manejat· as armas n favor desta. ou d11qnc1la 
facça.o. 

Disse o meu nobre collcgn c111c cu linha 
exage1·ado a despeia, e que 200$ em muis 11ue 
sul'licientc pa1·a o engajamento e trnnspo1·Lc de 
cada praça. Sr. presidente, cu reparlo-me 
ao que vi provado na camara n que pcL·lenc;o ; 
repo1·to·me ao que se me disse ach1:u·-se cscripto 
nos livros da aniigl\ colonist1çllo csll'tmgcira 
arm-ada, em calculos int'alliveis, e pu.1·e<.:ca-me 
mesmo que um dos meus nobres coltcgns 
membro da commissão militar da cam1u·u a. 
que pertenço, não sei se no anno passado ou 

• quando, provou que erno necessa1fos 800$ para 
collocar cada praça estrangeh·a no Bi·azil em 
estado de mostra de arn1amento. Deixo portanto 
essa questão. 

Disse o meu collega que as esperanças de ver 
terminada a guerra do Rio Grande erão chi meras 
com que nós embala vamos. Mas, Sr. pre
sidente, eu s11ppunha que elle tinha uma grande 
confiança no Sr. ex-ministro da guerra, depu
tado pela província de Pernambuco, e que ta.o 
nobremente p1·eenchcu os destinos da· guerra. 
Como· pódc dizei· que sn.o chimcl'icns essas 
~speranças com que nos cmbnlnmos? Nao leu o 
meu nobre coJlesa ao menos o 1·elatorio do S1·. 
Sebastião do Rego Barros? Elle não vio o estado 
em que se achav110 as phalanges dos rebeldes P 

O Sa. NUNES MACHADO~ - Apoiacfo. 
O SR. ALVARES MACHADO : - Quando Bento 

Manoel se separou das armas da legalidade, foi 
depois de ter vencido os rebeldes em todos os 
encontros em que elle se apresentára. Depois 
da derrota do Fanfa, ficarião os rebeldes para 
sempre derrntados, se o governo se tivesse 
conduzido como devia. 

O Sa. NuNES MACHAuo :-Apoiado. 
O Sa. ALVARES MACHADO: -Segundo a minha 

lemb1·ança, quando Bento Manoel se separou, 
os rebeldes tal vez ficassem com 400 homens 
unicamente, batidos e arrojados para além das 
fronteiras de Bagé. 

Disse o meu illustre coUega que eu havia 
tlito rtuc, quando chegassem os eslrangeii·os, os 
1·cpublicanos Jo Hio Grnnde teritlo supe1·ado os 
t'ra.cos empenhos da legalidade. Eu nppello para 
a memoria da assembléa geral ; digl\o os illus
lres rnt·Oes que me ouvem, se por ventura 
pl'onuncici cu semellumle blasphcmia, se em 
todns us minhas pal11vras, se em todo o meu 
disc.:urso nno rcspirn ci;pet·ança, confiança a 
fnvot· dn legalidade. O que eu disse, Sr. presi
dente, foi que pnra o Maranhno seria.o tardias 
essas forças, por que o Maranhão reclamava 
medidas promptas e energicas : quanto ao Rio 
Gt·ande1 parecino-me lambem desnecessarias, 
po1·que esperava que muito breve os republi
canos do Rio Grande, não desconfiando mais 
do governo, derribarião a fatal ha.ndeira da 
republica, voltarião outra vez para o seio da 
patria que eUes têm rasgado tão dolorosamente. 
Onde, em que parte do meu discurso o meu 
illustre collega pôde achar que nutria esperança 
de que, quando viessem os estrangeiros, já os 
1·epubl'tcanos do Rio Grande terião superado os 
fracos empenhos da legalidade? Mas eu tive 
muito prazer em ver·que o meu illustre collegu, 
U.\o logico, tl\o forte em ,u-gurnenl1tçllo, deixou a 
logica, e lançou mllo desse recurso pat·lamenlRr i 
é prova sulllcicnle de fruquciu, quundo nllo 
defendemos uma boa causa, invoclivar; é mister 
prestat·mos ao nosso antagonista proposiçõc:; 
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que aão disse, é mister crear gi~antes para 
com batel-os. 

Disse mais o meu illustre coilega que os 
janisaros não el'ão estrangeiros. Sr. presi
dente, esta questão, eu a deixo de parte : que 
vale á assembléa geral, q11e vale ao paiz· 
entrat·mo:. em uma discussão historica para 
sabermos se os janisaros era.o ou não estran
geiros em Constantinopla? 

Todo o rnun<lo sabe que os corpos de jani
saros erão compostos de varias companhias já 
do Caucaso, já da Arabia, já mesmo da Valachia 
e da Moldavia, já mesmo lambem de Constan
tinopla; mas eu ct·eio que o men illustre collega 
chama nacionaes, a respeito de Constantinopla, 
a. todos os povos que profes~ão o islamismo ; 
é um engano em que está. Todos. nós somos 
catholicos apostolicos romanos : pelo lado reli- · 
gioso obedecemos ao san tissimo padre ; mas não 
somos vassallos do sanlissimo padl'e ; assim 
lambem todos os povos mahometunos prestão 
cetta obediencia ao governo de Constantinopla 
como a seu califa, como á sua aulol'idade reli
gio:;;a, e como tal mesmo pagão-lhe. alguns 
tributos, l'endem-lhe certa va:;sullngem ; como 

• nós em outro tempo preslavamos cel'tos tributos, 
cedas vassallagens, no tempo da média idade, 
ao summo pontífice: a mesma constituição de 
Lamego condemnava á pena de morte quem 
consentisse em pagar vassallageir. a qualquer 
potencia, menos ao papa. Esta é a vassallagem, 
o domínio que ha entre o governo de Constan
tinopla, e todos os povos da Arábia, da Europa, 
e da Africa que professão o islamismo; mas 
que os janisaros era.o tirados de todos os pontos 
da Asia Menor, de outros pontos dn. Europa que 
não preshwão obedicncia ao gr!lo-seuhor, é o 
que está fóra de toda a duvida; não quero 
porém entrnr nesta qucstao; julgo-a ociosa. . 

Disse o meu illuslre collega que a decadencia 
de Portugal começou antes da introducçao de 
estrangeiros para o seü serviço : largo ma.o 
lambem desta questão; é-nos ociosa. Não 
apresentei o chamamento de estrangeiros em 
Portugal como a causa unica da decadencia deE.se 
reino ; o que disse fui que desde esse momento 
Pol"lugal não teve mais Pachecos: obrou essa 
admissão como, concausa, não corno causa. 

Disse o meu illustre collega que o ce1·co do 
Porto foi um feito de armas superior ao cerco 
de Diu: largo tambem desta questao por ociosa, 
Jesnccessaria para o nosso caso ; só direi ao 
meu illusta-e collega que. o cerco do porto foi 
um grande feito de armas, em que o Sr. D. 
Pedro I supel·Otl todas as ditliculdades, mas 
canseguio-o porque eslava rodeado da flôl' da 
llll\lt\O po1·lu~uez11, po1·quo dol'endin principias 
qnu erao profut1s1ulm1 poh1 flôr du 11u~ino portu
Mlluiu: su o no~~o ~ov1H·110 110 mdu111• dn llôr dn 
UOIUIII mwno, liU li lllllif:10 t(OVUl'IIO 1wol'ut:11Ul1' os 
pl'inciplos prol'm111uda!I pul11 llôr tln 1111,,nu, L111uho111 
8LIJ1CL'Urá IIOSSO governo us llilllc11hl111lw,, 

., ........ :.·,·.: ,• 

Continuando o meu illustre collega ( e dihlhe~:. 
hei que este trecho do seu discurso muito, _me 
magoou), perguntou-nos se não seria um ado de 
patriotismo da parte dos povos indianos, de:sses 
habitantes de Gôa, de Diu, de Damão, desses 
povos que morão na costa de Coromnndel, e 
junto ao Ganges, desses indianos que . Portugal 
subjugou ; se não seria um acto de patriotismo 
se acaso esses povos chamassem· para o seu paiz 
alguns corpos das nações civilisadas que lhes 
ensinassem a arte da guerra. Permitta-me, 
Sr. presidente, que eu diga ao meu illm:tre 
collega que nAo aceito, que rejtiilo a comparação. 
Nós não nos achamos em relação á Eu-ropa, na 
mesma relação em que os povos da Asia, esses 
restos de uma sociedade velha, se acha vão para 
com a Europa ; somos um povo novo, povo 
vigoroso, povo que E:slá na aurora de sua cxis
tencia,· povo que ainda ha pouco principiou a 
subir a c:::.cada da existencia ; ainda não nos 
approximamos nem ao principio, quanto mais 
ao apogêo da gloria que nos espera; estamos 
pois mui longe de podermos ser· comparados a 
esses indianos, casta já amollecida por tantos 
seculos de degradação, de capliveit-o, de despo
tismot ca~ta amolleciàa talvez por uma associação 
velha, casta que era possivel retemperar 
de novo no seio da libe.·dacte. Não aceito pois a 
comparação do honrado membro, nno aceito a 
comparaçao que quer fazer dos brazileiros com 
esses povos da India. 

Disse o meu ill[1stre collega que a causa da 
decadencia dos romanos não tinha sido a intro
ducçilo dos. barbat·os nos seus exerci tos, que 
esses bal'bal'Os era.o cidadãos romanos, perten
centes a estados que Roma havia conquistado. 
Ainda direi que nada disto vem ao caso : o 
nobre membro, achando-se fraco perante as 
razões que eu tinha ap1·esentado, pt·incipiou a 
combater pequenas razões, allegações incidentes 
que apresentei. Que nos irnpol'la para o caso 
saber se erão ou nao romanos esses barbaras, 
se tinha.o ou na.o direitos de cidada.os? Todavia, 
sempre ·direi ao hont·ado nrnmbl'o qnP. nem 
todos os povos que esta vão sujeitos aos romanos 
gosava.o dos fóros de cidadãos : a alguns estados, 
ha alguns povos clles os considern.o ; na 
Penin.sula Ibericá, e, em algumas partes da Gallia 
e da Allemanha, ho11ve cidades romanas, 
cidadãos romanos; mas os naturaes da Asia 
mesmo e de outros paizes conquistados não 
linbão esses direitos de cidadãos romanos. 

Além disto não me referia eu a essas legiões 
tiradas dos povos conquistados ; ao que rne 
reportava era ao chamamento dessas hordas de 
unos, de vandalos, de godos, de alanos, que 
invadira.o a Europa e que os romanos chamarão 
pnrn compo1·cm us suas lcgiOes, nno conquis~ 
l1111tlo dllllH h:i·r11s 1 mas pelo conh·1u·io dando-lhes 
torrul!l, llxn111lo-oli no puii. Isto ú conhecido de 
tml11H ulf 11110 lllm lit.lo Oti primoil'm1 r1Hlimu11loH 
cfn ltit1lul'i1L l'Ollllllm j irtlo I' O l!IIU di:t:oll\ ludu11 OH 
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homens versados na historia; toda via submetto
me.ás lições do meu illustre collega, ás suas 
lições de historia. . 

O meu illuslre collega entende qne nada ha 
mais perigoso para o Brnzii do que su ppôr-se a 
existencia de um partido que qúeira ac,1lmr com 
ns liberdades publicas, nrntiLu· u c.:onstituição do 
imperio, o acto addicional, di 1ni1111ir as líbeL"
dades das provincias, leva11hr a bcH1deirn do 
regresso; que nada havia mais perigoso para o 
paiz elo que inventar semelhante iuéa. Mas 
per1:mntarei ao meu ílluslre collega se fornos nós 
que inventámos esta idéa? Perguntarei ainda 
mais se nno será mais perigoso para o paiz 
existir um tal partido e não se failar neilr:?. 

Disse o meu illustre collega que convidava 
elle á assembléa geral a abafar a demagogia. 
.... e-, . • • l ' • • t 
mas, ;:,r. pres1ue11Le1 sera poe venturn 1s o 
privilegio exclusivo do meu illustre collega? 
Não temos nós tantas vezes annunciado o 
mesmo na camara a que pertencemos? Não 
tive eu a honra de discutir no seio da asseinbléa 
geral que a constituição seria o nosso baluarte, 
e que, acaslel!ados sobre as suas ameias, 
haviam os ele vencer republicanos e al;solutista1;;? 
Será privilegio de al3uem atacar a demagogia, 
e só a demagogia?! l~u declaro que a minha 
tarefa, que o meu pl'ivilegio é at~car todas as 
facções extremas, d(;!fender o centrn, que é a 
constituição, a monarchia constitucional-repre
sentati va, com todas as suas conseqnencias. 

Disse o meu illu,stre collega qne com u nossa 
constituição, com as leis eleitoraes, não lia perigo 
de voltarmos outra vez ao absolutismo. 
Senhores, nenhuma nação existe no inundo 
que tivesse tido urna constituição semelhante á 
nossa, muis li·vre que a nossa, e que tivesse 
cahido outra vez na voi:agem do absolutismo? 
A Suecin nrto teve uma constituição ainda mais 
livt·e que a nossa? Â Hespanha não teve uma 
constituição livre? A França não vio por tnnlas 
vezes derrubadas tantas constiluicões? ... 
Podemos dormit· a som no solto, urna co'i1stilt1i<;ão 
como a nossa Ó cousa qlle fllll1Ca se vio no 
mundo; na.o lrn nada igual, nada melhor; ella 
só, esta êonstitniçno, este pequemo livro, é 
bastante para nos deixat· donnir a somno solto; 
não é preciso que velemos, que clarnetnos como 
os ganços do Capitolio contra os gnu!ezes ; 
durmamos á somno solto, este papel, sem defesa 
de toda a nação, sem a cooperação de todos os 
pensamentos, é bastante! :Mas o que me parece, 
Sr. presidente, é que se dormirmos a s:ornno 
solto, nós que somos os guardas da constituição, 
o resultado será que havemos de ver arvorada 
no meio de nós ou a bandeira da republica, ou 
a bandeirn do roubo, do incendio, da anarchia 
(apoiados): a som no solto descansa vão os 
fruncczes á sombra da constilniçao diclatorial; 
estava cansnda a naçn.o franceza de trrntas consti
tuições quo se succedíno diaría111cnte, e quando 
clla espL'l't\\'Ll. dorn1it·1 como o 111cu iiiust1·e 

collega nos convida a dormir a somno solto, 
fiados na constituie:lo e nas fois e1eiloraes, foi 
quando ella vio u1~ general da republica im;adir 
o seio da representação nacional e usurpar todos 
os seus poderes ; e quando um convencionisla ... 
convencionista, não; q1rnnllo um directorial, ou 
muito simples ou muito bôbo, teve a lctnbra11ç.:. 
ele pergm1tar pela constitL1í1:.i:\o :- A constituiçr10, 
respondeu o g(,neral, vós mesmo já não tendes 
mutilado tantas vezes essa constituição? Vós não 
a tendes · despresado? Vós não a tendes 

·aggreclido? Não a tendes polluido? E depois de 
terdes assim profanado a constítuiçn.o vos atreveis 
ainda a charnal-a em vosso interesse, essa consti
tuição que vós mesmo calcastes aoR pés ?- E os 
granadeiros fraucezes occupavão o res:to da 
sala, · que os representantes da m1ção forão 
obrig;.-idos a evacnar diante das bayonetas ! 

Durmamos a sornno solto, senhores, á sombra 
da nossa constituição e das nossas leis elei toraes ! 
O governo, SL·. presidente, quu· sempre 
poder, mais poder, e ainda poder; não,ha poder 
que satisfaça governo alguru; o povo pelo con
trario quer Jiberdude; ainda liberdade, e mais 
liberdade; niio lia liberdade que satisfaça ao povo; 
e se nós dol'mirmos a somno solto, ou o 
governo ha de usurpar todos os poderes, ou a 
populaç:ilo ha de usurpai· todas as liberdades, 
isto é. não haverá mais governo, haverá anarchia 
no meio de nós. 

Agora, Sr. presid~nte, eu me approximo 
á presença do meu · nobre amigo (o Sr. 
rnarquez Je Ba.rbat:ena), que me honrou comba
tendo as minhas fracas razões. O meu illustre 
amigo, Sr. presidente, disse que a unica 
razão plausivel rfne encontrnva nos meus 
argumcnt-os em a decadencia da gloria nacionai, 
a deshonra do povo pelo chamamento das tropas · 
eslrangeirns; mas que a França, que a Inglaterra 
arnavão muito, e mais qne muito a sua gloria, a 
sua honra nacional, e no emlanto a loglaterra e 
a Frnnça linhilo chamado por muitas vezes 
estrangeil'OS para fazerem a defeza interna do 
paiz, para manterem a ordem publica, para 
debellarem inimigos internos e externos; mas 
S. E::(. não quiz tet· a bondade de nos dizer 
cp.wndo foi que a Ir.3latc1-ra chamon tropas 
estrnngeiras para manter a lra11quillidadr: 
intema Jo seu paiz, e pi.\l'a combater os inimigos 
internos. 

Sou fraco na historia, Sr. presidente, 
muito fraco ; mas parece-me que S. Ex. nno 
poderá apotda1· senão um unico caso, e caso em 
qüe não forno chamadas tropas eslrangeit'as 
para manter a ordem na Inglaterra, mas para 
perturbal-a, caso em que estas tropas nàO forrw 
eh amadàs pelo governo do pai2. 

Quanto ú França, recordo-me que teve antes 
da revoluçrto uma guarda suissa ;mas esta guat·da, 
é sabido de todos, era um corpo de lllxo, todas 
as nações da Europa a tinhão, era uma guarda 
muito pequena, era uri1a · guaràa despresada 
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por todos os françezes. E' hem sabido o dito 
agudo. do conde de D' Afrí contra um marechal 
de França que dizia que os suissos davão sua 
vida por dinheiro. 

Segundo minha lembrança, Sr. presidente, 
segundo as noticias que tenho, quasi todos os 
porteiros das casas de Pariz são suissos, todos 
os raspadores de chaminés são suissos .... 

O SR. ANDRADA MACHADO: -Ce ne sont pas 
des suisses; ce sont des savoyards. 

O SR. ALVARES l\L.\CHADO: - ••• ou sab0y
ardos. Ora, a querer-se allegar a guat·da suissa 
antes da revolnção, guania desprezada pelos 
francezes, embora livessem os suissos sempre 
uma conducta nrnilo fiel, entáo alleguc-se 
também os r,1spadores de chaminés, os por
teiros das casas de Pariz. Eu o que sei, Sr. pre_. 
sidente, é que os francezes chamárão tropas 
estrangeiras no tempo de Napoleão para fazer 
a guerra em paizes estrangeiros; de Portugal 
foi levada. a divisão Alorna, um contingente de 
4 ou 5,000 homens para a França ; mas que 
tempo esteve na França? Que serviços prestou 
aHi? Nenhuns: chegou, e seguio para o ·norte; 
fez parte da campanha da Russia. 

Depois de vencida a França por ioda a En
ropa assalat·iada pela Inglatei-ra- (mas não se 
levá1·ão ,;oi dados estrangeiros pat·a a Inglatura); 
depois de vencida a Frunça pelos soberanos da 
santa alliança, estes deixárão na França uma 
força, segundo minha lembrança, de 40 ou 
50,000 homens para fazerem a polieia da 
França ; mas o que aconteceu ? Â França 
tinha-se obrigado a pagar urua grande divida, e 
como se dizia que aqnellas forças serião demo
radas até o pagamento da àivida 1 a Frnnça 
toda quotisou-se e pagou lodos os milhares a 
que era obrigada ; uma fermentação geral 
principiou a apparecer por toda a França, e o 
muito sabio e prudente rei Luiz XVIII escreveu 
aos sobernnos alliados para que retirassem 
aquella força da França, que os francezes iào 
reagir contra ella, que uma guerra teaivel 
podia apparecer, que elle estava na necessi
dade de harmo.nisar-se com sua nação, que 
se por ventura um rompimento houvesse 
entre as forças que esta.vão na França e os 
francezes, elle se co1locaria á frente dos 
francezes ~ a força foi refüada. 

O meu nobre amigo ainda disse1 estabele
cendo como these, -· que era impossivel re
crutar-se 16,000 homens no Brazil.-Mas, Sr. 
presidente, eu peço ao meu illustre amigo qu~ 
tenha n bondade de dat· uma olhada para o 
rclalorio ilo Exm. Sr. Sebastia.o do Rego 
D11r1·os : ollo uhi verá que a ndministraçllo 
JmSsMh, rnm·ulou no Brniil 11,000 e ta11Los 
homenl:í, JHlu l:1 q110 n udministrur,:no pt11;s11tl,1 
teve c111 urm11s l 1,000 e tantos homons i poii:1 
se a adininisl1·a1,ln.o pMsu<lu l.eve um nrmm, 
11,000 e tantos homu11s1 o tJUr) 1•01,la roc1·11lur 

para 16 ? Unicamente 5; par~ce-me que S. Ex. 
toma esses 16,000 homens em globo, corno 
se nós tivessemas dado baixa, como se os 
rebeldes tivessem morto a todos, como se 
algum confagio tivesse levado a todos. Mas 
que mortandade temos nós lido por mo
leslia. ou contagio? Muito pouca. Que numero 
de homens temos nós perdido nas batalhas 
que temos dado ? Muito pequeno. 

Eu entendo que em rigor, tomado o estado 
completo em que actualmente se acha o nosso 
exercito para o estado que quer a ad1ninis
tt-ação actual, quando muito, teremos de re
crutar 6,000 homens. Ora, recrutal'-se 6,000 
homens no Brazil inteirq supponho que n!lo é 
grande difliculdade ; na minha consciencia não 
acho difficuldade, uma vez que o governo 
queira fazer o que estiver de sua parte para 
que nas províncias haja uma boa adminis
tração ; não fação o recrutamento por vin
gança, não faça.o o recrntamento por partidos ... 

O SR. MARINHO : - Apoiado ! Como se fez 
em Minas, recrntando-se homens casados ; e o 
presidente nã.o se muda (risadas)? ! ..... 

O Sa .. ALVARES MACHADO : - ••••• porque 
então o recrntamento, em vez de produzir 
soldados produzirá rnacções e desordens nas 
provincias. Estou pois · convencido de que 
podemos recrntar a força de 6,000 homens 
que pt·ecisamos, prilll:ipalmente quando 2>000, 
se me nao engano, .são recrutados p,1ra fórn 
de linha, e o recrutamento desses 2,000 ho
mens é muito facil, porque ha 'muita gente que 
em Minas e outros luga1·es pede pa1·u se alistar 
neste serviço. 

Mas, Sr. presidente, algumas p:"\Wvras ouvi 
eu proferidas pelo meu noóre .. migo que 
magoárao meu coração : S. Ex. disse que era 
incontestavel a necessidade dos estrangeiros 
armados no Brazil, porque, quando um éXercito 
se chega a desmor,1lisar, é necessario outra 
força para snbjugal-o, moralisal-o e disci
plinai-o. Não sei se ouvi mal. ... 

O Sa. MARQUEZ DE BARBACENA :-Ouvio bem. 
O Sa. ALvABEs MACHADO : - Isto é o que 

estimo ; pot·que, perrnitta-me o meu mustre 
amigo que diga, não se póde pronunciar de 
uma maneira mais palmar a injustiça, de 
uma maneira mais dura a irigralidão para com 
o exercito bcazileiro. (Apoiado.) Onde eslá a 
de:;moralisaçao do nosso exercito, que seja 
preciso mandar vir estrangeiros para subju
gal-o, para disciplinal-o? Onde estão os motins 
militares que os . nacionaes não pudessem 
vencer, superai· ? Agora ha pouco, no Rio 
Gmnde do Sul occorrem factos que destroem 
11 opinino do ill11slro mcmlno, um batalhão 
ulli l'o~ 11111 mol.im pulll m11tl1\lw11 do comrnnn
du11lu; o q11u 1111011lo1wu Y Q111wn forllo eia 
r\1il1u1,11u1 do 111nli111 ~ fi'ornr1 u11h·u11~uirun, J,: 
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quem superou esta difficuldade, quem bateü, 
quem venceu; quem desarmou; quem lançou 
para fóra de Porto Alegre o bãlalhM rebe]Jado? 
Não forão os brazileiros? E' assim, Sr. pre
sidente. aue havemos pa~ar tantos serviços 
prestados ·no interior do. P'árá ? E' .assim que 
havemos de pagar os serviços do nosso txercito, 
prestados na lonp:a e peni vel guena de Pa
i1ellas e Jacuipe? E' assim que havemos de 
pagar ao nosso exercito o feito de armas da 
entrada da Bahia? E' assim que havemos de 
pagar ao nosso exercito os apuros em que está, 
sem barracas, sem recursos diante dus repu
blicanos do Rio Grande ? E' assim que se ha 
de compensar a dôr por que passão os nossos 
militares emquanto nós dormimos nas nos!:as 
molles camas a somno solto, emquanto nossos 
haveres estão guardados pelos rnilitãres que 
combatem nos campos do Rio Grande e por 
toda a parle com tão mesquinho soldo? E' 
assim que recornpensarnos o nosso exercito, 
Sr. presidente? Em urna palavra, se assim 
tratamos o exercito nacional, nllnca o teremos 
capaz de desempenhar as altas funcçõe~ a que 
estâ destinado. Eu desejava ver, Sr. presidente, 
a chegada desses estrangeiros pLlra subjugar, 
vencer e disciplinar o nosso exercito ; mas o 
que me parece é que se é com esta intenção 
que se quer mandar vir essas forças estran
geiras, corno eu suspeitava já, entM a :rnar
chia está feita no nosso paiz, nós todos e~tamos 
perdidos. 

Disse o meu ilh1stre amigo a quem me re
porto (e suspendeu um pouco o véo do rnys
terio que ha tempos a esta parle parece cobrir 
e~te negocio ele armas estrangeiras), disse S. Ex. 
que potencia havia que nos offerecia tropas 
regulares. Que potencia é esta, Sr. presidente? 
Que tropas sno estas? Que modelos são estes ? 
Será cel'lo o que por ahi se diz, que o Sr. Figa
niére tem tido conferencias com o nosso 
governo? ... 

O SR. MARINHO : - Dizem que sim : intCL'
pelle o ministro. 

O SR. A1vAR.ES MACHADO: - •••• que lem 
olferecido tropas? A que nação pertencem essas 
tropas?... Eu peço pelo amor de Deus ao 
governo e á assemhléa gemi que não admillão 
soldados porluguezes no Brazil, porque me 
interesso muito pela manutençao dos portu
guezes no meio de nós, porque elles fazem a 
Jarga base da nossa i_ndustria : não nos podemos 
descartar delles sem rasgarmos pedaços de 
nossos coraçõi=:s, sem vermos entornal' lagrimas 
a immensidade de viuvas e orphãos brazileiros : 
é de mister que nós lancemos mão .:le todos os 
meios proprios para garantir esses estrangeiros; 
mas para que · isso se leve ao fim, é de mister 
que não se pnxe esses homens para a praça 
publica; deixemol-os desfructar no meio de nós 
a industria para que vierão. A que nação 

pertencem essas forças que se nos offerecem ? 
Declare-no,; o noh1·..- mt>mbrci cb ::i.<:::<:::PmhMn gPr:;il, 

e 1iao diga, ceberto com o véo do mysterio : 
-Ha certa nação que nos offorece armas.- Que 
nação é esta? Que armas sao estas? ... Talvez o 
governo portuguez se veja na necessidade de 
descartar-se d e suas tropas miguel is tas .... 

O Sn. MARINHO : - Apoiado, é isto n1esmo, 
acertou. (Risadas.) 

O Sn. ALVARES MACHADO: - •••• talvez 6 
1 • • • • 

l5UVt:llHJ punui;ut:J', uu::, lIUt:Jra HlljJllll5ll' seus 
offír.iaes miguelistas, seus officiaes superiores, 
porque n:io tem podido dar com elles nas suas 
nAlf\n~!1c.- tl,..:1 Afe,in,:-a Jl.,.._J f\o,.,.~n. rrAna.""n/"'\ N1,.n. ....... ..-..c-
'-'v1v.1..1n.-...J \ACA. ,1..11. .. ,vu • .&..LU \.,,,\,..,1,.1..V C,VV-ÇLLJ.U "-fUCi 1Jv;::, 

offerece tropas, e não se diz que gov!:!rno é ! Se 
esse governo é livre, se sua polilica está a pal' 
d:1 ~ivilic;;açi.'lo rnodPrnfl, <:::P tf"m rl::irln prnv~,1:: rlf' 

que se interessa pela prosperidade, pela ordem 
publica no Brazil, diga·se que governo é esse; 
ainda assim eu rejeito seus offerecimentM : 
cada um governe a sua casa (apoiados); liaja 
ú que houver na França, na Inglaterra, nos 
Estados-Unidos; nao havemos de para lá mandar 
soldados. Senhores, se não somos capazes de 
cuiJar no nosso paiz, entao não sejamos uaçao. 

Contestando o mesmo meu illustre amigo a 
proposiça.o que eu havia avançado - que estes 
modelos europêos não se poderião internar pelas 
nossas campanhas, expostos á chuva, ao sol e ao 
gelo~ qne na.o se poderia.o alimental' com 
alimentos de que usa o nosso exercito: que 
na.o poderião viver sem barracas, sem catTelame, 
sem uma irnmensfdade de bagagens; contes
tando esta proposição S. Ex. nos disse:- Ah! 
o nobre membro não vio marchus de exercitas 
europêos nús, des~alços, no rneio do gelo! -
Senhores, eu nunca fui á Europa, nunca sahi do 
Braiil, tenho mesmo poucos conhecimentos 
hístoricos; mas tenho ouvido dizer que o 
governo francez, quando fez sabir solcladus mal 
calçados, foi quando o enthusiasmo eh. liberdade 
se ncltava no maioL· auge (apoiados); baterão 
entao as tropas que estava.o em melhor estado, 
vei1cerão-n'as, e calçarão-se á custa deilas. 

Mm, quando esse enlhusiasmo da liberdade 
se arrefeceu, quando os soldados combati:10 pelo 
imperador, quando elles farão arrastrados longe 
dos seus lares, quando se achavão sem calçado, 
sem mantimentos, sem barracas, debaixo do 
céo .da Russia1 debaixo dos gelos de Moscow, o 
que aconteceu? Quem nao conheee a historia 
do grande exercito da Russia? Quem não sabe 
o modo porque ficou desmoralisado este exer
cito? Corrião diante de un~a trombeta que se 
tocava, embora não vissem tropas ; julgavão que 
a cavallaria cossaca estava sobre elles ..... 
Temião a cavallarfa cossa.ca. que Jhes era 
superior, diz o honrado membro; mas quem 
duvida? Mas duvido que seja superior á nossa 
ca vallaria ; será a cavallaria coi:;saca a primeira 
cavallal'ia da Europa ; mas parece-me: que a 
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nossa. cavallaria das províncias do sul é a 
primeira cavallaria do mundo. (Apoiados.) Não 
precisamüs de modelos, Sr. presidente : não 
ha nada que dizer ácer<:a da bravura, da 
firmeza du infantaria das provincia-s do norte 
do Brazil; nã.o ha que di1.el' ácerca da cavallaria 
das províncias do sul ; nlí.o ha nada que dizer 
ácerca da arlilharia, dos officiaes de marinha 
do Rio de Janeiro : somos ricos em elementos 
militares: o que precisamos, é um governo que 
os afague, qúe os apoie, que os anime, que os 
faça polluiar. 

Disse ainda o nobre membro qr1e a tactica é 
uma só; que os prin,;ipios da tactica rnilitat· 
são geraes em todo o globo; Eu supponho que 
a tactica é corno a medicina, tem verdades 
geraes; mas na- applicac;.10 os diversos climas, 
as diversas latitudes, as divE;rsas regiões, os 
diversos lugares, os diversos ares1 fazem nessas 
verdadea modificações Ião fortes, que tornão a 
medicina local como medicina diversa sep:u·ada 
da outrn medicina, se bem que as bnses sejM 
as mesmas. E' pot· isso que nós vemos que 
medicas habilíssimos nos pl'incipios da sciencia, 
quando se lransportão de uma parle para a outra, 
primeiramente mata.o muita gente; é por isso 
que muitas vezes mais serve o l10mem rnenos 
iJlustrado1 mas ucosturnado ás enfermidades do 
seu clima, do que um dout01· ainda pouco 
i:in1est1·~do n!'.l cl1· nír•!l ton""'l"'Ph;.., ... ...,..,,. ,. -- .__...... 1.A,1.._,,,. pv5 (\ •.àJ\,,.ICJ• 

Assim supponho eu a respeito da taclica, com
quanto tenha ella princípios certos e invariaveis, 
todavia esses µt'incipios sM rnodifü:ãdos por 
tantns circumstancias diversas, que a tactica 
local é de tal fórrna diffotente dr. tacticn geral, 
,,., de " 11 l1••, i ... ,.lic•• '"cal ~·1° c1=~io re~ .. 1ta ,~;NNe vu vu u C.Q\,., U. JV ., l,jl v U~L ~Ul , UI:)~ 

eu, um compendio novo, urna diversa to.clica. 
Eu bem sei que a gnerra é urna e a mesma em 
todas RS partes ;- ern todas as parles a gu~rra é 
a arte de matar o maiot· 11umero de gente 
possível com methodo e socego de cous!.:iencia 
(1·Ü;ada1;); mas os diversos modos de ir a este 
fim seria.o conforme ,.s iocalidades, as circurn
stancias do povo e do paiz; quem duvida no 
primeiro Janç,ll' de vista aue a ti.ldica da cavul
iaria europêá é superior á. da cavallaria 3rabe? 
1\fas os arabes virão a cavallaria franceza, 
combalet·ão contra ella ; mas não adoptarno a 
bctica da cavallaria franceza, ficarão com a sua 
tactica; Napoleão, sim, levou , varíos ar~bes, 
varios mamelucos para a França; e quando 
organisou a sua força de volleadores, quiz compôr 
urna companhia de volteadores l!Om a tactica 
dos arabes ; não pôde servir-se della, porque a 
superfic.:ie europêa é muito diiforente da super
fície <la Asin e dn J\ J'rica. 

Depois de lel' o meu nohn~ :1111igo u~sim cn1110 
que del'l'ocado oM 111·i.i;11111e11fn:, q1111 1111 lrn viu 
ap1·es1mla<lo, couvíd1111-1111::1 11111·11 vnl111· q1111Hl11 
antes sobre a rnutel'i,t; porq111• 1 dí.;~o 11111· 1 w1f r,1 
motivo mais urgente se l1:va11Lu -- u c1rilad11 d,1 

praça, o estado do mercado, ·O deficit, as difficul-
d,Ldes do nosso thesouro. · · 

Ah ! Sr. presidente, quem é que ba tanto 
tempo está clamando contra as prodigàlidades? 
Quem é que ha tanto tempo está pe<,iindo que 
appellemos p:na as economias como o unico meio 
de salvar o paiz? Não é esta velha ·9ppo
sição a que lenho a honra de pertencei.-, .. que 
ha tres annos pede, clama que deíxemos · as 
prodigalidades, que olhemos para ·9 estado 
financeiro do paiz, que lancemos mão dos ri1eios 
economicos para salvnl-o da banca-rota que 
parece inevitavel? Mas quer o honrado membro 
que quanto antes votemos por esta questão, e 
votando pela entrada dos estrurige.iros,· façamos 
rnaio1· despeza ! Parece-roe, Sr. presidente, 
que emqu,rnlo o governo não se resolver a 
lançar-se elle p1·imeiro DO caminho das 
economias, o Brazil ha de ir até precipitar-se 
na banca-rota. Nós temos muita inclinação de 
votar com o governo ; eu confesso que toda a 
minha inclinação é votar com o gover;no, e 
quando lhe nego alguma cousa, é resistindo a 
"'Sla in,•l1'na<•1:>o· 11"'"º se" "'0\1e~~~ n"~ "anl=--11·11· '-' t. •'-•..__. \'~ 'T .1.u.~ V f", 11JV ti.V V 1111 1, 

para a economia, o q1le poderemos nós fazer? 
Muito pouco_ Parece-me que o nosso €slado 
financeiro é tal, que se nós não formos ao 
orçamento e diminuirmos ao menos 2,000 
contos na tlespeza, e depois, pelos meios de 
melhor rnethodo de arrec:adação, augmen
ta1·111os pelo ménos 1,000 contos na renda, 
então nada podemos fazer em pró do nosso 
thesouro; se isto se nilo fizer. o Brazil está. 
an_uinado, pois qu.e a fonte tlÚ nossa riqueza 
está a eslerilisar-se ; a unica industria que 
ternos no paiz é a industria agricola, e a indus
tria agricolá está se achando quasi sem brnços. 

O St'. ex-mini'slro dos negocios estrangeirns 
dedarou na camara dos deputados que ia pôr 
em execuç:Uo qmrn to antes a lei ácei.·ca do 
coinmcrcio d.e escravatura: dedaro que fiquei 
tremendo por meu paiz: espernva que S. Ex. 
se apresentasse ua discussão da receita para 
perguntar-lhe de que meios tinha lançndo mão 
para tornar dcsnec(:ssarios os braços africanos; 
quaes erão as m;u.:lii1rns que 0 governo linha 
mandado vir para supprimiL' esses hraços; qqe 
mestres de agríc11ltura industrial o nosso governo 
línlrn corividado para espalhar pelo Br.1zil; que 
escolas normaes de agricullura tinlia estabe
lecido, nr1.0 como luxo ·nas capibes, mas no 
interior, no centro dos lavradores de assucar e 
de cilfé; que colonos industriosos tinha man
dado buscar á Europa, . para, :'1 proporção que 
fossem füllecendo os braços africanos, serem 
nc0ilos :.\ hom mercado, e inlrodm:ido~ na nossa 
lavottl'a? De,ejava pe1gu11la1· ao nosso ministro 
dn •~rilfl11 ,-w rlf•l'ia pl'oprin de 11111 bom ~c.lminis
l1•111h1I', do u111 1111111 lf'Hi1ilad11r, n1!;.1hnr d~ ehofre 
1'.11111 11111t1 i1i:;lil11i1;/'io q1111 1•111·111111·;1 :;y111 palhias 
1111 p11i'f., 11 1·11111 q1111 11 11111·11 m;li'L 11111i~111lo; so 
11n11 {, duvur du l11d11 11 11,ov11n111 ( 11111111do l'ullu do 
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governo, fa1lo do complexo de todos os poderes), 
se não é dever de todo o governo respeitar o 
que acha, e substituir aquilfo que ha de menos 
bom, pr(;'parando de ante-mão os melhores 
succedaneos. 

Sr. presidente, não gosto da aristocraci~ no 
Brazil ; nãO gosto, porqtrn estamos acostumados 
na nossa provincia, aonde não havia nobres 
nenimns; cada um suppunha em sua casa que 
era rnais nobre que o seu visinho1 o. visiuho 
fazia o mesmo, e o resultado era qlle todos 
erão íguaes ; mas digo que se nascesse na 
Europa, aonde existem morwrchias aristocra
ticas, eu havia de ser grande respeitador da 
aristocracia; e quando fosse legislador, nao 
proporia que ella se extinguisse de chofre. 
proporia 01Jtro modo de extincçllo, para que, 
para o futuro, fosse convertida esta aristocracia 
nobilial'ia em arislocracia do saber, ein aris
tocracia de utilidade; por isso entendo eu que 
devemos respeitar muito, e mais que rnuito, o 
que achamos estabelecido no nosso paiz i o mais 
seria operação de niveladores, e eu na.o tenho 
inclinação para nivehtdor. Se u fonte <la nossa 
riqueza, pois, SI'. prestdente, é a agricultura, 
se esta se acha desalentada por falla de br:1:ços, 
se se acbà desalentada por falta de valor nos 
generns de exµortação, se todos os dias dirninue 
a dem~nda dos nosi;os generos no mercado, se 
o nosso café se acha actualmente cam mais de 
1$000 de rebate no preço, se nossos ugricul
lores se achão mais que muito individudos por 
compr.1s loucas que linhi:lo feito de escravos, 
corno podemos (-:spet·,lr que a nossa rigt·ícuHura 
faça frente a est,l continuada torrente de! des
pezas, e despe1.as suped\uas? 

Desejo concordar com o honrado membro em 
que qnanlo antes passemos a lralar uas nossas 
finanças 1 mas tratar corn meios economícos e 
nào com credilos ; nào é o meio de creditas, 
na.o é o meio de empresliim ~, nao é o rneio de 
apoiices, não é o meio de introducçao de bilhetes 
do lhesouro no mercado, não é o meio úe 
introducçào de O\llro pape1: qua1 ha de ser'? 
Anecadando bem e gast:mdo pouco, cousa 
muito focil; nllo ha nenhum di:: nús que no 
governo ,le nossas casas não tenha.mos um 
orçamento de receita e de:õpezu. Aquelle pai de 
familias que gasta mais do que tolll fica pobre 
se a familia não lhe põe un:. tutor; é o que se 
deve fazer ao governo se continuar a ser perdu
lario. Os meios financeiros são economias ; mas 
se nós quizermos lançar mão das economias 
depois que apparecer a. banc:a-rola ..... l:nlão ..... . 
dahi ha de ser vida nova.. 

Voltando á questao dos estrangeiros, para 
acabar este discurso iílo mal ligado, · tão sem 
methodo, em que me vi obrigado a segL1ir, não 
a ordem das minhas idéas, mas a ordem das 
proposições que diversos oradores apl'esen tara o; 
voltando, corno digo, á queslão, eu declaro, Sr. 
presidente, que, apesar de todas as razões que 

't'OMO tH . . 

ouvi na discussão de bonfem, permaneço ainda 
na ídéa de votar contra a admíssa.o de estran
geiros. Esta medida será a mais fatal ao B razíl, 
esta medida ha de acabar de nos desunir, esta 
medida ha de dar ao nosso governo uma physio
nomia estrangeira ; e desde que o governo 
tomar uma physionomia estrangeira, não póde 
ser mais governo de brazileiros. 

Se o governo do Brazii, Sr. presidente, n~o 
está <:ontenle com o nosso escasso gráo de 
civílisaçao; se n:10 está contente com os nosrns 
usos, com os nossos costumes, com a nossa 
tactíca; se quer uma cousa mais alta, mais 
sublimei deixe de ~overnar o Brazil, vá go
vernar algurna nação civilisada da Europ;1, s? 
achar quem se entregue a elle (1·i.~adas); mas 
o governo do Brazil nl\o tem remedia senao 
::..fnr::.lr-1'if'.:C:. {lillm tncl~.::. !l~ nnc:.~~1~ ft 1 !ll'tt1t>,..,i:H . .! c1 
-"-'-'l'-....,..A. alilliJ'-J ._.._,.,..._, ~'J-(A~ ,.,..._, ..__.-w-<LJ~._"' • .- .Lll.""-"1UV<J~..,:;i ._ 

manhas .... 
Uu S)":NHOR. - E ma.zellas. 
O SR. ALVARES MACHADO: - Voto contra a 

admissão de eslrangeíros, Sr. presidente, por
que eu sei bem que os nossos irma.os brazileiros, 
quando combalem ao lado de seus irmllos brazi
leiros, são convencidos de que combatem pela 
patria, por suas instituições; mas se os brazi
leiros combatem ao lado de estrangeiros, grande 
duvida lhes occorrel'á áce1·ca da causa por que 
combatem; e quando o sangue que se lhes 
mandar derramar f ôr sangue brazileiro, talvez 
se convenção de que a espada qne de.sembaínbao 
é, nl'lo a espatla nadomü, mas espada fratricida, 
espada liberticida. Para que pois o governo veja 
em torno de si n todos os brnzileiros nao des
confiados, para qne elle encontre no paiz o 
necessario apoio de que carece nas circum
stancías criticas e ::i.rriscadas em que nos 
achamos, prnscrevo toda a idéa de estrangeiros 
dentro do paiz, voto contra a emenda. 

O Sr. And.rada Machado : - Sr. presidente, 
tendo de fo.llat peb. vez. 13rt1neira ante varões 
tão conspicuos, tendo de emittir minha opiniuo 
anle os anciües respeilaveis desta casa., ()S 

quaes, se bem qt1e ignaes na ídade, me são 
sureriores ern. outeas qualidades, natural é o 
temor em qt1e tem cousciencia de nenhum 
cabedal de luies suas, e que eslá convencido 
que a natureza nrto foi com elle prodiga cm 
to.lenlos, nem mesmo a arte póde snpp1·ir-lhe 
o que lhe faltava, p6de melhorar o que e:x:ísle. 
Ora, se islo é verda.tle, ainda quando existe 
alguma destas cousas, quanto mais não será 
quando fa.lla tudo, quando nacb. ex1ste? E1 pois 
natural ql.le eu trema: talvez se me diga -então 
pal'a que \lOS levnntasles? Porqne não vos 
conservais em silencio? Porque não seguis o 
conselho do lyrico latino: 
Ludere qui nescit, campestribus abcstinet nrmis. 

Não posso, Sr. pl'esidcnte; uma voz m,1is forte 
qlle toda a prudencia, a voz do dcvr~r me ciuma 
que eu defenda quanto de minha parte estiver 

11 
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a passagem de uma medida, que é para mim a 
màis ominosa que póde ser para a felicidade 
do BrazH. 

Sr~ presidente, tendo assim mostrado o 
temor qne tenho, devo moskar a confiança que 
me resta, que me acoroçôa, que me anima ; é a 
bondade desta augusta camara, que desculpará 
minhas fãltas, que ouvirá com paciencia os 
desvarios de um velho. Meu discurso conterá: 
- lº, uma narrc1çilo da marcha e progresso 
desta emenda; depois mostrarei em primeiro 
lugar que ella é opposta á constituição do estado, 
em segundo lugar que é injuriosa á dignidade 
nacional) em terceiro lugar que é desnecessaria, 
em quarto lugar que é inutil, em quinto . qne é 
pel'igosa, em sexto que. é impolitica, em ultimo 
lugar que é dispendiosa. Se eu puder mostrar, 
como espero, quanto aqui digo, alguma espe
rança tenho de que na.o caiamos no abysmo em 
que nos vão lançando exigencias e desace1'tos 
que são quasi íncuraveis. 

Sr. presidente, nesta emenda tudo é extra
ordinario ! O anno passado um ministerio que 
se dizia constitucional, um ministerio que se dizia 
activo, e que de füclo mostrou actividade, um 
ministerio qne se apresentou como querendo 
salvar o Brazil das garras da anarchia e resti~ 
tuil-o á ordem, recuo_u diante da emenda, não 
a apresentou; foi preciso que um membro da 
camara se lembrasse de apresental-a. Ent~o o 
que fez o nobre ministro P Ainda assim teve 
medo de a adoptar; disse : -· Eu a aceito para 
usar della se preciso fôr. - Tal era a odiosidade 
da medida, que o ministerio teve medo de 
carregar·com ella; foi preciso que se lhe offcre
cesse. 

Este anno ainda melhor .cousa se fez; o 
nobre ministro da guerra apresentou-se na 
camara; o que fez elle? Pedio-a? Na.o, Sr. 
presidente; bem que o nobre ministro não 
tivesse para com a carnara lempor;1ria a que 
tenho a honra de pertencer toda aquella leahhtde 
que delle esperava, bem que se cobrisse com 
duvidas a cada momento, todavia em outra 
cousa foi um pouco franco i mas nisto~ não i 
a.penas disse que seria talvez bom o estabele
cimento de corpos modelos; mas nào pedio. 
Acabou-se a segunda discussão, e ninguem 
propôz a medi,ia; na terceira discussão _e no 
final della, um membro da casa surraleiramente 
a apresenta: teve o successo que deveria ter, 
a camara fez a justiça que devia, regeHou-a. 
Regeilada esta emenda, vem a fütação de forças 
para esta augusta camara, e então apresenta-se 
a emenda pelo nobre ministro du guerra como 
senador, membro da carnara; vê-se o mesmo 
temor; não sei o que ha de horrivel, nllo sei o 
que ha de anti-nacional, que logo a apl'esenla\:rio 
desta medida assusta ; todos os que a querem 
propõr rt!cuno, deixãn qnc outros propouhno 
par·a a sustentarem ; isto só me l'al'ia suspeilosa 
esta medida; prageuitm·a que Lodo:-; recu::1t1.o, 

certo não honra a ningucrn. Aqui devo dizer a 
um nohre colleg11 pelll minhn provinci~, que nno 
acho em que louvar a adminislrHÇl.\o passada a 
este respeito; eu gosto dn franq11e-ta no minis
terio; e ~e essa 11!.lruinislruço.o julgava que era 
isto preciso, podia pcdil-o; pol'ém esperar que 
aJguem lhe t.lê o 11110 segurumenlc nno seria 
senti.o encornmen.Judo, é urn ucto de poltroneria 
e de astucia pouco honroso, sinto dizei-o; mas 
não sei corno venha um deputado contra a lei 
propôr uma medí1fo, s1.mao µorquH vê que o 
ministro a quer ...... 

Confesso que lenho mcilo de enfasliar a casat 
porque é materiil ll\O 1·episada qne lhe posso 
applicar o que ,Juvenul npplicou á ertnsada fabula· 
de um cansado po,•lu: uondwri ftnitus Orestes. 
- Eu continuo cum a fubula de Orestes em di
ante, já que p1·eciso é fallM ninda em tal maleria. 

Julgo pois que n medida é anti-constitucional, 
e passo a provai-o á vista da constituição. 
Primeiramente desPjo snher para quem foi feita 
a constituição - purn nós ou para eslrangd1·os? 
Cuido que pal'a os hr11zilei1·0::;: a quem obriga 
a constituiç!l.o a pep;11r em armas em defesa do 
continente do Braiil ? A constituição assim se 
exprime ( lê o 11.ft. 145). Como pc,is havemos 
de largar de nossos ho111bl'os aq11illo que 
carregat· deve,nos, para lc1nçar o peso sobre 
hombros alheios, sobl'c? homb1·os que não têlll 
nem direito, num obrigaçno, nem interesse 
algum em su~tcnlaz· o peso que nós deixamos? 
Eu creio, Sr. prcsid1.?nle, q11e nem mesmo 
a asscmbléa gt.1 1"111 póde ndmittir esta medida. 
O nobre ministro da i;11cr1·a na camara tempo
raria quiz npailri11hnr a metliua com o art. 15, 
§ 12, da conslituiçno - conceder ou negar a 
entrada ue fo1·c11~ eslrnngeiras de terra e mar 
dentro do ianµcrio. - ,Já (.!lltãO eu respondi ao 
nobre minislro, e ngora de novo repito que S. 
Ex. na.o deu a vcrtl:u..lcirn intelligenciatio art. lõ, 
§ 12 da conslit11i\·no: m•sle par1igr1ipho trata
se apenas da conccssl\o ou deu~giiç&o de en
kada de forças eslr1111g1.~írns no nosso paiz, ou em 
nossos porlus, mus nl\o pnra virem p;3ra o nosso 
serviço, e sim porque lê1n ou de transitar por 
nossas terms, ou de ubrigar-se em nossol:> portos 
por qualque1· moti\·o. Nilo vejo nenhum lugar 
da constituição c1ue ui: dii-,~ito ao corpo legis
luti vo para aulorisar o alistamento em nosso 
serviço de forças eslranguiras. Mas ainda quando 
a constituiçilo nos cunfel'i~sc este <lireito, corno 
deveria ser concedida a autorisaça.o 110 governo ? 
Na. fúrma seguramente do § 11 do rnesm,:-i art. 
15 - fixar an11ual111e11te sobre informações de;> 
governo as força~ de mar e terra 01·1linal'ias e 
extraordinatias. Informou•nos o mesmo governo 
desta precisllo P Nao, nno: Jogo, nullamente 
foi-lhe cl.lda a unlori:;ação no anno passado, e 
nullnrnenlo l!IC ,111er conec<lcl' a actual. 

Potl1H'·Sll·l111 diier quu us informações que o 
§ 11 l'XiKo Nl'H> 1u1 rélnlivus ao numero, e n:i.o 
lambem llO tJW&lc, ou quulil.fo.ue d~ força? E se· 
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para ser adm iltida semelhante qualidade é 
necessurio hnver prop sla do poder executivo, 
onde deve clla ser feita? Na aug11sia ~amara 
do senado? Seguramente nllo, porque é clara
mente proh ibido pela consíituição, que .no arL 
37, § 2", dispõe que a rliscussão d3s propostas 
do poder executivo tenha principio na camara 
dos deputados, e n~o nesta casa. 

Mas procurou-se desculpar o modo por que 
foi proposta esta me<lida, dizendo-se que era 
uma e1nenda ; porétn o qne irnporta esta 
emenda? E' 11m~ nova proposição, que não 
pôde vir senão da camara dos deputados, onde 
deve ter a iniciativa. 

Alguem lambem disse (e eu devo desde ,já 
respondel) que esta merlida nM é nova, mas'é 

· continuação de uma autorisação já concedida, 
e que por isso podia ser pr.oposta por \] rtl~ 

emenda no senado, porque na.o implicava com 
a iniciativa. Eu nn.o entendo o que significa isto. 
Perg,rnto : se se acahar a au[orisaç~o, acabou·se 
ou não a entidade, a :rnlorisação nova o que 
faz? Crea esta enlidarle de novo, on crea. nova 
entidade: e o que tem ii nova entidade com a 
entidade p..i.ssnda? Nlldu ahsolutamente: em 
um e 011fro caso, portanto, dá·se igual usmpaç1!.o 
do privilegio da canrnra dos deputados; e eu, 
como deputado, como membro des~a augusta 
camara a que pertenço, na.o posso consentir em 
semelhante usurpaçl'.lo. 

Parece-me ter demonstrado a primeira parte 
do meu disc11rso. 

Passarei á segunda parle, procurando mostrar 
que esta medida é injuriosa, offensiva da digni-
dacte da nação. . 

Sr. presidente, eu nllo sei como se possa 
um só momento dnvídar de que esta emenda 
implica a confissão vergonhosa da nossa i11capil
cidade de subjugar, sujeitar um punhado de 
rebeldes? E será isto muito honroso, muito 
conforme á dignidade e coragem da nação 
brazileira? Dicant Paduani. Eu entendo que 
é este o ferrete de infamia maior que nós 
lançamos sobre o povo brazileiro. Mas disse o 
nobre senador que na.o póde ser infamia 1 que 
na.o póde ser injurioso um aclo que nações que 
estn.o muito acima de nossa civilisação têin 
adoptado ; accrescentou : por que orgulho, por 
que refinamento de orgulho, será deshonra para 
o Brazil o que não se reputa deshonra p·e1ra a 
Inglaterra, nem para a França? Esse orgn !ho 
refinado lenho e11 1 e quero que o Brazíl o tf'nha. 

Nno é o estado de adiantamento da civílísaçãa 
que nos deve obrigar ou mover a seguir em 
taes ou -taes medidas as outras n:ições ; é sim 
o merito do acto, e a nalu1·eza delle. Aliás per
guntaria ao nobre senador se e}le quereria 
que nós emitassemos os inglezes, · chamando 
para debellat· os nossos irma.os desvairados os 
emburis e outros selvagens, que . corressem a 
sevar o seu appelite de carne humana, corno 
fizerão os mgJezes chamados os Chactaws, 

Kerokees, Chícksaws, Cruks, Onondagas, e 
Sens>g,,s, que com o lornahawk na mão viessem 
sc::dp;u- os americanos ; usei de scalpar porque 
não ha termo equivalente em portuguez : signi
fica porém iirar a peite da cabeça com os 
cabellos para comervar em trDphéo. 

Quereria q11e nós imíb-1ssemos a França exter
minando inteira e trn1doramenle a poderosa 
nação dos Natcr1ez? Não seguramente. Estou 
certo mesmo de que não quereria que nós 
imita:;sen1os a conducta insidiosa da França, 
com que a cada momento põe em qnestão a 
independencia de potencias americanas, desen
v,1lvPndn mrn<:::i c;;pmnrP nrPff>nl"fíf>c;; PY~D'Pr~il,1-: 
- -- - ----- 'I''"~-- -~---11 • .... 1· ~ .. ----~--- -~ .. -o ... ~--.-- ...... ,, 

pretenções im11pporlaveis? NàO seguramente. 
En detesto um tal procedimento: eu sympalhiso 
com os meus irmãos da America. noraue sou 

. americirno, e todo e qualquer hom~~ q~e tenha 
a felicidade de nascer no continente americano 
é para mim talvez, só por isso, mais digno do 
que os antros. O nobre marquei avançou a sua 
proposição categoricamente, e não teve a 
bondade de illuslrar a nossa ignorancia, e de 
provar-nos qne a naç11o·ingleza se servio de 
tropas estrangeiras paradebeliar os seus inimigos. 

En passarei . uma olhada sobre a historia 
iogleza. Lembra-me que, no tempo em que os 
gaels, vínr1o da parte oriental da Hespanha1 se 
estabelecerão na Grã-Bretanha, não vejo estran
geiros ahi virem senll.o para conquistarem; os 
kymrs desapossão os gaels, aos kymrs con
q11istão os romanos, aos romanos e kymrs 
debellão em parle os scots ou esco:,;sezes, e final
mente os anglos-s:1xões, que de auxiliares se 
tornára.o dorninadores. Depois este mesmo 
imperio anglo-saxao é posto em risco pelas 
excur8ões dos dinamarquezes, e o grande 
Alfredo, depoi,c; de grandes trabalhos, pôde, 
quando muito, sustentar,se. Não é pois ainda 
então que se póde achar o exemplo allegado. 
Passando ávante, depois que os normandos 
ficarnà senhores da Inglaterra, vejo que uma ou 
outra vez subditos destes nas siJas possessões 
continentaes servirão na ílba,•mórmente durante 
o reinado do usurpadol' Estevão, porque, 
durante o renado de outros plantagenets, 
mesmo que nl\O erã.o usurpadores, na.o era 
concedido entrarem essas tropas na ilha com o 
fim de não offender o orgulho anglo. Correndo 
depois a historia, encontro só estrangeiros na 
Inglaterra quando Guilherme III os trouxe para 
derribar do throno seu louco sogro, chamado por 
um partido. Mas que era Guilherme UI? Nada 
Dlais, no começo, do que um usurpador, que ~o 
depoi~ o voto nacionaJ tornou rei legitimo. Eis 
o unico caso em que a Inglaterra admittio estran
geiros. Outro exemplo podia aclrnr o nobre 
marquez na guerra americana, quando a Ingla
terra tomou á seu soldo hespanhóes para 
oppôl-os aos americanos, no que assás odio· 
sidade chamou sobre si o ministerio que os 
contraetou. Mas que o nobr.e marquez deve ver 
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qne já nesse tempo as colonias, que então se di
ziao inglezas, tin hão levantado o collo, de fórma 
que er~o mais olhadas como eslauos diversos do 
-que como colonias ; e gue a Inglaterra se sérvio 
desta força como contra inimigos externos, e não 
contra inglezes propriamente. Temos depois 
que a Inglaterra assalariou o mundo inteiro para 
ir contra Napolea.o, mas nno para questões 
parliculares da Inglaterra. Logo, vê-se que n 
nobre marquei: nao teve razao em trazer-nos o 
exemplo da Inglaterra. 

Vamos agora ao exemplo da França. Eu 
tambem confesso sel'iamente que não vejo senão 
entrada de estrangeiros para conquistar. 
Francofl, wisigodos e borgonhezes repartiao-se 
á França, e quando os merovingios predomi
narão, gunndo os carlovingios lhes succederão, 
não acho exemplos de estrangeiros chamados a 
servir. Na dynastia dos capetos talvez se pudesse 
descobrir a entrada de estrangeiros, se estran
geiros se pudessem chamar tropas de vassallos 
que vinhão prestar se_rviço ao suzerano, a quem 
o devião pelo systema feudal. Ult~mamente, em 

· tempo de Luiz li, houve uma ca·pilulaçn.o com 
os suissos1 que nesse tempo erão a primeira 
infantaria da Europa, mas durou pouco, porque 
já Carlos VIII os teve por inimigos depois da 
batalha de marignano. Francisco I venceu os 
!!missas, e estes, mais doceis no te111po de Luiz 
XII, por capitulações perpetuas; conservarão-se 
no serviço da França alé a revolução. Então a 
nação franceza acordou do lethargo e expellio 
os suissos do serviço. Entrarão os Bourbons, e 
chamarão outra vez esses instrumentos do 
poder, mas a revol11ção de Julho os enxotou. 
Eis o que devia allegar o nobre marquez respeito 
aos exemplos de França .. Sujeita a reis quasi 
despoticos, conservou os estrangeiros; a França 

. livre, porém, rejeitou e lançou fóra do seu seio 
estrangeiros. Parece-me que não é com muito 
boa fé que o nobre marquez qner que sigamos 

· o e~emplo da França quasi despolica : eu me 
cinjo ao exemplo da França actual, que nn.o 
quer estrangeiros. -·-

Devo tambem fazer uma observação sobre 
uma requisiçao· do nobre ma1·quéz, que exige 
que votemos logo. 

O SR. MARQUEZ DE BARBA.CENA: - Pede, pede. 

. O SR, ANDRADA MAcHADO : - Requerer é o 
mesmo que pedir: o que póde pedir; póde 
requerer. Pede o nobre marquez que votemos 
desde já, tal vez de chofre, sobre a ma teria, 
porque diz elle, é de menor interésse do que o 
embaraço em que se acha o thesouro. Ainda 
aqui' diffiro um pouco do nobre marqnez. Não 
considero que haja materia de maior interesse 
do que aquella que respeita a honra nacional, 
porque prefiro mc,rrér desde já a viver sem 
honra, e creio qtte no Brazil ha muita gente 
da minha crença e que tem o meu modo de 
pensar. Eu sou de tal caracter, Sr. pr~sidente, 

que direi que, quando ludo estivesse perdido, 
se não estivesse perdida a honra, eu consi
deraria que nada se tinha perdido. Eu quereria 
poder dizer como Francisco I escreveu á Luiza 
de Sal,oya, sua mãi: - Tout eBt perdu m.oins 
l'honneiir. - Se escaparmos com honra, nada 
está perdido; mas se a perdermos, embora 
escapemos de todos os embaraços, não somos 
mais brazileiros, não somos mais nada. 
, Não quero dizer que a materi,1 em que tocou 
o_ nobre_ rnarquez não _merece a nossa consi
deração. Ha muito tempo que en clamo contra o 

· desperdicio: o mal vem de traz, e devia produzir 
os effeitos que vai produzindo, porque o remedio 
nlio é seguramente senão economia, franqueza, 
lealdade e verdade ; governar bem os. povos para -
que nã.o se levantem, porque os levantamentos 
havidos têm concorrido muito para a ruina·das 
nossas finanças. 

Sr. preside~ite, tenho dito o que devo dizer 
para provar. e mostrar, a meu vêr, que a 
medida .é injuriosa e offeosiva da horira 
nacional : passarei a mostrar que é mesmo 
desnecessaria. 

Sr. presidente, quanto disse o nobre marquez 
a respeito da impossibilidade de obter tropas 
para repellir e debellar os rebeldes me parece 
pouco fundado. Cuido que lemos no Brazil perto 
de ,1 milhões de homens livres : dando ordina
riamente um por cento para soldados, produz 
isto uma força superior ha 16 mil homens que 
se- quer recrutar, e até excede em grande 
numero a esta força. Como pois se julga impos
sível aquillo que- é possivel? Advirta-se, 
senhores, que em caso de necessidade póde. 

· alterar-se muito a proposição; póde mesmo 
tirar.se de 100 homens 2 sem haver grande 
perigo. Creio que não haverá no Brazil ninguem 
que não se sujeite a um mal necessario . 

· Mas disse o nobre depQtado de Minas que ha 
tal repugnancia no povo para servir, que não 
será possivel preencher a força. Não. duvido de 
que haja alguma repugnan<.:ia á vida militar : 
ella é pouco favorecida entre nós; e demais, 
creio que o povo não está convencido de que 
deve expôr sua vida para sustentar uin governo 
que na.o cura quasi nada do povo. Que se 
emende o governo, que administre bem, que 
seja economico, que faça sentir ao povo que o 
bem do mesmo povo é o primeiro fim a que se 
dirige a adminish·ação ; se àssim o fizer, esta 
repugnancia se desvanecerá. Senhores, se nós 
suppômos o povo brazileiro perfeitamente indif-

. ferente á sorte do estado, se nós o súppômos 
sem die.posição alguma para tomar parte na sua 
· defeza, enUío as nossas fórmas e instituições de 
Uberdade Silo letra morta, e esse machinismo 
elaborado deve parar sem duvida em breve por 
faJta de poder motor; se nós suppômos o povo 
do ·Brazil sem sympathias a favor do soffdmento 
da patria, sem horror e indignação á crueldade 
da anarchia, então, ai do BL·azil ; não somos 
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dignos do nome de homens livres; e então 
concedo que mandemos cliamar estrangeiros 
que nos defendão e governem, porque qL1em 
defende governa. Mas cuido que ainda estamos 
longe de tanta v-ergonha ; cuido que não é ainda 
tão grande o nosso abatimento. E' verdade que 
nós somos, em regra, um povo agl'icola; sei 

. que os povos agricolas são submissos.e observão 
os devel'es ordinarios da vida ; mas sllo estacio
narias, silo estagnados, falta-lhes o cspil'ito de 
empreza, que é o pai do melhornmento, e mesmo 
lhes falta espírito publico, que é o que alimenta 
o ardor do patriotismo , e é o conservador da 
liberdade. Sei que não temos muitas grandes 
cidades, que sa.o só receplacnlo ordinario de 
quasi toda a vida social, e refugio de quasi todo 
o talento activo, porque só nas grandes 
populações agglomeradas é que é sentido o seu 
poder, reconhecida a sua valia ; mas creio que 
ainda temos quanto basta para fugir do fogo 
electrico que parte desse laboratorio, para pôr 
em movimento a massa inerte da demais popu
lação. Vejo que nllo estamos tão faltos de amor 
da palria pal'a empunharmos .as armas em favor 
della, e não irmos mendigar soccorros de estrap
geiros. Tenho pois respondido ao argumento d;1 
repugnancia. 

Reconheceu porém o nobre deputado que 
temos bastante força para nos defendermos a 
nós mesmos, mas disse que era mister sacrificio 
grande, e que esta medida que tende ~ poupar 
semelhante sacrificio era util ao paiz. . 

Admitta a medida quem qnizer, eu não. Eu 
nllo sirvo ao Brazil abastardando-o, e tirando-lhe 
a confiança que deve ter em si mesmo, e que 
não deve pôr em ninguem. Deste modo. é crear 
o Brazil para ·escravo, e eu quero que o Brazil 
trabalhe, que confie er:n si mesmo para sua 
defesa, e de outro modo que se risque da Jista 
das nações, onde não merece ter lugar se não 
póde defender-se com as suas proprias forças. 
Se o modelarmos de outro modo, modelal-o
hemos para escravo, eis o serviço que lhe 
faremos. 

O nobre ministro da guerra . disse que era 
impossível o recrutamento á vista do estado das 
provincias, por isso que, haveQdo insurreições, 
havia a quem recrutai· .. Creio pelo contrario 
que este incidente facilita mais o r.ecrutamento. 
As insllrreições tirão a subsistencia a muita 
gente que procura, como meio de vida, lançar-se 
no exercito, porque o lançar-se no e_xercito é 
lambem meio de vida; de modo que é mais 
facil recrutar gente nos paizes assoL:ios pela 
guerra civil, do que nos paizes em que ella 
nllo existe. A guerra civil, esse fatal flagello, 
traz, como todos os flagellos, o seu bem comsigo, 
de novo tempera os ca1·acteres e àesperta a 
coragem guerreira: lambem nos ha de caber 
uma parte desta influencia. · 

Felizmente acabo de ouvir uma noticia que 
mais destróe a proposição do nobre ministro, e 

prova a nenhuma necessidade que ha de estran
geiros para dehellar os rebeldes. Ha pouco ouvi 
que um nobre official brazileiro, o Sr. 
Greenfell (chamo-o brazileiro porque o é; está 
em nossas fileiras, portanto é brazileiro ), acaba 
de bater os rebeldes, e de fazer prisioneiros os 
barcos que lhes servia.o de esquadrilha. E então, 
precisamos de eslrangeiros? Quaes farão os 
~oldados que acompanharão esse digno official ? 
Brnzileiros ; e se os brazileiros bastão para bater 
os rebeldes, para que ir buscar bayonetas 
estrangeiras? Não ha tal necessidade: é um 
pretexto colorido,e permitta-se-me aqui censurar 
a administração de 19 de Setembro, que por 
satisfazer caprichos chamára esse nobre official. 
Tal vez mesmo a defecção de Bento Manoel 
torne difficil o estado dos rebeldes e melhore o 
nosso. E' certo que não lhe dou tão grande peso 
como alguns nobres deputad11s. Eu creio que 
outr'ora grande mal nos fez elle quando impru
dencias alheias o obrigara.o a lançar-se enlt'e os 
rebeldes ; eu não o desculpo, sinto que da nossa 
parte .houvesse culpa, e vergonha tenho de que 
elle seja .paulista, talvez o unico paulista que se 
tenha manchado com uma traiçao. EntãO elle 
nos fez um mal muito grande ; não sei se a sua 
passagem agora para as nossas phalanges seria 
um grande bem; mas sei que a sua defecção é 
um grande córte nas forças rebeldes, porque 
este homem. é assás habil naquelle genero de 
guerra, e os rebeldes hao de sentir mnito a sua 
falta. Póde ser que assim as forças rebeldes 
comecen1 a fraccionar-se como eu espero, por
que nunca me veio á cabeça que os rebeldes 
pude:ilsem conseguir o sustentar-se e ficassem 
vencedores: não, senhores, nilO o hào de ser 
emquanlo em nossas veias circular uma pinga 
de sangue, porque elles não têm razao alguma, 
nao têm de que queixar-se de seus irmaos 
brazileiros, que têm sido justos para com elles. 

Passarei ao quarto artigo. E' iuutil, digo eu, 
porqlle a tropa estrangeira virá tarde e a más 
l,1oras: é inutil, porque a medida substitue gente 
menos propria a gente mais propria, o avesso 
do que aqui se disse. . 

Disserão os senhores que defendem a medida 
que não era inutil, porque ia substituir gente 
menos propria por gente ma.is propria. Assim 
disse o nobre ministro da· guerrn, e repetia o 
nobre deputado. Tenho a desgraça de divergir 
de sua opinião. Cuido que as tropas estrangeiras 
são as menos proprias para debellar os nossos 
irmãos desvairados. O horror qlle causarão fará 
com que mais esforços empreguem os rebeldes 
em combater-nos ; taes esforços serão duplos 
daquelles que empregarião se tivessem de com
bater com força de irmãos : a difficuld ade, 
portanto7 de os ven~er estaria na razão directa 
deste augmento de esforço da parte dos rebeldes. 
Demais, as tropas estrangeiras não conhecem 
nem a topographia do paiz, nem os pormenores 
da guerra delle, e hão de por consequencia ter 
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lambem o seu tirociaio, ·e afinal na.o hão de 
produzir effeilo algum,· do que já tivemos 
exemplo. Qt1em negará ás tropas portuguezas o 
set·em aguerridas; estas tropas estivera.o no sul 
com as nossas, e quem levou a palma? Um 
juiz que não é suspeito, o visconde da Lagnna, 
disse q11e as tropas do Rio Grande e de S. Paulo 
erào em tudo preferivei::- aos talaveiras, como· 
erao chamados para aqne1la especie de guerra, 
tanto que nunca os manda vão fazer sortidas sem. 
corpos de paulistas on rio-grandenses, que os 
protegessem. Isto prova que não basta só a disci
plina, e que é preciso conhecimento pratico do 

· paiz, o que não se aprende de repente. 
O nobre ministro não ncgat·á que a medida 

seria tartjia, ao menos para debellar ,1s insur
gentes e revoltado;; do Maranhão : · tardia, por
que, quando a tropa estrangeira chegar, ou o 
mal tem lavrado muito por se nf\o 'applicar 
força logo e logo para destruir a rebeldia, e 
então sem mister muito maior força do que no 
começo, ou o mal tem desapparecido, e t::ntllo 
a força estr;mgeira é desnecessaria. Não serve 
portanto para o MaranhAO. Poderá. servir para 
o sul; mas, quanto a mim, nem para o sul ella 
serve : eu· espero tanto. na Providencia, que 
espero que essa rebellião do sul haja de desap
parecer em breve, e \jUe nossos irmãos desorien
tad'Js n&o tardem a reverter á ordem ; estou 
persuadido de que, quando chegar a força estran
geir9, na.o será mais p1·ecíso. Mas disse o nobre 
ministro que nã.o são só estes os casos que -
cumpre remediar, mas que é neccssario acau
telar para o futuro. Para acautelar cousas even
tuae!i, que talvez se nAo realisem, não nos 
venha o governo propôr medidas tão desagra
daveis, tão contrarias á honr,l nacional. A cautda 
nesse caso, além de superflua, é injuriosa. 

Dnviduu o nobre deputado Qlle possa ser 
debellada a rebelliao do Rio Grande sem força 
estrangeira. Eu nunca entretive a. m~nor d1n•ida 
de que havemos de debellar os rebeldes do Rio 
Grande do Sul, que havemos ainda de perdoar
lhes, abraçal,os e chamai-os para a communhão 
da sociedade brazileíra. O mesmo nobre depu
tado attribuio ao meu collega de S. Paulo a 
hypothese que elle pudesse ter idéa de que os 
rebeldes pudessem consolidar-se e Hcar sepa· 
rado~ do Brazil. Se tal idéa. viesse a meu nobre 
collega por S. Páulo, eu o renegava por 
paulista : um panHsta na.o é capaz disto :" nunca 
nenhnm de nós se lembrou, nem deve 
lembrar-se de semelhante cousa. Os rebeldes 
do sul nllo têm elementos para formarem um 
estado ~eparado ( apoiados ) : é uma febre que · 
deve passar ; depois da febre ha de vir o abati
mento, e então verão o melhor caminho que 
têm a trilhar ; então hão de pegar nas mãos de 
seus irmãos, que, apez1-tr de tão otfe11didos, as 
estendem ; então procuraráõ o seio da patria, 
que, apez.ár de til.o dilacerada, nao duvida 
acolhel-os. A Providencia Divina, que nunca 

abandonou o Brazil, não o ~bandonará tambem 
nesta occasiao. 

Esquecia-me responder a uma proposição do 
nobre ministro da guerra que me pareceu um 
sophisrna. Disse S. Ex:. que, a não se votar por 
esta medida, não terâ o governo a força de que 
carece. Esta medida não augmenta a força, mas 
apenas varia a sua natureza, porque, se nllo 
dermos & ·mil homens estrangeiros, a força 
decretada será preenchida com 3 mil l1omens 
nacionaes. · 

Digo que a medida é perigosa. Atacou-se-me 
dizendo : - que medo podem -causar 8 mil 
homens P - Eu não sou medt·oso, antes, pecco 
pelo lado contrario ; mas ·não dE>sprezemos tanto 
a força de 3 mil homens arl'egimentados, disci
plinados, obedientes, postos no meio da popu
lação: uma tal força é capaz de se sustentar 
por muito tempo e conservar-se em um ponto. 
Recorramos á historia. De quantos mil homens 
er:Ao compostas as regiões dos mamertinos que 
se apoderarão de Tarento ?' Um punhado de 
homens dominarão e depois ex.terminara.o a 
homens ni'lo avezados no serviço das armas. 
Pas<semos ~diante: ·era.o muitos os anglo-suxõus 
qoo conquistarão a G1·a.-Bretanha? Chamarão-os 
em seu soccorro contra os Scots os fracos 
bretões, e um punhado de homens os enxotou 
do paiz....... Erao muitos os dinamarquezes, 
dannezes que saltarão nas costas du Inglaterra 
no tempo dos reis saxões, e puzerão a dous 
dedos de sua perda ao grande Alfredo, e o 
obrigarão a esconder-se nas mattas e nai:; lagôas? 
Na.o erão muitos. Demais quem fez os primeiros 
movimentos no nosso paiz no tempo da revo
lução portugnezll? A quanto montava.o as tropas 
portuguezas q1ie estavào t\qui? Não mootavão 
tall'ez a 3 mil hornens: e o que fizerão? Forão 
seohores da cidade, dictara.o a lei, obrigarão a 
aceitar a conslituiça.o, forçarão o rei a jurai-a, e 
fizerão o que talvez se nAo fizesse se laes tropas 
aqui nAo existissem. Não é !)Ois tanto para des
prezar o nucleo de 3 mil horneni quando hem e 
devidamente applicadus. Pergnntarei : a qnanto 
monta a milicia turca em '!'unis e Tripoli? A 
um pequeno numero; e a quanto montão os 
muuriscos que hubiU\o esse pniz? A grande 
numero ; e estllo sujeitos a um punhado de 
soldados. Logo, não é tanto de despa·our uma 
força de 3 mil homens que póde servir talvci 
para opprimir o povo : c:lles na vcnl.:1de hllo de 
desapparecer depois ; mas para que expOt· a 
nação a essa deshonra e a um mal muito 
possível, á vista de um bem muito precario? 

A medida é tambern impolilica no momento 
actual, em que desgraçadamente sé tem espa
lhado que projectos ha (debaixo do nome de 
firmar o elemento monarcbico) de destrüir as 
liberdades publicas ; e é muito impo1itica uma 
proposição que póde beµi servir para alimentar 
os receios de que tal projecto existe na 
realidade. 
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Declaro que não julgo nenhuma admini_s~ração 
capaz do conceber e levar a effeito tün· , tal 
projecto; mas nem por isso jnlgo menos impo
litica uma tal proposiçao no tempo act11al. 

O nobre deputado pela provincia de Minas 
disse que era muito rnáo · dizer-se que no paiz 
ha um partido que quer suffocar a liberdade. 
E' muito máo que haja este partido; mas se 
elle existir, é do nosso dever expôl-o á nação, 
é bom que o façamos pa1·a que a nação se 
acautele, porque temos tanta obrig11ção de 
sustentar um co1no outro elemento ~ temos tanta 
obrigação de sustentar o elemento popular como 
o elemento monarchico ; e se existir no paiz 
um partido que queira desmanchar este' mara
vilhoso edificio, em que se combina o elemento 
pepu}ar com o elemento monarchico, esse 
partido deve saber que terá contra si a nação 
inteira ; e por isso devemos advertir a naçM 
para que se arme pura repelJir um tal partido, 
quando elle existir. 

Mas disse o nobre deputado que taes receios 
são chimel'icos, e que sao semelhantes aos que 
se espalharno a respeito do primeiro imptrndor 
do Brazil. Eu faço justiça a esse principe heróe 
já finado: creio que elle n11nca alimentou 
semelhante partido: poderia uma 011 oulra vez 
vir-lhe á idéa a v;1ntagem de nno ler pêas á sua 
autoridade, porque a quem nasceu rei custa 
muilo o vel' cercear o poder que linha , mas 
que persistisse longo te1npo nessa idéa, não creio, 
nem que tivesse conferencias para isso .. 

lmprlldencias · suas porém fizerão assim 
pensar, 13 lhe custarão muito caro. Pot·que n9.o 
quero que se erga no paiz semelhante idéa, 
é que desejo que no princii•io se debelle, que se 
mostre que tal parti~o não existe ; porque de 
nao se f.illar nelle, se elle realmente existisse, 
não se fi;eguiria que a naçtlo na.o sentisse os 
seus effeilos. Dii!se•se : ·o maior perigo_ é pnra o 
lado opposlo : confesso que houve tempo cm 
que considerei este p~rigo muito grande, mas 
hoje o encnro divcrs11111cnle: cuido que a 
expericnciu, o expel'ioucia comprndn muito 
curo, tem rloscngnnndo n muitas cahe9n~, que 
orn recouhect!lll a impossibilidade do ci,;tub<!lc
cirnonlo do govt'rno republicano no nosso pniz. 

Conli1111011 o nobre Jep11l11do tli:umdo quo 
nllo hnvil\ n temor a 11s111·1mçllo ; mas quom 
fallou nisto? Quem seriu o 011s1ulo, o tre!llo11-
cado, que nesta cosa ou fóra dclla se lom u1·asso 
de deitar do throno abaixo ao filho de Affonso 
HemiquPs, a vergonlea dei.se illuslre tronco, 
que nós acolhemos nos nossos corações, qur.
nacionalisámos e que adoramos? Não ha, nao 
póde haver pois este perigo. 

Mas continua : póde haver quem se metta n_a 
cabeça de querer o absolutismo? Corn que 
lucro? Ha muitos abelhudos officiosos, que disto 
se podem lembrar, e até uma administração 
louca que, vendo. que a m inoridade está 
proxima a expirar, cuide faier um grande serviço 

ao monarcha, para dizer-lhe depois: - O vosso 
pai vos entregou um throno fr~co e sern prero~ 
gativas, e vêde como nós vol-o restituímos, 
forte, não tendo nada qne lhe resista. - Descn~ 
gaaein-se estes miseraveis: o augusto joven 
que tem de presidir aos destinos d,> Brazil só 
quer o throno que lhe dão as instituições do 
paiz: o jo1(en mónarcha não quer reinar sobl'e 
os brazilciros senão do modo por qne elles lhe 
devem ser sujeitos. Elle já vai tendo algnmas: 
luzes, já cimhece muito bem que nao ba 
monarchia soli1fa quando não é ha~eMla na 
vontat.le dos povos; elie já conhece q11e o Brazíl 
não quer ser escravo; que o Brazil quer ter 
mon:.ircha porque a.s~im convém á ordem, 
integridade e prosperi-:lade do paiz, mas nno 
quer ler monareha á maneir.l d .. s mouarcbias 
europêas. 

Em setímo l11gar eu disse q11e a medida era 
muito dispendiosa. O me11 nobre collega pela 
provincia de S. Paulo avaliou a despeza de cada 
soldado estmngeiro em 800$: outro · nobre 
deputado por Minas avaliou a mesma desµeza 
em 200$: tenho razao p;1ra duvidar deste 
calc11lo. Disse este nobre deputado que outro 
havia dito que alguns solú ... dos mandados de 
Minas custavão, postos aqui, 300$ a 400$: 
mas como explicoa esse nobre deputado que 
emittio essa proposição os rnoti\tos por que se 
fazia tão grande tiespeza? Atl.ribnio-a á imper
feiçao com que se . faz o trabalho ; á grande 
distancia· em que se achão as povoações ; á 
lentidão com que se faz o recrutamento; e 
finalmente estabeleceu esta despeza por cada 
recruta, fazendo o calculo medio pelos que ficao : 
mas não é isto dizer que um soldado de Minas 
custa aqui este dinheiro. M,1s demos que se 
gaste esta quantia com cada recruta: é o mesmo 
gastai· pa1·te do rendimento da nai;Ao no paiz 
onde reproduz e vai augrnentar a riqueza 
nacional, do qr.e gastai-o em paiz estrangl'iro, 
onde vai alimentar a inclu::;trii1 alheb? Ni11g11ern 
dirtí que não é melhor ficar este dinheiro 
dcnlt·o do paiz. 

Esqueciu-me lambem responder no nobre 
minit\tro da guerra sobre duas idéas, sendo uma 
cfol11\S n lle colonoc;. Dil-lsc o nobre ministro que 
com esll\ meuida se ganha muito, porque 
mandando nós vir soldados disdplinados e 
morigerudos, depois de acabado o tempo do 
serviço, sl\o outros tantos colonos que vêcn 
augmcntar a fo1·ça da raça dominante no 
Brazil. Advirta-se que eu dou ainda mais força 
ao raciocínio do nobre ministro. Concordo em 
parte que é bom que a raça dominante se ache 
nivelada com as outras raças, pará que na.o 
perca, senno o predominio, ao menos a parte 
que deve ter no poder. Mas são esses homens 
os mais proprios colonos? Por ventura os 
habitas militares pt·eparão o individuo para a 
vida agricola? Quererá mesmo o nobre ministro 
introduzir no Brazil essas colonias de veternnos 
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dos tempos de Augusto e da republica romana? 
Na.o se accommodM aos nossos costurnes, e 
muito menos se o nobre minislro quer fazer 
especies de colonias mílítares como na Rnssia. 
Não nos servem semelhantes colonos: nós 
queremos colonos que não seja.o morigerados, 
mas que tragão para o paiz habitas industriosos, 

· e não soldados que . nao pQdem deixar de 
inimizar-se com muita gente, e cujos vizinhos 
não poderáõ snpportal-os. · 

Quanto a vir esta t.ropa servir de modelo, j.t 
se lhe respondeu na camara de que faço parte: 
8,000 modelos são muitos modelos; não 
rodemos cá com tanta gente. Lembra-me a 
historia àe um estaJajadeir-o, que respóndeu a 
um hespanhol que tinha nome de duas leguas 
(muito maior que o meu, que já é grande), e 
lhe pedia agasalho: Na.o cabe cá tanta gente. 
Tambem nao cabem cá 3,000 modelos? E 
8,000 u:1odelos para que? Para nos modelar? 
Somos nós, po1· ventura, hotlentotes ou selva
gens que não sabemos a arte da guet·ra, que 
não s11bemos lêr? Não ha livl'Os ? Sao O!:; nossos 
militares Ulo ignorantes? E' a meu ver a maior 
injuria que se faz ao corpo militar. Nós temos 
militares qne servirão na guerra da Peninsnla, 
que sabem a disciplina; porque os nao aprovei
tamos? Mas quando seja.o necessarios modelos, 
para que tuntos mil? Dez ou doze insb'uctores 
não sera.o bastantes pai·a disciplinar o exercito 
e pBl'a ensinai• a tuctica militar ás nossas 
tropas? Ca·eio que l!"Ím. St!nhores, custa-me real
mente u dizei-o, mas nao sei o que ha nisto; 
purece-me que latet an11uiB in, Jierbtl. Tantos 
mil modeluti I Demais, eu uno gosto de civili
sação e i11st1·ucçllo trnr.ícfos de fóm, C1·eio q11e 
umn nn\•no, quundo chegou n um certo estado 
do cullurn, é mais c1ue sulllllicnto cllu mesma 
pm·a dcHcnvolver os f'l-uclos d1, sm, propria 
mlclligondu o c1,ludo; e c1110 us suas obsm·vnções, 
,mus moJiluçocs s110 urnis soliJn~ e frncliterus 
do <l ue pi nu tas enxcrtiulus de solo <:sll'angeil'O. 
Até por este lado nno quero ll\cs modelos. 

St•. presidente, nao posso deixar sem resposta 
uma usserçllo do nob1•e doputndo pela pl'ovincia 
de Minns. Elle disse que os urgumentos Jaquelles 
que alacaví\o esta medida fürllO der1·otados na 
camara temporaria no anno passado, por isso 
que a maioria votou por ella. Ou eu não tenho 
idéas, ou o nobre deputado _não se exprimia 
com muita exactidão. Crê f nobre deputado 
que a maioria tem poder sobre os principios 
eternos de justiça e verdade ? Crê o nobre 
deputado que o numero é capaz de converter 
1.:m máo o que é bom, ou vice-versa? Crê que 
elle póde na menor cousa a:ffectar a diffot·ença 
entre o justo e o injusto? Se o crê, se não acha. 
dífferença entre o justo e o injusto rsenão a 
força, entllt> em vno seria argumentar com o 
nobre deputado, porque, não lendo principios 
commigo, não haveria um J.,Onto de partida na 
argum~nlação ; . mas não l'1e faço semelhante 

injuria. Eu creio que não lhe são estranhas as 
sublimes lucubrações de Platão, e os dogmas e 
doutrinas das escolas modernas, ou Ja critica 
ou da escoceza; é mui sagaz p.lra que ignore as 
cousas qne não mudão de natureza porque os 
homens as querem ou rejeita.o. Eu appello 
igualmente para a leitura da discussllo a res
peito: de uma parte veja-se como estão cheios 
de vida e de razão os argumentos produzidos, e 
de outro -lado veja-se qua.o magras forão as 
respostas. Não foi pois muito razoavel affirmar 
que foi a justiça que venceu i foi sim a força do 
numero. Eu não conheço maioria senão a da 
razlio e da justiça ; é certo que somos obrigados 
a ceder á fo1·ça, mas sempre resmungando, 
sempre confessando qDe vão mal, embora 
levem seus fins ávante. 

O nobre deputado atacou ao meu nobre 
collega de S. Paulo, por uma previa vista de 
olhos que lançou sobt·e ·a historia de Portugal, 
e disse : - De facto Portugal não deve a sua 
decadencia inteiramente aos estrangeil'Os. - O 
meu nohl'e collega nao o disse tAo categorica
mente; mas se o dissesse, talvez tivesse muita 
razão. Seguramente qaando os portuguez~s 
füzião milagres, quando essa nação heroica 
conquistava a India, descobria o Brazil, não 
tinha estrangeiros: nem em Ourique, nem em 
Aljubarrota, nen1 em outros campos celebres 
se vio o nome de estrangeit·os. Agora vêm-se 
estrangeiros; e porque? Porque havia a luta 
de dous partidos, um nacional, e outro pouco 
nacional. Infelizmente os portuguezes estao tão 
alrazados em civilh;ação, que a maioria do 
povo portuguez queria o governo absoluto. O 
senhor D. Pedro, de gloriosa memoria, defen
dendo os dil-eitos de sua filha, defendia a causa 
da liberdade portugueza; mas a fallar a vm·dade, 
fo:da o papel de usurpador, porque a naçãQ 
portugueza nllo reconhecia os seus direitos. E 
eutao o que devia fuzer? O que fal'ia lodo o 
homem nos apuros em que elle se achou. Pegou 
eiu ludo o que pôde achar ; trou:<e belgas, e 
em fim n es<;ol'ia, as fezes dus outras nações : eu 
ns vi, e posso dizer que na.o fol'ilo muito respei
btveis essas tropas estrangeiras, e que mesmo a 
sua. composiçllO não et·a muito para desejar. E1 

verdade que o cerco do Pol'lo é um feito de 
armas muito respeituvel, mas deve-su este feito 
á coragem, denodo e patriotismo dos b1·avos 
portuenses : esse principe conservou essa 
cidade porque não havia outro remedio: os que 
dentro .estava.o sabião que tinbão tudo a perder, 
e era preciso arriscar-se a tudo para e.;capar das 
garras do despota. Na.o sei todavia que taula 
vantagem superior haja enti·e este cerco e os de 
Dio; '> primeiro quando commandava Dio 
Antonio da Silveira, e o segundo quando a com
mandava D. ,João Mascarenhas, no tempo de 
D. João de Castro: um e outro cerco sno 
celebres, e na.o sei como desp,~esou estes exem- .. ·. 
pios que não são dignos de despreso. _Eu f/ 

·~··?>· 
... 

1:;: 
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rernctto para a historia da vii:la de D. J oi\o de 
Castro, cscripta por meu parente Jacintho 
Ferreira de Audracla. 

Ei;q11ecia-me tainbem responder . a uma 
obj~cção do nobre ministro da guerra. Disse 
elle :-Se é impossível verificar-se a medida, 
para que cornbatel-a? Em verdad~, eu considero 

·quasi impossivel que ella se verifique no 
mornento actual: quando a Europa toda se 
conflagra, quando a questa.o do Oriente fará 
com que as nações da Europa se veja.o a braços, 
não sei como hao de ceder tropa alguma capaz 
para vir para o Brazil. Sou tnuis brazHeiro do 
que philosopho, sou multo philosopho, conheço 
que a guer1·L1 é Ulll flagello, mas como a guerra 
nos p6de offel'ecer alguma pnnsa a respeito de 
suas pretenções exagerndas, batalhem por Jongo 
temµo, e deixem-nos cá. Se não podemos 
verificai· a medida, para que decretai-a, par,1 
que envergonhar-nos á face do mundo e do 

· Brazíl? · 
Não pretendo demorar a casa com opiniões 

subl'e defeitos de nossas leis: tempo virá em 
que se tn1Le del,ta materi.t, e então direi o que 
entendo a ~ste respeito. A assemhléa get•a} sabe, 
porque o tenho dito claro e bom sum, que 
couheço grandes defeitos na legislação, que 
desejo corrigil-os, mas nao acubar com as 
garantias precisas em urn governo livre; mas 
declaro que sempre serei opposlo a receber 
estes mel/1oramentos de mão estrangl~ira. Eu 
sou como o suisso Luiz Reuing. Este cidadão 
do c.1ntao de Ury, sendo membro da asse111bléa 
popular, era. o primeiro que propunha granf.Jes 
emendas e mediUí\!:! uleis ~ desde qut! o excrcilo 
francez enlrnu nuqudlu estado, e que se propu· 
nhno as mesmas medidas que Luiz Rt!tling 
antes propunho, elle as recusou, díicnJo :-Eu 
pt·opunha unles us mesmni; mditlus, mus 
l'cjeilo-as hoje po1·que parlem da mllo <l~ 
ini111igos. - Eu sou dci;lc c:ai·nctcr: se iuimigos 
me t111izern1u l'1,11.e1· ídi1.1 e IIH.•smo ao povo 
bruiilciro, cu uno o qt1ei·c1, rejeito tal i'clicidadc. 

Scuho1·es, nno ffUCl'O \!1.ms111• mais, 1w111 cufas • 
tiar a casu. CuiJo que pl'Ovci que n c111e11da ú 
anli-constílutio11ul 1 11uc é injnl'iosa á díguiJrde 
do 81·azil, que ó c.lcsncce:ssiwiu, que é innlil, que 
é impolitica, que é dispendiosa. Agora só 
resla-me findar o meu discurso. Custm·-me-ha 
1nuito a crêr que tal medida. µasse : é lal o 
hon·or qui:: lhe lenho, que se el!a pas:;ar, receio 
que alguem albergue no iulimu d'alma o desejo 
talvez de nlto pertencer a.o corpo de urna mu;ão 
,que- tal tnet.ii_da adoµte, uo corpo de uma nação 
degradada ia dizendo. Mas não ha de ser nunca 
d~sta lingna que ha de sahir semelhante blas-

. phemia, e tão g1·andc injnria á nação brazileirn; 
uao será nunca um patriota brnzilcit·o que 
insulte o nome desse povo a que se honra de 

.'.· ·. p~rtencer. Todos os dias, qu mdo me recolho 
·~ .-no remah:"!0 da noite a meu pobre leito, urna 

~:<:::4~~~ primeiras acções de graças que dou á 
:;/:·~=-.::\· '. .:. ~;yt\- _'. TO>IO Ili 

Divindade é por me ter feito nascer neste solo 
abeuçoado, neste paiz que outr'ora, impellido 
pelos ventos e sem o buscar, descobrió Cabral; 
neste paiz, para onde esse navegador celebre 
trouxe de envolta com a mingoada civilisaç!io 
de Pol'tugal os fenos dos prcjuizos e mais p~as 
da defeituosa organ isaç11.o social_; neste paiz, 
onde, com sua vinda, vôou a innocencia e a 
liberdade para tarde voltar. Perrnitta-me V. Ex. 
repetir as palavras de um poeta celebre, nosso 
Fdinto Elizio, que ex.põe melhor este senti
mento: 
Eis, descobre~, Cabral, os Briizis não buscados, 
C'os salgados vestidos gotejando, 
Pesado beijas as dou1·arlas praias, 
E ás gentes, que te hospedrto, ignaras 
Do vindouro, os gl"ilhões lanças 
Mise1·.mdos 1 Então a liberdade, 
As azas não manchadas de baixa tyrannia, 
Soltou isentas pelos a1·es livres. 

· Assim succedeu: uma serie iníanda de leis 
oppressivas1 de leis deshonrosas1 de proscripções 
vergonhosas peso11 sobre as cabeças de no.;sos 
pobres a vós, e pesaria até hoje sobre o Brazi l se 
o grnnde foito da in<lependen<!ia não lavasse 
com as suas aguas a nodoa que nos inquinava, 
qne nos maculava. Permitia-me V. Ex:. que eu 
nott: aindu uma coincitlencia: é ama11hâ o dia 
<lo anni versario do gi.mde feito da independencia 
que ficará regtstrado no livro da me111oria; e é 
ho,ie o dia em que ainda se lrahall1a por 
eunuvear este l'eito. Oi-a, se fomos indc•.pendcntes 
sem empregai· l'o1·ça estrangeira, corno de 1·epente 
nos .iuuslardamos 0111 pouco.s dias, a ponlo de 
na.o podermos co11servu1· a ordem no paii? Nós, 
que fomos capaics de b,,lct· os luzitanos na 
Bahia, uno podti1110s batel' l\ 1·ebcllià0 ? E' 
p•·cciso pedia· favor ás nnçoes estrangeiras ?1! 
Que vcrgo11ha 1 se11ho1"es! Ser{i Beulo Gun~~11lves, 
1.101· v<:nlut'tl, algum eu1·opêo P E' um b1·uzilciro 
corno nós. E' u111 bruiilciro: rn11s l>razíloiro não 
púde bater br.11.ildro ! Se11l1ores, a cubcça está 
uhcin de idé,1s, mas t\ linguu. uno bt,sla pal'o. as 
cxpdmil'. Se tal medida passa, S1·. pl'esidenle, 
nmla mais me t·esta scr1no cobrir a cabeça, 
culut··me e getnet·. Repetirei a respdlo os versos 
do cclcbt·e poetu Moot'e, em uma das melodias 
idandezas. que póde bem cort'eL· parelhas com 
ae Messi:nias de Casimi_ro Del~1vig11e e com as 
<.:ançõe:-; pah·iolicas de B6t·anger, e lulvez ml:!smo 
lé!XCedêl-as : 
R1l .das fi-,i· his country, her pride is gone by! 
And that spirit is broken, which never would 

bend. 
O' er lhe ruin her childt>en 'in secret m.ust sigh 
For t'i:::i tt·eason to love her, tis dealh to defend . 

Se a medida passa, ai do meu paiz ! foi-se o 
seu orgulho, desappareceu a sua digni1faúe, 
q 11ebmntado fica esse espirita que - nunca 
dobrar-se devia, e a seus pobres filhos nllO 
restará. senão suspirar em segredo, porque é 

12 
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traição am~l-o, -~ morte o defendel·o. Voto 
contra a e1nenda. . 

O Sr. Alves :Branco (ministro dufa.zenda), 
obleudo a palavra pela ordem, manifesta o 
desejo de que.hoje se vote sobre a queslào (as 
duas horas já eslão dadas), pa1·a que S. Ex. 
possa na segunda feira apt·esentar á camara 
dos Srs. deputados uma proposta sobre negocios 
de fazenda, pois que elles instllo por provi-
dencias immediatas. · 

O SR. PRESIDEN'J.'E declara que está em 
discus::;ao ;e se deve prorogar a sessão. 

Depois de urna discussao de ordem, durante 
a qual são lembrados ditrerentes arbitrins para 
o S(. ministro da fazenda poder, aa segunda 
feira, apresentar a proposta, o Sr. president& 
consulta a assembléa se quer que a sessao se 
proro~ue até ás 3 horas, e decide-se pela 
negativa. 

Em comequencia disto fica a discussM 
adiada, e levanta-se a sessao ás 2 e meia horas 
da tarde. 

Sel!isão de 9 de Set.embro 

PRESIDENCIA DO SR. CONDE DE VALENÇA1 

VICE• PRESJDEN'J.'E. 

Su.MMARIO. - Engajamento estra·,i_gefro. Dis
cursos_ dos S-rs. Saturnino, Andrada Macltado, 
Costa Fei-refra e Rezende. 

Aberta a sessao, lê-se e approva-se a acla da 
antecedente. 

Continua a discussao sobre o engajamento de 
estrangefros. 

O SR. PRESIDtN1'E dli a palavra ao St·. senador 
Saturnino. 

O Sr. Sa.turnino; - Eu nno assisti á tliseussno 
elll ·q·ue foi p1·opu::.tJ1 csln emeniln, nem dei volo 
algum sobrn ella, porque meu ~stado de :;aude 
me no.o pcl'mittio estar· p1·csc11te enlllo no 
sena~lo: d~vo porétn hoje declarar que voto a 
favor della, assim como então votaria se fosse 
presente, porque o seu sentido foi minha opiníno 
de3de o anno de 1837, em que tive a honra de 
apresentar á camara dos Srs. deputados uma 
propos~a pedindo a mesma pmvideucia que ora 
se reclama de uós ; proposta de cuja utilidade 
estava já ent.a.o persua-dido, assim ·como o estavllo 
meus collegas que cornmigo formavão o minis
terio, e a quem consultei sobre o objecto da 
mesma proposta. (Apoiados.) 

Nno pretendo, .81-. presidente, com meu 
discurso convencer aquelles senhores que sllo 
de opinião contraria, quero sómP.nte mosh·ar 
que me não commovêrao os a1·gumentos que 
por alguns forão apresentados CO!')tra o que 
julgo verdadeiro ;· e por isso sendo a verdade 
uma só, na.o me é possivel admittir que seu voto 
seja razoa vel. 

Disse-se que a emend·a é a11t.i-conslít\lc.ioual r 
Tal foi a primeira objecção, e <ena por si só 
basto.ria pa1·a a rejeição completa da materia se 
pudesse ser provada. Com effeito, se o argumento 
é verdadeiro, tudo o mais é redundante, ocioso, 
e por consequencia prejudicial ; digo prejudicial, 
porque é hoje o tempo muito precioso pa,a a 
assem~léa geral, e todos os instan~es gastos em 
argumento inuleis, em redundancias, seriM em 
pura perda, com grave detrimento das interes· 
santes materia:; que devem occupar-nos; a 
inconstitucionalidade p1·ovada ·só por si deveria 
convencei·, sem dependencia de mais nada, para 
rejPitar in l,imine a emenda, pois que a assem~ 
bléa ge1·al incumbida da guarda da constituiçao 
não deve admittir cousa alguma que seja 
contraria a seus preceitos. 

Todavia, porém, ainda se insiste apresentando 
divereos argumentos de honra nacional, ,ie 
dispendio, de inutilidade, etc:, o q~,e me faz 
conclujr que os nobres membros que· se servirão 
da inconstitucionalidade nlio achárão todo o 
peso nas provas que elles mesmos apresentarão, 
pois que forão ainda mendigar recursos que 
devião julgar desnecessarios á vista do herculeo 
fundamento da inconstitucionalidade, a que 
nada podia oppôr-se. Mas os nobres membros 
reconhecêra.o que pollco pesava sua proposição 
na balança da verdade, e vira.o-se forçados a 
sobrecarregar o braço que queria.o fazer 
preponderar, accrescentando-lhe mais argu
men!os tirados de outras partes. 

Mas como foi p1·ovada a inconstitucionalidade? 
Disse-se que· a consti~uiça.o é fei.ta para os 
braiileiros. No.o ha proposiçllo mais verdadeira ; 
estou por isso. 

Disse-se mais que a coustilnição obriga a 
todos os cidadli(}S brazileiros a pe-gar em armas 
fll\ra sustentar a independencia e integridade do 
imporio, e d~femlel-o de seus inimigos internos 
e externos: é outt·a verdade escripta. Mas que 
con~equencia se tirou duqui? A que eu liro é 
que os esll·angeiros nl1o podem ser obrigados a 
pegar em armas para a _doíeza do imperio: mas 
füou-se outra, e disse-se: como havemo!:! largar 
de nossos hombrosaquillo que ,ievemos carreg;~t·, 
para lançar o pe.so sobre hoinbros alheios, qne 
nao lêm direito nem obrigação de o supportar? 
Como? Respondo eu_: pedindo coadjuv~çilo para 
corripletar a força que nos falta, pois que1 dos 
principios constitucionaes citados se na.o póde 
concluir que tal coadjuvação nos seja prohibida. 
Se tal se pudesse concluir, deveriamos discorrer 
do mesmo modo em um outro al'tigo con
stitucional em perfeita: analogia com este, e ent:10 
nos tlppareceria um absurdo, uma conll·ndicçllo 
com uma 011tta dispo~içAo clara e nllo sus· 
ceptivel de interprelaça.o que nao seja a 
reslrictumente titteral. Diz a constituição, no § 
151 urt. 179: Ni'nguem i.erá isento de conlribuit· 
para as despezas do e . .;tado na proporção de seus 
haveres. O - ninguem -quer dizer nenhum 
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brazileiro, p<,rque a constituição é feita para os 
, • 1 • - 11..11' - ,, - - - " ~ • ormwe1rm;. mas a e:.ta, nem como a omra 
disposiç!'lO, tem a conatituição antecipado as dos 
§§ 13 e 12, em que autorisa a assembléi.l geral, 
nesta a permittir ao governo o poder contrahir 
empreslimos, e naquella a conceder a entrada 
de forças de mar e terra dentro do imperio 
ou dos portos delle. 

Se só os braiileiros é que podem concorrer 
para as despezas do estado, como se póde pedir 
qnr> ~nn~orra para. p))a,; qllern n.;!o /4 hr;:nÍIPil'n ·~ 

Esta consequencta é tão bem deduzida corno a 
que deduzira.o os nobres membros da assembléa 
!!eral: e o oue se segue disto, é cme a constituicão 
tem 'uma· disposição abs1~rd~; digo absurda, 
porque é contraria á outra disposiçãO, porque eu 
cha.mo absurdas as disposições que n:lo podem 
subsistir simultaneamente. A an-alogia é- inne
gavelniente perfeita em _.lmbos os casos; mas 

.. estou certo que se não quererá tirar a mesma 
consequencia, porque se tem concedido por vezes 
emprestimos que serião tão inconstitucionaes 
como querem que seja a admissao de tropas 
estrangeiras. · 

Disse-se porém, relativamente a esta ultima 
disposição, que o Sr. minislrn da guerra não 
entende bem o art. 12, porque a sua disposição 
qner dizer que a assembléa geral póde negar ou 
conceder licença para que tenha lugar a 
introducçl'ío de tropas estrangcirns, mas nunca 
para pegarem em armas: onde está na con
stituição esta distincça.o ? Eu não a vejo ! 

Eu, Sr. presidente, lambem entendo o artigo 
como o entendeu o nobre ministro da guerra, 
meu i1lustre collega1 e esta intelligencia não é 
dual: é do corpo legislativo; porque tem-se por 
muitas vezes visto, e agora mesmo se vê força 
armada. estrangeira nos nossos portos, onde 
vem, ou de passagem por escala, ou de arribada1 

ou mesmo fica estacionada por tempo consi<le
ravel, e o governo jámais pedío a a.itlot·ü:m\:n.o 
para consentir em tal, nem a asseml.J\é,t gernl 
o arguia de tal falta, e até posso Jiwr qu~ 
járnai'5 se levantou uma só voz cm nenhuma 
das camaras para dizer que este era o caso do 
§ 12 do art. 15, e que a constituiçno estnva. 
infriugida ! A intelligencia pois dada a este pa· 
ragrapho pelo meu nobre collega e po1· mirn não é 
dual, é de toda a assembléa ge1·al, é do governo: a 
do nobre deputado é que me parece singular, 
porque por ora só a elle a ouvi; donde se seguP. 
que por exclu-,Qo só se pôde entender o para
grapho em relaçào ás forças estr.mgeil'as que 
vêm a tomar armas pa.rn nos coadjuvar. 

Disse-se ainda mais qt,e esta medida era 
inconstitucional, porque nao tinha tido a inicia
tiva na camam dos S1·s. deputados, onde devia 
ter principiado. Oi= objectos da inicintiva duquella 
camara achão-se casuisticamente marcados na 
constiluiçno. Vl'jc11;10s se em algum delles se 
póde encabeçar esta medida, isto é, se póde ser 
privativa attrihuição daquella camara, segundo a 

letra da comlituição. Diz o art. 36 : ((E' privativa. 
da camara dos depulaàos a iniciativa, 1°, sobre 
impostos.» Será isto um imposto? Ninguem 
havel'á que· assim o julgue; eu, pelo menos, 
nao o êonsidero tal. A meu ver) a Íi11posição é 
o acto legislativo pul' onde se marca quaes os 
cit1adãos e quaes as quotas com que devem 
nnnorr.,...,,.nr, n,1-,,.a n~ rla=-no.-;~"'.IC' rlf"'I nc-fnrt,._.. m•"'\C" 
VVU.\,,UI, LÇL pu.1L\ a.::, \.n ... .:;:ipL,L,.(..l,,:J uv Ç;.:l\.U.UU] ,uu.;:, 

evidentemente isto não é o de que nos occupumos. 
Dir-se-ha, porém, que se a emenda nlo tem 
por ohjPrto rl.irPP.tnrnPnlP 11m imprndn1 indirPrb. 

mente lá irá ter, porque se n~o podem mandar 
vir tropas estrangeiras sem que se lhes pague, 
e oara isso é necessario aue se imnonha. oor
q~anto dos impostos é qt;e sahei~ os 'rn'eios 
necessarios para se fazer face ás despezas. Se 
assim é, o senado não póde iniciar lei alguma ; 
porque -não concebo que se possa fazer uma 
disposiçao qualquer relativa á a.d nün istraçãO 
do imperio sem que se gaste dinheiro: sem 
dinheiro, nada, absolutamente nada se póde 
fazer ! A construcção de uma estrada, de uma 
obra q11alquer, a creação de um tribunal, de 
um estabelecimento lítterario, a creação de uma 
escola de primeiras letras até, se1·ia exclusiva
mente da iniciativa da camara dos Srs. depu
tados, porque ha de pt'ecisar-se dinheiro para a 
execuçao: irrisoria seria a disposição con
stitucional, quando dá a cada uma das eamaras 
e ainda ao governo a faculdad~ de iniciar leis. 
Mas esta intelligencia n:lo tem .sido dada pela 
assernbléa geral e po1· cada uma das camaras 
em particular, porque o senado lern iniciado 
muitas leis que importão despezas; a camara 
do:c; S1·s. deputados as tem adaptado com emendas 
ou sem ellas, e o poder moderador as tem 
sanccionado, porque tambem entende assim a 
conslítuíção. 

O § 2" do mesmo artigo diz que aquella 
carnarn lem a iniciativa sobre o recrutamento: 
e será isto um recmtamento? Senhores, eu 
poderia definil' o rccrntamento a ·meu gcito, e 
entao muito mais facil me sel'ia den.10nslrar que 
isto nao & recmtamcnto; porque nada ha mais 
commodo para demonstrar uma proposição, 
islo é,- que um ultributo pertence a um su,ieito, 
que definir o atll'ib11lo ad hoc: poderia, por 
exemplo, dizer que o recrut;\mento é a operação 
pela qual se chamão ao se1·viço das armas 
aqneltes cidudaos que a constituição obriga a 
aceitar este emprego, e então dizer : como os 
estrangeiros não são obL igados a tal, o enga
jamento de estrangeiros nilo é recrutamento : 
mas eu não quero usar deste methodo de 
argumenla<;ão, que aliás não seria novo, e 
mesmo na queslão que nos occupa ; eu quero 
comprehender o engajamento dos estrangeiros 
no recl'lllamcnlo, sem me embaraçar com a 
definição. Aqui na.o se trata de fazcl' uma lei de 
recrulamenlo nova : o senado já nu lei que 1·ege 
fez uma consideravcl emenda, e a c,unarn dos 
Srs. deputados, mujto zelosa, eonw deve sei·, de 
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suas privafü·as attribuiçõi~s, a aceitou e levou á . 
sancção, isto é, uão está aqnella camara na 
opinião de que o senado, posto q1.1e não possa 
iniciar uma lei de recrutamento, pôde todavia 
emendar aquellas (JUe já fo1·ão iniciadas na 
camara temporada: minha. opiniao não é pois 
singufor a este respeito, é a do corpo legislativo 
todo. 

Disse-se mais que esta emenda foi proposta 
no senado pelo Sr. ministro da guerra, o qua.l 
devia levar sua proposição á camara dos Srs. 
deputados. Mas o Sr. ministro da guerra é 
senador, e a com:tituiçào quiz que os senadores, 
sendo nomeados ministros de estado, não 
perdessem esse emprego, isto é, as attribnições 
que a elles andão annexas: !)ão foi pois como 
ministro da gnel·ra qne o meu illustre collega 
apresentou a emenda, mas como senador que é ; 
e então já se vê que a proposição na.o devia 
principiar na camara dos Srs. deputados, porque 
lá 1:,6 ha obrigação de serem apresentadas as 
propostas do governo, e não todas as que 
fizerem os senadores que por ventura seja.o 
tambem membros do governo. Mas ainda o Sr, 
ministro foi arguido por nno ter incluido em 
sua proposta urna medida que julgava con
veniente: a isso deve responder o Sr. ministro, 
e não eu : mas sempre di.reí que nã.o foi o Sr. 
conde de Lages quem fez a ·proposta de fixaçao 
de forças, se não estou enganado: e ainda qué 
o fosr:se, não poderia esta idéa vir-lhe depois, 
porque melhor informado, conheceu que as 
forças nacionaes não bastavão para as neces
sidades da guerra ? Onde está a lei ou artigo 
constitucional qne lhe determina sustentar sem 
modifkação alguma tndo quanto emiltio na sua 
proposta uma vez apresentada? Teve essa lem
brança, e apr-oveitou, sem ser d_igno de censura 
alguma, sua qualidade de senador para a 
otferecer ao corpo legislativo. 

O Sr. minjstro da marinha ainda este anno 
(e ninguem o censurou) aceitou modificações á 
sua p: oposta; e, se fosse senador ou deputado, 
não faria bem se se lembrasse elle mesmo de 
fazer por si taes modificações? 

O § 2º do mesmo artigo diz que principiará 
na camara dos Srs. deputados a discussão das 
propostas do poder executivo : lá teve com 
etieílo começo a proposta a que se poz a emenda 
no senado, embora quem a fez seja ministro da 
guerra. 

O SR. NUNES MACHADO : - Tinha um modo 
proprio para a fazer. 

O SR. ANDRADA MAcAHDO : - Ha de ter 
1·espost.a. 

O Sa. 8ATURN1No : - Eu estou persuadido do 
quo disse. Feita pois n nnalyse dus dis1>osições 
da conslituiçao em 1·elaçllo á iniciativa proprfo 
da camara lemporaria, nrio vejo pot·que se posi,;11 
considerar inconstitucional a medida por ella 
t~r sido apresentada no senado .. Disse-se mais 

que a menid!l era humiliante, deshoni·osa e . 
degradaliva da honra hrazileira? 

Eu lambem poderi:i definir a honra nacional, 
accommodando a definiçllo e seus rêlciociníos 
para tirar rn in hás conclusões ; mas já declarei 
que abandonava es~e melhod,, de argumentar. 

Nesta parte eu esfou persuadido qµe não pode
mos dar definições a nosso bel-prazer; é neces· 
sario que liguemos á palavl'a honra nacional as 
mesmas idéas qlle lhe ligllo as nações contem· 
poraneas com quem nos communicamos. Se 
uma nação chamar honra nacional áquíllo que 
outra não chama, as ollensas sobre uma serão 
repetidas na melhm· boa fé do supposlo 
offensor; tudo se barulharia; e cada qual entende 
uma mesma palavra a sen modo ; todo o direito 
das gentes ficaria convertido na torre de Babel. 
Encaminho-me a provar que nenhuma nação 
reputa sua ho11l'a nacional rebaixada por ad miltir 
a coadjnvaçilO estrangeira, quando della 
necessita. 

Nilo recorrerei ás idéas das nações an.tigas a 
esse respeito: ouh·os tempos, outros costumes: 
os romanos só concedião as honras do triumpho 
áqllelJes de seus generaes ttne levavào na guerra 
a mortandade a certo numero de milhares de 
inimigos ; e estes generaes mandavão decapitar, 
depois do sacrificio no Capitolio, aquelles prisio-

. neiros que para isso reservava.o, e levavn.o 
manietados aos carros de triumpho: as idéas 
que se ligavrto á honra silo hoje ligadas á 
barbat"iJade. 

Ern tempos mais modernos, chamava-se 
honra apparecercm d(!us campeões ern campo 
batendo-se pela formosura de urna dama: hoje 
isso é ridiculoi e admira que fossem os homens 
capazes de tal ! Busquemos portanto . ex.em plos 
mais perto de nós, exem pios de nações com 
quem estan10s ligados. 

Ailegou,se o exemplo dos portuguezes, e 
disse-se que· esta nação, até certo tempo, 
a'dmirada por suas proezas, cahio á classe das 
mais pequenas, depois que admittio estrangeiros 
ao scu serviço : verdade é que e.;la proposiçllo 
foi depois modificada pelos nobres oradores que 
a emíttirão, porqne confessut·ão que esta não era 
a só causa da decadencia dos pol'tugueze.i!, mas 
que tinha concorrido com outras. Ora, senhores, 
eu estou em opinião tão opposta, que, Jonge de 
attribuir o rebaixo da nação portugueza á inlro
ducção de estrangeiros a seu serviço, ainda 
mesmo como concausa, me parece que toda a 
gloria que esta nação adquirio é devida como 
causa proxima, causa efficiente, causa sem a 
qual tal gloria não teria apparecido, terem 
admittido uma coadjuvação est1·angeira tomada 
opportunameute. 

Todos os qne conltec.em Portngnl 1 n topo~rl\• 
phiiL Je · seu terreno, e l\ hydrog1·uphi11 du 111111 
cosl11f{, hna do concmlor <f1W u prnum cln l'icl111lu 
de Lisbon u 1\e suu mugnií\uo Jl11rt1, 1inn fl1J11Ullu 
reino uma transcicndcnto importunvlu, c11w 1m111 
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fo'to não poderia existir: é ao 'l't1o a qnem os 
po1-tuguezes devem todas as relações commer
ciaes com as mai$ nações da Europa,.e por 
conseq11encia as vantajosas alliançae que com 
ellas Porlngal tcu1 celebrado : é ao 'l'ejo qnc é 
devida a creação dessa marinha que Jcvou o 
pavilhn.o das quinas ás tres partes do mundo, e se 
mais mundo houvera, lá cheg:íra. E' pelo Tejo 
que Portugal fez prosperar· seu commercio, sua 
agricultu·ra: ernfim, pem1itta-se-me esta meta
phora physiologica. a boca do Tejo é a Portugal 
o que a a1·teria aorta é ao coração dos animaes 
de sangue quente. A acquisição de Lisboa, e seu 
porto, foi portanto a mais importante operação 
que frzerão os portuguezes : sem ella Portugal 
seria uma nação peqnenissima, se passivei fosse 
conservar sua independencia. Mas como foi 
conquistada Lisboa? A histoi-ia de Portugal é 
por nós todos tão conhecida, que principalmente 
os qt1e nascemos dllrante o seu dominio a 
aprendemos nas escolas de primeiras letras. 
D. Affonso I sitiava os muros de Lisb ia com um 
exercito tã.o pouco numeroso em 1·elaçào aos 
mouros que a occupavão, que aquelle rei, não 
podendo tirar de parte alguma homens para 
engrossar o seu exercito1 porque os portugnezes 
erão mui poucos, ainda esteve a ponto de 
abandonar a empreza Uma esquadL·a da Terra 
Santa ahi aportou então, composta de francezes, 
inglezes e alie mães. D. Affonso recebe o auxilio, 
Lisboa foi tomada, e a face de Portngal se tornou 
logo formidavel ! E as consequencias deste 
notaveJ successo forão as que já mencionei, que 
todos sabemos. Longe~ portanto, de Pol'tugal se 
perdei· com a admis:;ão de estrangeiros, é a ella 
que deveu toda sua prosperidade. · 

Vamo-nos chegando para os nossos di"as, ou 
antes voltemos ao tempo em que vivemos, no 
nosso proprio territorio, Quando os habitantes 
do sul da A merica principiarão a mosh'ar 
desejos de sua independencia, Fernando VII, rei 
de _Hespanha, a quem legitimarnente pertencia 
aquelle domínio, estava na impossibilidade de 
mandar auxilio algum áquelles de seus vassallos 
que lhe erão fieis: não sei se de accorrlo com 
elle ou nao, D. João VI, rei de Portugal enviou 
logo tropas suas, que se denominarilo- exerci lo 
pacificador. - El-rei de Hesµanha não se julgou 
o(fendido, o de Portugal não teve remorsos de 
aggrcssor; e tanto assim foi, tanto estava.o de boa 
intelligencia os dous monarchas, que na mesma 
occasiào forão duas princezas portuguezas, uma 
para casar com Fernando VII, e outra com o 
infante D. Carlos, seu irm:to. A chamada 
quadl'upla alliança entre quat1·0 nações, ao menos 
duas das quaP.s são de primeira ordem, seria 
pat·a qne os alliados se dcshunrasscrn reciproca
mente? E pnra que vnmos huscar exemplos 
fóra de nossa casa? Na nos:-:a feliz in,l~pe111lencia 
nl\o clrnrnnmos nóii! o al111ir;:nle C1wh1·a11e para 
c10111111n11d1u• n 11ossn esquadra? Nau se man
clurno vir tanloR officines ii1glu:,w~, e póde dizer-se 

toda a marinhagem, para tripolar nossos navios, 
fóra muitos 011tros omciaes de diversas noções? 
Os ministros de então forão taxados óe meno.s
pt·ezar a honra brazileira? Ainda hoje se lhes 
qnel'em levantar· padrões qne os immortali::;em ! 
D'onde vem pois taes idéas? Para mim, Sr. 
p1·esidente, são novas e mnito novas, sno fóra 
de toda a idéa que se liga á palavra lionra 
nacional. 

Disse-se que esta medida era tardia, q11B o 
fructo delfa vem tarde. Em 1837, em que tive 
a honra de a propôr, então se dizia quasi o 
mesmo: quando chegar esta força, já não será 
necessaria, os rebeldes jó. não existiráõ, ou 
lerllo supplantad"o a legalidade, e assim tal força 
já não aproveitará: empregue-se o recrutamento, 
que pL·oduzirá um rPsultudo mais favo1·avel. 

Todos os esforçm; forão empregados; recru
tou-se o mais que foi possivel; os rebeldes nem 
desapparecerão, nem supplantarão a legalidade, 
e ·sa.o já passados mais de dous annos, o recruta
mento ainda n!lo deu a precisa gente, tem-se 
gasto dinheiro incalculavel, e se nao é isso 
verdade em toda a força. do termo, é uma 
quantia q11e nunca se esperou dispender. 

Isto, Sr. pt·esidente, são verdades: estes 
raciocinios s~o logicos. 

Não são necessarios os estrangeiros, dizem 
mais os sen~10l'es que os não querem! Nao sei que 
possa provar-se melhor a sua necessidade, do 
que ver·-se que só do Rio Grande se diz que se 
na.o póde atacar, porque o numero é insuf
ficiente ... e o Maranhão ? ..... e o mais qne nós 
todos em nossas consciencias receiamos? .St·. 
presidente, eu estou muito fatigado de fallar .... 
não continuo. 

O Sr. Andra.da. :Macha.do: - Sr. presidente, 
na.o contava foliar segunda vez sobre a materia, 
julgando te!' dito quarito devia dizer;. mas o 
nobre senadot· qlle acaba fie sentar-se pretendeu 
demonslra.1· que eu me linha enganado q11anlo 
á incon:::;titucionalidade da emenda: elle é qno 
se engana perfeitamente. 

Cansou alguma especlaçllo ao nobre senador 
que se abandonassem outros raciocinios mais 
fortes que se apresentavrto em prirncir.t linha 
de batalha ; pareceu ao nobre senador que isto 
mostrava como alguma especie dt} conscienci,t1 

JJO orador, na fraqueza dos prirneiros raciocinios. 
O nobre senador sabe que 1::m lodo o caso bom 
é tratar a questão por todos os li1dos, encarai-a 
por torlos os pontos de vista : e por qual quer 
ponto de ·vista q11e se encare tão ominosa 
medida, ella é digna de todo o desp,·ezo, de 
eterna regeição. 

O nohre senador pretendeu mostrar que a 
emenda nao era opposta á constituição, porque 
da obrigação que a constituição impõe aos 
brazileiros se não segue de modo nenhnm que 
se não possa convidar os· estrangeiros. Eu. cuido 
que uma vez ql1e n'uma lei se marca a obrigação 
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qne eabe a cada um, e que não ar parece em 
lugar algum da mesma lei o direito de lançar 
sohre hombrns ri.iheios a obrig,w:10 qne nos 
pertence, a d1strncção que o nobre senador quer 
fazer não tem lugur ; a lei não distingue, a lei 
àiz : - Aos br.azileiros cumpre defender sua. 
patria: - como hão de querer os brazileiros 
pois eonvirlar aos estrangeiros para fazer o que 
eiJcs devem fazer, e ({ili: lêíil a b,1.ixeza de não 
querer fazer? Não appaiece pois lugar algum na 
constituição que aulori::e semelhante arbitrio: 
ainda bem que na.o apparece, enlbora o 
mandemos nós, na arca sinta não lia semelhante 
nome. 

Íl rrnhrs> c:Pn~11nr prPti>nrlP11 1lP.:;fr11ir n f11rle 
argumento que se lhe fez contra semelhante 
emenda, por isso que clla devia vir em proposta ; 
e não oodendo a nronosta ter iniciativa senãu na 
camar; dos deputad;s, era clara a sua im~on· 
stitucionalidade por este lado. O nobre senador 
cansou-se, demorou-se em refutar uma cousa 
que ninguem disse; ninguem disse que i:;to eL·a 
imposto: o ineu raciocinio é um syllugismo 
mui claro: eu disse que pelo § 2º do attigo 
tanlo as propostas feitas pelo governo não 
podem tet iniciativa senão· na camara dos 
deputados, nno se pótle propôr, nao se póde 
fixar força senão por uma pt·oposta; ora, se 
nao se póde fixar força senao por nma proposta, 
é claro que 1;Ó na camara dos <leputados µóde 
ella ter inícL.ti va. Poderia o nobre senador 
Juvidar de uma cousa, e é se o quale, se a 
qt:alidade era tambem incluida na fixução de 
força, ou se sómente se tr,üava do quantum, do 
numero. Ora, eu digo que a qualiuade é da 
essencia da ftxaçao de forÇ,\; e se na camma 
dos deputados o governo teve u fraqueza de 
recuar, de não propôr essa qua1idade de força, 
apparecendo el!a onde. nãO deve apparecer, é 
forr;oso que seja dcspresada, se não por outras 
razões, só por não ser proposta por quem só a 
podia proµfü·. Disse o nobre senador que os 
senadores nào perdem essa qualidade, quando 
ministros. Que quer dizer o nobre senador, 
nada, ninguem diz o conttario, é bater moinhos 
de vento. Mas o nobre ~enador disse: - Não, 
o Sr. ministro da guerra por isso que é ministro 
1111.o perde a ·qualidade de senador ; e como 
scuador podfa propôr esta emenda. - Isto é o 
tjUU eu Juvido: nego inteiramente esse direito 
unu só llOY Srs. senadores, mas tambem aos Sr~. 
du11ttlulla1-i. 

l~H l'l!lllilll'Ui alllunontc que um nobre deputado 
u livotltm 11ru110ulo o nuno passado quando o 
govurno unu 1ir11pfr~; 1:011Hn1·ci, porque era 
umiKO ul'111:lt,1.1u du <111um uu1l1l lho pedio, na.o 
achei nu.111m11 111111111 l1111vuvnl 110 m\nii:ilerio de 
elltllo lei· 111iúltudu ltlfltJllu 111111 11J\11 ti11ha lido a 
cora~em iiu 1•01Ur I u11,,. 11111fün, 1'.umu 6 hum 
sempre roccb1J1·1 v1111l111 1 r1111uliuu I llllld 1ttt11r11 
que µm Se·, tiOl1t1<lor prnpíl11 1111111 trn 111111M1\1 
uma cousa que onlrn 11r11111·lu111uut11 110 ll1t111.iíl11 

de forças, e que devia ser artigo de uma proposta, 
por isso mesmo nM admiUo. 

O nobre senador disse que a lei do recru
tamento tinha tido iniciativa na outra casa, e 
que depois foi emendada aqui. Primeiramente 
não foi iniciada aquil te,,e principio na eamara 
dos deputados ; a camara dos senadores podia 
ea1endar nes~e caso,. ~o.di~ aperfeiçoar a leij 
uma vez respeitada a 1n1cial1va~ Ad1rn ta-.se que 
é neste càso. 

O SR. MELLO E MA:rros : - Em todos. 

O Sn. ANDRADA MACHADO:~ Eu negar-11ie
hei sempre ; não póde, a meu ver, a catnara 
dos senadores pro pôr emendas a respeito de 
impostos; seo faz e um abuso (apoiados) 1 é um 
nbuso de qne- nào ha exemplo em parte aiguma 
da Europa .. .,. 

O SH. MELLD E MATTDS : - Mas já. o senado 
o tem feito. 

o SR. ANDRADA MACHADO: - E' porque a 
camara dos deputados até aqui tem defendido 
mal os seus pdvilegios, as pt·érogrativas d-! sua 
casa (apoirtdos) ; mas emquanto eu estiver nella, 
nao o consentirei ; posso mostrar ao nobre 
senador que se engana palmarmente; posso 
mostrar-lhe com exemµlos do mundo inteiro, 
aonde nunca a camara dos pat11s augmentou; 
diminuir concedo-lhe eu ..... 

b SR. MF.LLO r: MATTos: - Mas aqui os 
direitos s:lD ignaes. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Está enganado, 
porque então seria rídicc.lo diz.et· que a iníciatva 
deve estar· n'uma casa; se sào iguaes, devia a 
constituição ser franca, devia dizer t - Em 
ambas as casas se pó,1e iniciar projectos de lei 
sobre recrutamento, impostos, etc. Mas a con
tituiçao, lendo o maior cuidado em marcar os 
acto.s que deviflo principiar fl'uma casa, e não 
em outra, teve um fim, porque a lei tern sempre 
um fim naquillo que ordena ; não me submel.to 
ao dito do nobre senadot·, mas ao que determina 
a constituição, ao que ensínão as regras de 
hermenentíca. 

O nobre senador ( o Sr. José Satumino) deu 
uma. intelligencia cerebdna ao § 12 do ad. 5º 
da constituiçãO : o nobre senador, que é pro· 
fessor, sabe que quando se diz - entrada de 
tropas estrangeiras - é o mesmo que dizer -
entrada de tropas a· serviço estr,.\llgc::iro ~- como 
pois quer o nobre senador que isto se estenda 
á introducção de estrangeiros que vêm para o 
nosso serviço? Q11e outrem dissesse isto, era 
supportav~l ; mas que o nobre senador torcesse 
até esse ponto o sentido da lei, é o que eu não 
podia ·esperar. Senhores, o_ artigo da constituição 
é claríssimo : como nhigu~n"\ póde entrar nos 
dorninios de uma naçãa com força, porque esta 
fur1;a pótle ser perigosa, é preciso que haja con~ 
1wnlinwn!o da nação. Mas, disse o nobre 
111owulu1'> o !hei.o tem mos.lrado o contrario ; lêm 
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entrado forças estrangeiras, e o governo não tem 
oedido oermissao. Os abusos nao destróeni a 
iei: a c·ulpa é dos nobr€s representantes da 
nação que estão mudos, que estão surdos diante 
da violação da lei ; a culpa é daquelles que têm 
tão pouco amor da patriá, que a deixão despresar 
por conveníencía, por prudencia, por não 
quererem compromelter-se com o poder: eu 
na.o temo o poder nunca, não temo dizer o que 
entendo diante do mundo inteiro ; e se digo 
diante da Divindade, quanto rnais diante de 
poderes humanos ! 

Tendo demonstrado que o nobre senador, 
apezar de sua subtileza, não destruic os meus 
argumentos ácerca ela inconstitucionalidade da 
emenda, passarei ao mais. 

O nobre senador duvidou da humiliaçao que 
esta rr1edida trazia á nação .. E, bon1 duvidâr de 
tudo; lembra-me de uma peça que todo::; nós 
conhecemos: nella um homem era espancado, 
e alguem lhe disse: 1< Tn és um covarde. u 

Respondeu elle : cc Nilo vê com que coragem 
apanho?>> 

Declaro que me ha de custar rn uito a passar 
da garganta para baixo esta medida: _fste sangue 
paulista que se acha com o sangue welsh, 
inita-se, revolta-se alé com a idéa da injuria. 

Aqui aproveito a occasião, Sr. presidente, para 
que os tacliygraphos rectifiquem dous erros qne 
me fizerão dizer no meu discurso. Eu nunca 
disse que a Inglaterra chamou hespanhôes ao 
seu serviço, mas sim besseses para os enviar 
contra os insurgentes americanos. Tambem está 
mal collocada outra parte do 1ueu disc11rso em 
que folio de Luiz XII e Francisco I. Eu tfüse 
q11e os suissos, depois do ajusl.e feito com L11iz 
XI, logo se deshouverào corn Cat'los VIU, e assim 
ficarao até Luiz XII, até q11e 1 vencidos por 
Francisco I ern Marignano, se tornarao mais 
doceis, e por fi111 se celebrarão as capitulações 
perpetuas corn os cantões, e pol' cllas entrnrao 
no serviço da Frnnça. Como está escripto o 
meu discurso parece fazer a Luiz XII successor, 
e nllo antecessor de Francisco; toJ<J o mundo 
sabe que Luiz XII, então duque de Orléans, 
succedeu á Cal'los VIII e á elle Francisco I, 
conde de Angou!ême, de quern Luiz XII dizia 
ao cal'deal de Arnboise: - Este moço rechin
chudo destruirá tudo o que fizemos. 

Passarei agora ao nobre senadOt'. Disse este 
nobre senado1· que sendo Lisboa a causa e fonte 
de toda a gloria portugueza, essa capital fôrn 
tomada por estrangeiros, e assim toda a pros· 
peridade de Porlngal à estrangeiros se devia em 
sna origem. Diz isto respeito ao auxilio que 
recebeu nesta facção D. Affonso Henriques dos 
cruzados que (?Or ahi passavão. Admiro ·porém 
C(ltno o nobl'e senador não faz differença entre 
auxilios offerecidos ou pedidos, gratuito,, ou 
comprados á dinheiro. Como ng,o vio o nobre 
senador a differença de um principe mal assen
tado sobre o throno, que ainda pouco possuía 

em Portugal, onde os mouros era.o senhores, 
oela mór narte. ao rei de um novo unido e 
~stabelecidÔ pa~ificamente no paiz' que habita? 
Como n~o ad\'ertio o· nobre senador que os 
auxiliantes na.o podião ser suspeitos, visto ser a 
gt1erra feita aos mouros co.nsiderada como 
crnzada? Nem de outro tnodo a poderião elles 
emprehender ligados como estavão pelo voto de 
irem conquistar a terra santa. Este exemplo 
pois nada prova a favor do chamamento de es
trangeiros ao serviço de uma nação para 
subj1!gar os stus ini111igos domesticas. 

Eu peço ainda ao nobre senador queira 
lançar sobre a l1istoria uma rapida vista d'olhos, 
e responda-me se os milagres ·desta nação 
bellico;:;a, cujo saogue 110s cone pelas veias, 
farão feitos por estrangeiros ou por brnvos 
porluguezeg? Portugal descobrio parle da Africa 
e da Asia com estrangeiros? Conquistou as 
fortalezas da Africa e gr-ande parle tla India, 
ábaleu o orgulho dos sultões de Carnbaya, dos 
grandP.s vassalios do Mogol, sopeou Hidalcão, 
sopeou Nizamalt1co: com que, senhores? Com 
estrangeiros? No.o. - Com um punhado de 
bravos portugnezes; e esse valor, essa bravura, 
esse denodo é qne eu quero qne exista nos 
brazil,~iros, filhos desses portugueze-,_ D. J 011.0 

IV precisou de el"trangeiros? Ernfim Portngal 
precisou j.1mais de esll'angeiros? Advirta-se, 
p81·q11e não gosto de occultat· pequenas cousas, 
no tempo do rei D. José, o marquez de Pombal 
nego~iou com o;; cantões um corpo de suissos, 
mas achou-se tão mal corn elles que os ma11don 
embora. Os l'eis da Europa, assim como tinl11!.o 
bobos, tinhão gllardas estrangeiras; a Hespanha 
tinha guardas suissas, a quem dava o nome de 
esgt1isanes 1 ded11zido de schwdtzers, que era o 
nome por qne erão conhe<:idos, pur ser o 
cantao de SclI\veitz Hm elos tres que µrimein 
defenderão s11a liberdade ; tinha guardas 
w~1lonas, mas ern Porlugc1I nf'l.o tiveràO e11tn11ia 
tropas estrangeiras sena.o no tempo do Sr. D. 
Pedro I, afitn de conquistar o lhrono p,1ra sua 
filha a Sra. D. l.\fat'icl; enlào veio o refugo d:\ 
Elll'opa, os crimino~os da Ifolgica, e outros que 
laes e qnejandos; rna;;, pergunto eu: qual em 
a posiçao de D. Pedro? Era n. de um 11smpadu1·; 
o rei pelo voto nacional era D . .Miguel, e este 
tinha tropas portuguezas, excepto na marinha, 
para a qnal tinha <!011vidado inglezes, porque a 
marinha porlugueza não lhe era toda fiel , e 
talvez se na.o tivesse loucamente arl'iscado com . 
tal gente o combate contrn Napie1·, ainda hoje 
reiiiassc, porqne Portugal o queria, com pena o 
digo, mas lá estive e presenciei cousas que isto 
annunciavão. 

O uobre senador fallou em uma expedição 
feita peJo S1·. D .. Jono VI em favor dos que ainda 
sustenlavllo a Fernando VII entre os argentinos, 
e diz que nem por isso os hespanhóes se jnlgarllo 
deslio11rados. Esta expedição foi effeito de certas 
pretenções. · 
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A Sra. D. Carlota Joaquina estava muito na 
pPl'snasão de que era hêrdeira dessa parte dos 
dom inios liespanhóes : foi quem deddio a expe
dição, por ter inte1esse na conservaçao do que 
esperava govnnar. Não se deshonr~rllo os 
hespanhóes? Certo que não, porque d~ outro 
modo se não podião elles cc .;ervar. Erão fracos, 
o paiz inteiro os rtp~llia, recusava-lhes obe
diencia; como nl'lo aceitarem soccorros que lhes 
podião aproveitar ? 

Que havia de fazer Vigodet cercado do 
exercito de Alviar? Havia de recusar o favor 
que se lhe offerecia? Sirn, se fosse um louco 
rematado Mas que applicação tem isto ao nosso 
caso? Occup~mos nós uma ou outra praça 
apenas? A mór pat·te do paiz está insurgido? 
Não, seguramente, é um punhado de desvai
rados quem nos resiste. . 

Cilou mais o nubre senador u entrada de 
lot·d Cocbrane, do official Norlon e 011lrns. Sr. 
presidente, nós 11ão tinhamos senão maiinha 
portugueza ; os officiaes da marinha quasi todos 
erão portuguezes, e primeiro que se acostu
massem a tragar o amargo bocado àa inàepen
dencia brazileira, que ainda lhes custa a engolir, 
preciso foi buscar aq1rnlles que nesta materia 
mais nos podião servir; rnas advirta-se c1ue se 
chamou um bravo commanclante que se achava 
ao serviço d:1 republica do Chile, chamarào-se 
outrns offidaes, cmquanto os officiaes brazileiros 
não desenvolvia.o essa capacidude que ninguem 
lhes nega, porque somos capazes parn t11do ; o 
ponto é que queiramos; mert>ça o governo u 
mesma confiança, que se verá brilhar como 
ouh''ora os talentos, a capacidade que hoje estilo 
enterrado:5 debaixo do desprezo, do pouco caso, 
e do descuido nacional. 

Nno serve lambem isto ·para o caso ; eu já 
disse de outra vez, nAO me opponho a que se 
chame um ou outrn estrangeil'o habil; ~o que 
me oppo11 ho é a que se chame uma massa de 
eslra1115eiros que nos venhão, senão impô1· a lei, 
ao menos incommodar-nos muito .... 

U111 SENHOR: - Assim como tivemos lord 
Cochranc~ no Maranhão. 

O SR. ÁNDRADA. MACHADO: - Bem nos in
ccmmodou tambem ; os estrangeiros gostllo 
muito do nosso dinheiro. (Risadas.) 

O nobre senador disse que já no anno de 1837 
se prognosticava a quéda pn:xim,l dos rebeldes, 
e entrtlanlo elies ainda est~o corn as armas na 
m:Io. Deus sabe a quem é isto devido; mas 
porque nos enganamos em uma conjectura 
segue-se que Hos enganaremos em outra ? ~ão 
lia syrn ptomas de cadencia nos rebeldes do Rio 
Gt'ande do Sul ? Um dos chefes mais distit1ctos 
não se seµaL·ou, não está já nas suas estaucias 
de Münlevidéo? NM se t.liz mesmo que outros 
chefes lambem dislinctos, como é Jono A11toniu 
da Silveira, estão dispostos a seµa.rJr-se Ja& 
bandeiras rebeldes ? 

Disse mais que a força legal nunca foi 
superior. Creio que o nobre senador, quando 
isto <lisse, não pensou: a força leg,.11 no Rio 
Grande era talvez inferior quando entrou a 
ar!minislraç~o de 19 de Setembro, mas ella 
elevou, honra lhe seja feita, o nosso exercito, e 
pôl-o em termos de poder bater-se com os 
rebeldes ; 8,500 homens, disse o nobre ex
ministro da guena, que tinhamos no sul; mas 
ainda mesmo que não tivessemos mais Je 6,000 
homens, é esta urna força que nunca os rebeldes 
tiver.ão. Mandem-se homens intelligentes, e não 
covardes, para cornmanctal' a nossa tropa, que 
ellas mostraráõ que são brnzileiras. 

O nobre senador disse: se nao ha gente, como 
não é necessaria a emenda ? E eu digo : se ha 
gente, corno é necessaria? Ora, provo que ha 
gente, não só pelo reiatorio do nobre ministrn 
da guura, mas provo lambem por ver que entre 
4 milhões é impossi.v;:;l nilo podermos reerntar 
o numero preciso de gente. Mas, disse o nobre 
senador, esta gente deve ter urn tirocinio. Digo 
eu lambem, os estrangeiros o devr.rn ler para se 
ãccommodaI'em ás circurnstancias da localidade 
antes que sejão proµrios a entrnr em acçno; os 
estrangeiros não sabem mont,u·, como os nossos 
cavalleiros, em potros chucros; não montao 
sem sella nem estribos, como monta o habitanle 
do sul, o pauli~ta, o mineiro. 

Dispendioso, disse o nobre senador, póde seL· 
o engajamento de esh·r-rngeiros ; mas se· é 
necessario, que importa maior despez:.t? Se 
pudc~sc o nobre senador convencer que a força 
estrangeira et·a ne<:essaria para debellar os 
inimigos, para consolidar o syslema monarcbico, 
eu me sujeitava; mas não basta quel'er, é 
preci::;o te,· meios par;1 fazer elfec:ti'lo isto mesmo. 

Mas a q11cslão é -se é necessaria - e eu 
acho que é desrn~cessaria, e loucura é fazermos 
uma grande despeza quando podemos ter a 
mesma cousa sem tanta Jespeza. Já aqui se 
diss~ que nem todos os soldados vinhào de 
Miuas por 400$. O nobre serrndor creio que não 
ouvio o que aqui se disse. Um nobre dept!lado, 
homem de honi'a, de probidade, e demais com 
os conhecimentos que tem como secretario do 
governo daquella pro\'incia (Minas,) disse na 
camam dos deputados que alguns recrutas de 
·Minas vinhão por 300$ a 400$ (não chegou a 
400$ senão no ultimo caso); mas teve a bondade 
de explicar-mC' como isto era: fez um ciJlculo 
geral, calculmi sobre os reerulas que vinhão 
das partes mais distantes da provincia ..... . 

O SR. FERREIRA PENNA: - Apoiado. . 

O SR. ANDRADA MACHADO:-..... o te 11 po 
irnmenso que fü:avão na prisão antes de se 
remetler para a eôrte, as demoras da remessa, 
e demais disto levou em contr1 os que deserta vão 
e eri'lO di,;;pensailos ; fe,: urna conta gemi sobre 
os q1w fü'.ava.o ..•. 

O Sn. FEHREIHA PENNA: - Apoiado, 
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O Sa. ANDRADA MACHADO : - Bem vê o 
nobre senador que isto é muito ditferente: e se 
fôr este cakulo de 300$, a despeza vem a ficai· 
em 150$ ou muito menos. 

O nobre senador não auiz tornar em consi
deração uma cousa q~e~. par~ mim faz muito 
peso ; eu disse que o que se ganhava com a 
vinda dos estrangeiros perder-se-hia com os 
desertores que passarião para os rebeldes. E' 
tal o espírito brazileiro, que, apezar da lealdade, 
creio que muitos que fossem obrigados a servir 
com os estl'angeiros se passarião para os 
rebeldes. · 

Aqui perrnitta-se-me dizer o que ia es·qüe
cendo: tão rná é esta medida, que mesmo o par
tido que na:Inglaterra chamou Guilherrne III para 
deitar abaíxo o tresloucado Jacques II, este 
mesmo partido que lhe devia tudo, a sna 
segurança, o 1·estabelecimenlo dos direitos por 
que pngn_ava, este mesmo partido não consentio 
que ficasse o exercito de 14:000 hollandezes 
Que acompanharão Guilherme. A primeira 
cousa que. fez_ o parlamento feit~ po~ este 
1nesmo iet, foi ordtnar que se l1cenc!assen1 
esses 14,000 hollandezes; e o que fez o rei? 
Apresentou-se, e disse francamente que tinha o 
maior prazer etn ser elle que sanccionasse este 
bill; pedio sómente que ao menos se conservasse 
a guarda de corpo ; mas respondeu o orgulhoso 
inglez: não, nem guarda de corpo; tendes 
bastantBs inglezes para vos guardarem. 

Tenho respondido, a meu ver, ao que disse o 
nobre senador, creio que completamente. A 
camara m~ desculpe de tomar-lhe ainda o tempo 
nesta questno. Creio qne o nobre senador, sem 
ser inconsistente, podia votar contra esta medida, 
porque no seu caso na9 se derão as razões que 
se det·rio nestes; no seu caso não havia autori~ 
saçào já existente, autorisaçllo que ninguem 
nega; o que nllo queremos é continuar o mal 
por diante, embOl'a se e.liga, como já se disse, 
que era atrazar; medidas más, bom é alrazal-as: 
ganha-se ludo na não execução dellas, e perde-se 
tudo na execuçào. 

Sr. preside11 te, cada um encara todas ns 
cousas segundo o seu modo de pensar ; cu por 
mais que queira não posso encarar esta medida 
por nenhum lado bom ; vejo que lodos t·ecuão, 
que ninguem confessa o filho qne é ingeitado 
por uns e outros, - latet anguis úi herbâ. -
Alguma cousa deve h:tver que os faça recuai·; 
e como hei de proceder de outro modo? Não 
posso. Todo o paulista é teimoso; cu sou, além 
de paulista, velho; teimoso por duas razões, e 
teinioso ainda porque tenho estudado a m~teria 
o mais acuradamenle ;•e quanto mais eslnclo, 
tudo me mostra que não é necessaria semelhante 
medida. Se aiguem quer, caneguc com ella, en 
não ; não ha de semelhante nodoa cahir · sobre 
mim. Voto contra a emenda. 

O Sr. Vergueiro faz, em poucas paiavras, a 

TOllO TlI 

Listaria da apresentação desta medida o anno 
passado e este anno, mostrando que o governo 
de 19 de Setembro não a perJio, mas sómente 
aceitou-a, e ainda sern obrigaçno de executai-a; 
o governo actual igualmente a nã'ojnlgou neces
saria, e só a pedia suhsidiariamente em uma 
emenda offerecida pelo Sr. ministro da guerra 
na discuss;10 do senado. Essa medida, o orador· 
a acha inteiramente inutil; pois que antes que 
finde a lei que aulorisou o eng,ijamento, bem 
podia o Sr. ministl'O, no espaço de 14 mezes 
que ainda tinha, mandar contractar esses estran
geiros. Accresce que se esta medida tem de ser 
applicada a necessidades ri.ctuaes, deveria o 
ministro lêi-a executa ào quanto antes,. ler já e 
já dado providencias para fazer os contrac.:tos 
necessarios ; não vê, pois~ o orador que seja 
preciso prorogar o lempo düi'ante o qual se 
podem fazer esses engajamentos. Essa pro
rogação só sel'ia necessaria se tivessem esses 
soldados de servir em circ:.imstancias desconhe
cidas, ou p&ra perigo que existiria unicamente 
na imaginaçll.o do ministro, ou é reclamada só 
por mera o.stentaçao, para que o minísterio possa 
dizer: - o ministerio passado obteve, nós 
tambem obtivemos esta autorisação. - J nlga, 
pois, q11e ,\ assembléa geral não deve satisfazer 
essas fantasias, n~o deve dat· autorisação tllo 
importante senào em casos muito es:peciaes que 
imperiosamente o exij!l.o ; nem acha que a deva 
corice.der a um ministerio que se entrincheira 
em seus actos futUl'os, que se t'ecusa positiva
mente a dizer qual s11a politica, qual seu p1·0-
gramma administrativo, trata de ridiculas estas 
manifestações, e nem ao menos quer declarar,. 
quando a isto convidado, se é ou uno solitlario. 

Bastaria este pl'ocedimento ào ministetio, 
ba:.laria a falta de confiança que delle provêm, 
parn que o orado1· se pronunciasse contra a 
medida: lodavià ainda outras razões a isso o 
levuo. Reconhece que circumstancias podem 
haver em que urna nação, sem desdouro1 deva 
aceitar auxilio estrangeiro; mas no estado 
not·mal, uma nação que, parn manter a ordem 
em seu seio, cat'ece de µl"Jtecção estrangeira 1 

n~o e indepen(Jente, não é soberaua; não é 
nação : ora, o Brazil po1· certo se não aC;ha em 
taes apuros. . 

Observa qne o Brazil, quando lhe fôr neces· 
sariu chamat· em sua defeza todos os seus filhos, 
poderá armar 400,000 homens; ora, comparad-o 
com este numero o de 3,000 estrangeiros que 
se pedem, é uma fracção insignificante.· Com
parando iguahneute esse numero de 400,000 
homens com o que os rebeldes podem armar, 
acha igual:nente vergouhoso que vá reclam,u· 
soccon·os eslrangé:Íros; porquanto os rebeldes 
1otpenas podem recrutai· n '11m circulo ·cte 100,000 
almas, e 1! legalidade n'um circulo de 4 milhões, 
isto é, têm apenas os rebeldes um homem 
conlr • .i. ,10 legalistas. 

O orador acha igualmente vm·gonhoso que se 
13 
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mandem buscar 3,000 modelos ou professores, 
e indaga o que viriãO ensinar esses professores 
aos nossos soldados, se disciplina, subordinação, 
manobra e economia; e considerando qualquer 
desses pontos, conclue que na.o ha necessidade 
algllma de tantos professores ; e apontando a 
nece$saria dependencia que ha na jer&rcllia 
militar, mostra que os officiaes respondem pelos 
soldados e por sua suborqinaçao, o general 
pelos officiaes, o governo pelos generaes ; e 
pois, exclarna o orador, se é preciso que de fóra 
nos venha algum modelo,·seja um modelo de 
ministerios ( muitos apoiados ) ; logo que 
tenhamos um goyerno que faça executar as leis, 
a subordinaçn.o e a disciplina renasceráõ. 

O 01·ador se entrega a algumas obsHvaçôes · 
sobre o systema da guerra do Rio Grande, e 
comparando-o com o systerna a que estãO acos·
tmnados os soldados e1:1ropêos, conclue que elles 
nM são uteis nem como auxiliares, nem como 
modelos. 

O Sr. Costa. Ferreira, á vista dos nobres e 
dislinclos orado1·es _que têm tomado parte na 
discussão, acanha-se em tomar pa1·le nesta 
questa.o; contentar-se-ia com o seu voto sym
bolico1 se, tendo votado o anno passado contra 
esta medida, hoje, votando por ella, não se 
julgasse por isso na restricta obrigação de 
motivar o seu voto; e esta obrigaçao .tanto 
mais forte é., quanto, lavrando entre nós o fatal 
systema de tt·ausacções, cumpre a todo o 
homem honrado banir de si até o vislumbre 
de semelhante systema. 

Sr. pre!;idente (continua o orador), antes de 
entrar na matel'ia, · seja-me licito lançar uma 
vista d'olh'os sobre as noss::is circumshmcias. 
Creio que o legislador em tempo de 1·evo]uçao 
deve considerar-se no cimo de um a.lcantila.do 
monte, donde ao mesmo tempo que se descob1·e 
de um lado um horisonte limpo, do outro se vê 
uma athmosphera carregada de vapores. Quem 
altende bem para as circumstancias do imperio 
do Brazil, de um lado anto1ha um porvir lison
gciro, e de outro· se Jbe afigura um futuro 
melancolico. Se eu, Sr. presidente, folhea~ com 
attençàO a historia de minha patria, se desen
rolar o mappa do novó m 1mdo que marca a 
posição geographica do Brazil ; o que me diz a 
historia, o que me ensina o mappa? Que pra
zenteiro futuro, que idéas de grandéza, que 
idéas de ventura nao madrugão, nllo borbulhão 
em minha mente l Se recorro á liistoria, ella 
me diz que a America é um terreno ferLilissimo, 
e que o Brazil é o torrão mais fertil da America: 
a historia. me diz que o Brazil está debaixo de 
um clima ardente, sim, mas temperado pelos 
ventos, pelas chuvas e pelos rios que:: afrontão 
os mares: ella me diz que uma primavera 
eterna rcvesle ns suas planicies de alegre verde, 
de arvor·es c1uc qnusi em todos os qu"Jros do 
.-nno oO'ereccm llôres, fructo5 saionudos e 

verdes, que as suas entranhas estão prenbes de 
ricas minas de variados mE.•taes ; ella me di'z que 
a grande officina do B~azil é a natureza; que os 
agentes mAis aclivos sao o calor e a humidade, 
e.que ao Brazil só falU\o segadores, preparadores 
e conductores. Se ol"ho para o nosso litoral, o 
que no~ otierece elle? Um litoral immenso, 
bahias, portos segnros e bacias que não são 
obstruídos peló gelo dos polos, que não são 
remechidos pelos fm·acões e ventos tempestuosos. 
O Brazil, senhores, é a verdadeira ter1·a da pro
missn.o; essa terra de promissão tão gabada, se 
acreditarmos as cartas de S, Jeronyn:o, ella 
nos offerece urn aspecto arido: se ella dava ao 
lavrador cem por um, o nosso Brazil dá 
quinhentos ou mil. Essa terra hoje merece sem 
duvida que se lhe applique o verso de Filip.to: 

Valle de seiK.os, sem pão, sequiosa de aguas. 

E:;le l!:!rreno precioso, Sr. presidente, foi a 
µ·riueipio habitado já pelos escravos arrancados 
da Aírica, já pelos csc1·avos indiginas, já pelos 
escravos porluguezes1 que ·se julgavno livres, 
mas estavao em todo tempo carregando fet·ros. 
E cel'to que a nossa condição ahjecta não tinha 
arrancado dos nossos peitos o desejo de ser 
livl'es : nós eramos escravos, sim; porém 
escravos que procuravão quebrai· os ferros que 
os opprimião. Nós podemos dizei· com o poeta 
italiano: 

Servi siam, si, 
Ma sen,i ognor frementi. 

Eramos escravos, sim, mas esc1•avos que 
procuravão limar a chaveta do pesado grilhão 
que nos algemava os pulsas. Appareceu final
mente o dia UI.o suspirado, o dia que devia 
coroar tão nobres e tio heroiros esfor~:os: raiou 
a independencia do Brazil, o com eJla a 
liberdade. E pergunto eu :-Qual é a lei que 
rege hoje este imperio soberbo, este gigante, 
que olha sem trem.e.r para a Af'rica, que estende 
os seus braços um já para tl Asia, outro já para 
a Europa ; que estende o seu braço para a 
Europa, não para a amca~ar com a vingança 
dos males que nos fez, mas para que venha 
gozar das delícias deste paraizo le1·re$lre? Q1lal 
é a lei que ho,ie rege este soberbo .imperio P Na.o 
é uma constituição, que nos diz que o nosso 
systema de geverno é o monarchico-heriditario 
repref'entativo constitucional? .Não dá eJle aos 
cidada.os a somma necessaria de liberdade para 
o seu bem ser? Não torna elle o nosso imperante 
um semi-deus que, bem como a Divindade, póde 
fazer todo o bem sem pode.r füzer mal algum ? 
E, senhores, no meio de tanta ventura, no meio 
destas idéas de grandei.a e prosperidade, 
pergunto eu: qual é o motivo, por<1ne o Brazil 
está em \ãO deploravel estado? Qual será o 
motivo por qu<:: a sorte do Bmzil é tão mes
quinha e UI.o desgraçada? Qual o motivo pürque 
o Brazil é escarnecido e rido pelos estrangeiros 
e pelos desordeiros nacionaes ? Crnio que dom,i 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:54 - PÃ¡gina 10 de 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESS.t\.O D'ASSEMBLÉA GERAL EM 9 DE SETEMBRO DE 1839 D9 

são os motivos que nos têm levado a este estado, 
e~tado ta!, qLie quando o encarn, quando ne!le 
medito, eu esmoreço, e p·erco a alegria, 
semelhante a esses homens que quando estavão 
no antro de Trophonio perdião a alegria, porque 
em verdade as -f.lossas circumstancias são 
lamentaveis; quaesquer q11e sejão os lados para 
onde lancemos as vistas, não descobrimos senão 
desmaz{'}os sobre desmazelas! Em que estado 
se achão as noss",s finanças! ? Que desgraça do 
estado! Uma banca-rota bate á porta: as nossas 
finanças estão em tal estado, que me fazem 
lembrar o dito de Montesquieu: -Os ~overnos 
despoticos destroem menos os estados do que a 
indifferença: as rendas dos estados livres são 
bem administradas; mas, quando ella~, longe 
de enrhp1ecerem os amigos do principe, enri
quecem os amigos e parenies àos que governão, 
tudo está perdido. 

Et este sem duvida, Sr. presidente, o motivo 
do estado desgraçado das nossas finanças : esse 
celebre ministro, que se dizia achar-se internado 
no estudo da sciencia da economia política, que 
nos. prornettia mil venturas, em que estado 
deixou as nossas finanças? Hoje é con rncada 
para uma sessão extraordinaria a camara dos 
Srs. deputados, para occorrer a um perigo qne 
nos ameaça; hoje é convocada aquella carnnra 
para o ministro da fazenda apresentar uma 
proposta urgentissima l 

Em que estado, Sr. presidente, se ncha a 
nossa marinha? E' por ventura a tripolaçfí.o dos 
nossos vasos brazileira? Foi assim, foi assim 
que Portugal conquistou o Oriente ! Foi as:::im, 
que aquella pequena naçM foi a p1-iuiPira que 
dominou ao mesmo tempo a Asia, Africa e a 
America ! Foi assim que essa naçao ganhou tal 
preponderancía no Oriente, que em uma 
geographia persa ainda se lê que aquella naçao 
era considerada como a capital da Europa? El'a 
caminhando por este plano mesquinho e 
tacanho de que temos lançado mão? Foi assim 
que o principc D. Henrique deu impulso á 
marinha portugueza ? Os nossos rios, o nosso 
extenso litoral é habitado por homens, que se 
podem. chamar amphybios, porque tirno o seu 
sustento nas aguas, busca.o nellas o seu recreio;· 
mas são elles chamados para o serviço da 
marinha? Não, porque voga a desgraçada mania 
de se mendigai· esmolas á Europa. ·Talvez um 
dia essas nações lrnjao de dizer:- .Estamos 
cançadas de esmolar. 

Em que estado se achão os negocios com os 
estrangeiros? A França com toda a soberba 
pisa o Oyapock, e nós estamos dormindo, nós 
nos conservamos na maior apathia : nem ao 
menos nos disperta o exemplo de um dictador 
despota nosso conterranco ! E qual sel'á a causa 
de tanta desgraça em um paiz que tem tantas 
proporçcles para ser prospero e feliz? Entendo 
que duas são as pl'incipaes causas, uma está no 
tecido e na corrente das circumstancia~ e ·. 

mudanças políticas; o erro nunca symbo1isa com 
!l ui>rd,ir],:, r, ir,-,J,,nJ r.> Pn1 nnP nrn!:l n<i,•!'ir, 
'-"" ~ -~ .._..._..,..,.'-" , v "'"''V"'"'-'..1"v , ..,...,,.... "'1 "' .. v ..,...& .. .,..,.. ..... uyuv 

principia a esclarecer-se, é sempre marcado 
com convulsões e desordens políticas e o com
bate do erro cem a verdade ; esse combate nào 
póde deixar de produzir dissenções entre os 
homens esclarecidos e os que clrnfurdão no 
lodaçal dos erros. Outra causa são sem duvida 
os e1:ros do governo : erri todos os governos os 
povos paga.o sempre os delírios que commettem 
os que governao. 

E como se quee curar o mal? Será quando 
uma facção mudida lança ma.o da palavra 
pr'estigiosa -liberdade,- que se ha de oppôr 
outra palavra, qne um celebre ministro julgou 
prestigiosa,- regresso? Bandeim a que têm,se 
reunido lodos aquelles que, pelo máo uso que 
se tem feito àa liberdade, peias desoràens e 
crimes, que em nome da liberdade se tem 
commettido, atemorisados procurão esta funesta 
protecção. Platão, senhores, depois de sonhar 
por muito tempo com uma perfeita republica, 
acabou por desejará especíe humana um rei, 
ajudado de um bom legislador. Outros, porque 
nunca syrnpathisartt.o com a liberdade, a desejão 
ver destruida ou ao menos modificada. V. 
Ex. n:i.o ignora que Dion isio de Syracusa, 
quando deixou de tyrannisar os povos, tinha 
contrahido um tal habito de lyrannia, que se 
tornou mcstt·e ue escola para tyrannísar os 
meninos. Reduzírno o Brazil ao estado em que 
se acha ; e como se quer curar estes males 
agora? Com tropa estrangeira? 

Eu estou admirado de que uma maioria da 
camara dos Srs. deputados offorecesse este 
presente funesto ao ministro no anno passado, 
e hoje repugne votar pela emeuda do senado, 
que adoça essa medida funesta, Qual será a 
causa disto ? Tratamos nós hoje em dia de 
indagar se essa medida funesta é boa ou má? 
E' esse o estado da questao? Creio que nno. Essa 
medida foi debatida, está provado que é pessima, 
e ainda hoje digo que é a mais calamitosa que 
se póde offerecer ao Brazil : é um manifesto que 
a naça.o brnzileira faz a todas as nações, dizendo
lhes : - Vinde retalhar o Brazil, sabei o 
estado da nossa fraqueza; não temos força para 
rebater um pugillo de desordeiros : - esta 
medida sancciona de certo modo o attentado que 
tem feito a naçao franceza na occupação da 
margem direita do Oyapock ; esta medida é a 
mais funesta, a mais vergonhosa que se pôde dar. 
Mas trata-se disto na emenda do senado? Creio 
que não, Se eu fôra ministro, e o meu ante
eess;or tivesse recebido este presente funesto d.os 
representantes da nação, e -fôra obrigado a 
executal-01 eu lançaria mno do expediente de 
que fez uso o nobre ministro da guerra ; eu 
pediria espaço de tempo para a realisar. 

Com esse espaço de tempo, Sr. pl'esidente, 
muito se ganha. Póde ser que esta medida só · 
se verifique crn parte, ou talvez se i.muulle em 
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sua totalidade. Pede a emenda que se accresça 
o numero de lropas P Pede 1:;lla que se dê mais 
dinheiro para o engajamento dessas mesmas 
fropus? Não de certo : e então o que pede a 
eme11da? · Que a autorisação, este presente 
funesto dado uo antecessor do Sr. ministro da 
guerra para executar dentro em um anno, o 
possa ser feito dentro em 2 annos; e como de 
hora cm hora Deus melhora, e p~de ser desne
cessario · que se verifique o engajamento de 
estrangeiros, e póde ser que, depois deste espaço 
de tempo, se possa derrogar ·a lei. As nossas 
circumstancias muda.o. 

Disse-se que a medida é onerosa ; .o que a 
torna mais onerosa é o· ter ella de realisar-se 

· dentro de um anno, se maior espaço de tempo 
fôr concedido ; ·sendo maior o prazo, dentro do 
qual a despeza será feita, menos sensivel se 
tornará ; porque é sabido que ó sacrificio 
pecuniario é tanto maior, quanto menor é o 
espaço dentro do qual .deve ser feito. 

Esta emenda deve tambem socegar o animo 
daquelles senhores que tant.o temem as tropas 
estrangeiras pelo seu numero. As nossas 
circumstancias podem melhorar em breve ; 
_essas tropas não poderáõ vir todas ao mesmo 
tempo, até porque nao se póde desconhecer que, 
sendo grande o numero, mais fere P orgulho 
nacional ; e assim podem as nossas circu mslan
cias melhorar de modo que nao chegue a 
realisar-se a vinda senão de muito pequena 
parle desta tropa. Eis, senhores, porque eu voto 
pela emenda do senado. Eu creio que ~lia corrige 
a lei de 1888, e adoça osseus cffeitos. Talvez até 
que nem se verifique este engajamento, e que a 
face dos negocios políticos mude ; e enlãc, terá 
a assembléa. geral tempo de cassai·, de derogar 
essa lei. Se tratassemos hoje da bondade ou 
maldade do presente que se deu ao Sr. ex-mi
nistro da guerra, eu votaria contra ;. mas não se 
trata disto; a questão é muito diversa, e é se 
um ministro, que póde verificar dentro de um 
anno o engajamento de tres mil estrangeiros, 
deve ser aulorisado para o realisar em mais tem
po : pela parte pecnniaria já mo.strei que é mais 
su~ve, sendo concedidq maior espaço para ser a 
medida levada a effcito. Estes homens não têm 
de vir conjunctamente ; talvez pará o anqo seja 
desnecessarfo que venha.o todos e possamos 
tomar novas medidas. 

· Como entendo que a emenda nada mais faz 
do que corrigir um mal que já está feito, é este 
o motivo por que voto por ella. 
-· O Sr. ltezende não fallaria, principalmente 
depois que tomarão parte na discussão tantos e 
tão distinctos oradores, cujos talentos e conhe
cimentos muito respeito, se não ouvira· a retra
ctação que acaba de fazer o nobre senador que 
ha pouco fallou, que, a ser sym)?olica, não lhe 
teria feito tanta impressão ; mas tendo sido 
explicita e manifesta, o obriga a combater as 
razões que possao parecer mais fortes. 

· De lutlo quanto o Sr. Costa Ferreira expôz 
no seu discurso, a que o orador pr·e~tou bastante 
attenção, lhe parecia dever concluir-se que o 
nobre senador votava contra a emenda; achou-se 
porém enganado quando vio tirar uma conchtsão 
diamelralmeute opposfa. 

Como não_ pret~ndia fallar, não tomoq notas 
nas sessões passadas; limilar-se-ha portanto a 
responder a alguns dos argumentos que acabà 
de ouvir. · 

Crê que o Sr. Costa Ferreira se illude quando 
entende que a emenda modifica a disposição 
da le~ em vigor, pois que vai lhe dar mais vigor, 
facilitando o engajamento de forças estrangeiras 
.organisadas em corpos . excepcionaes, com 
disciplina, regulamento e vantagens differentes 
das tropas do paiz, o que necessariamente dará 
lugar a rivalidades e desordens, ao mesmo tempo 
que taes corpos na.o augmentaráõ as forças em
pregadas contra os r_ebeldes, porque, sendo 
batalhões mod~los, segnndo o que diz o Sr. 
ministro da guerra, se deve concluir que não 
irão para o campo, mas ficaráõ no Rio de 
J anei.1·0 para sel'Virem de mestres de recrutas. 

A circumslancia referida de que ha um 
governo que offerece esses corpos, é mais uma 
razllo para o orador votar· contra a emenda, 
pois que deste modo póde dar-se o caso de o 
governo do . Ba·azil se ver obrigado a conse1·var 
esses corpos, ainda quando na.ó queira, ou delles 
mais não ca1·eça. Cita para exemplo a conser
vatoria inglcza, que, lendo sido estabelecida pari.\ 
durar emquanto não houvesse um substituto 
so.lisfactorio, não póde ainda ser abolida, porque 
nunc:a chegará a época em que os inglezes 
considerem existir· este s11 bstilulo satisfa
clorio. Nem admitte o argumento de que 
não haverá administração nu Bruiil que aceite 
condições de outro governo, taes que possllo 
obl'igar a nação -brazileira a conservar tropa 
estrangeira, quando della nllo tiver mais neces
sidade: circumstancias urgentes e o medo 
mesmo, podel'á fazer com que a administração 
feche os olhos a esse inconveniente e aceite os 
corpos com todos os onus que se lhe queira 
impôr. Com tanto mais razão suppõe · que esta 
condição da conservação dos corpos estrangeiros 

_ por uqi. certo e determinado espaço de tempo 
::ierá imposta, - quanto em 1880 a camara 
mandou. dissolver os corpos estrangeiros. 

Ouvio na verdade na camara dos Srs. qepu- · 
tados a declaração feita pelo Sr. _ex-ministro da 
gllerra, de que ar.eitava a emenda com a 
condição de na.o ser obrigado a usar della, 
quando circumstancias imperiosas a isso o não 
impellissem. Mas que argumento se póde deduzir 
desta declaração_-a favor da emenda que se 
discute? Em primeiro lugar, se a medida 
é toda. fundada na necessidade do paiz, 
como suppôr que não. se fará uso della? E 
em segundo lugar, qu.ando se nllo faça uso 
da autorisação, nao será despendida a 
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sornma consignada para esta despeza? 
Não está o governo autol'isado para applicar a 
outros ramus de despeza as sommas que nllo 
forem despendidas ? E Mo resultará daqui ficar 
a nação "em esse dinheiro e sem forças estran
geiras, cavando-se desta arte cada vez mais o 
horroroso deficit das nossas finanças. 

NM sabe que força possa ler o argumento 
apresentado da existencia ele um deficit e da 
falta de credito na praça, para delle se concluir 
a necessidade da vinda de forcas estrangeiras. 
Não se fará cargo de refutar urn tal argumento. 
Mais util, mais vantajoso lhe pa1·ece que seria 
ao paiz, se, em lugar da força de tres mil estr_an
geiros, se mandassem vir tres mil familias para p · 
Pará ou outra. provincia do imperio, e se 
organisassem esses estrangeiros como milicianos 
·ou- guardas nacionaes brazileiras. Deste modo 
se obteria a duplicada vantagem de augmentar 
a força do paiz, e de augmentar lambem o 
numero de braços uteis e industriosos, o que 
nunca se· conseguirá com a vinda de tropas 
estrangeiras, porque é sabido que o homem 

l Ih •. 1 • • 

que gas ou os me ores mas ua sua ex1stencia 
em um genero de vida, difficilmente perde os 
habi~us a~quiridos e procura outros meios de 
su bs1stenc1a. 

Rebate como absurda a idéa de que o § 12 
do art. ló da constituição só diz respeito á 
passagem de forças estrangeiras, quer em "lei·ra, 
quer nos portos do B1·azil. Se esta intelligencia 
fosse verdadeira e genuína, o governo nllo 
careceria de nuto!'isai;110 para admitlir forças 
estrangeiras ao serviço do impel'io. 

Nunca lhe entrou na cabeça a s11pe:rioridade 
de tropus montadas em poll'os bravos sobre n 
cavallaria regulai· e bem disciplinada. Está 
persuadido de que em occasino de choque a 
cavallaria disciplinada ha de ler uma superiori· 
dade decidida. Posto julgue a guerra do Rio 
Grande especial, não c1·ê que torne inuleis ou 
resista a todos os meios empregados segundo os 
melhores conhecimentos e theorias estralegicas. 
Verdade é que no tempo de Luiz do Rego se 
notou grande differença na.marcha dos soldados 
brazileiros e portuguczes, não podendo estes àar 
um passo logo que ficava.o descalços; mas nem 
por isso quer que a nossa tropa nao ande 
calçaàa. 

N:10 lhe parece qu!:l do facto de termos em 
nosso serviço marinheiros estrangeiros se possa 
deduzir por analogia o aegumento de que 
devemos tambem admittir e:;Lraugeiros para as 
tropas de terra; primeiramente purgue está 
convencido de que temos muita gl•nte para a 
tropa de terra; e em seguudo lugar, quando 
servisse tal argumento, podia ser respondido 
com factos, g·ue bem prova.o o perigo de se 
admittirem marinheiros estrangeiros na esquadra 
do Brazil ; pois que foi necessario desem
barcar no .Pará, por insubordinada, a tripolaçllo 
que ia no brigue Caboclo ; e ninguem ii;;nora a 

tomada de nma emharcação nossa por um 
pirata á vista de um vaso de guerra em P<::rnam
buco, que o na.o i111pedio 1 porque estava tripolada 
com gente analoga; e ninguem ignora tambem 
a questão havida no Rio da P1·ata a respeito de 
uma presa tomada por urna corveta ingleza, ao 
que não se oppôz urna embarcação de gnena 
nossa, porque estava tripolada com inglezes, 
que não se batem contra ingleze:;;, Melhor lhe 
pareceria na verdade que o governo procurasse 
lançar mão para a nossa ma1·inha militar de 
muita gente indigena que vive nos bosques. 

Pouco fundada lhe parece a admiração que 
manifestou o Sr. Costa Ferreira de a maioria 
da camara dos Srs. deputados le1· votado pela 
medida no anno passado e impugnai-a hoje. A 
experiencia propria é ordinariamente a que 
melhor corrige e aconselha. O facto àe se não 
ter podido effectuar o engajamento autorisado, 
fornece argumento para r.ào votar mais por se
rnt'lhanlc rnE;dida. Accresce que as votações 
nen1 sem pi e são dirigidas pela intelligenc.:ia, ou 
pelas mais fortes razões : mais de uma vez 
acontece que impressões de momento movem a 
votar por uma medida, que depois a experiencia 
ensina a conhecer que é má, e que portanto é 
necessario rntrocedet·. 

O qlle tem de peculiar, de privativo a honra 
do Brazil, que a torne superior, 011 pelo menos 
differente da honra das nações frnnceza ou 
ingleza? A esla perg11nla do Sr. marquez de 
Barbacena julga o orndor devei· responder que, 
na sua opinino, a honra do Brnzil, co111paruda 
com a da França, tem muito de cspcciul, por
que, nl\o se solfl'eria que 11111 frnncrnz dissesse 
no meio de se11s noncidadnos: - Vos sois um 
povo imbcll1~, nno sois capazes de comhalor os 
vossos inimigos;-enlt·elanto que aqui se al'firmu 
que o Brnzil nt'lO tem povo propenso á 
guerra; expressno esta tanto mais injuriosa ao 
paiz, quanto desmentida pelos factos. Quem 
combateu pela independencia? Fora.o estran
geiros? Quem incurralou as tropas no Rio 
Grande e Montevidéo? Nao forao brazileiros? 
Quem os obrigou a tomar parte nesses perigos, 
a não set· o amor da patria e da independencia 
do seu paiz? Quem repellio os hollandezes de 
Pernambuco e da Bal,ia, e os francezes do Rio 
de Janeiro? Forão estrangeiros? Parece-lhe pois 
que proposições semelhantes são inexaclas, e só 
tendem a abafar o ardor militar que têm os 
brazi!eiros; a dar toda a importancia aos estran
geiros, para os introduzit· no Brazil, e a ferir o 
bl'io e homa nacional, que antes cumpre 
alimentar e promover. 

Reconhece na verdade que entre nós, como 
em todos os paizes (salvos os momentos de 
enthusia:.;;mo que se communica de uns para os 
outros com movimento electrico, e que fez que 
as tropas de Frederico II que tinhão chegado aos 
limites de Paris, fossem balid;;is por forças que 
os alliados dizião compostas de alf~iates e sapa, 
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teiros) ha pessoas que, podendo occnparem 
algum emprego da administri.lçào os seus filhos, 
nao os qnerern para soldados porque preferem 
uma vida no remanso da paz e cheia de com
modos: ás fadigas e privuções da guerra; mas 
está certo lambem de que se no Brazil se es
tabelecer uma legislaçãÔ qoe obl'igue a cada pai 
de familia que tiver dous filhos dar um ; e se 
derogat· a disposição quo faculta a qualq11e1· 
cidad10 o livrar-se do serviço dns armas pagando 
400$ (disposição contra a qual votou, e que 
considera urn meio de corrupçào), ao Brazil níl.O 
falta ráõ soldados. 

Um dos meios de haver bons soldados e 
officialidade 'briosa é tambem a observancia da. 
mais rigorosa disciplina; mas como esperar 
que ella se estabeleça, se o· governo, em lugar 
de fazer punir, despachou os officiaes de um 
batalhao que se rect1sai:ao a marchar para o sul? 
Como conseguil-o se se continuar a soffrer no 
sul homens suspeitos, só com o receio de que 
pãssem para os rebeldes ? Gomo conseguil=o 
deixando-se pl'esidentes dominar por ultra-lega· 
listas, a ponto de se verem na necessidade de 
mandar prender homens que pouco antes li11hao 
mandado soltar ? 

Se vissemos uma campanha na Europa no 
tempo de inverno, e as trop,i.s eurnpêas marchar 
sobre o gelo, nllo tendo vestual'io, nem sapatos, 
e St1Jeitos a todas privações, nao duvidariamos 
de que estes homens p1·od uzil'ião gnrndes l'C· 

sultados no sul, e não dil'iamos qué clles nno 
poderião soffrcr as privações e rigores do inverno 
no Hio Grande. A esta prnposiçào emitlida 
tnmbem (póur.o mais ou menos) pelo Sr. rnur
quez de Btll'bacena, responde o orador que o 
argumenlo nno serve. Se os franee:r.es ma rcharrto 
para os combates; se os francezcs movidos pcl,, 
amor dn patrin que arde ~m seus peitos em 
defesa daquella Fl'ança, pela qual pnlpitno 

sempre os seus corações; se os francezes mo
vidos por um lão hellosentimento de patriotismo, 
se sujeitarão a privações e fadigas quasi inven
civeis; como concluir dahi que empregassem 
os mesmos esforços, que fizessem os me~mos 
e::acrif:cios, quando combatessem a favor de outra 
nação que nao fosse a frartceza? 

Vota pois conlra a emenda, porque está 
persuadido de que o Brazil tem força sufficiente 
para bater as facções. 

Não lhe parece procedente o argumento de 
que nada se deve receiar de lilo diminuht força · 
estrangeira. Loucura íôra na verdade suppôr 
que ella pudesse conquistar o paiz; mas nem 
por is~o deixa de excitar o perigo de alguma 

· desordem. Nao se tem visto insubordinarem-se 
corpos por falta de raç:io, vit1ho, ou pa.o de tal 
qualidade? No principio deste anno chegara.o. a 
Pernambuco 17Q artistas ; e já foi preciso que 
o presidente da provincia os mandasse cercar 
por cem horn.em, municipaet), porque, tendo um 
delles sido preso por se ter embriagado; os 
oult·os quizera.o levuular-se, e quebrar o enga
,iumenlo: e se em lu~ar de 170 artistas fose.em 
170 soldados; não poderie haver dc1Turnu111enlo 
de sungue? . 

Voln portunlú conlrn a emendu. Nno cabe n 
pecha de imlJl'lles áq1wllcs quu co11cluiro.o n 
guerra de Pancllas sustenl11ndo-11 po1· uspaço tio 
mais de 2 annc,s sem u11xilio <·slr1111geil'O; nl\o 
·cube 1, pocltu ele i111helles no~ quu r•·~tabelcccl'no 
a ortll!m 110 P111·ii sem auxilio m1lra11g<.1i1•<t; nllo 
cube finnlmcnlo 11 peL'lw do imlwllus, o do nnn 
terem propensllo pnrn o comhnlc, l\ij lropm; quo 
ent1·111·no Ili\ cidudo dn Huhh,1 !ovando 1fo rojo 1\ 
ponln da lrnyonut1, lodot:1 os q110 i,;e lhos op
p111tl1!10; nno c11ho ll po1:hn d(1 imlwl\os, u nl\u 
propl'll:"108 1i~ Ul'llllliól nqnciios (Jllll pt•ltt!lll lLl'lllliS · 

pllra 11m1u1· o povo. A U11hín l,cnhn. de o fnzm•. 
A 's 2 horus o S1·. presidente lovunt.a a ses~no. 
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CAMAU.A DOS DEPUTADOS 

@e~são em. 9 de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

Su.MMARio.-Proposta do Sr. ministro dafazenda. 
-Requerimento do Sr. Ribe·iro de .Andrada, 
sobre devedores do estado. Discussao. 

As õ horas da tarde, fa:1.-se a chamada dos 

Srs. deputados, e logo que se reunem em 

numero legal, abre-se a sessa.o. 
Fallão com causa participada os Srs. Andréa, 

Encarnação, Cajueiro, Torreno, Monte, Cintl'a, 

José Gonçalves Martins, Galvão, Bustamante, 

Alcibiades, Pinto Coelho e Assis Mascarenhas ; 

e sem pa-rticipaçllo os Srs. Alencar, Cavalcanli 
de Albuquerque, Castro Silva, Maciel Monteiro, 
Francisco do Rego, Luiz Carlos, Lacerda, 

Sebasliao do Rego, Euslaqu io, Monlezu ma, 
Calmon, Barreto, Mende::; dos Santos, Joaquim 

Floriano e Dias de Toledo, 
O SR. PRESIDEN'l'E annuncia achar-se na sala 

immediata o Sr. ministro da fazenda, que é 

recebido com todi~s as formalidades do estylo ; e 

senta11do-se á direita do Sr. presidente, lê a 

seguinte proposl11: 
cc Augustos e dignissimos senhores represen

tantes da nuçllo : 
,, O minisll~rio que acabn de aceit:a· das mrios 

do 1·r.gentc, em nome <lo imperador o Sr. D. 
Pudro ll, a 11rdua mis~no de continuar no 

empenho da µaciflcuçao do imperio, assim como 
nao prclcuue esquivat··se a especie alguma de 
obriguç!l.o ou responsabili<latle, ussim lambem 
rmdu póde ou deve dissimulai· perunte o augusto 

co,·po df.l 1·epresentaçào nudonal. 
cc E' só uilsim que olh• deseja e espera con

seguir a sua honrosa e inleit·a coníla.nça. 
,, Pcit· isso, se111rnres1 cm1<1uanto po1· outras 

l'epurliçõl:'S se prcparão algumas duqucllas me
didus que as circumslaucias do µuiz ha muito 
tempo, e agora talvez nrnis do que nunca, impe

riosamente i-eclamr:to, eu venho, corno orgl'.lo de 
seus senlirnentos, mani(estar-vos o estado em 

que se ach,t o thesouro nacional e suas dcpen

dencias ; as dífficuldades que existem e que 

pmfom recrescer de um m-•mento para. 01Jlro; 

· assim como os meios que neste momento, e no 
decurso do anno, parecem capazes de mino

rai-as, senllo àe todo removêl-as. 
. cc Senhores, já em o dia 26 do passado 

11enhuma pt·oposta foi apresentada no tribunal 
do thesouro para desconto de ,bilhetes que para 

esse dia havia sido annunciado:O meu antecessor 

se vio na necessidade de distrahir da caixa 
dos fundos apµli ados á. illUOrlisação do pupcl· 

moeda a quantia Je 204:000$ pimi salvar o 

credito do thesouro, resgatando com ellcs 

bilhetes que por conseguinte devem ainda 

considet·ar-se nào pagos. Um 11ovo annuncío foi 
repetido para o dia 2 do corrente, e teve a 

mE:sma sorte que o primeiro, ficando o tbesouro 

enlt:egue ao simples recurso das entradas ordina
rias para occorrer a empenhos· extraordinarios. 

« Essas rendas, porém, sobrecarregadas de 
outras despezas, especialmente da guerra e 
marinha que não podem soff rer demora, nao 

podia.o bastar para pagar 300 contos de bilhetes 

que se vencião no dia 6 do corrente. Não era 

possível ao governo saccar sobre as provincias 

no estado da praça, nem quando o fosse havia 
dellas a esperar cousa alguma, porque, ber_n 

longe de teren~ e remetterem sobras, segundo 

as ordens anteriores, pedem supprimenlos, e até 

já têm deixado de pagar saques umas das 

outras, que devem ser objecto sag1·ado. 
« Nesta extremidade foi forçoso ao governo, 

para salvar o credito do thesouro, o negociar na 

praça 200:000$ sob1·e bilhdes com desconto de 

12 por cento ao anno, e 1/4 por cento de cor
retagem, não achando na occasião quem lhe 

quh:esse ou pudesse dar mais, nem quem por 
menos o fizesse. · 

cc A diversas causas tem sido altrib11ido um 
facto lãG inesperado, crendo uos achai-as nas 

duvidas suscitadas nesta casa a respeito do 

a1·ligo 18 da lei de 11 de Outubro de 1837 ; e 
outros no estado polilico e commercial, nllo só 

do imperio, como até da Europa. Que todas 

essas c2usas i:,odem ter inflnido, é para mim 
fóra de duvida; mas ou sejno as assignudas, ou 
outras quaesquer as productoras do phenomeno, 

é sempre evidente que o interesse do credito 
nacional exige que um semelhante E::slado de 
cousas desappareça quanto antes. 

cc Senhores, ulém das im1>ortantissirnas d<!s· 
pez,1s do município, o lhesum•o tum de pngnr 

no corrente mez em hillieles cm illi1los u l1!ll'm.1 

já. aceitas a quantia do 1,26!{:175$; o nus 
seguintes de Oulubl'O e Novcmhro, muis (fo 
2,000:000$, sem conlur os sm111cs das provincins, 
c1 ue ,Linda leu lino <lc sct• ap1·esr.rntudos. l~ como 

11n.o é de ct·er que cessem i111111etliatu1nc11te us 
cit-curnstnnc:ias da praça, e mcno::; 11110 deixem 
de repelir-se os factos que ngora lêm posto e111 

tlifficuldade o lhesouro, é m·idenle que maio1·cs 
dt!vern ser os embaraços em que póde achar-se 

de momento a momento, se nno l'ôr prompla· 
mente auxiliado pela assemblé.1 geral. 

« Em Londt·cs as nossas cousas não apresenta.o 
uni aspecto mais favoravel, porquanto, tendo de 
realisar-se alli, em Outnbro, a despeza de _e UH, 
663-1, apenas prnvavelmente podemos contar 

com a quantia de ;S 101.453.1 para fazer face a 

ella, de que resulta um deficit de ;t 99.100, como 

se mostra do documento n.1. A certeza que tem 
o thesonro do pagamento deste deficit repousa 

hoje nn hypolht:se d~ que a nova casa, a quem 
meu antecessor mandoi-1 propôr a .1gencia de 

nossos negoc.:ios financeil'os naquella praça, 

queira adiantar-nos a somma. de · .S 
146.000, e espere o seu etl. boh;o das remessas 
do ·Brnzil. Mas como isto é conting~nte, nada 
nos é licito affir1!lar c_om segurança a respeito 
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104 SESSÃO EXTRAORDlNARIA EM 9 DE SEtEMBRO DE 1839 

de tal pagamento, podendo até acontecer qhe 
um saque inesp'erado ponha o thesouro nos 
maiores- apuros. 

« Além destas difüculdades qüe reclam!lo 
nromptas providencias, a camara já está infor
~1ada pelo ministerio anterior do atrazado 
passivo que existe, e do qual elimino, na 
demonstração junta, aquella parte que me 
parece menos urgente. Elia está lambem 
informada pelo governo e pela commissão de 
orçamento desta casa do deficit. que se verifica 
na lei de orçamento do anno corrente, ao que 
tudo accrescem os novos pedidos dos Srs. 
ministros do imperio, justiça e marinha. Elia 
verá dos documentos juntos que o deficit total 
e.leste anno se. eleva a 9,000:000$, que nem 
podem expirar pelo produclo de no\•as impo· 
siçõest bem àifliceis nas circumstancias, nem 
extinguir-se pelo effeito de alguma economia, 
meio que o governo muito approva, e de que 
na.o deixará de servir-se em tempo opportu110. 

<< Senhores, no estado em que se acha.o as 
cousas no nosso paiz, grande seria a respon
sabilidade do governo não só perante a lei, 
como lambem perante a opinião do paiz, se nao 
viesse patenteai· tudo aos olhos da nação, se 
recuasse aàianle de qualquer medida capaz de. 
vencer o mal ao menos no momento ; por isso 
cheio de confiança na vossa coacljuvaçno, l'ecebi 
ordem do r~gente, em nome do imperador, para 
vir fazer.vos a seguinte proposla: · 

cc A rt. 1.'' Para supprir o deficit do anno 
financeiro corren le, o governo fica au to1·isado : 

cc l." A app1icar ás suas dcspezns o producto 
da renda applicada á amorlisi:u;ão do papel• 
moeda; suspendendo a queima do m1isrno 
ordenada pela lei de 11 de Outubro de 1837, 
arts. 3\ 4º e 5°. 

ii 2.º A antecipar sobre a differença entre o 
antigo e o novo direito dos vinhos estabelecido 
pelo decreto de .6 de Maio de 1839 até a quantia 
de 2r500 · contos em billwles do thesouro 
nacional, que venceráo o premio que nàO 
exceda de 6 por cento ao anno, com prazo certo 
de p;1gamento, ou sem clle. · 

e, 3.0 A contrahir dentro ou fóra do paiz um 
emprestimo em apoiices ( que poderá lambem 
ser antecipado em parle, segundo as exigencias 
do serviço, por meio de bilhetes, na fórma 
acima indicada) até a quantia de .5,000 conlos. 

,e Art. 2.º Tanto uns como outros bilhetes 
poderáa ser aceitos nas r~parlições publicas 
fiscaes, na pl'opor\ill.O que o governo cnlcndm· 
conv,miente, e com abalimenlo do premio cor· 
respondente a suas da.lus. 

« Art. 3.º E$les bilht!Les serao resgatados pelo 
prnducto da renda e empreslimo que lhes fica 
consignado, e nllo só estes, como os que enirarem 
no lhesouro pol' conla de qualquer pagamento 
serão queimados na caixa da amortisaçtw,.na 
fórma da lei de 11 de Outubro de 1837, 

podendo pot·ém o governo· substituir por antros 
os que nao fôrem detiniliv.1 mente resgatados. 

,e Rio de Jan<:'iro,· 6 de Setembro de 1839.
:Manoel Alves Branco·,>. 4 

ATRAZADO JÁ DEMONSTRADO, E CUJO PAGAlll:ENTO 

É URGENTE 

Na repartiçn.o da 
marinha :.......... 435:92fi$928 
» da guerra....... 372:131$612 
>> <lo imperio..... 259:920$881 
» do Lhesouro ... 2,385:000$000 

Deficit approxi
mado no anno 
co rr ente, já 
demooslraào no 
parecer da com
missão de 9 de 
Agosto de. 1839. 

Em diversos mi-

3,452:978$421 

nisterios ............ 2,308: 141$604 
No minislerio da 

marinha............ 449:621$500 
" da guerra ....... 1,821:970$749 
n do impel'io ... ~. 92:77 4$960 

Deficil não con
tem p 1 a d o no 
ministerio d a 
1imerra Dela com
tnissa.o·dc fazen· 
da dn cumura 
dos Srs. depu· 
lados. · 

Engajamentó e 
lransp01·te d e 

4,672:508$818 

estrangeiros...... 300:000$000 
Novas requisições 

para o serviço do 
anno. 

Pelo m·inisterio 
da justiça, com-
pra d'annas ....... 40:000$000 

Idem da marinha, · 
compra de em· 
barcações ......... 530 :000$000 

570:000$000 

8,9fl5:487$234 

N. 1 - Denwnst·ração do dejfoit p-i·esumi-vel em 
Londres e1n o lº àe Outubro. do corrente anno 
de 1839. 

Segundo a ultima 
conta corrente 
existente no the
souro (a do quar-
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StSSÂO EXTRAORDINARIA EM 9 DE SETEMBRO DE 1839 105 

tel · de Abril a 
Junho), era o 
saldo a favor do 
thesouro de ...... 

R e e e b e r ã o os 
agentes no lº de 
Julho a impor
tancia do 5º e 
ultimo paga
mento do em
p r estimo de 
1838 ................. . 

Existia em 3 de 
,Julho, conforme 
o esboço d os 
agentes, em 
generos em ser .. 

Em .t 5.000 de 
. apoiices do em
preslimo hl'ar.i
leiro que existem 
ern cnuçD.o em 
seu poder ....... , .. 

O que dá, mnn 
ex 1etonc 1n cm 
LomlroRcm :l,to 
etilo ,lulho llll ..... 

Dn 'l'IBI hn R ele, 
dmm o sC'guinlo: 

Importnncin ti u 
diVCl'SOS png l\ • 

mcnlos cliplo
mnlicos feitos do 
lº nlé 3 do dilo 
Julho, ............... . 

Por orçamento: 
Idem da amorli
s a ç 11 o do em
prestimo · portu
guez .t 12.500, 
resto do 2º :::e
mestre de 1838 
e ;t 25.000 do 
lº de 1839 a 
75 o/º ............ .. 

· Idem do resto dos 
pagamentos di
plomaticos no 3º 
quartel ............. . 

Idem de ditos no 
4º quartel.. ........ 

Idem de diversas 
despezas, a sa-

TOMO UI 

l 43.737 -1 

31.631- -
~ 75.368 -1 

22.585 -J>-

8.fiOO -»-

20.085- -

101.41>3 - -

10.307.13 - 1 

28.125. -;>-

2.338. 4. 2 

6.0°'1. 7. 6 

ber: remessa de 
notas, li v r o s, 
armamento, etc. 6.000 -,>-

Positivo. 
Idem deum saque 
do thesouro so-
bre os agentes.... 26.666.13. 4 

Idem dos divi
dendos de em
p r estimo s 
brazileiros e rn 
Outubro............ 112.111. 2. -

---------
191.553 -1 

Deficit provavei 
no mez de Outu
bro do corrente . ,S 90.100--

N. B. A este deficit no 1 ° de Outubro terá 
<le juntar-se em o lº de Dezembro mais .t 
24.038.14 do dividendo do emprestimo portu
guez que se vence nesta data, além de oufras 
pequenas <lêspezns occurrentes que poderemos 
orçar cm E, 2.861.6, o que augmenta o deficit 
cm o mez de Dezembro de ;C 26.900, elevan
do-o nesta época a .t 117.000. 

Contadoria geral de revisllo, 4 de Setembro 
de 1839. - O encal'regado das contas de 
Londres, Antonio Nic()[áo Tolentino. 

u lllm. e Exm. Sr. - Tendo a solicitude do 
corpo legislativo correspondido ás previsões do 
,zoverno. hnbilitando-o com os fundos necessarios 
rcompra de armamento da guardn nacional no 
corrente anno financeiro, acontece que as vistas 
do governo ácerca do objecto tenhno sido alte
radas depois dos ullimos successos infelizmente 
occorridos nas provincias de Santa Catharina, 
Maranliao, e mesmo em razao de novas neces
sidades accrescidas na provincia do Piauhy, e 
algumas outras; e sendo indispensavel a compra 
de seis a sete mil armas, que se remellllo quanto 
antes ás provincias, na raznu da maior neces
sidade da guarda nacional em cada urna dellas, 
não posso dispensar-me de rogar a V. Ex. que, 
aproveitando a occasi/lo de pedir um credito ao 
poder legislativo, se digne addicionar-lhe a 
somma de quarenta contos de réis, para ter a ap
piicação que fica exposta. Não é seguramente 
com os fundos decretados, e mais o credito que 
indico, que a guarda nacional em todo 9 imperio 
poderá obte1· um completo armamento ; .mas é 
sem dnvidn com elles que se poderá snt1sfazer 
a mn(or urgen~ia do serviço nas acluaes circum· 
stnnc1ns do paiz. 

e< Deus guarde a V.Ex. Paço, em 4 de Setembro 
de 1839. - Francisco Ramiro de Assis Coelho. 
- Sr. Manoel Alves Branco. 

{( Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos de V. Ex. 
14 
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106 SESSÃO EXTf-tAORDINARIA fi.:M 9 DE SETEMBRO DE lb3!J 

cópias de algum as :equisições q~e ~êm si~o fei~as 
ao governo de IJ!mtas das provmc1as do 1mper10, 
afim de que V. Ex. seja habilitado a demonstrar 
o credito de quarenta contos de réis indispensavel 
ao ministerio da justiça, para o fim de armar 
presentemente a guarda nacionai. 

<< Deus guarde a V.Ex. Paço,em 4 de Setembro 
de 1839. - Francfaco Ramiro de Assis Coelho. 
-Sr. Manoel Alves Branco. 

Oalculo das despezas a fazer-se no corrente anno 
,.. . . - --" ') ,. J7,nanceiro com os navios armaaos, e ouiras, a 
mb~: · 

A impnrhrnP.i!'.-1 ·,b 11iffPrPnç::i Pnfrp 

a quantia decretada para as des
pezas com 3,000 praças dos 
navios armados no correnteanno 
financeiro, e a correspondente a 
4.,500 praças ............................. . 

Idem para despezas extraordi
narías e imprevistas, como seja.o 
compras de ernbarcaçOes, tanto 
nesta côrle, como nas provincias 
do Rio Grande, Santa Catharina 
e MaranbAO, e com fretamentos, 
agios e premios que poss!lo oc-
correr .. , .. , ................................ , .. 

Jdem para a compra, ou fabrico 
de 4 barcos de vnpôr·, do força 
de 80 a 120 cavallos, calculadas 
a 100:000$ cada urna .............. . 

449:621$500 

130:000$000 

400:000$000 

Rs. 979:021$500 

Contadoria da marinha, 22 de Agosto de 
1839. - Assignado: o primeiro escripturario, 
sen·indo de contador, Domin,qos Rodrigues 
de Moitra. 

Conc1uida 'a leitura, diz o Sr. presidente que 
a proposta será tomada na devida consideraç:i.o. 

O Sr. ministro retira-se com a mesma 
formalidade com que ,entrou. 

A proposta é rcmettida á 3° commissão de 
fazenda e l" commissão do orçamento da fa
zenda. 

0 Sr. Ribeiro de Andra.da. pede a palavra 
para mandar um requerimento á mesa. Trata-se 
de um credito, e quando se trata de um ob,ieclo 
desln nalureza, é p1·eciso que a camarn seja hem 
informada. Queria pois . que se mnndusso o 
nome dos devedores d9 estado, po,·qnc isto póde 
muito encaminhar o pensamento da commissa.o, 
mostrar que na.o estamos en1 tão más circum
stancias como se julga. 

E' apoiado o seguinte requerimento : 

cc R.eq.ueiro que se peça ao governo com · 
urgencia uma lista dos devedores do estado, 
com a declaração dos seus nomes, e da somma 
que ç~da um deve, -

cc Paço da camara, 9 de Setembro de 1839. 
-Ribeiro de An.dradq,. >1 

O Sr. Vianna nota que o que deseja saber o 
Sr. Ribeiro de Andrada 1 póde sabei-o pelos 
balanços que se estão imprimindo e que devem 
estar promptos amanhã ou depois. Ignora-se se 
poderáõ apresentar essas listas com a especi
ficação necessaria, e que tempo não se levaria a 
promptifical-as, pois· que é· preciso inscrever 
mais de sete mil nomes ; o que levará demora 
mui prejudicial, quando as providencias que se 
exigem são urgentes. N:10 duvidará votar- pelo 
requerimento do nobre deputado se elle ·annuir 
em que se apresente essa relaçao em qualquer 
outra occasião, pois que para esta duvida que 
venha a tempo. 

O Sr. Ribeiro de Andra.da. observa aue na.o 
faz depender desta relaçao o parecer da com
missllo, e nem quer tambem uma lista exacta. 
Ha uma grande multidão de devedores, e muitos 
muit_o capazes de pagar. Tudo que der o 
thesouro serve ; e isto é bom para o estado, 
porque os seus credores verao que elle tem 
muito dinheiro. 

O Sr. Marinho apoia o requerimento. A 
camara conhecerá que as urgencias do thesouro 
são e.a usadas pelo· mesmo thesouro. A divida da 
provincia de Minas monta talvez á somma de 
4,000 contos; e esses 4,000 contos esUto em 
m!los de pessoas colossaes, e que, por isso 
mesmo que sao ricas, não são incommodadas, 
nem o ser[lo, e nem isto se acabará. O governo 
aggrava ainda mais os males pub1icos, e apa
drinha a dilapidadores, a prevaricadores .... 

O SR. MouRA MAGALHÃES (com i1·onia) :
Como ao Bicalho? ... 

O $R. MARINHO: - Sim, Sr. deputado ; 
como ao Bicalho. 

O orador vota pelo requerimento; pois que 
conta que com estas informações se venha a 
conhecer que o thesouro. tem dinheiro de sobra. 

O ·sr. Carneiro da Cunha mostra que n!lo é 
só o governo que é culpado dos abusos de que 
se queixou o precedente orador. Vota a favor 
do requerimento. 

0 Sr. Carneiro Leão : - Desejaria que ao 
rtquerimento do'nob1·e deputado se accrescen
lasse a data em que forno conlrnhidas essas 
dividns do Minn1:1, pnru 011tna n c1unari\ reco- . 
nhcccr que cs~n dividi\ 1.fo 4,000 contoa nno foi 
contrnhid11 do l O do Sl!lomhro pnm cá, nrns t1lm 
que é muilo u11liga1 o que lol'lll\ uh1dn 1111\iH 
difücil a sua cobrança. 

E' apoiado o seguinte additamenlo : 
« Peção-se tambem informações ao governo : 

1º, sobre as datas em que fora.o contrahidas as 
dividas, especialmente as da provincia de Minas ; 
2\ que quantias se arrecadarão dessa divida 
activa na rrovincia de Minas desd~ 12 de Outubro 
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SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 9 DE SETEMBRO OE 1839 107 

de 1835 alé 19 de Setembro, de 1837, e quanto 
l; _ 1 1 l -1 _, t I r • ,r"y • aesrn umma uata :ue ao presente. - t_;arneiro 

Leão.» 

O Srs. Nunes :Machado e Andradai Machado 
fazem algumas observações que não pudemos 
escrever por set· noite e não termos luz. 

O Sr. Paula Cand.ido vota pelo requetimento, 
e lambem pelo additarnento . propos.to pelo Sr. 
Honorio, n!io porque elle tenda, como ben1 
explicou o seu autor, a justificar a administração 
de 19 de Setembro, que o o~ador nl!.o quer 
defender, mas cujos principias se ufana de ter 
sustentado, porque acredita que batidos e reba
tidos, sào essenciaimente constítucionaes .... 

O SR. C'TTONI: - Forao princípios qoe trou
xer!io o deficit actual de 9,000 contos. 

O SR. PAULA CANDIDO deixa que acredite 
quem quizer que este deficit datou da ad lllinis
tração de 19 de Setembro : o orador o nao 
acredita. 

Continuando no assumpto interrompido, 
declara que vota pelo requerimento e addita
mento, nllo porque se diri,ja a justificar a 
administração de 19 de Setembro, mas porque 
está convencido de que o deficit que apparece, 
e a proposta que acaba de ser presente á casa, 
é a essencia das cousas, e não nasce de faltas 
commettidas pela administraçl1o ele Setembro. 
Está convencido com Montesquien, de que a lei 
nao serve sena.o para exprimir, e não paru crear 
as necessidades do povo: se uma lei fôr contra 
as necessidades do povo, ella ha de fraquear. E1 

por is;;o que a arrecadaça.o nào póde ler lugar 
em toda a sua plenitude, porque ella não está 
muiio conforme com grande parte do Brnzil. 

l\foito desejaria que na província. de Minas 
houvesse riquíssimos proprietarios, corno se 
disse na casa: o orador se vê, desgraçadamente, 
na obrigaçilo de declarar que a sua prvincia não 
tem muitos proprietarios riquíssimos; como 
porém de algum modo lhe pareceu querer-se 
lançar o desar sobre alguns proprietarios de 
Minas, julga dever tomar a sua defeza. 

O SR. MARINHO : - Não se accusa aos 
proprietarios, mas ao prevaricadol'. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Accuse quem é. 
O SR. MARINHO,: - E' Bicalho. 

o SR. CARNEIRO LEÃO:_,,.. Vá dizer isto lá 
fóra, aonde eJ1e tem direito de o accusar. 

O Sn. MAmNuo : - Hei de dizel-o aqui, 
porque sou deputado. 

O Sn. C:AnN~lllo L1cj~11: ·- Sim, n1111i, porque 
osl1\ coberto eum n i11vlol11hilid11ilo, 

O Sn, PA111,A CANumn 11011111111n, nth·lh11l11do 
n fnllll de cobl'íln~11 d1\ dividi, 1111tiv111m provl1111i11 
de Minas Ger11es ó. impossihilid,1tlo om <1110 011l1\n 
muitos fazendeit·os de a pngnt· som f1onrom 
inteiramente arruinados e reduzidos á extremo 

miseria; e tambem á falta de instrucção e 
erlucação constituciona1, que são as ra,izes dessa 
arvore chamada da liberdade. Declara que estas 
idéas não s~o suas, mas do grande dep'ltado 
Emile Girardin da camara frnnceza.( Votos,votos.) 
Uma das necessidades que o paiz reclama, lhe 
parece ser que os legisladores pesem bem os 
impostos, distribuindo-os na razão da possibi~ 
}idade e teres dos contribuintes; e lambem que, 
quando a camara vota uma despeza, estabeleça 
para ella uma receita equivalente (apoiados), 
arri piando da carreira até hoje !:eguida de se 
votar uma receita de 15 mil contos; excedendo 
a despeza muito desta somma. 

O Sr. Limpo de Abreu: -Creio que ninguem 
pletêa hoje aqui a causa, nem a politica da 
!lrlmini-:lr::iç!ln rlP 19 tlP. SP.fP.mhrn; o nohre 
deputado, portanto, da província de Minas Geraes 
quiz oiTiciosamenle tomar a defesa dessa 
administraçl1o ... 

O SR. HoNORIO: - Parece que me é licito. 
O SR. LnrPo: - ... a quem não se fez accu

saçllo alguma. 
Trata-se de um requerimento em que o 

nobre deputado pela provincia de S. Paulo pede 
uma relaçao dos devedores da fazenda publica, 
com declaraçao da quantia de seus dcbitos, 
e nome dos devedores. Na.o tendo havido pessoa 
alguma que impugnasse até agora este requeri
mento, eu creio que o que resta ú camara 
unicamente é votae por elle. 

O nobre deputado pela provincia de Minas 
offorcceu um additamento a este requerimento : 
consiste elle em que se declarem •as épocas e 
os annos a que pedence cada divida, cuja 
relação se nos deve apresentar, com especiali
dade a divida concernente á provincia de Minas 
Geraes. Ora, sobre isto é (]Ue eu pedi a palavra 
para fazer uma censura á n<lministração. Se bem 
me recordo, outro nobre deputado pela provincia 
de Minas, pretendendo justificar o actual presi
dente daquella provincia, fez um requerimento 
pedindo ao governo certos esclarecimentos a 
respeito da divida activa dessa provincia; nessa 
occasia.o eu fiz um additamento: mas ha talvez 
mais de 3 mezes (foi feito no principio da 
sessàO ), e o thesouro ainda não achou occasi!l.o 
de fornecer as informaçaes que então se pedirão, 
e que aliás não são lão difficeis, que não se 
pudessem dar em 3 rnezes. A' vista disto que 
esperanças .podemos nós ter de que a adminis
tração nos dê as in(ormações que pedctn os 
nobrtJs deputados .pelas pro,·incias de S. Paulo e 
de Minns Geraes? Senho,·cs, ntlO contemos com 
infornrnçocs rio lhüso11ro 1 que possno esclarecer-
11ns sobre estn 011 q1111lq11er oull'I\ proposta que 
1m 110H fn~" po1.U11do-1rn•no~ dinheiro. Eu tenho 
11lruito de ur1111winr oata proposiçno 1 por isso c1uo 
eo 1'11111ln 0111 1'111:lnli o 1n·nvn1,11 que osUlo e d1ivcm 
rndnr prnt1llnloR 1\ 1111Hl10l'i1\ clns nohros deputados. 
Se nlgmnmlil inforrn11çõcs vit·rno ,i camnm, ellas 
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são tão incuriaes, que não· dão esclarecimento 
· algum para se poder tomar uma deliberação a 
respeilo. Portanto, Sr. presidente, eu o que 
entendo é que se deve sim votar pelo requeri
mento e additamento, mas que se deve ·igual
mente tomar nota da ·declaração official feita 

· pelo nobre contador geral do thes~uro, que nos 
communica que a divida activa. do thesouro 
monta a mais de 7 mil contos de réis. 

O SR. VIANNA : - Liquidada. 
O Sa. L1MPO : - Se se pudesse tomar uma 

nota na acta ..... 
O Sa. V1ANNÃ: -Não precisa: 
O Sa. LIMPO : - ..... de que temos uma 

divida activa liquidada que 7 mil e tantos contos 
de réis ... é ! já um grande recurso que nós 
temos para supprir o deficit (apoiados ironicos: 
risadas) que acaba de ser apresentado á camara. 

Eu não sei portanto, Sr. presidente, se V. Ex. 
me permiltirá que eu faça um requerimento, 
afim de que se tome nota desta _declaração 
official feita pelo Sr. contador geral do thesouro. 

O SÍt. V1ANNA: - Faça o que quizer. 
O SR. LIMPO: - ••••• para que a todo tempo 

se não diga que foi proposição que escapou na 
discussão. 

O Sa.VIANNA:-Não, senhor: está no balanço. 
O SR. LIMPO: - Se está no balanço, como 

é provavel que a discussão da proposta não 
preceda á apresent~ção elo balanço, desistirei do
requerimento para que se tome esta nota. 

Por occasião de o nobre deputado por Minas 
(o Sr. Honorio) declarar que a divida activa 
naquella provjncia montava ~ 4 mil contos de 
réis, eJle quiz tomar tambem a defeza dos offi
ciaes de fazenda da thesoura1'Ía daquella pro
vincia. A defeza Ceita pelo nobre deputado me 
pareceu tal qual se devia esperar, para que não 
pudesse haver alguma desconfiança a respeito 
da boa fiscalisaçno na nrrecadafvno das rendas 
publicas naquella provincia. O que disse o 
nobre deputado ? Que a má arrecadação não se 
podia unicamente attribuir ao actual inspector, 
e presidente daquelia provincia, mas que o mal 
vinha de mais longe. Ora, pergunto' eu : - Por
que o mal vem de mais longe, segue-se que o 
ach1al inspector e presidente fiscalisão como 
devem a arrecadação das rendas publicas ? 
(Apoiados.) O que eu concluo das express0es do 
nobre deputado, quando sejão verdadeiras, é a 
confissão explicita de que máas administradores 
são tanto o inspector da thesouraria de .... 

O Sa. H0Noa10: - O Sr. Limpo fez a mesma 
CQ.USa. 

O Sa. LIMPO : - .... Minas Geraes, como o 
actual presidente. · 

O SR. HoNORro : - E tamhem o pre:;idente 
que servio em 1824. 

O Sn. LIMPO : - Como ? ( O Sr. Honorio 
repete.) ·Porque continua.o na mesma marcha, 
fiscalisando mal as rendas publicas. 

Eu não pretendo justificar a conducla das 
administrações que precêderão aquellas que 
hoje existem, ou seja na thesouraria, ou seja 
na presidencia da provincia ; porque, a fallal' a 
verdade, eu ·mesmo não acho muito que louvar 
na minha administração ...... 

O Sa. H0No1uo : - Ah ! Apoiado. 
. O SR, LtMPO: - E se não achtl muito que 

louvar na minha administração quand~ presi- · 
dente de Minas, que muito seria que censurasse 
a administração das outras autoridades que me 
succederão ? Màs eu não a censuro. Quando eu 
fui despachado para a presidencia da provincia 
de Minas -(talvez haja na casa quem se lembre 
disto) eu disse que,julgando-me pouco apto para 
exercer a presidericia em qualquer provincia, 
aquella, aonde em minha opinião podia eu 
prestar serviços menos importantes, era jus
tamente a de Minas Geraes. Não obstante esta 
minha franca declaração,aceitei esta presidencia, 
fiz este sacrificio a qu·em instou commigo. 

Portanto a p:-oposição enunciada pelo nobre 
deputado pela província de Minas, proposição 

· de que eu tambem tomo nota, implica uma 
confiss&o expressa feita pelo nohre deputa~o ..... 

O Sa. HoNORIO: - Não sou apto para 
confessar, porque não sou accusado. 

. O Sa.. Li111Po: - .... implica uma confissão 
expressa de que (votos votos) tanto o actual 
presidente de Minas, como o inspector da the
souraria, são máos administradores. Eu 
comtudo, declaro á camara que não aceito a 
confissão. 

O Sa. HoNORIO : - Toma nota, e não aceita! ! 
O Sa. L1111Po: -Declaro porém á camara 

que não aceito a confissão feita pelo Sr. 
deputado. Espero pelas informações pedidas 
pelo illustre deputado, e ha muito mais tempo 
pedidas por mim, para poder antes de terminada 
esta sessl\o emittir um juizo seguro e imparcial 
áccrc11 dnqucllas duas adminislraçoes. Na.o 
espero porém poder conseguir este meu desejo, 
porque é muito provavel que o lheso·uro nllo 
ache meios, nem ocr.nsiao de noH ministrar estas 
informações, nem nenhumas outras mais quo 
possllo provar aos representantes da nnçao quo 
o thesouro tem em si mesmo recursos pnrn oc
correr !1 esse deficit sem que seja necessnrio 
onerar a nação com divida, além da que sobre 
ella carrega, com mais 12 ou 15 mil contos 
de réis. · · · 

o·sr. Alvares Macha.do não fallaria, se não 
tivess~ de offerecer um additamento ao reque
rimento do Sr. 'Ribeiro de Andrada. Mas j~ que 
tomou a palavra, não póde deixar de dizer que 
vê com magua que.. os Srs. deputados estão 
imp\lssibilitados de fazer qualquer censura ao 
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SESSÃO EXTRAORDINARIA EM O DE SETEMBRO DE 1830 100 · 

governo, pois que mesmo não se designando a 
âdministraçs.o de 19 de Setembro basta que se 
diga que o governo nao tem sid~ fiscalisador 
que tem sido desleixado, para haver immedia~ 
tamente quen1 ton1e a peito a adn1ini~tração de 
19 de Setembro, por se entender que se vai 
vulnerar essa administração, e fazer uma defeza . ' que mmtas vezes aparla a camara chquelle 
socego e tranquil!idade . que deve presidir ás 
sua~ déliber~ç~es. Nem agora~ nen? depois que 
cah10 a admm1straçl'io de 19 de Setembro, e foi 
discutido o voto de graças, têm sido · feitas 
censuras á administração de 19 de Setembro .... 

O SR. HoNoRro: - Que esquecimento!! 
O SR. ALVARES MACHADO : - ..... antes pelo 

contrario os membros da camara, que fazia.o 
l"U''\.n.l"'\O-~nf\n llo l'.lt:'ICl<".l o.rlm;n~ f P\ f°' •r f l U)JtJV~l'(Cl-U Q. ~Y.:'IG\. Q.LUJ..llJ..llsl,raçClo, 1..em man1Les-.aao 

o desejo de cooperar com aquelles senhores que 
a defendi ão, como amigos, para_ promover a paz 
do imperio e a tranquillidade publica; porque 
estilo persuadidos de que os membros que forao 
da administraçll.o de 19 de Setembro têm 
bastante cabedal scientifico e amo!' da patria1 

para concorrerem para o bem e salvaçao do 
palZ. 

Considerando perto a voragem das nossas 
finanças, que assusta aos Srs. deputados, porque 
se vêm chegados á borda della, o orador deseja 
fornecer á commissM, qllanto estiver da sua 
parte, todos os esclarecimentos que se possão 
obter. Para este fim lern bra-se de fazer um 
additamento ao reqüerimento uo Sr. Ribeiro de 
Andrada para que se exija uma relaç1l.O das 
pessoas que têm dinheiros pertencentes ao cofre 
dos orplia.os, e a importancia dessas quantias, 
principalmente da côrte do Rio de Janeiro; 
porque, tendo particulares somrnas muito avul
tadas pertencentes a este cofre, a baixo juro, 
segundo se lhe assegum, blvez se entenda q11e 
faça conta ao paiz, em vez de conlrahir um 
empreslimo dentro ou fóra do imperio com 
grandes premias, tomar por emprestimo eslas 
som mas do cofre dos Ol'phãos. NàO declara a sua 
opinino a respeito da conveniencia ou na.o coo-

. veniencia desta medida, mas á vista das urgen
cias do thesouro, parece-lhe necessario que 
venha esta relaçao, para que a com missão tenha 
presente todos os esclarecimentos de que. p~de 
carecer. 

Offerece a seguinte emenda, que é apoiada : 
« Q11e o governo informe o dinheiro existente 

no cofre dos orphnos do municipio do Rio de 
.Tnnei1·0, u nos da provincia, assim como uma 
1·01119110 nominnl das pessoas, que lôm tomario 
dinheh·o cmpro1dndo dos roforhloR (!Ol'ros c:orn 
dcclo.rnçr.o dns qunnllus rl1uluH á ,111il" unrn 
dcllus, o ns co11ifi~iô1Jli, nom 'I"" l'o,·no lu11w1l11H, 

cc Paço d11 011m111·n tlol'i 1lop11l11dn111 11,1 a;11a;i;n11 
do dia O de Solcmhro ai h1r1lo, - A (t,,u•tJH 
Macha.do. » 

O Sr, Gon9alves Martins cntomto que, loudo 

tido lugar a presente sessao para ser recebida a 
proposta do governo, a questão não póde 
continuar, e por isso pede o seu adiamento. 

O adiamento não é apoiado._ 

O Sr. Torre~ e~tende ser conveniente que se 
approve a primeira parte, pelo menos, da 
emenda do Sr. Honorio t:m additamento ao 
_,__, ___ :,,,M.'.,~ ~~ i;::!_ o•i,.' • ,l ,\ ,l • ,l 
n:4ut:lllUt:allU uu ,.:H. uiuí~ii'O ue tiüuraua por-
que a lista nominal dos devedores da f;zenda 
p_o~~o poderei ~sclarecer a camara sobre a pos
s1bü1dade de tirar dessa divida recursos para 
occorrer ás necessidades do paiz1 se não se puder 
avaliar a probabilidade de a cobrar, e dentro do 
corr"!nle anno financeiro; sabendo-se os annos 
em que foi contrahida. ; porque se ella dala de 
20, 30 .º!J 40 annos, fac.il será concluir a pouca 
probabilidade della se cobrar. Se se reflectir 
que esta divida é muito remota, e qlle a provincia 
de Minas tem tido administradores tiio habeis 
como o Sr. Limpo de Abreu, que certamente 
empregaria todos os seus esforços para cobrar 
a divida, e nao desprezaria um recurso do qual 
a naç1lo podia til'ar tantos meios, e que apezar 
das luzes, esclarecido zelo e boa vontade de;;te 
nobre deputado, ella na.o pôde ser cobrada ; 
parece-lhe poder concluir deste facto que é 
impossível, ou pelo menos difficilimo, effecluar 
esta cobrança ; e tainbern que o actual presidente 
e inspector da thesourar ia não sao rn.o deleixados, 
ou mesmo pt'evaricadores, como se tem avan
çado. 

Nao entrará no exame se os 9 mil contos que 
o Sr. minístro da fazenda veio pedir á camara 
são o resultado dos princi pios da administração 
de 19 de Setembro, como asseverou um Sr. 
deputado por Minas em um parte. O Sr. Ottoni 
é tão entendido nestas materias, sabe tao Iogi· 
camente deduzir dos principias dessa adrninis
traç~o todas as consequencias que nelles se 
conté~n, que o orador está certo de que em 
occas1ao opportuna mostrará á camara a verdade 
desta proposição, e enta.o póde ser que o orador 
lambem diga alguma cousa. , 

Desejaria qtie tambem passasse a segunda 
parte da emenda do Sr. Honorio para se 
conhecer se a administraçao· de 12 de Outubro 
pôde fazer mais milagL·es sobre a cobrança da 
divida de Minas do que a de 19 de Setembro , 

: não insiste porém tanto na approvação da 
segunda corno da primeira parte. 

O SR. NuNES ·MACHADO offerece a.seguinte 
emenda, que é apoiada: . 

« Mandando cada um desses esclarecimentos 
á medida que se fôrem apromptando. » 

O Sr, Ottoni: - Ao ouvir fallar o nobre 
1fop11l111ln q11n mo pr0<icl10111 ou entendi qne já 
m1l11vn 1.1m 1Jll:!nust11ln 11 proponh, do erudito rtr. 
U mil 1111111m, 11110 1111111111 110 po11ir o miniidt•o da 
1'11iu1111t11 l1 11110 t11111l11,1m unmlmtliln util11 propo1d1, 
,mm Ili rnin,,1:1 11110 prnluril\11 i-tur t111h111i11l111t·ud1u1 
pulurt mmluruuh11u11l11H pudi1lm1 1111 rrn1uul'i111onto 
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do nobre deputado por S. Paulo, o riobre orado~ 
tratava já de confutar os argumentos deduzidos 
desses esclarecirnentos, para já concluir que se 
votasse pelos 9 mil contos pedidos, ou mais ; 
pol'que o nobre deputado que me precedeu 
esforçou-se em demonstrar que dos esclare
cimentos p~didos pelo requerimento não se 
poderá tirar proveito nenlmm, porqne só tratou 
de demonstrar que~ divida sobre que se pedem 
informações é muito antiga, e que por mais 
esforços que se t~nhão empregado para ser 
cobrada, a cobrança não tem podido ser realisada, 
etc. Tudo isto rreio que poderia ter lugar 
quando se discutisse o credito de 9 mil contos; 
e se q11izesse · deduzir da som ma pedida pelo 
governo a imporlancia da divida activa. Mas 
não é disto que se trata agora, mas sómente 
de pedir informações sobre o estado da divida 
aetiva. Que difficuldade haverá em que o 
governo nos dê estes esclarecimentos? 

Um nobre deputado da minha pt·ovincia, 
defendendo uma sub-emenda em que pedia 
informaçôes do que se r&rrecadoa desde 12 de 
Outubl'O até 19 de Setembro, e desde 19 de 
Setembro em diante, disse que á vista destas 
informações se veria que o defeito não nascia 
da administração de 19 de Setembro, e que 
todos os esforços se linhão feito para a cobrança 
desta divida,. mas que se nãcf tinha podido 
obter: mas se eu puder mostrar a par dessas 
informações que esta falta de cobrança nasce. 
dos mesmos homens protegidos pela adminís
tt·ação de 19 de Selembt·o, que já um pouco 
anteriormente á entrada dessa adminisll'ação 
·estavão nas repartiçaes fiscaes de Minas i se eu. 
puder mostrar que alguns desses individuos são 
aqllelles qu1::, fazendo parte da thesouraria geral 
da minha provincia, tendo de receber dinheiro 
de arrematações feitas á vista, e em vez de 
dinheiro receberão letras de seus amigos a 
prazos de quatro annos, e que Oi mesmos 
indivíduos são hoje apatrocinados para fins 
patentes ; se en puder mostrar que esses indi
víduos, tratando-se de executar um devedor de 
quantia avultada, admittirão pela divida, no 
momento da execução, que apparecesse um 
terceiro que se comprometteu a assignar letras 
a prazos "de longos annos, e que estas letras 
forão depois abafadas por espaço de tres annos, 
e só viera.o á luz depois de um requerimento do 
corajoso deputado o Sr. Marinho,· feito na 
assembléa provincial, instigando o governo a 
que mandasse cobrar essas letras; se eu provar 
ludo isto, conhecerá a camara, conhecerá o 
nobre deputado, se com etreito são os homens 
da administraçao de 19 de Setembro em Minas 
. desleixados, ou.· se aproveiU\o dos dinheiros 
publicas para fiós particulares; então conhecerá 
a, camara quem pugna pela razão e pela justiça, 
se_.os que os _,defendem, se os que os accusão. 

.Quanto. ao apàrte que tanto offendeu a snsce
ptibiUdad~ êk, Sr. deputado que me precedeu, 

que eu dirigi ao-meu nobre collega de Minas, 
dizendo que os 9 mil contos erão resultado dos 
principias da administração de 19 de Setembro, 
creio que é cousa não só demonstrada como 
julgada pelo paiz. Os factos íallão muito alto, e 
têm sido repetidos na casa. A sessão não 
terminaria hoje, se eu quizesse 'fazer uma 
enumeração dos disperdicios da administração 
de 19 de Setembro ; os pagamentos mandados 
fazer pelo presidente do Rio · Grande do Sul, as 
dezenas de contos dados a tiesembargadores 
demittidos, e depois reit1tcgrados : emfim, 
appareceria uma lista immensa, e grande 
numero destes factos já têm sido por vezes 
apresenta.dos, e não rne demorarei em repetil-os, 
porque na.o quero prolongar a discussão. 

Conclue votando a favor do adiamento do 
Sr. Alvares Machado a respeito da lista das 
pessoas que lêm em seu poder dinheiros dos 
orphãos. Não sabe se o juiz dos orphã.os póde 
dar estes dinheiros a premio ; mas crê que se 
delles podem aproveitar os particulares ao juro 
de 6 por cento ao anno qllando a nação paga 
13, deve antes usar deste recurso a nação, que 
é devedor mais seguro, pagando o premio .que 
justo fõr. 

O Sr. Bibeiro de And.rada.: -Se eu soubesse 
que o meu requerimento tinha de exacerbar 
tanto as pajxoes de meus collegas, seguramente 
eu o não mandaria. Creio1 senhores, que as 
questões de finanças, e o que lhes diz respeito, 
devem ser tratadas com toda a frieza. O motivo 
que me forçou a apresentar a emeuda foi ter 

· ouvido a um membro da assembléa geral dizer 
que a banca-rota nos bate á porta, e que 
estamos nos' ultimas apuros. O meu fim, 
mandando o requerimento, foi ver se por meio 
deJle podia oblel' alguns dados. pelos quaes 
convencesse os credores do estado que o Brazil 
ainda tem recursos. (Numerosos apoiados.) 

Senhores, a discussão que haverá, moslrará 
que lemos muitos outros -recursos ainda se 
quizermos lançar mao delles. Ainda bem que o 
nobre deputado contador geral do thesouro nos 
acaba de dizer que a divida activa liquidada 
anda por 7 mil contos, existe ainda d_ivida nao 
liquidada. Eu queria, senhores, que a camara 
fosse inteii-ada da natureza e capacidade dos 
devedores, porque, apezar da ·pouca sufficiencia 
de nossas leis financeiras, comtndo.ha devedores 
que é impossivel que nao paguem. Creio que 
isto encaminharia a commissão ao menos para 
dar com ma.is conhecirnent.o de causa um · 
pareeer sobre o credito pedido. 

Conclue votando pe)o additamenlo dos Srs. 
Nunes Machado, Honorio (na primt:iriL parte) e 
Alvares Machado . 

O SR. MouRA MAGALHÃES apresenta o seguinte 
additamenlo : · 

« Requeiro que se pergunte ao governo se 
já se acha em inteira execuçno o art. 19 da lei 
do orçamento vigente, relativamente á cobrança 
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da imposição lançada sobre casas de negocios 
que têm caixeiros estrangeiros. n 

O SR. SouZA MARTINS manda á mesa a se
guinte emenda : 

1c Requeiro que se peção ao governo os ullimos 
balancetes, que íorão remettidos pelas thesou
rarias provinciaes, e juntamente o ultimo 
balancete do_thesouro. - Que se exija lambem 
uma conta da receita arrecadada no ultimo anno 
financeiro, segundo os documentos que 
houverem no thesouro, com especificaçllo de 
cada província, e dos mezes a que pertencer. 
- S. Martina.» 

Posto a votos é approft'.do. 
Julgada a materia discutida, são approvados o 

requerimento do Sr. Ilibeiro de Andrada e os 
additarnentos dos Srs. GErneiro Leão (em todas 
as suas partes), Alv.ues Machado, Moura 
Magalhães e Nunes Mn«ahado. 

O Sn. NUNES MACHADO lembra a con ven iene ia 
de ha\rer se$são de talfcle, emquanto durar a 
discussão da assembléa geral. 

MmTAs VozEs : - Na.o, não, amanhã vota-se. 
O SR. SECRETARIO lê :J acla da sessão de hoje, 

que é approvada, e leva1lla-se a sessão ás 7 horas 
da noite. 
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Sessão e1n IO de ~etemhro 

PH.ESIDENCIA DO SR. CONDJ~ DE VAT.F!Nl,:A, 
VICE-PRESll)ENTE. 

Sm1MARIO. - EngH:jarnento estrangefro. J)iscw'!(o 
_,_ n __ ,:.1 , __ --- _. "'f'!', ~ · ___ , • , uo or. ;.t1.oniezmna. roiaçao; aa,opçwi Wt, 

emencla do senado. 

Aberbl R ,:(),::,::~(); ff,ifa )l 1,hnm11rh, P VPrififlnnrJo. 
se achar-se numero legal dos Srs. senador('~ 
e deputados, é lida a acta da antecctl(•nlr, e 
approvada. 

· Continua a discusso.o sobre a ndmir.r;no do 
tropas estrangeiras. 

O Sr. Montezuma: - Sr. presidcnltl, tendo 
diversos e mui conspicuos orado1·es l01m1do 
parte nesta discussão; tendo-se muíto dilo pi·ó o 
contra a admissão de estrangeiros; laulo !lO 
camara temporaria como na vitalicin, o ultima
mente na assembléa geral ; não me nninrnria do 
certo a tomar parte na discussão, se ncn!lo me 
não visse na p·recisa necessidadé de livm1•,mc 
de uma censura gravissima que se me foi, n do 
contradicçao. Hontem o nobre orador que fei 
parte da administração anterior ó. de· rn ílc 
Setembro tje 1837, no seu discurso1 lançou mno 
de um argumento, do qual póde deduzir algucm 
contradicção no meu modo de votar. 

E' desnecessario, senhores, dizer á assemhléa 
-geral que eu voto contra a emenda em discussao ; 
será desnecessario tambem dizer quaes os 
motivos que me convencem para assim votar. 
Voto contra a emenda pelas razões expendidas, 
principalmente pelos meus dous dignos amigos 
deputados por S. Paulo, e passo a mostrar que, 
votando desta maneira, na.o sou de fórma 
alguma contradictorio. 

O nobre senador que foi ministro dos negocios 
da guerra quando eu tive a honra de fazer parte 
do gabinete, nao tomou em considernçllo as 
circumstancias aliás muito valiosas occorridas 
naque\la época, e outras que livcrl\o lugar 
depois. e por isso Julgou•se nu necessidade de 
votar em 1839 da mesm11 mnnoirn porque 
encarou o objoclo em 1837. Eu peço nos nobres 
ex-ministros do gabinete de rn do Solcinlll'o, 
que, attendendo-me, reconheçllo vel'idicas as 
circumstancias que vou referir, e que julguem 
se sou contraoíctorio quando naquella occasil\o 

l'OMO m 

Cúnsenti na proposta de engajamento de estran· 
geiros. 

E' um facto, Sr. presidente, que o gabinett! 
de q11e fiz parte, tomando em consideraçao os 
negocios publicos, e tudo o que havia occorrido 
nté enttto, consultou e examinou a materia. e 
resolveu , fazer a proposta a que se referio, o 
nobre e digno senador. Senhores, é preciso que 
me refira ao e:;tado em que me achei na 
administração daquella época. Primeiramente 
cumpre advertir que não vou expôr factos que 
llll<J chegarlio ao conhecimento de todos os 
holll'ados membros da assembléa geral, assim 
como ao de todos os brazileiros. 

Cercada de prestigio a regencia que tomou 
conta das rédeas do estado em 12 de Outubro 
de 1835, teve de resistir á opposiçao mais 
violenta, e baseada em principias os menos 
constitucionaes e parlamentares que é possivel 
ronsiderar-se ; absolutamente disposta a 
derrnbar o poder por qualquer modo que se 
pudesse imaginar, n~o houve1 s.e11l1ores, plano, 
11Ao houve estrategia parlamentar de que se não 
lançasse mão para se conseguir esse, no meu 
r!Onr!Pitn, rlp.;:,::idrn-:o fim I A .<1rlminí,:lrnçJio q11P 

tornou conta das rédeas do governo em dias 
depois de 12 de Outubro vio-se accommettida 
uelns folhas nublicas da onoosicão com urna 
~irnlencia e p~rfidia tal, que· pare~ia impossi vel 
resistir-se-lhe! Nao houve baldões que se nll.o 
Jançassem sobre ella, intriga que se nãO apre
sentasse para se destruir -a -força moral da 
administração dessa época. Nas camaras tudo 
se negou ao governo desse tempo!. .. Eu peço 
aos nobr·es membros da assembléa. geral que se 
recol'dem que- os ex-ministros de 19 de 
Setembro declararão francamente, quando 
membros da opposiçã.o, que negarião a esse 
gabinete pão e agua, e o negarão com effeito. 
Nada, por consequencia, de,qêra ter essa 
administração para fazer o serviço publico1 nada 
devêra ter essa administração para poder bater 
os rebeldes, e nada podia obter pal'a salvar o 
eslado ! Se se tratava de leis administrativas, 
erAo recusadas ; se algnma lei politica vinha a 
set· iniciada em alguma das camaras, por jsso 
mesmo que tendia a fortificar a administração, 
ou a consolidat· as instituições do pafa, em uma 
paJavra, a illucid.ar qualquer ponto controver.so 
e duvidoso, tndo cahia \ 

1,5 
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A administração de 12 de Outubro nào teve 
parte nas dissenções ou desordens publicas, isto 
é verdade incontestavel ; e apenas entrou para 
o poder, vio-se embaraçada com a anarchia. 
Ella foi· absolutamente innocente, extreme e 
pura, e devia merecer por isso mesmo a sympa
thia das camaras, o apoio e a con vicçtto da 
assembléa geral. Senhores, se acaso se tivesse 
assim obrado, estou convencido que hoje não 
teria o Brazi_l de lutar nem com a rebellião, nem 
com as difficuldades em que se acha, pelos erros 
administrativos, das' administrações que se 
seguirí.'1.0 depoii:: de l 9 de Setembro. Em taes 
circumstancias, senhores, como era possivel que 
a administração de que fiz parte deíxasse de 
procurar todos os meios imaginaveis para poder 
cumprir a importante missão de que se achava 
encarregada? Eu não lembrarei á assembléa 
geral maia do que um facto, porque julgo que 
estará ella lembrada de quanto entristecia e 
magoava os amigos do paiz. Dizia- se até, 
senhores, que as administrações anteriores á de 
19 de Setembro erllo conniventes com os rebel
des (apoiados) : dizia-se que os ministros àa 
corôa na.o querião salvar o paiz ; dizia-se que 
elles erão desaffectos completamente ás nossas 
instituições poiiticas monat·chico-representutivas, 
e estendia-se esta censura alé áquelles que pela · 
constituição se achavão inteiramente fóra da 
esphera da responsabilidade. (Apoiados.) 

Tudo isto se fazia, Sr. presidente, para 
illaquea1· a opinião do povo, irritai-o conll'a a 
administraçã01 e diviàir o paiz em partidos, e 
abalar por consequencia a estabilidade do 
governo. De que meios pois lançada ma.o a 
administração para poder salviir a sua honra? 
Não procuraria tudo quanto é imaginavel para 
trazer a paz ao paiz, acabar com a rebellino e 
pacificar o imperio ? Em tal apuro de cousas, 
para dar uma prova do seu zelo, não duvidou a 
administraça.o trazer ao conhecimento da 
assembléa a proposta de que tratou o nobre 
senador, com a qual estou convencido que cada 
um de seus membros não sympathisava. 

Eu, pela minha parte, Sr. presidente, declaro 
que nunca ·e nunca me persuadi ser util e 
decoroso ao meu paiz entregar armas a estran~ 
geiros para virem defondel-o. Seria a nodoa 
mais ignominiosa, o estigma mais avillanle para 
um homem que se reputa livre, e membro de 
uma associação, cujas instituições se.o livres,. 

. entregar armas a estrangeirõs para defender a 
tranquillidade de sua patria ! Sou tao exlremoi.o 
nisto, que não consentiria que estrangeiros 
viessem salvar--nos e debellar mesmo inimigos 
externos f. 

Na.o tendo portanto, Sr. presidente, sympathi
sado em época alguma com uma medida desta 
natureza, naquella occasia.o, declaro a V. Ex. 
que dei o meu assenso, consenti e discuti com 
Q .meu illustrado collega, então ministro da 

guerra, e convim em que a.proposta fosse feita ao 
corpo 11:"gislativo.... ·, 

O Sa. SATURNINO: - Apoiado. 

O SR. MoNTEZU.MA: - Ora, depois de ter feito 
a declaraçao que acabo de fazer, e recordando á 
assembléa geral as circumstancias particulares 
em que se achava a administração anterior á 
de 19 de Setembro, pergur.,to eu: será necessario 
fazer a comparaçlio das circumstancias de então 
com as em que nos achamos hoje ? Luta por 
ventura a aàministração de hoje com as difficui
dades com que lutou a administração anterior 
á de 19 de Setembro? Tem uma opposição que 
lhe negue tudo ? Diz-se dentro e fóra da camara 
que o poder.é conniventc com os rebeldes que 
não quer pacificar o imperio? Na.o certadiente. 
O corpo legislativo está todo empenhado em dar 
ao governo tudo, para que se ache forte e em 
estado de debellar a anarchia e pacificar o 
imperio ! 

Perguntarei mais, Sr. presidente, se acaso o 
governo linha á sua disposição naquella época 
a mesma força qne tem hoje? Tínhamos; como 
se nos diz, 8,500 homens no Rio Grande? Ti
nha mos a nossa armada no estado em que se 
acha? Nao ; nem uma lei de recrutamento 
melhorada como temos hoje l Tinha a adminis
lrnç:io anterior á de 19 de Setembro àe lutar 
com duas provincías ainda nllo pacificadas. 
Poder-se-ha dizer que ú Mamilhllo tambem está 
pel'Curbado, mas o Maranhão estará nas mesmas 
circumstancías do Pa!'á na época a que me 
refiro ? Não. 

As circumstancias dífferem muito e tambem 
diffet·e a natureza da proposta. O gabinete de 
que eu fiz parte na.o propõz ao corpo legislativo 
o engajamento de estrangeiros pela maneira que 
act11almente . s~ fa~. Parecia-me que o me.u 

. col!ega no mrn1sterw de que fiz parte õ deveria 
ponderar, embora esteja hoje persuadido que 
deve votar pelo engajamento de estrangeiros. 
Más permitta-me o nobre senador que eu 
deplo~e não tel' elle feito. logo estas observações 
para hv,rar-me da necessidade em que me yejo 
de e1:phcar o meu voto e contestar a contradicçllo 
que se pretende enxergar na maneira por que 
voto hoje, e opinei então. Senhores, ha uma 
grande differença entre a proposta feita em 1837 
e a emenda que se discute, Nesta eríge-se em 
principio administrativo, perpetuo e constante o 
engajamento de estrangeiros, e naquella época 
não era assim. A proposta do Sr. ministro de 
enU\o não estabelecia- como principio adminis
trativo o engajamento de estrangeiros, apenas 
se propunha o engajamento para uma hypothese 
especial. 

Eu passo a ler a emenda. (L~.) 

Vejnmos o que diz a lei de 1838, autorisando 
o engajamento (l~ eata lei). O engajamento é 
para completar a força fixada ; entretanto que a 
proposta não tinha por fim completar a força, 
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EnUlo queria-se com determinadas circurn
stancias; por exemplo, que as foL·ças estrangeiras 
na.o poderião ser empregadas senão no Rio 
Grande ou aonde existisse a rebellião para 
combatel-a e debellal-a. Pergunto : 3,000 
estrangeiros votados por esta lei pelo modo a 
que ella se refere, podem ou não ser empregados 
no Rio Grande, e em qualquer ponto do 
imperio? Podem, e podem por consequencia 
esses 3,000 homens ser empregados em lugares 
pacificos, no meio de cidada.os tranquilloi .... 

O SR. MARINHO : - Apoiado. 

O SR. MoNTEZUMA : - .... onde a paz não tenha 
sido alterada ; e para que? Se1-á para bom fim? 
Para sustentar o throno do Sr. D. Pedro II que 
se occuparáõ lugares pacificas e tranquillos? 
Com toda razão se tem dito: latet anguis in 
herbâ. · 

A assembléa tenha em vistas ·o que digo ; 
ella vota talvez uma medida para escravisar o 
Brazil,.e com a qual se preparem talvez algemas 
para subjugar a este espirito liberal que tanto 
incommoda alguem, e que indubitavelmente 
tem feito e ha de fazer a prosperidade de nossa 

. patria ! Senhores, no conceito dos mais illus
trados homens de estado, é plenamente absurdo 
empregar forças estrangeiras para debellar uma 
rebellião·; como não seiá empregai-a como 
tropa de guarnição no meio de povoavões 
pacificas? 

1 rejeitou completamente, o que dava a entender 
á administração, que os representantes da nação, 
zelosos pela causa publica, não tinha.o querido 
approvar a proposta que no seu entender não 
podia concorrer pata a felicidade do paiz. PÕder
se-ha por ventura crer que a rejeição foi devida 
ao espírito da anarchia parlamentar dessa 
época, em consequencia da qual tud.:> se 
julgava dever negar ao governo, embora fosse 
para lhe dar força, sustentar a ordem e pacificar 
o imperio P Na.o, tal não deve ser o meu juizo, 
eu me decido a crer que a camara dos S1·s. 
deputndos, volando contra esta proposta, 
reconheceu corno valiosas todas as razões ha 
pouco expendidas contra a emenda em discussão. 

· Concluicei, Sr. presidente, qtte a medida não 
só é absurda em um caso, mas absurda da 
maneira por que está concebida, e a proposta · 
do meu collega de então nao linha por fim . 
semelhante absurdó. Logo, licito é que aquelle 
que deu o seu voto de consentimento para que 
a proposta fosse feita em 1837, hoje impugne 
quando se trata de uma medida inteiramente 
diversa e contraria aos interesses vitaes do paiz. 

Em 1838 o governo não se atreveu a fazer a 
proposta corno francamente havia obrado a 
administração anterior, levando ao corpo 
legislativo o seu pensamento. O gabinete de 19 
de Setembro envergonha-se de levar uma 
pt·oposta desta natureza, é um nobre deputado 
que se lembra de dar, como disse um nobre 
senador hontem, -esse presente horroroso ao 
governo-. E de passagem direi que pasmei, 
quando, tendo ouvido estas expressões da boca 
do nobre senador (o Sr. Costa Ferreira), segui
damente ouvi que votava em favor desse presente 
horroroso feito ao governo de enta.o ! Não sei 
como o nobre senador póde casar tal expressão 
com o seu voto ! Está presente na casa o nobre 
ex- ministt·o da guerra, que nessa occasia.o 
francamente· declarou - que não pediria esta 
medida, e de certo a na.o aceitaria, e sim a 
regeitaria se fosse com a obrigação de ser 
necessariamente executada. Passe embora a 
medida, declarou o nobre ex-ministro; mas, 
consultando o meu · intimo sentimento, eu me 
declaro contra ella. Esta declaração, Sr. presi
dente, que á primeil."a vista poderia passar por 
banal e mero estratagema ministerial, foi confir
mada plenamente, p~r isso que o nobre 
ex-ministro nem um passo deu para a execuçãa 
de semelhante engajamento. 

Na emenda se diz que a autorisação é feita 
para o caso de St! não poder rec1·utar a força 
votada. Logo, todas as vezes que se não puder 
recrutar a força votada, engajaremos estrangeiros. 
Qual o paiz, senhores, onde se reconheceu e 
adaptou uma tal maxima administrativa? N:i. 
lei se falla, é verdade, em circumstancias 
exh·aordinarias ; mas quem não sabe a latitude 
que têm as palavras-circumstancias extraordi
narias? Nao se poderá hoje entender por 
extraordinarias aquellas em que outra época 
se tomarião por ordinarias ? 

Demais, cumpre notar que f) governo fica 
autorisado para ter esses estrangei~os pelo 
tempo que quizer. (.Apoiados.) Qüe mais falta 
para que o engajamento se torne permanente? 
A proposta porém apresentada em 1837, 
limitava o tempo do engajamento á duração da 
guerra do sul. A assembléa geral permittirá 
que · ainda occupe a. sua allençifü por alguns 
momentos. Em 1837, senhores, apresentando-se 
a. proposta á camara Llos Srs. deputados. clla a 

Semelhante medida só tem a seu favor a 
votação pequena e pouco favoravel da camara 
dos Srs·. deputados em 1838 e do senado 11a 

sessno passada. Este anno foi novamente 
proposta na camara temporaria: nã.o passou. 
Vern para o senado a lei da fixação das forças; 
aqui offerece-se a emenda, é approvada. Volta 
para a camara dos deputados, é outra vez rejei· 
tada; e na assemhléa geral me parece que não 
está mui segura... · 

O Sa. MARINHO : -- Apoiado. 

O Sa. MoNTEZUMA : - Ora, se pois em 1837 
esta medida foi rejeitada ; se o gabin~te a quem 
foi concedida tambem a rejeitou ; se em 1839 
duas vezes acamara dos deputados a rejeita: se 
o gabinete de 13 de Abril, apezar de poder 
executai-a, não deu todavia um só passo para 
isto; o que devo eu concluir, Sr. presidente? 
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Que os representantes da nação enteüdém em 
sua sabedoria que o engajamentu de estrangeiros 
é pa1·a bem do paiz? Seguramente não. Tudo é 
contra esta emeDda, nada é favoravel a ella ! 

Ntto posso dispensar-me nesta occasião de 
fazer urna reflexão, que, ní'lo tendo por fim 
diminuir em nada a confiança que deve merecer 
á assembléa geral o gabinete actual, todavia 
serve para adverlil-o da po\:iç9.o falsa em que 
elle se pretende collocar. o:~gabinete de 13 de 
Abril e aquelle q1.1e o substifüio nãO obrou com 
a franqueza com que obrou o gabinete anterior 
ao de 19 de Setembro: esse francamente trouxe 
á ai::sembléa geral o seu pensamento; o actual 
ministro da guena 11a camaru temporada tratou 
de resto a medida: - Já se concedeu o anno 
pnssado1 disse elle, conceda- se tambem este 
anno 1 não porque s~ja importante, mas porque 
isso inculcaria falta de confiança no gabinete 
actual. De maneira que a carnara devêra 
concluir das expressões do nobre ministro da 
corôa, que elle não sympathisava muito com a 
medida ; e a camara a que pertence o nobre 
ministro da corôa talvez a approvasse por 
considerações que o senado jámais dei](.OU em 
sua sabedoria de ter pelo governo do paiz; honra 
seja feita a este corpo de anciões; verdadeira 
pedra angular do edificio constitucional repre
senlath10 ! 

Estou bem convencido de que se nAo fôra este 
motivo importante, o senapo se recusaria a 
adaptar uma medida que na camara temporaria 
havia sido rejeitada por duas vezes, uma medida 
que nada póde ter em seu f'avor. 

E é crível, senhores, ern um paiz constitu~ 
ciona1, qne um ministro da corôa em tal situação 
ainda inste em querer conseguir semelhante 
medida? Perdôe-me o nobre ministro da corôa, 
eu lhe peço licença para declarar que constitu
cionahnente eHe nao devêra ser ma.is ministro, 
parlamentarmente fallando elle devêra retirar-se. 

O SR. MARINHO : - Apoiado. 

O SR. MoNTEZUMA: - .... O seu pensamento 
foi absolutamente rejeitado por , .uma das 
camaras; por consequencia na.o é parlamentar, 
não é constitucional, não é da indole do systema 
representativo, que o ministro da corôa, cujo 
pensamento foi assim rejeitado, continue a ser 
ministro. Com qúe prestigio vai esta medida? 
Que força moral póde ella mais merecer assim 
rejeitada tres vezes pela. camara dos deputados? 
Mórmente quando contra ella vigora.o argu
mentos tão fortes? Poderá o gabinete actual 
fazer o uso oue ooderia fazer desta medida, se 
acaso não u~êsse contra si tantas antecedencias? 
Nào pensa o gabinete actuul no falso passo em 
aue se collocn. 
- Alguem, Sr. presidente, poderia deduzir de 

tul insislencia da. parte do gabinete conjecturas 
pouco favoraveis á administraçao ; eu escuso 
ifücr á camara que estou longe de as compar-

tilhar; mas será por ventura completamente 
absurdo dizer-se que a administração, na situação 
terável e difficil em que se achM os negocios 
publicas, quer demorar os trabalhos das 
caoarus, quer embaraçal-as com questões inuteis 
e de natureza tno odiosa, motivando a reunião 
da assembléa geral, e por consequencia irritando 
talvez os espiritos, pondo em choque as opiniões, 
para dahi arteiramente constituir-se o que 
ordinariamente se costuma dizer te'ftius gaudet? 
Não teria a admínistração, não teria o Sr. 
ministro da guerra tempo sufficiente para ter já 
dado execução a esta medida, na fórma do 
disposto o anno passado na lei citada, se acaso 
estivesse profundamente convencido de sua 
utilidade, como se nos quer figurar? Nós, Sr. 
presidente, gaslamos um tempo preciosissimo, 
a medida nno vale sem duvida alguma o tempo 
e trabalho que despendemos em sua discussn.o ; 
foi por isso que tomei a liberdade em uma das 
sessões anteriores, quando o nobre ministro da 
corôa que preside a repartição da fazenda 
manifestou o desejo de ver concluida esta 
discussrt.o i foi por isso que tomei a liberdade de 
dizer que tudo estava nas mãos da administração, 
que retirasse ella esta medida ominosa, que 
declarasse que a na.o aceitava, e a discussão 
seria terminada, e aproveitado o tempo da 
assembléa geral. 

Um nobre deputado pela província de Minas 
disse em um dos seus discursos que os 
argumentos em favor da rejeição da emenda 
já havino sido victodosamente respondidos na 
camara dos deputados; por isso que, accres
centou o illustre deputado, já alli havfa sido 
approvada. Este argumento foi respondido victo
riosamente pelo meu nohre e àigno amigo 
deputado pela provincia de S. Paulo ; mas 
permitta o meu nobre e digno amigo que eu 
accrescente ás razões dãdas por elle ainda as 
que se deduzem do que acabo de expender, isto 
é, da historia pat·lamentar desta emenda de 
engajamento de estrangeiros. Se a approvação 
.que lhe deu a camara temporaría no anno de 
1838 póde servir para se julgarem respondidos 
todos os argumentos contra a sua admissão, 
me parece que tambern se devem julgar, e com 
muito maior raza.oi respondidos todos os 
argumentos em favor da sua admissão, por bso 
que na camara temporaria duas vezes este anno 
e uma vez em 1837 foi rejeitada a medida ora 

. discutida. Se a simples maioria. obtida em 1838 
póde dar a esta medida o conceito da approvaçao 
da camara dos Srs. deputados, entl!..O por que 
motivo não diremos nós que a camara dos 
deputados, tendo-a rejeitado duas vezes este 
anno, e regeitando-a no anno de 1837, tem 
completamente estigmatisa.do semelhante pro
videncia? O nobre deputado por Minas de certo 
não tomou em consideração este argumento, e 
por isso na fallencia de out1·os, aproveitou-se de 
um que é verdadeiramente contraproducente. 
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Senhores, eu não tenho por fim no meu 
discurso demonstrar nem a inconstitucionalidade 
da medida, nem a sua insufficiencia, nem a sua · 
inutilidade ; tudo isto já foi tão eloquentemente 
demonstrado na assemblêa geral pelos nobr~s 
oradores que me preced~rão, que seria sera 
duvida alguma orgulho reprehensivel da minha 
parte, se não prova de demasiada infancia na 
carreira parlamentnr, procurar dizer alguma 
cousa sobre semelhantes topic-os; todavia, eu 
não poderei omitlir um argumento que me 
suggerio esta manhã a leitura. do discurso 
proferido pelo nobre senador, meu collega, no 
ministerio anterior ao gabinete de 19 de 
Setembro. O meu nobre e digno collega disse, 
combatendo o argumento da inconstitucio· 
nalidade, ·que elle envolvia em si um perfeito 
absurdo, por isso que, se tivermos de considerar 
os brazileiros só habilitados para pegar em 
armas em defeia. da independencia e integridade 
do imperio, por isso que o art. 146 da· con
stituiçlo delermim.\ que todos os brazileiros são 
obrigados a pegar em armas para sustentar a 
independencia e integridade do imperio, e 
defendel•o de seus inimigos internos e externos ; 
então disse o meu nobre collega, tãmbem se 
devéra deduzir por argumento de analogia,· que 
não era licito contrahir emprestimos, por isso 
que, pelo art. 179, § 15 da constituição, ninguem 
é isento de contribuir para as despezas do 
estado em propurção dos seus haveres. 

Se só o.a cjdadaos brazileiros devem concorrer 
para as despezas publicas, disse o nobre senador, 
na conformidade ddsle § 15 do art. 179, como 
se póde pedir concorra para ella quem não é 

· brazileiro? Ao mesmo tempo, continuou o nobre 
senador, que o § 23 do mesmo artigo 179 dá 
por garantida a divida nacional, e o § 12 do 
artigo 15 da mesma constituição permitte á 
assembléa geral autorisar para se conti·ahirem 
emprestimos. E como póde o nobre senador, 
perguntarei eu, suppôr que concorriao para ns 
dcspezas publicas do Brazil aquelles qlle 
empt·estlo fundos ao governo cio Brazil? Não 
sAo esses fundos pagos? Não sno seus jm•cs 
igualmente pagos P O nobre oradol' achou que 
havia uma gt·ande analogia entre uma e outra 
cousa; mas permitla-me elle que eu declare 
que nllo posso encontrar esta. analogia nos dous 
artigos. Quando se trata da execnção do art. 
145, que declara que só aos brazileiros pertence 
a defeia da integridade e independencia do paiz, 
esta obriga9ão não SP. póde dizer nunca satisfeita 
por braços estrangeiros : não é o mesmo dizer-se 
que se na.o podem confrahír emprestimos, por 
isso que são os cidadãos obrigados a concorrer 
para . as despezas puhlicas ; o nobre senador 
conhece perfeitamente que, como quer que se 
faça.o os emprestimos, como quer qne se 
arrecadem os dinheiros publicas, quem paga é 
sem duvida o contribuinte brazilefro ; o empres
timo não é ou Ira cousa mais qae uma antecipação 

de renda, o estado antecipa. rendas que os 
vindouros devem produzir para pagar esse 
empresti no ; mas póde-se dizer por ventura 
que o serviço militar esteja no mesmo caso? 
Eu espero que o nobre senador hoje não achará 
analogia · alguma entre um e outro artigo; por 
consequencia. como quer que se entenda a 
inMnstitucionalidade da medida, esta inconsti· 
tucionalidade n~o póde ser l'.lombatida pelo 
argumento trazido pelo nobre senador. 

~lgumas considerações, Sr. preõidente, farei 
para mostrar á assembléa geral que a medida 
uãO p6de de maneira alguma passar. Eu seguirei 
a opinillo de um celebre escriptor, quando, 
tratando da decadencia e quéda do imperio 
romano, referio os motivos que facilita.o ordi· 
nariamente o recrutamento nos diversos estados, 
ou quaes os princípios que tornão menos difficil 
o recrutamento, segundo as instituições politicas 
dos paizes. O escriptor a que me rtfiro é de 
reconhecido credito litterario; Gibbon é sem 
duvida um dos primeiros historiadores inglezes ; 
diz elle que os barbaras recrutão-se por amor 
da guerra;, os cidadãos livres de uma republica 
deixllo-se recrutar instigados pela idéa do 
dever ; os subdilos de uma monarchia, que, 
segando o pensamento do autor, parece referir-se 
á uma monarchia absoluta, são animados pelos 
sentimentos de honra ; mas os habitantes 
timidos, e entregues á mollesa e ao luxo dos 
paizes despoticos, só são recrutados, ou pela 
esperança do Incro, ou r.ompellidos pelo medo 
do castigo. Ora, posto isto, que me parece de 
eterna verdade, perguntarei aos nobres membros 
da assembléa geral que votao pela medida, por 
isso que julgão impossivel o recrutamento, e 
por coriseq11encia o preenchimento das forças 
votadas ; perguntarei, digo, a esses nobres 
membros em qual das quatro classes collocao 
os brazileiros, para tirar dahi a c(lnclusão 
relativamente á difficuldade de se recrutar ? 
Acreditaráõ por ventura. os nobres membros 
qt1e o Bt·azil é um povo de b11rharos, e que por 
conscquencia, nno havendo amor da guerra, 
não se póde dar o recrutamento indispensl\vol 
para o preenchimento das forças P Estou que 
não é nestn classe que os nobres membros 
quererão collocar os brazileiros. 

Quererão collocar na ultima dos paizes 
despoticos cujos habitantes tímidos, entregues á 
mollesa e lux:o, não querem de modo algum 
sujeitar-se ao recrutameuto, salvo no caso de 
e3perança de lucro, ou medo de castigo? Assim 
o parece, pelo q11e dizem os nobres membros. 
Mas seja licito que eu e elles repillamos do 
Brazil semelhante injuria ao caracter nacional e 
ás instituições que nos regem, 

O Brazil, senhores, não póde ser collocado 
senão nas duas classes medias, isto é, consi
derado como povo regido por principias 
monarchicos, mas Iiberaes, aonde os cidadãos 
ora são dirigidos pelos seus deveres e instigados 
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por elles, ora são dirigidos e instigados peios 
principios de honra, sentimento pr,pprio 'não só 
das nossas instituições, como do caracter 
nacional. Isto posto, não considero, Sr. presidenle, 
o recrutamento difficil ; eu o considero difficil 
sómente n 'uma hypolhese ( e me parece que a 
assembléa geral por vezes tem já declarado este 
pensamento), - é a falta de uma legislaçllo 
propria que póde obstar, e na verdade obsta até 
certo ponto á efµcacia do recrutamento. Sendo 
isto assim, não está por ventura nas maos da 
assembléa geral remediar completamente este 
inconveniente? Está por ventura a asse111bléa 
impossibilitada <le votar uma Jei de recrutamento 
que produza os effeitos que todos nós desejamos? 
Por falta de uma lei de recrutamento devemos 
nós, senhores, adúplar uma. medida que 
incontestavelmente mancha o caracter nacional, 
offende as nossas instituições, e pOe em perigo 
o throno do Sr. D. Pedro II ? Certamente . 
que não ; eu espero portanto que a assembléa 
geral tome em consideraçllo a lei do recru
tamento, .ª melhore, e a ape.rfeiçôe de maneira 
que produia os effeitos que desejamos. 

Sr. presidente, segundo tenho podido oolligir 
dos discursos proferidos pró e ~ontra a emenda, 

· não tenho visto .,:,s nobres oradores occuparem-se 
da sorte dos corpos estrangeiros, qtiando 
collocados em nosso paiz : eu julgo de minha . 
obrigação dizer algumas palavras~ este respeito, 
~ minhas reflexões servirão tambem para poder 
a assembléa geral decidir-se sobre a despeza 
com que se deve contar, uma vez votado 
semelhante engajamento. Na casa se tem dito 
que 800$ por praça • estrangeira é quantia 
demaziada : eu na.o assevero . que seja.o 800$, 
não asseverarei que sejão 400$, nem 500$, 
uem 600$; tnas o que creio que posso asseverar 
é que, qualquer que possa sei· a despeza feita com 
cada uma dessas praças, deve ser mais que o 
duplo do que se houver de despender com uma 
praça nacional. Eu, Sr. presidente, nno examinei 
minuciosamenttt todas as parcellas de desper.a 
a fazer com· uma praça estrangeira para poder 
dahi deduzi1· qual a somma certa ; mas 
recordando-me do que aconteceu quando se 
engajaráõ forças estrangeiras, vejo que os 
estrangeiros que forem convidados para o serviço 
no Brazil devem fazer exigencias extraordinarias 
e·muito ºdispendiosas, pelo que sofüeráõ depois 
de engajados -'e chegados ao Brazil; está por 
ventura a assembléa geral esquecida da maneira 
desgraçada e triste por que forão tratadas as 
praça~ estrangeiras que servirão na capital do 
imperio? (Jual a r~compensa, quaes as vantagens, 
quaes os commodos P El1as, Sr. presidente, nem 
obtivera.o mesmo a'Juellas vantagens obtidas 
pelas tropas nacionaes. 

Quando assim me exprimo, nllo quero dizet 
que ellas não obtivessem todas quantas van

. tagens as tropas nacionaes peroebião ; mas é 
que, ~~_ndo diffürentes os habitos, as maneiras, 

sendo differente a posição dos soldados europêos~ 
suas vantagens, ainda maiores do que as obtidas 
aqu~ pelas forças nacionaes, se devem sempre 
reputar inferiores, salvo se forem excessivamente 
superiores ás dos soldados brazileiros. Eu me · 
achava na Europa, quando se mandarão fazer . 
esses · engajamentos ; as folhas todas da 
Allemanha se declarárão contra esses enga
jamentos, até os governos fizerão circulares 
advertindo seus subditos que se nãó engajassem, 
por isso. que, vindo para o Brazil, tinha a sua 
sorte de ser a mais miseraveL E com esta 
experiencia quererão as forças estrangeiras 
eng~jarem-se com pequenas vantagens ? 
Certamente não. Logo, sobre quem recabirá ·o 
onus ? Sobre o thesouro do Brazil. 

Eu, Sr. presidente, desejaria que estás mirihas 
vozes chegassem aos ouvidos de todos quantos 
pretendessem engajar-se ao serviço do Brazil ; 
V. Ex. permitta. que diga a razão, nno porque 
queira difficuJtar a medida, ou a sua execução, 
mas porque desejo que as condições sejão taes, 
que em tempo a1gum dêm occasião a disturbios, 
como os que tiverão lugar na capital do imperio ; 
eu quero, no ca:;o de passar a medida, que o 
governo-não consiga condições, que, posto que 
favoraveis, á primeira vista, ao lhesouro nacional 
possa.o .depois comprometter a nossa tranquiJ
lidade publica. 

O que digo me parece que serve para provar 
a necessidade que temos de pagar mais que o 
'duplo por uma praça estrangeira, quando 
comparada a sua despe~m com o que des
pendemos com uma pt·aça nacional ; e na 
silua,;ao em que se 11ch110 us nossus cousas 
publicas pela reparU.,ão dns finnnçns, ê licito 
empenbarmo-11os em despezali quo nno s1~no 
absolutamente necessa1·ias? Decididnmenlo ntlo, 

O nobre senador bonlem no seu discurso 
disse que era desnecessnrio provur,se o inu
tilidade da medida, uma ve:t que se tivesse 
provado a sua inconslitucíonalidade. Sim, assim 
estou que devêa·n ser, porque l'ealmenlc 6 
argumento contra o qual nenhum ouh'o deve 
apparecer no corpo dos representantes da 
nação; mas quando todos se achão aterrados 
pelo estado de nossas finanças, não será licilo 
lembrar que se não augtnente a despeza inutil
mente ; que econornisemos o mais que fôr 
possivel, que arredemos de nós qualquer catas- . 
trophe financeira? Aqui se disse, Sr. presidente, 
que os bilhetes do thesouro tinha.o sido descon
tados a 13 por cento, e eu accrescentarei, por 
infol·maçaes que me dera.o hontem á tarde, que 
os possuidores ~os bilhetes já os descontarao a 
18, e assim mesmo não tem sido grande o 
mercado para elles. A que preço se poderão 
descontar os bilhetes co:nmerciaes? A que preço 
obterá o cidadão indu.;trioso o desconto de suas 
letras quando os bilhetes do governo na.o podem 
obter franco desconto mesmo a 18 por cento P 
Nao é justo, não é licito, não é de rigorosa obri· 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:56 - PÃ¡gina 7 de 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO D'ASSEMBLÉA GERAL EM íO DE SETEMBRO DE 1839 119 

gação da nossa parte cuidar de desYiar, quanto 
estiver em nós, uma cdse de tal natureza, de 
tamanha magnitude P Esta só consideração, 

· senhores, seria sufficiente para mim para nt\.o 
votar por modo a1gum pela medida, tanto mais 
quanto na casa se tem já dito que dentro do 
tempo que nos resta até o fim do anno financeiro 
. 1,..,, .nr,,V\.nnn ~nf~n:n.nf.a n."1T'ln ôo. nnA.n.n ,nr,,_rv,r'l.Jnf-o.-. -. 
,u.o. c;.::,p.,:;a.t.,,v .:,,1 •• uuv111vL11,,-ç pa.1.a. ~ç pv'-"~'- '-'VU•}Jl\:i\.O.\ v 

engajamento- votado na lei do anno passado. 
Na assembléa geral tambem se tem tocado 

TI!l {'1111fl!lní•,1 ítllP riPVP mPJ'P{'Pl' !l !l/"h1,:,) !lrlmi. 
...... vo ................ - •• v ...... '1_..,. _.,... -- .... ,., ........................ - ,.,.. ....... ,.,...... --·- .. 

nistraç~o. Hontem um nobre senador ( o Sr. 
Vergueiro ), cujas luzes estou no habito de 
constantemente respeitar desde que tive a 
fortuna de sentar-me com e!Ie na assembléa 
constituinte, esse nobre senador disse que 
difficilmente se poderia dar ao ~overno uma 
autorisaçllo desta- natureza, quando o governo 
se negava a todas as explic,1ções ~ julgava 
mesmo risível, objecto de escarneo apresentar 
o seu programma politico, moti"al-o, como se 
tem até hoje feito em uma e outra camara. 

Eu, Sr. presidente, na actual situação das 
cousas, nllo tenho por fim fazer opposição á 
actual administraçllo ; tenho posto já de parte 
tudo quanto diz respeito a principias politicos e 
escala de liberdade maior ou menor ; 0on
tento-me com as instituições do meu paiz, ntlo 
in;;to com vehemenciu pelo que diz respeito á · 
sua fiel execução, esperarei melhor occasião, 
circumstancias mais serenas; mas um genero 
de opposíçno nao poderei deixar de fazer, é 
aquella que tende a economisar quanto fôr 
possivel os dinheiros pllhlicos ; de tmfas as 
catustt'ophes por que póde passar um eslado1 a 
financeira é, no meu modo de entender, a maior 
de todas que podem cahir sobre o Brazil; é 
esta a nascente muis perenne e fertil de 
desgraças que posso imDginar: portanto nã.o 
deixarei de instar em que se adopt.em sempre 

que fôr possível medidas economicas, em que 
se dimhmao as despeza!=; publicas, em que se 
al1ivie o desgraçado contribuinte do peso enorme 
de tributos que hoje paga; qualquer adminis
tração que economisar os dinheiros pühiicos, 
que bem arrecadar, que bem fiscalisar, que 
tiver por timbre diminuir e nunca augmentar ·as 
despeias do estado, terá o meu apoio . 

Deploro, sim, Sr. presidente, que ainda no 
anno de 1839 venha um ministro da corôa no 
seio da representação nacional censurar aquelies 
que fazem franca e leal exposição dos seu~ 
princípios; deploro qua venha ainda ao seio da 
n:IJn::!ii:utac;ãv LJar..:Íurrnl um ministro negar 
semelhantes explicações, illudindo e procurando 
evasivas que de _c~rto no.o abanão de modo 
algun1 nem aos m1~1stros, nem aos represen
tantes que se acobardao, e se satisfazem com 
taes tergiversações. 

Voto, Sr. presidente, por todos os motivos 
expendidos, contra a emenda do senado. E assim 
d,-mdo o meu voto, não sou contradictorio com o 
consentimento dado quando fui ministro da 
corôa em 1837. A proposta de então na.o era 
em nada semelhante á que hoje se discute, as 
circumstancias erllo absolutamente distinctas. 

Mu1TAs vozEs: - Votos, votos. 

O Sr. Oosta. Ferreira, em um longo discurso, 
sustenta a sua opiniãO emittida na sessa.o 
antecedente, 

MUJTAS yozss: - Votos, votos. 
Dá-se a materia por discutida e procede-se á 

votaça.o, 

Membros presentes 107. 
A favor do engajamento estrangeiro 68 volos. 
Contra 49. 
Levanta-se a sessio. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:56 - PÃ¡gina 8 de 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:57 - PÃ¡gina 1 de 16

1839 
GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão elll 11 de Setembro 
.t 

PRE'.:iDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 
-J _, 

SuitMARIO. :_ Expediente. - Requeriniento. -
Ordem do dia. - Oom,panliia dos paquetes 
de vapor. - 01·çamento da marinha ; votacão. , 

A 's 10 horas da manhn 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 a.ela 
da antecedente. 

Falino com causn os S1's. Andréa, Encamaçllo, 
Cajueil'o, Albuquerque Cavnlcanli, Torreão, 
Ferreil·a da Costa, Coelho da Silva, Cuslro Silva, 
Cinll'll, Mimndn Ribeit·o, José Gonçalves, Rocha 
Galvrto, Buslamanle1 Pinto Coelho, Alcibiades e 
Assis Mascurenhas; e sem clla os Srs. F,·ancisco 
do Rego, Alencar, Belleza, Vieira e Souza, 
Baudeit-a de MeUo e Barreto Pedroso. 

EXPEDIENTE 

O Sn. 1 º SEcRETARJO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios: 

Do secretado do senado, remettendo as 
emendas feitas e approvadas pelo mesmo senado 
á proposta sobre fixação das forças navaes para 
o anno financeiro de 1840 a 1841.-A imprimir. 

Do ministro do i111perio, remettendo uma 
conta demonstrativa das quantias a que tem 
montado o porte das cartas conduzidas da côrte 
para as differentes provincias do imperio até á 
do Pará, e das mesmas provincias para a côrte 
pelos paquetes de vapor. -A' com missão do 
commercio, agricuJtura, industria e artes. 

Do mesmo ministro, enviando um officio com 
os documentos a elle juntos, datado de 13 de 
Agosto proximo findo, em que a camara 
municipal desta cidade responde aos quesitos 
constantes do requerimento qne por copia 
acompanhou o officio desta camara, de 18 de 
Junho do corrente anuo. - A quem fez are
quisição. 

'l'O?alO lll 

· Do ministro da fazenda, remeftendo a 
informação da contadoria geral, datada de 30 
de Agosto do corrente anno, acompanhada de 
balanços provinciaes dos annos financeiros de 
1885 a 1838, mappa demonstrativo dos dizimos 
arrecadados pela thesouraria do Rio de Janeiro, 
de Jalho de 1836 até Dezembro de 1838, e 
esc.Jarecimentos concernentes a prop1·íos na~ 
cionaes. - A quem íez a requisição. 

Do mesmo ministro, enviando a informação 
do inspector interino da alfandega desta côrte, 
acompanhado do mappa do carvão de pedra 
despachado no anno de 1888 a 1839, não sendo 
ao governo possivel ministrar outro algum 
esclarecimento além do constaute da refedda 
informação. - A1 commissão do orçamento 
da fazenda, qne pedio estes esclarecimentos. 

Do mesmo ministrn, remettendo a. informação 
da contadoria geral, de 30 de Agosto proxirno 
passado, sobre o requerimento que devolve da 
condessa de Amerval, pedindo a remissão do 
que á fazenda publica ficou devendo a seu 
fallemdo marido; cumprindo-lhe accrescentar 
sómente que as circurnstancias da supplicante, 
viuva e onerada de familia, não da.o lugar a 
esperar que melhore a sua fortuna, e que por 
meio de execução á fazenda nacional pouco ou 
nada tem de haver desta divida, á vista do 
estado a que está reduz.ido o sitio ná Tijuca) 
unica propriedade que possue. -A' terceira 
commissao de fazenda. 

Do mesmo ministro, remettendo a informação 
da contadoria geral de 30 de Agosto ultimo, 
sobre o requerimento que devolve de D. Maria 
José de Mello Menezes Palhares.-N commissn.o 
de marinha e guerra. 

Do mesmo ministro, enviando os officios do 
presidente da província do Maranhão, de 31 e 
do inspector da tbesouraria respectiva, de 2 de 
Agosto ultimo, sobre o requerimento de Manoel 
José dos Reis, inspector aposentado da extincla 
mesa da inspecção do algodão da mesma 

16 
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-provincia. - A' commissao de pensões e 
ordenados. 

Do ministre da justiça) transmittindo o officio 
do presidente da província de Pernambuco, de 
14 do mez antecedente, .i.o qual acompanh9.o as 
informações sobre o encapellado do Engenho 
Novo de Santo Antonio de Goyanna.-A quem 
fez a requisiçno. · 

E' rernettido á primeira commissão do 
orçamento da fazenda o mappa. demonstrativo 
da assignalura e subslitu içn.o do papel-moeda. 

Vai á terceira com missão de fazenda o re
querimentÓ de Emiliano José Baptista. 

Faz-se menção de um officio do Sr. deputado 
Luiz Carlos Coelho da Siiva, em que participa 
que por se achar incommodado de mnlestia não 
lhe é possível comparecer ás sessõts desta 
augusta camara.-Fica a camara inteirada. 

E' lido e approvado o seguinte requerimento : 

« Requeiro se exija.o do governo, pela 
reparliçM competente, os esclarecimentos 
seguintes : · 

« 1." Quantos recrutas têm sido remettidos 
da provincia de Minas Geraes para esta côrle 
em cada um dos annos de 1836 a 1837 e 1838 
a 1889. 

<< 2.º Quantos têm fugido da provincia de 
Minas ou desertado desla côrte, e quantos lêm 
sido a ella reen\l'iados em cada um dos ditos 
annos. 
, ,e 3. 0 Quantos têm sido soltos na dita 
provincia, e nesta côrte em cada um dos 
mesmos annos, por n~o ierem sido julgados 
aptos para o serviço militar. . 

« 4.º Que despeza annual se ha feito com os 
mencionados recrutas, fugitivos e desertores. 

e< 5.'' Que despeza se tem feito annualmente 
desde 1836 na provincia . de Minas, com os 
agentes do recrutamento, conductores de 
recrutas, e com quaesquer outros objectos que 
lhes seja.o concernentes. 

<< Pàço da camara dos deputados, 11 de 
Setembro de 1839.- A. da Costa Pinto. » 

O Sr. Aureliano, como orador d;:i. deputação 
nomeada. pa.ta felicitar a S. M. Imperial pelo 
anniversario da independe,icia, á parte que 
fizera o seguinte discurso perante o mesmo 
senhor: 

« Senhor. - O dia em que um povo, conscio 
de sua grandeza, se constitue, e se alista enh·e 
as naçõt!s do mundo; é ce1·tamenle nos seus 
faustos, e por justo titulo, o mais glorioso. O 
d.ia 7 de Setembro, anniversario da indepen
dencia do Brazil, é pois aquelle, que mais faz 
exultar, e estremecer de jubilo os corações 
brazileiros. E' neste dia faustoso, que todos os 
cidadãos á porfia partilha.o os regozijas publicos 
nas mais doces effusOes de prazer. 

,e A camara dos deputados, senhor, repre
sentante deste sentimento nacional, por tão 
grandioso motivo nos envia em solemne depu-

tação perante o throno excelso de V. M. Imperial, 
para termos a subida honra de em seu nome 
felicitar a V. M. Imperial, que sente com 
particularidade aquelle jtibilo, nrto só como o 
augusto chefe desta nação briosa, mas tambem 
como um príncipe nascido entre os brazíleiros, 
que o am~oi e que em V. M. Imperial têm 
depositado as suas mais lisongeiras esperanças. 

« Digne-se V. M. Imperial acolher benigno os 
puros e ardentes votos, que a camara dos 
deputados fórma, por esta nova occasiã.o, pela 
prosperidade do imper-io, e peia vido. preciosa de 
Vossa Magesla.de. - Como orador da deputação 
Awreli<1.no de Souza e Oli-uefra Goutinlw. )) 

Ao que S. M. Imperial se dignou responder 
que, agradecia muito os sentimentos da carnara 
dos Srs. deputados. 
~ resposta de S. M. Imperial é recebida eom 

muíto especial agrado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussM da resolu<;M que approva 
as modificações feitas no contracto entre o 
gllverno e a companhia <los paquetes de vapor. 

O Sr. Gomes de Campos : - Senhores, a 
commiss~o encarre1rnda de dar o seu parecer 
sobre o novo cont~arto feito pelo gÔverno, 
esmerou-se em fazer o relatorio o mais completo 
para facilitar a discussao, e fixar as idéas sobre 
o verdadeiro ponlo da questão ; todavia, a1gumas 
observações que se fizerão derão a entender 
que o negocio nao tem sido contemplado por 
aquella face que apresenta como essencial para 
a nossa deliberaçno; é por isilo que farei ainda 
uma breve exposição. 

Feito o primeiro contracto em Março de 1837, 
a companhia passou immediatamente a dar 
execuçao por sua parte áquillo a que se obrigou ; 
apresentou pois em devido tempo os barcos, e 
deu começo á empreia ; entretanto logo na 
terceira viagem ella reconheceu que nãO podia 
continuar, porque, além do grande empate de 
perto de 700 contos de réis que empregou em 
baraos, além de outras despezas que occorrerà0 1 

ella via que em cada viagem inteira daqui ao 
Pará na.o podia gastar menos de 18 contos de 
réis, pouco mais ou menos, e a receita mal 
chegava a 6 contos, donde nascia um deficit de 
11 a 12 contos; FSta despe-z.a, que crescia e 
avultava todos os mezes elll 23 a 24 conlos de 
réis, por isso qne as viagens e1·0.o duas por 
mez, fez que se exhaurissem todos os fundos 
da companhia, . de sorte que nt'l.o lhe rnslou 
mesmo a esperança de que, ainda fazendo alguns 
esforços, pudesse continuar na empreza ; o qne 
fez então a companhia? Obrou coq.10 obra todo 
o negociante fallido de boa fé : seus fundos 
estavllo exhauridos, deu-se por fallida, arranjou 
as suas contas com todos os documentos, 
apresentou-as ao governo, e declarou que, .á 
vista destes '"documentos, lhe era impossivel 
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SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 1839 

continuar, e assim ou ha'via de acabar a 
em preza, sujeitando ·Se ella ás condições e 
multas a c;ue se ob1·igára pelo contracto, para o 
que linha depositado 10 contos de 1éís em 
apolices, ou o governo havia er\trar em novo 
contracto, fornecendo novos meios com que ella 
pudesse continuar. 

O governo tambem obrou de sua parte com 
toda a lealdade e em regra: na.o quiz decidir 
por si cousa alguma, nomeou tres commissarios, 
pessoas aue aoresentM titulos taes a ue nno é 
iicito d~vida;, nem da sua pericia, nêm da sua 
probidade ; os Srs. Cordeiro, Couto e Car
valho de Sá forrto os esco1hidos para ex
aminar as contas da comp.lnhia, e dar o seu 
parecer. Essa commissão examioou as contas, 
e declarou que tudo quanto a cornpanliia dizia 
era pura verdade; que não se podia duvidar, 
nem da sua boa fé, nem do modo pol' que se 
tinha havido para satisfazer as suas obriga1,iões. 
O governo) á vista deste relatorio, fez Utll novo 
contracto, que certamente é muilo differente 
dáquelle que estava em vigor: no primeiro 
contracto estipulou-se que se fizessem duas 
viagens por mez, e que o governo concorreria 
com 8 contos d_e réis mensaes, vindo portanto 
a caber 4 contos para cada viagem ; mas 
a companhia mostrou que ella nno podia fazer 
uma viagem redonda senão por 18 contos de 
réis; e na.o podendo esperar de lucro mais que 
6 contos, vinha a haver o grande deficit de 
mais de 12 contos de despeza ordinaria, e pois 
para manter-se carecia que o governo lhe 
fornecesse 14 contos por viagem ; por L·on
sequencia, a differença vinha a ser enorme, 
porque o governo até agora dava 8 contos por 
duas viagens por mez. Eu louvei-111e inteira
mente no que dísserao os comrnissarios do 
governo, porque conheço que me foltao todos 
0s dados para entrar nesses caleulos, nessa 
avet'Íguaçao de cifras; na.o tive duvida no que 
elles. disserao-, não só por serem pessoas da 
qualidade que são, mas até por se verificarem 
os prognosticas que, por occasirto en1 que se 
fez este contracto, ouvi a pessoas inte]Jigentes; 
recordo-me que uma dellas bastantemente 
pratica, sendo perguntada por mim se tomava 
ou não parle na companhia, disse que os 
emprezarios se tinh!lo enganado, que todos os 
seus calculos erão errados, que as l;ases em 
que se estribavl1o erllo falsas, e exactamcnte 
me apontou aquelles mesmos defeitos e erros 
que ugora os commissarios reconhecera.o,- a 
dill'ercn~:a de cambio, o grande gasto de 
combustivcl, n differençn de pnssagoh-os, et<i, 
Em tudo isto os cmp1·ei1.11'Íos se cngunrnno; 
elles calculnvll.o que d11qui pnra o IIOl'lo mt 
correspondencias e passngciros 1writ10 como 
daqui para o su] ; cnlrelnnto o fücto mostru 
que do Rio de Janeiro para o sul n co111-
municaç110 ê muito mais activa que parn o norl'3, 
Eis-aqui o estado do negocio,.e a commissão 

examinando nilo teve duvida em assentir 
a elle. 

Parece-me que resolve-se toda a quesU\o 
com ,1 resolução das duas simples perguntas: 
1 ", pó de-se duvidar licitamente do que declarou 
a companhia, e do q11e dizem os commissarios? 
2", é vet>dade que a companhia está fallida, que 
não póde continuar c0m seus fnndos? A isto 
respondo que não é licito duvidar do que diz a 
companhia, ella tem uma presumpção em 
direit{) muito bem fundada ; nao só apresentou 
todos os seus livros e papeis, mas estes livros e 
papeis fonw examinados po1' quem tem razão 
parn saber disto; e ernf]uanto não se apresentar 
i)rovas de que a con1panhia engana ou eslá 
enganada, de qt1e os cornmissarios enganllo ou 

· forão enganados, não posso duvidat· elo que 
elles dizem. A 2~ é se .1caso neste estado o 
governo fez bem ou não em aceitar este novo 
contracto, ou se deve enlabobr outro para con
scguie mais vantagens, ou se deve abandonar 
esta em preza de vapor e voltar para os paquetes 
dé vela. Pê;lrece-rne que as respostas a estas 
perguntas SÍi-O de muito facil solução. Não se 
póde desconhecer que, ainda com este gasto de 
168 contos por anno, o governo não póde des
ern penhar a em pre~a de transporte de malas e 
passageiros por meio de paquetes de vela: este 
lambem foi um dos pontos examinados pela 
commissão ; fazendo-se as viagens por paquetes 
de vela, nenhum delles póde dispender em cada 
viagem por inteiro menos de 10 contos de réis, 
e nisto não enlrão as despezas extraordínarias; 
vejo portanto que se póde estar pela approvaçllO 
do contracto. 

Apresentarào-se aqui algumas objecções, uma 
dellas foi que era grande o privilegio que o 
governo concedia. No sentido lato da palavra 
- privilegio - talvez isto assim seja, mas em 
sentido juridico este contracto nao se póde en
tender como privilegio ; o governo sempre teve 
uma consignaçao para gastar com paquetes ; 
por consequencia, contractando o governo e 
approvando a. assemblea geral o contracto, nl'.lo 
se fazer mais do que se costuma fazer com 
correios da terra, sa.o assalariados do governo 
da mesma fórma que aque1les que se eocarregão 
de levar as cartas por terra de uma para outra. 
parte, os qllaes lêm certo estipendio, vão 
munidos de certas prerogativas, as autoridades 
si\o obrigadas a sustental-os, a defendel-os, ele. 

Disse-se que a companhia, ou se tinha 
enganado, ou nos Linha enganado. Na.o devo dar 
grnnde peso a este argumento, por que o mesmo 
ilhrnl!·c re1wcstmlnnte que o omíttio parece-me 
11110 cnhio 0111 conlrRrlieçno, porque no mesmo 
11,111,,0 111111 lnnç11v11 oHln peclrn sohrc a com· 
111111 1ín, riizln 11uu 111\0 1l11vi1.l11rl11 votnr mnís 
ull(Ulllll lllJll~lt JIIU'II u IH)IIIJlllllhln ,mntlunru, 
co111l1111lo quu 11110 l11111vu1i1111 11uolirn 1lm1 urllM"nli 
oistlpi1lll1]11K j JIIII' ClllllHll'lllllllf'lll t•ll11 lllllttllltl tft•itfl'l', 
O 8011 proprl11 lll'l(IIIIIUIIIII, 
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SESSÃ.O EM 11 DE SETEMBRO DE 1839 

Direi alguma cousa sobre as emendas of
ferecidas. Ha uma da commissão, para que a 
compr1nhia seja obrigada a levar de uma para 
outra província os dinheiros que o governo 
mandar, independentemente de qualquer premio 
ou consignãção. A companhia ullo põe duvida 
alguma nisto. Ha outra emenda que exige que 
os paquetes toquPm na capital da Parahyba. A 
respeito disto eu fatiei com alguns agentes da 
companhia, e elles disserão•me que não tinhão 
duvida alguma. E já que disse que fallei com 
alguns membros da cpmpanhia, devo prevenir 
desde já que não estou aqui procurando a 

· companhia, sou procurador da naç~, e estou 
tratando com essa companhia ; é o medo que 
tenho de votar por certas condições, de apre
sentar clausula~ que trazem em si mesmo o 
defeito de não serem admissíveis, quem faz com 
que eu use desta linguagem. 

Ha outra emenda que exige que os vapores 
toquem em todos os outros pontos intermedios 
das capitaes, com a clausula de se demorar 24 
horas. Parece-me que esta condiç1lo é inadmis· 
sível ; mas se a companhia quizer estar por 
clla, se acaso se modificar esta emenda com a 
clausula de que só valerá a emenda no caso de 
não causar embaraçus graves á companhia, não 
terei duvida cm votar por ella. 

A outra de 18 contos é inadmissível; pois se 
a companhia pede 14 contos por cada viagem, 
como é que se vai offerecer 18 coi,tos por duas 
vingens por mez? Entendo qne se se annexar 
esta c)ausula1 eJJa vem a envolver uma negativa· 
indirecta. 

Eis o · qúe tenho a dizer ; se mais alguma 
cousa fôr necessario accrescentar, fal,o-hei em 
occasia.o opporluna. 

O Sr. Bezend.e (pela orde,n), ouvindo ao 
nobre deputado dizer que a companhia está 
fallida, que não tem mais recurso a)gum, deseja 
saber se ella já fez o ultimo reclamo aos 
accionistas, pois lhe consta que ella ainda póde 
reclamar delles umas t 29 mil, ou cousa 
semelhante ; e sendo assim, a companhia não 
esgotou todot os seus recursos. 

O Sr. Silva Pontes declara que não tenciona 
oppôr-se á emenda do Sr. Ribeiro. Duarte, que 
quer que_ os paquetes toquem nos portos de todas 
as capitaes que derem entrada ·rranca e que não 
estiverem a mais de uma legua da capital ; 
receia porém que, passando a emenda tal qual, 
os executores da lei entenda.o que está derogada 
a disposição estipulada no contracto de 31 de 
Março de 1837, que obriga os paquetes de vapor 
a tocarem em Jaraguá, muito importante porto 
da provincia das Alagôas, o qual dista da capital 
8 leguas. Para evitar pois tal intelJigencia, 
manda á mesa a seguinte emenda, que é 
apoiada: 

« Se passar a emenda do Sr. Ribeiro Duarte, 
4eclare-se que por el!a n!}.o s, e~teqde revogado 

o art. 2º do contracto approvado pelo decreto de 
31 de Março de 1837, na parte em que determina 
que os paquetes de vapor entrem no porto de 
Ja1·aguá da província das Alagôas. - S. R. » 

O Sr. Casado :-Sr. presidente, estava disposto 
a emitfü silencioso o meu voto sobre a questãO 
que nos occupa; mas como na precedente e 
ultima sessão ouvi algumas proposições que me 
não parecerão fundadas em verdadeiros prin
cipias, pedi por isso a palavra para as contrariar. 
Um illustre deputado por Pernambuco oppondo
se ás alternções feitas pelo governo no contracto 
com a companhia dos paquetes de vapor, disse 
que na.o podia convir em taes alterações, porque 
o accrescimo de despeza a que se submette o 
governo seria irnproductivo e em pura perda. 
Ora, que seja improductivo esse accrescimo é 
cousa que eu não coa testo, porque lodos sabemos 
a maneira por que o governo consome : mas 
que se tire dahi a illaç110 de que seja em pura 
perda, é no que não posso combinar com o 
nobre deputado a quem me refiro. Senhores, 
niilgue1n hoje contraria, e antes todos reco
nhecem a poderosa influencia da navegação por 
vapor sobre u nossa agricult.1Jra, commercio, 
industria em geral, e pal'licularmente sobre a 
união do imperio; é esse o resultado pratico 
que observamos entre as nações onde tem sido 
abraçado tal methodo de navegação. Seria pois 
mister que o illustre deputado demonstrasse o 
contrario, para que pudesse logicamente con
cluir a segunda parte de sua proposiçno, isto é, 
que o augmento de despeza com os paquetes de 
vapor seria em pura perda. E como isto não fez, 
permitta-me o meu digno collega que eu me 
julgue autorisado 1>ara tirar uma illação inteira
mente opposta á sua1 e vem a ser que esse 
augmento de despeza, longe de ser em pura 
perdu, 9erá de summa utilidade para o paiz. 

Disse lambem o ho1m1do deputado que a falta 
de passageiros do quo se queixava a companhia 
era uma prova de que a populnçllo nno tinha 
necessidade dessa nnvegnçllo, e sim o governo. 
Primeiramente eu devo declarar que nno posso 
admittir a distincçrto que quiz fmmr o orador 
entre necessidades da populac;llo e do governo, 
porgue eu não pos!So comprehender que tenha o 
governo nec~ssiqades diversas daquellas . que 
sente a população. Não vejo pois, nem conheço 
o ponto de separação entre o governo e a 
população no presente caso. Além disto,seuhores, 
o facto de não concorrerem passageiros de 
maneira alguma póde servir de argumento para 
provar que não · temos ainda necessidade da 
navegação por vapor? A falta de passageiros 
nasce, quanto n mim, de causas mui diversas. 
As frequentes explosõ<:s que a prinêipio tinhão 
lugar nos barcos de vapor é sem duvida uma 
dessas causas : muita KOnle, eonho1·es 1 na.o confia 
·ainda nessa qnvegaç110, u lo1loE1 tõm ainda mais 
ou menos receio de omhurmn cm vnpor ; esse 
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SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 1839 125 

recei_o pois só d~apparecerá com o tempo e á 
medida que se for ella acreditando entre nós : 
uma outra causa é tambcm incontestavelmente o 
exce?siv? preço arbitrado pelas passagens. Eu 
deseJarei que o tachygrapho não omitta estas 
palavras, que sera.o talvez altendidas pelu. · 
companhia. 

~stou. persuadido, Sr. presidente, que o meio 
mais eflicaz que tem a companhia em suas mãos 
para attrahir o maior nnmero de passngeil'os é 
pôr o preço das passagens á par· do das 

embarcações de véla; isto moverá sem duvida 
muitas pessoas a dar preferencia ao vapor; mas 

se por ventura a companhia não modificar o 

preço taxado, principalmente quanto ao peso 
das cargas dos passageiros, receio muito que 
essa falta de que se queixa a 1!ompanhia 
continue ainda por muito tempo. 

Uma oul.t·a cousa desejo eu que a companhia 
tenha muao em vista, e vem a ser a escolha de 
cornmandantes; desejarei mesmo que a com
panhia lhes imponha, como principal condiçD.o 
de serem conservados, o bom tratamento dos 
passageiros, o · que pol' certo muito poderá 
concorrer para afiluencia dos mesmos passagei1·os. 
Na.o digo isto, _senhores, porque na.o fosse e.11 

bem tratado no vapor que para aqui me 
con~uziu, mas porque tenho ouvido muita gente 
que1x~1r-se. 

Na.o entrarei, Sr. presidente, na questão 
se é ou não um privilegio que se concede á 

companhia, porque os illustres oradores que 
me precedera.o já tocara.o neste topico, e creio 
que satisfactoriamente responderão. Na.o tocarei 
mesmo ern algumas outras razões que se tem 
apresentado contra, porque me parece que já se 
tem respondido ás principaes, e eu não desejo 
prolongar a discussão. Entretanto não tne 
sentarei sem. dizer duas palavras ácerca da 

· emen_da offerecida pelo meu illustre collega o 
Sr. Silva Pontes: clla sem duvida será appro
vada por esta .augusta cama1·a, quando p,asse a 

· do. nobre deputado pelo Espirita Santo. A 
passagem do vapor em minha província é de 
absoluta necessidade, e tanto o governo o 
reconheceu, que foi essa uma das condiçaes que 
impô1. á companhia. A camara igualmente não 
desconhecerá essa necessidade, e por isso eu 
confio que votará pela emenda do meu collega. 
Voto pelas alterações feitas· pelo governo, 
modificadas pelo parecer da illustre commissa.o. 

O Sr. Moura Ma.ga,lhies nota que a com.: 

1>1111hin 11011 paquetes ae vapor Jhe parece querer 
''iº n 111·incipio tirar grandes vantagens, não 

t111mmll'III' uhijlnr.nlo.1,lgum, sem se lembrar que 
11h1tt1ui1111114 u 111•ujuir.ot1 oucontrno todas us 
0M11111111l11~,()t1N 11111111111111:nmu\1011, o só com o andar 
1l111t hlllJJlllb IIIIIIIIIIKIIUIII !lar l1wrn OOl'l'Oilj>Oíldcnte 

1111" 1111pi11111• 111111 11111ln111 ll111\11 111nplll111fos, 

Mmh111·1, lll't1l11t11ll\ Ht1,,t.111la1• 1:11111 p HUII vulo 

lo1fut1 1111 11111111·01,,1~ 1f11 111\VIIJ,ljlt~lAII IJUI' VUfllll', ''"º 

julga _utilissimas, não annuirá ao parecer da 
comm,ssão. Nota que essa companhia, no seu 
contracto primordial com o governo, obrigou-se 
a dar duas viagens por mez, recebendo s6 8 

contos de réis do governo; todavia no fim da 
terceira viagem declara que se não póde 
sustentar, que tem tido muitos prejuizos, que se 
enganou em todos os seus calculos ; não ho,1ve 
um ponto só em que acertasse, enganou-se até 

no calculo da quantidade do combustivel neces
sal'io, calculo que alé um menino de escola 
podia fazer com acerto ; e nl\o se enganou só 
em pequen_as quantidades, enganou-se em quasi 
metade: Julgava serem-lhe precisas 9,000 
toneladas de carvão por anno, e agora cotihece 
que sno-lhe precisas 14 ot1 15,000; enganou-se 
tambem nos dias de viagem ; calculava com 42 
em cada viagem redonda daqu! para o Pará, e 
agora vê que são-lhe necessar1os 60 ou 64. O 
orador dá de barato que é ex.acto o que de seus 
erros dizem os emprezarios, todavia reconhece 
que é excessivo o favor que a comrnissãO quer 
fazer á companhia, e acha que, dando-se-lhe 14 
contos, póde ella expedir um paquete de 20 em 
20 dias. No estado em que se achno as provincias 
do norte, na necessidàde que temos de ter dellas 
quotidianas noticias, apoia o orador sua exigenbia 
de que sejão 18 viagens por anno e não sómente 
12 as que deva fazer a companhia: e quanto á 

consignaç~o de 14 contos mensaes, eUe a justifica 
pelo segmnte modo: -A companhia pedia 8 
contos para nma viagem que calculava st:r. de 
40 dias, a viagem porém achou-se ser de 60 
dias, mostra pois uma proporçtto mathematica 
que 12 contos é consignação snfficiente; todavia 
não dará sómente 12 contos; dará 14, e este 
excesso deve bastar para que a companhia na.o 
fique prejudicada. Dando-se esta quantia e 
accrescendo 6 contos de réis que a companhia 
ha de lucrar em fretes e passage11s, achar-se-ha 
uma quantia de 20 contos, o que de certo não é 

pequeno lucro para. o come~o de uma emprei:a. 
Observa . mais que na quantia subirá ainda 

muito e muito, maiores fretes haverá, maior 
numero de passageiros, quando a na"V.egação por 
vapor se achar acreditadA entre nós, e ainda 
mais quando a cornpanhia diminuir os preços 
que estão fixados em suas tabeHas ; porque por 
esse modo maior será a concurrencia. O orador 
faz contrastar a exorbitante exigencia da 

· companhia com o estado de nossas finanças ; 
9,000 contos é o deficit; só para a m·arinha, 

para compra de vasos pede-se 530 contos : acha 
pois que não póde a companhia ficar desanimada 
se a camam adaptar a emenda que1 no sentido 
em que tem fallado, vai rnandar á. mesa. Accresl~e 
ainda que o corpo legislativo lhe parece incli11ado 
a isentar de direitos a importação do carvão 
de pedra i e nisto lucrará muito a companhia 
,ruo su verá desembaraçada ... 

O SH. ~"'t:nm:m.\ Pt:NNA : - Isto nno aproveita 
IÍ l!Ollljlllllhill, 
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126 SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 1839 

O Sa. ANDfü\DA MACHADO : - Está resalvado 
este favor. 

O SR; MouRA MAGALHÃES nM acha bom o 
artigo a que se refere o Sr. Andrada, melhor 
julga que seria desembaraçar a companhia de 
taes obstaculos. 

Passando a fallar dos emendas, não acha 
summa utilidade em que os vapores vão tocar á 
capital da Paruhyba, pois que, além do seu porto 
não ser bom, está distante tres leguas da cidade, 
a qual além disto se acha muito perto de 
Perna~buco, donde partem frequentes correios : 
melhor seria que tocassem os vapores no porto 

1do Rio Grande do Norte ; todavia1 coiúo a 
companhia aceita esta condiçilo, não votará 
contra ella. O q11e sómente julga essencial é a 
qt1antia de dinheiro que se lhe tem de consignar, 
e o numero de viagens a que se ,ob1·igão os 
vapores ... 

Manda á mesa a emenda nesle sentido. 

E' lida e apoiada a seguinte e111enda: 
cc Se passar a emenda de 18 contos de réis 

mensaes, accreseente·se que os vapores sern.o 
obrigados a tocar na villa da Parnahyba da 
província-de Piauhy, para receber a.s malas do 
Cirreio da capital. 

Rio, 11 de Setembro de 1839. - Bouza 
Martins. - Lima e Silva. i> 

A discussão fica adiada por se annunciar a 
chegada do Sr. ministro da marinha. S. Ex., 
introdnzido com as formalidades do estylo, -toma 
o lugar que lhe compete. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do orçamento da ma• 
rinha com as emendas apoiadas. · 

0 Sr. Torres:~ Tinha pedido a palavra para 
responder a algumas proposições avançadas pelo 
nobre deputado (o Sr. Monlezuma), que tendia.o 
principalmente a tirar a força de alguns 
argume~tos que eu havia apresentado para 
justificar .o orçamento da marinha, ou as bases 
que adoptei o anno passado para a conf~cçllo 
deste orçamento. O nobre deputado nao se acha 
presente ; mas eu entemio que devo dizer 
alguma cousa, porque a camara tem de votar 
sobre esta materia, e o deve fazer com o maior 
conhecimento de causa que fôr passivei. Não 
serei longo; limitar-me-hei mais a far.el' algnmas 
observnções sobre os argumentos do nobre 
deputado, do que sobre outra cousa. 

O illustre deputado a quem tenho de responder 
havia asseverado, em uma das ultimas sessões; 
que eu obrára arbitraria e illegalrnente, quando 
segui na con1·ecção do orçamento da marinha, 
apresentado o anno passado, um methodo 
differente daquelle que até então se havia 
seguido; ás observações que fiz para m,ostrar 
qne o meu procedimento não havia sido arbi~ 
trario nem illegal respondeu o illustre de_puta<to 

-que :i camara havia votado sobre este 
orçameuto, por 111im apresentado, sem con· 
sciencia. Ora, Sr. pre~idente, eu nao sei se o 
nobt'e deputado entendeu que a carnara havia 
votado sem consciencia, · porque eu a houvesse 

• i Iludido, ou porque na.o se quizesse ella dar ao 
trabalho de estudar a materia. Eu não tratarei da 
segunda hypothese, porque me parece que o 

· nobre deputado não devêra nem mesmo lem
brar-se della ; esta hypothese seria desairosa á 
camal'a a que elle e eu ternos a honra de 
pertencer; esta hypothese tenderia lambem a 
tirar todo o credito, todo o prestigio, toda a 
consideração de que esta augusta carnara· e o 
senado devem gosar. 

Mas· quanto ã primeira hypothese, isto é, que 
a camara tinha votado sem consciencia, porque 
n1!o lhe dei eu as informações necessarias, 
pat·ece que o illustre deputado não obrou com 
justiça, porque na.o só eu desenvolvi no meu 

· relatorio a maneira porque tinha confeccionado 
o orçamento da marinha, e as razões em que 
me fundei para desviar·me do methodo até 
então seguido, mas ainda este· mesmo orçamento 
foi ápresentado da maneira a mais desenglobada 
que podia ser, a mais desenglobada que se 
havia apresentado até então ao corpo legislativo. 
Se pois não só nesse ol'çamento se desenvolverão 
todas as pa1·cellas para que pedia dinheiro, mas 
ainda no relatorjo dei as razoes por que me 
tinha desviado do methodo até e·ntão seguido, e 
mesmo expuz o systema que segui na confecção 
do orçamento, como se póde dizer que a camara 
votou sem consciencia por isso que nao foi 
devidamente esclarecida ? Neguei-me eu a 
dar-lhe, além <los esclarecimentos por escri pto, 
todos aquelles que acamara de mim exigisse? 
Sé isto não aconteceu, creio que o nobre depu· 
tado não teve razão para dizet· que a camara 
votou sem consciencia na hypothese de que isto 
foi devido á falta de informações e esclare· 
cimentos da parte do governo~ 

Eu havia lambem dito que a emenda do 
nobre deputado na.o podia ser adaptada. pllrque 
era empírica, isto é, qm, a base por elle apre· 
sentada não tinha sido demonstrada exacta; e 
emquanto a · exaotidao desta base nao fosse 
demonstrada., a camat·a não podia votar por ella. 
Como respondeu o nobre deputado ? Que a 
base devia ser ex1-1cta, porque foi npresentada 
pelo Sr. Diogo Jorge ue Bl'ilo, e o S1·. Diogo Jorge 
de Brito e1·a homem consummado nestas. 
ma terias: primeira razão. Segunda razno: a 
base é exacta, po1·que se em 1839 31$ e tantos 
réis são sufficientes, ~_egue-se que a base apre
sentada em 1828 pelo Sr. Diogo Jorge de Brito 
é lam~em exác!a, Ora, · quanto ao primeiro 
argumente;,, eu já disse que o Sr. Diogo Jorge de 
Brito tinha-se visto na necessidade de não 
apresentar uma base _exacta, por isso que lhe 
fallecião os cJementoe; ne~essarios para chegar a 
çsse resultaqo1 
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O nobre deputado asseverou que na repartiçn.o 
competente devem-se encontrar os calculos em 
que Stl fundou o Sr. Diogo Jorge de Brito; mas 
eu assevero ao nobre deputado e á camara que 
nao encontrei taes calculas; que na contadoria 
da marinha existe ainda a maior parte dos· 
empregados que então exisliao, e que nenhum 
delles se lembra de se terem feiio nessa repartição 
trabalhos alguns a este respeito. Parece-me que 
o Sr. Diogo Jorge de Brito se servio nessa época 
do orçamento da marinha ingleza, reduzindo o 
dinheiro inglez ao nosso dinheiro pelo cambio 
par, sem nenhuma outra consideração. Quanto 
á segunda razão do nobre deputado, acho que· 
ella é contra-producentem : ainda mesmo sup
pondo que era exacta em 1828 a base d€! 28$360, 
seguir-se-ha. que o deve ser tarnbem ern 
1889 ? Pois se o nobre deputado mesmo 
concorda que 31$ e tantos réis são hoje neces
sarios, como diz que se deve adaptar 28$360 
como base mais exacta, porque em 1828 era essa 
quantia sufficiente? 

Disse tarnbem o illustt·e deputado que eu na.o 
demonstrei a exactidl:lo do meu calculo: ora, eu . 
creio que demonstl'ei que o meu calct1lo era Ião 

ex.acto quanto podia ~er ; que quanto á quota 
relativa a soldos, era elle mathr.malicamente 
exacto, e o mesmo quanto a munições navaes. 
Mas, disse o nobre deputado, -os preços podem 
variar, podem nllo ser os mesmos no :rnno pnra 
qtle fazemos o orçamento. Não hn duvida : a 
respeito disto é ímpossivel haver exacticlao ; em 
preciso que fossf!mos anjos, que l\'Jessemos o 
dom de adivinhar pura cri.leu lar com exaclidl'l.o 
qual seria o preç:o das muniçõe::; de boca no 
anno financeiro de 1840 a 1841 ; mas nno será 
mais exaclo ca1cnlar sobre o preço rnédio desses 
objectos no 1nercado no anno financeiro prnxi
mamente findo, do que sobre o que elles tiverao 
em 1828? Se o nobl'e deputado entende que o 
rneu calculo · é inexacto só porque calculo o 
preço desses objectos pelo tenno médio dos 
preços que elles têm actualmente no mercado, 
corno ha de querer convencer-me que é exacto 
o seu calculo, por isso que admitte os preços 
que tinhão os objectos ecn 1828? 

Mas diz o nobre deputado que, pe1o que 
respeita a munições navaes, eu não demonstrei 
a exactid1l.o do meu calclllo. Parece-me que a 
demonstrei ; eu disse que para fazer o calculo 
relativo ás munições navaes se tinha l'ecorrido 
á tabella dos sobresallentes, e que por esta 
tabeJla se tinha calculado quanto havia de 
despender em munições oavaes cada um dos 
navios que devemos cons1-,rvar armados ,lurante 
o anno financeiro para qot fazemos a lei ; e qne 
por ahi tinha mos approximada e não mn thema
ticamente a som ma precisa. Disse porém ,J nobre 
deputado que esla tabella era incxacta, porque 
quando se trata dos armamentos pot· esta tahella 
da.o-se muitas vel'gonteas, e estas vcrgonleas 
nao podem ser todas despendid,ls. A isto res-

ponderei que se teve em consideL"ação nao 
calcular para o anno financeiro tres vezes tanto 
daquillo que nesta tabella se dá para quatro 
mezes, mas aquillo que o navio pôde ra
zoavelmente despender no espaço de um anuo· 

• 1 

por consequenc1a, esta objecção do nobre 
dep1llado me p::irece que na.o tern força alguma. 

Mas, senhores, aqui é notavel a êõntr11dicçã0 
do illustre orador a quem tenho a honra de 
responder: disse elle que o calculo de 28$360 
era exacto, pol'que foi apresentado pelo Sr. 
Diogo Jorge de Brito, que era consummado nesta 
matei:ia; mas quando se trata qa tabella diz 
que é ella inexacta, e a tabella foi apresentada 
pelo Sr. Diogo Jorge de Brito. Se o calculo de 
28$360 é exacto pela autoridade de quem o 
apresentou em 1828, mais exacta deve ser esta 
tabella de sobresal lentes que foi apresentada 
pelo mesmo administro.dor, e cn~as quantidades 
aliás nM estllo sujeita,s ás variações a que estão 
sujeitas as dos outros objectos que fazem parte 
do orçamento que discutimos. 

Ainda outra. consideraçllo : esla tabella 
mandada pôt· em execução pelo Sr. Diogo Jo1·ge 
de Brito foi modificada depois, e para rneuos; 
em 1833 ou 1834: nome:ei urna commissa.o 
composta de dous habeis ofüciaes generaes e do 
intendente da -marinha dessa época, e esta 
commissao apt·esentou na tabella algumas 
modificações parn menos, que não se rnandarão 
pô1· e1u execução, porque sahi do ministerio. Em 
1837 nomeei outra cornmissao composl.\ do 
intendente 1.h marinha e de dons outros ofíkiaes 
gcneracs, e esta nova cc,mmissão coucoruou nas 
alterar,:õcs, e mandou-se pôr em execuçno a 
tabella assim modificada: creio, pois, que o 
nobre depntndo n!ío póde argumentar contra. a 
base do meu orçamento, pelo que respeita a 
munições navaes, pot·que ella é tao exacta quanto 
é possivel. 

A base por mim apresentada, insislio o illustr-e 
depntado (e sobre este ponto eu peço á camara 
a sua attençrw); a base sobt·e que fiz o meu 
orçamento, Jisse elle, UM offerei:e um principio 
simples e claro, e em alguma cousa é absurda. 
Esta proposição de principio simples e clar-o, 
que nos tem pregado o nobre deputado, é que 
não concebo; o principio simples e claro que o 
nobre deputado quer, é que no orçamento se 
diga aquillo que pertence a uma praça, isto é, a 
despeza que se faz com uma praça durante um 
mez ; o orçamento nao diz isto ; o orçamento 
diz aquillo que se gasta com 3,000 praças. Mas 
quando o corpo legislativo tem aquillo que se 
gasta com 3,000 prnças, naó terá tambem 
aquillo que se gasta com uma praça? Onde está 
o principio simples e claro m. base do i!lustre 
deputado que uã.o esteja na minha? Quanto ao 
absurdo da base por mim apl'esentada, consistia 
cllc em nno se poder marcar com antecipação 
de anuo e meio a quantia das munições de boca; 
mas isto me pat'ece qne é menos absurdo do 
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128 SESSÃO EM 11 DE SETÉMBRO DE 1839 

que o que faz o n~bre deputado, quando quer 
marcar um preço constanie e fixo para todas as 
é pocast para todas as circumstancbs. 

Disse mais o nobre deputado que na Inglaterra 
sç tem muito cuidado em separar as despezas 
do serviço feito no mar das despezas do serviço 
feito em terra. Et o mesmo que fazemos no 
nosso orçamento ; mas note a camara a conlra· 
dicção extraordinaria do meu · illustre collega ; 
elle disse: -Na quantià que dou para munições 
navaes está incluida a quantia para o material 
dos differentes arsenaes. - Ora, o material dos 
differentes arsenaes, ao me11os grande parte; é 
empregado tio serviço de terra e n!l.o de· mar: 
logo, se na quantia proposta pelo illustre 
deputado para munições navaes estão compre~ 
hendidos os materiaes dos arsenaes, segue-se 
que elle adepta um principio inteiramente 
contrario áquelle que quer adaptar, e que é 
adaptado no orçamento da marinha íngleza e 
nos differentes orçamentos que conheço e tenho 
visto. No orçamento que eu apresentei o anno 
passado, e naquelle que este anno foi apresentado, 
distingue-se muito cuidadosamente as despezas 
do serviço feito no mar das despezas do serviço 
feito em terra ; mas a emenda do illustre 
deputado confundio inieiramente estes dous 
serviçoi;. . 

Não posso relevar um raciocínio do nobre 
deputado ; eu ]eio a!:! suas palavras taes quaes : 
« Se eu nllo contestei este principio (é o principio · 
da simplicidade que já mostrei em que consistia); 
se não possõ negar que a Inglaterra tem traba· 
1h:tdo por elevar ao maior auge de gloria e 
prosperidade a sua força naval com a maior 
economia possível, é evidente que a base de 
28$360 tem a seu favor o systema adoptado 
naquelle paiz t!lo illustrado, e verdadeiramenle 
mercantil. .» Ora, senhores; como esta con
sequencia se ·contém no principio estabelecido 
pelo nobre deputado, é o que nt\o posso enxergar, 
por mais tratos que dê á minha inlelligencia : 
se o nobre deputado tirasse a conseqnencia que 
nós deveramos seguir o systema da Inglaterra, eu 
admittiria a consequencia : mas porque a 
Inglaterra é economica, porque a Ing:1aterra 
separa a despeza material da pessoal, segue-se 
que 28$360 é necessario P Se ao menos a 

· conclusão do nobre deputado fosse - que nós 
deveramos gastar tanto quanto gasta a Inglaterra 
com cada praça, ainda concederia esta conse
quencia, posto que não fosse rigorosamente 
logica, porque o nobre deputado mesmo nos 
disse que a despeza de cada praça alli era de 
126 schellings, e 126 schellings ao cambio de 
37 andno por 47$000 e tantos réis; se pois o 
nobre deputado dissesse que é evidente que a 
base de 47$000 e tantos réis tem a seu favor o 
sy~tcma adoptado na Inglaterrà1_ ainda podia 
admittir a conclusão, posto que não fosse logica ; 
mas dizer logo 28$360 tem a seu favor o 
systema adoptado na Inglaterra é para mim 

inintelligive1, é conclusão que não se cont~m nos 
princípios postos pelo nobre deputado. 

O illustre deputado tem asseverado por 
muitas vezes que a marinha brazileira gasta em 
munições navaes mais do que devêra gastar, 
visto que estão as nossas embarcações conti. 
nuamente nos portos. Eu devo dizer em resposta 
que em Inglaterra se gasta com cada homem, 
por mez, a quantia de 47$000 e tantos réis, e o 
governo brazileiro tem pedido e se tem votado 
constantemente 28$360; o anuo passado votourse 
alguma cousa mais, mas não chegou a 30$000, 
e este armo se pede 31$000 e tantos réis, 
quantia muito menor qne a que se gasta em 
Inglaterra; não despendemos tantas munições 
navaes, porque as nossas embarcações de guerra 
nílo navegão tao continuamente como as 
embarcações inglezas, não navegão talvez por 
mares tãO procellosos. 

Disse o mesmo nobre deputado que convém 
não inveterar abusos, e que nos devemos guiar 
pelo que fazem nações que nos podem dar 
exemplos. Mas onde foi o nobre deputado buscar 
esses exemplos? Quem lhe disse que essas nações 

· seguem o systema que elle apregôa ? En não 
o sei ! Recorro aos orçnmentos da marinha 
frãnceza, e vejo que silo organisados do mesmo 
modo que os nossos, ou antes, eu adaptei o 
methodo segnido pela França. Vamos à Ingla
terra. Encontra pm· ventura ahi exemplos do 

· que pretende? O nobre deputado invocou o 
testemunho de Carlos Dupin. Eu tenho lido esse 
autort e nelle encontro o inverso daquillo qúe 
disse o nobre deputado! Eu vejo primeiramente, 
á pag. 46 da segunda pal'te desta obra que 
Dupiu diz (lê). Vê-se pois que, de 1804 a 1817, 
a base que se pretende que alli é permanente 
variou constantemente de 3 em 3 annos. - Na 
mesma pagina diz o citado autor: - E' um 
melhoramento admittido na contabilidade da 
marinha ingleza substituir á quantia idéal de 
t 4 ou 7 por · mez para cada marinheiro 
a somma real que se deve despender, calculada 
conforme a experienc-i'.a do anno antecedente. 
E' muito para admirar que se tivesse seguido 
um melhodo contrario, etc. - Como, pois, citã 
o íllustre deputado em abono da sua emenda 
uma autoridade que Jhe é jnteiramente contraria? 

NM concebo este modo de argumentar. 
Quando o iHustre orador a quem me refiro fallou 
pela primeira vez nesta materia, pareceu-me que 
m~ havia censurado por ter eu apresentado o 
orçamento muito desenglobadameote: do seu 
segundo discurso porém concluo que mereço 
censura por haver englobado as differentes 
parcellas que fazem parte da quantia pedida 
para os navios armados. Onde porém está esse 
pretendido englobamento, é o que nno posso 
descobrir, as som mas precisas para muniçoes 
navaes, de boca, de guel'l'a e para vencimentos 
do pessoal, se acha.o no orçamento que apresentei 
o anno passado inteiramente separadas ; e cada 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:57 - PÃ¡gina 9 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 183fl 129 
uma de~tas verbas é justificada ainda pelas 
dift'erenles tabellas que lhe são corresponclentes. 
E' pois claro que a alteração que houve na 
organisaça.o desse importante documento só tem 
por fim lornal-o mais desenvolvido e claro para 
as pessoas que o quizerem estudar ; e parece-me 
que nisto ao menos houve algum melhoramento. 

Aqui tenho eu o orçamento da . marinha 
ingleza, e ahi, _á pagina 30, encontro as quantias 
dadas pa1a construcções, fabricos e armamentos 
de navios, isto é, uma somma muito differenle 
daquella que se dá para o serviço dos navios 
armados; som mas que o illustre deputado da 
Bahia confunde na sua emenda, apezar de 
haver dito que ~evemos seguir o exemplo da 
naçllo inglezu, isto é, separar as despezas feitas 
no mar das que são feitas em terra, principio 
aliás que tambem está estabelecido entre nós, 
mas que ficaria inteiramente proscripto se 
lriurnphassem as idéas do nobre deputado, que 
quer englobar as quantias destinadas para 
sobresallenles com a que provém do material 
dos arsenaes. N'oulra contradic.ção ainda cahio 
o illustre orador a quem me refiro, e vem a ser 
que elle supprime a quantia pedida para o 
material do arsenal do Rio de Janeiro, por.que 
entende que está ella englobada na que é relativa 
ás munições navaes; e entretanto na.o supprime 
as quantias pedidas para o material dos outros 
arsenaes do imperio. Ora, como as munições 
navaes pedidas são pat·a toda a esquadra, isto é, 
para o serviço dos navios armados em todo o 
imperio, segue-se que se o illustre deputado está 
convencido da exactidao da sua doutl'ina, deve 
tambem supprimir todas as quantias pedidas 
para o material de todos os asenaes. Verdade é 
que o Sr. ministro da marinha ver-se-hia assim 
obrigado a mandar fechar todos esses estabele
cimentos, mas ao menos o nobre depuhido 
estaria assim mais de accordo comsigo mesmo, 

Não quero tomar mais tempo á camara, e 
por isso na.o farei outras observações a respeito 
do discurso do nobre deputado pela Bahia. 
Da1·ei apenas uma explic~çao sobre uma propo
sição que o Sr. ministro da marinha avançou 
nesta casa na ultima sessào. S. Ex. disse que, 
apezar do credito concedido o anno passado ao 
mínisterio da marinha, ainda assim houve um 
deficit de 400 e tantos contos. Note acamara 
que pàrte deste deficit pertence a annos anterior~s. 
Quando eu entrei para o minislerio em 19 de 
Setembro de 1837, havia na inlendencia da 
marinha desta côrte uma divida de 198 contos, 

. pertencentes ao anno ~nanceiro de 1836~1837 : 
ol'a, no fim do anno financeiro de 1837-1838 
ficou o thesouro devendo á repartiçao da 
marinha, se me não engano, 35 contos de réis, 
e no fim do anno financeiro de 1838-1889 a 
quunlia de 94 contos, pouco mais ou 
menos, comprelumdcndo ahi as despezas feitas 
1,eto cu·senuJ da marinha por conta das repar
tições da fazenda, justiça, etc, : assim pois a 

TOIIO Ili 

maior despeza do ministerio da marinha, no 
Rio de Janeiro, foi, nos dous ultimos annos 
financeiros, de 105 contos de réis, apezar de se 
haver comprado, durante . esse tempo, 18 a 19 
embarcações, que eustarao 180 conto:t de réis, e 
para cuja despeza não havião fundos especial-
mente applicados. · 

O Sr. Jacintho Roque (miniJitro da marinha): 
-A' vista do que acaba de expôr o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro, meu antecessor, 
nada mais tenho a dizer para destruir a opinião 
e a emenda do nobre deputado pela provincia da 
Bahia. Ella não preenche o seu fim, porque 
impede ao govemo poder preencher o que deve. 
Só tenho a fallar quanto a pharóes. O nobre 
deputado pela Bahia apresentou um officio do 
anno de 1837, aonde se mostrava a despeza 
feita com os pharóes de Cabo Frio e ilha Rasa na 
jmportancia de õ:000$ Ora, o nobre deputado 
estava equivocado e foz equivocar a carnara, 
porque o officio qtJe apresentou não é da despeza 
total, e simplesmente da pessoal. O officio é o 
seguinte: 

(L8· um offiaio do intendente da marinha,) 
Incluindo neste artigo, tambem material, a 

illuminaçAo e recomposiçllo dos mesmos pharóes, 
excede a despeza a 12:0008, e nunca se tem 
gasto para menos e sim para mais. Eu apresento 
á camara a c<,nla exacta do anno financeiro 
passado. (LS esta conta.) 

O nobre deputado pela Bahia, para sustentar 
a sua emenda, lembrou o celeb1·e escriptor 
Dupin ; e fazendo a applicação da s~a theoria, 
di:;se que ella era muito clara: não ha duvida, 
mas nella não se encontra a formula que 
menciona o nobre deputado ; exige-se alli a 
separaçào do pessoal e material a bordo dos 
navios de guerra armados, bem como ern te1·ra 
e nos transportes; mas ainda porque, referindo-se 
ao orçamento inglez do anno de 1818, declara 
qne o parlamento fez uma separação ab:mluta 
em despezas extraordinarias, cotando só para 
estas mais de um milha.o de libras slerlinas. 

Eu peço, tornando ao objecto, que se tome 
em consideração para que nao venhào a faltar 
as quantias necessarias em objeclos de tanta 
monta, sendo aliás preciso na época presente 
fazer enormes despezas extraordinarias, para as 
quaes boje ci governo ·não tem credito a]gum. 

O Sr. Coelho: -- Como membro da com
missao de orçamento de marinha e guerra, 
julguei do meu dever não deixar, pot· parte da 
commissão, que a mataria que se discute corresse 
á revelia, tanto mais quanto o parecer que 
acompanhou a proposta do governo tem sido 
combatido por opiniões conh·arias, a uns 
parecendo que a conunisslo foi mesquinha pelai 
reducções que r~z, cerceando assim os indis
pensa veis recursos ao governo ; a .outros 
parecendo que a comrnissão foi exagerada, 
concedendo-lhe sommas superabundantes, bara• 

17 
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tean<lo deste modo os dinheiros publiccs. Sinto, 
pois, ver-me obrigado a occupar a attenção da 
camara por algum tempo. O meu especial fim é 
combater uma emenda que se ~\eh~ na mesa, e 
que pertence a um iilusíre deputado pela Bahia, 
offerecendo bases fixas e in'Variaveis, para por 
ellls regular-se o orçamento das despezas com 
o pessoal empregado no serviço dos navios 
armados. O nobre ex-ministro da marin ba que 
ha pouco fallou já mostrou sufficientemente que 
tal emenda na.o devía ser adoptada, e prevenio
rne na maior parte dos meus argumentos. 

O· nobre autor da emenda fez censura á 
commissao quando disse que o corpo legislativo, 
lendo adoptado uma base constante desde 1828 
até 1836, a cotnmissão, não a tendo seguido, 
faltou ao preceito adoptado ; porém já este 
eqnivoco do nobre d~pntado está <lis:;nlvido, 
porque vê-s~ que na.o ha disposiçao alguma de 
lei po1· onde se mostre que essas bas(!S furão 
aduplaJ11s pelo corpo legislativo; ella:e; forao 
aJ,Jenas apresentadas na cam .. 1ra em 1828, e que 
quaesquer que ellas fossem, não ohrigavão a 
coinrnissno, nem mesmo ao tninh;terio1 porque, 
constando unicnmenle nas tubeibs que coslumão 
acompanhar os orçamentos, Mo são meneio
nadus no corpo da lei, e por isso nadêl obríg!to. 
O nobrn deputado c,:nsnrou muito que se tivessem 
al-Lerado as base$ do orçamento, e nessa occasia.o 
citou o prindpío adoptado na Ingiaterrn, ou pelo 
menos um principio de Dupin, de qne tudo 
dimana de U!llt\ só base, a qual só pode ser 
allel'ada pcio corpo legislativo. Parece-me que 
este prineipio nenh11111a applicuçã.o tem para o 
caso, e qu~ nri.o se dev~ 1·a 1.1.w.\mente a~·g11mentar 
com aquillo qu& se pratica na Inglatr.rra, para 
dahí deduzir-se o que nós devemo~ pratÍCM. Se 
naquelle paiz as bases do orçamento só podem . 
ser alteradas pelo corpo legislativo, é porque 
essas bases são explicilarnenle designadas na lei. 

Lembra-me do orçamento de 18041 em que o 
parlamento decrelára fundos para 100 mil 
homens de serviço activo, especifictrndo-se na 
lei, á proporção em que se davão, as quantias 
por cada homem, e por cada mez lunar, e que 
erno as seguinbs: uma libra e 17scbellings para 
soldos, ucna libra e 18 schellings para •frveres, 3 
libras para serviço e reparos dos navios, e 5 
~chcl!ings para artilharia, o que fazia ao todo 
7 libras por mez. Ora, se alli as bases era.o 
mencionadas na lei, necessnríamente só o corpo 
legislativo as podia altei:ar. Entre nós porém nM 
acontece o mesmo, porque essas bases constAo 
sómente nas tabellas annex.as ao orçamento. 
Concedendo mesmo que as bases estivessem 
adoptada& pelo corpo legislativo, e que só elle 
as pudesse alterar, ainda assim nao havia motivo 
para tanta censura, porquanto o nobre deputado 
confundio o abuso de execuçM com o direito 
de proposição que póde · competir á commissao,, 
ou a qu.ilqnet· outro deputado, ou mesmo ao 
governo. E mesmo eu não me posso conformar 

com a base offo\'ecida pelo nobre deputado, 
porque seria um absurdo adoptat- uma base fixa 
e permanente, quando essa base sempre varia 
por sei· composta de elementos constantemente 
variaveis. E o que é variavel póde ser fixo e 
conslanl~? N~o. Já o nobre ex-ministro moslron 
que o nobre deputado visivelmente se enganára 
qu:rndo citou a antorídade de Dnpin p11ra 
mostrar que .. 1s bases do orçamento devem ser 
constantemenfe fixas. Pelo contrario. esse illustre 
escriptor nota isso como um defeito, do qua 1 
resultou qne todos os annos havia um deficit 
consideraveL Por essa oc:casiti.o o mesmo autor 
compara o espirito do pal'lamento íngiei com o 
das carnarus francezas, que muito se assemelha 
ao· nosso; e é que alli averigua-se menos se o 
governo excedeu o credito votado do que se foi 
lev,,da effectivamente ao estado con'lp\eto a força 
decretada. Na França, bem como entre nós, o 
maior escrupulo consiste em averiguar se os 
ministros e:xcedern.o os resp:=!ctivos creditas. 

O nobre deputado, querendo ainda mostnir a 
conveniencía de udoptar-a suu. emenda, ponderou 
que o orçamento ua Inglate1·ra é feito de modo 
que todos os artigos de tlespeza se referem a 
unidades bern est:olhidm:, e que offel'ecem um 
resultado vantajoso e inteliigivel. Como, porém, 
entre nós poderemos adoptar a pratica de um 
tal systema ? As nossas repartições nno est/\o 
monhidas no mesmo pé de orde111 e regulal'idade 
cCJmo na Inglaterra. Seria preciso que a nossa 
escripturaçâo e contabilidade fosse tambern re-

. guiada e uniforme como alJi. Note illais o nobre 
deputado que o orçamcnl.o da marinha é naquelle 
p,ü·r. preparn.dQ em ,differenteis repartições. O 
aln1irnntado, por exemplo, é quem faz o projecto 
do orçtHnento para o serviço ordinarjo e extra
ordinario. O conselho n,1val prepara o orçamento 
pura as despezas dos arsenaes e dos portos tanto 
interiores como e:s.teriorc5:; e finalmente ao 
chamado conselho dos transportes está incumbido 
tudo. que pertence ao serviço dos transportes. Já 
se vê, pois, com quanta fai;i!idade e clareza 
podem ser feitos os orçamentos da rep:1rtiç~o de 
marinha. Nós, porém, nao estamos nel'ise estado ; 
tudo mais é urna brilhante theoria, que se póde 
muito b~m fantasiar, mas que nio poderálevar·se 
á realidade pn1 tica. 

Tratarei .igol:'a da base apresentada pelo nobre 
depulado, pelo que respeit~ ao quantitativo. Com 
esta base regula o nol>re depul1Jdo a despeza 
mensal de uma. praça em 28$860. Note-se que 
esta base foi regulada ha 11 annos, e· que os 
preços do mercado têm variado muito dahi para. 
cá; e comquantõ eu muito respeito tribute ao 
finado ex-rninistro o Sr. Diogo Jorge de Brito, 
todavia elle na.o era infallivel e podia errar. E 
pelos papeis que vi na comrnissão achei que este 
senhor consullára a despeza que mi lnglatena, 
se fazia mensalrnente com uma praça embarcada 
e que ~ra a seguinte em 1817 : soldos 38 schel
li ngs, munições de boca 41, conservaç.ão e 
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reparo dos navios arma-dos 43, artilharia 4, ao 
todo 126 schellings. O finado ex-ministro 
calculou o caminho par, e assim regulou para 
cada praça embarcada a despeza mensal de 

-28$360. 

BeQl se vê quanto isto é fallivel; pelo menns pa~ 
receu-me logo descobrir um engano! o qual con
siste em que o anno financeiro da Gl'ã· Bretanha 
tem 13 mezes lunares, sendo cada mez ·de 
quatro semanas exactas, que vem a corresponder 
a um ll'eze ávos do nosso que é de 12 ao anno. 
A despeza portanlo do mez financeiro na Grã.
Bretanha n~o pód+! ser exactamente applicavel 
ao nos~o mez financeiro. Eis uma observm~ão 
pela qual sou )C;vado a crer que n!lo houve t~da 
a exactida.o. Por- outra razllo ainda se conhece 
qlle a despeza feita na Inglal.erra não deve ser 
a mesma. que no Brnzil. Alli a mao de olm1 é 
muito mais ba1·ata, 1:tlém de q11e os generos e 
matedas primas que se consomem no sel'víço 
da annatla aqui nos chegao sobrecal'l'errados de 
d. . b 

1re1tos. 
O nobre deputado tanto nllo julga propl'ias e 

sufficíentes as bases de que ti·ata a Pua emenda, 
que elle mesmo confessou qne, se tivera de 
apresentar bases novas, o faria consultando 
cuidadosamente quacs erão as necessidade~ do 
serviço, apresentando ~nlão outras bases ,iolw
rentes com o resultado de suas indng:t\tOcs i 
vê-se pois, peln confü,sn.o tlo nobt·e deputado, 
que elle duvida da exactidno das s11as base:il. 

Finalmente tenho a observar que o nohre 
deputado, offerecendo a sua emenda, foi movido 
pelo louvavel espírito de economia; entretanto 
o que acontece é que, comparando o qne eUe 
propõe com a consignação das quantins que dá 
a commissão, dar-se-hia ao governo urna sornma 
muito mais consideravel ; e deste modo füllrnl'ia 
o fim qne leve em vista o il111stre deputado. 
Tenho mostrado, Sr. presidente, o melhor gne 
me foi possível, que a emenda não deve ser 
adaptada. 

Agora tratarei da duplicata que. se jijlga haver 
em se dar ao mesmo tempo quantias para 
munições navaes, e lambem para compras de 
materias primas. Já o nobre ex-ministro da 
marinha mostrou que não havia essa duplicata, 
distinguindo mni claramente dua8 especies de 
despezas, não só aquellas que se fazem com os 
navios armados depois que estes passão mostca 
de at·mamento, mas tambem as que se fazem 
nos arsenaes antes de se dar o navio por 
prompto para todo o serviço. As primeiras 
consistem no fornecimento dos diversos sobre
sallcntes que consomem os navios armados, e 
que s!l.o regul:1.dos por uma tabel la reorganisada 
em 1838 com o fim de conservai-os constante
mente no mesmo pé em que se achavão quando 
passárão mostra de armamento. Além desta 
explicação, que só sel'ia bastante para desfazer 
a presumida duplicata, deve ainda considerar-se 

que os arsenaes consomem muitas outrH 
malerfos primas, que depois de manufacturadas 
não constituem objecto de muniç<les navaes · 
taes são as malerias primas qne exigem a~ 
construcções : as ferragens, as pregaduras, o 
cobre para forro détS embarcações; outras muitas 
despezas se; fazem nos arsenaes que ainda 
exigem a compra de mo.terias primas, como 
sejao oi; artigos. necessarios para serviço e policia 
dos portos, construcção de escaleres e seus 
apt·estos, reparos de arrnazens, e arranjos internos 
nos arsenaes pal'a conservação e guarda dus 
muniçõe$ navaes e de ~uerra, etc. 1 etc. A 
duplicata c1ue se jnlga enconi.t·ar nasce, portanto, 
de se não disti11g11ir as differentes especies de 
despeza e lri1balhos que se faz.em nos nrsenacs, 
e em que se cmr11·egao as mate1·ius p,·ímas. 

Noto mais umc1 inconsequc,wia no nobre 
deputado, poi:; qu,~, 1·ed11r.indo as so111rnas ,tndns 
parn co1up1·a 1fo materia~ prii11as, a p1·d1~xto de 
que nas muníÇõHs na vaus ji cllas vao cornprc
l1enJidns, deveriu µam ser cohercnte reduzir 
lambem a somma de 128 contos pouco mais ou 
menos, que ~w <lrto com o mesmo fim para c,s 
arsnna,Js das diffcl'entm; provincias; pois que o 
fornecimento das munições navncs não se faz 
unicirnrnnle pelo ê11'5t~nal da cô1·f.e ; deveria mais 
o 11oh1·e deputado, pnru ser lambem cohcrente, 
diminuir perto <le 350 1:ontos para jornaes dos 
opt•1·arios de todos os arscurws, por isso que nas 
m u II Í{!ÔCS iu1 vacst considernndo o nobre deputado 
cu1nµrehcndida a malerh, µrima, dovet·ia lambem 
j11lg1u• co111prchern.li1la a mão de obra que a 
preparou e que a reduiio a munições navaes. 

A commissllo foi tnmbem advertida de um 
erro na Vl!rba <los navios desa1·mados, por contar 
munições ele hoca tão sómente para 270 praças, 
quando é de 300 o numero das que guarnecem 
esses navios. A commissão na verba, quando 
tratou das munições de boca, nno só para a 
tripolação dos navios desarmadoi;, mas lambem 
para os navios armados, contou unicamente 
com o~ inferiores, tropa e marinhagem, e na.o 
com os officiaes de patente ; mas não se seguia 
por isso, como entendeu o nobre depul.ado, que . 
ella pretendia que os officiaes a bordo não 
comessem, e que fossem condemnados a 
rigoroso jejum. A commissAo assim procedendo 
teve em vista que os offi.ciaes recebem dinheiro 
para comedoria na razão de· suas patentes e 
com missões. 

\' assarei a fazer algumas breves reflexões 
ácerca do que em um de seus discursos 
expendeu o nobre ex· ministro da marinha, 
tratando de algumas emendas do parecer da 
commissAo. No paragrapho que consigna rundos 
para despeza das intendencias ha uma ve1·ba de 
10:400$ que a cornmissão supprimio, e que era 
destinada para augmenlo de ordenados de 
empregados destas repartições. Como não havia 
nas tabell~s ·lo orçamento declaração algum~ 
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que fundamentasse. este augmenlo de despeza, e 
vendo por outra parle a commissão que já eu 
tinha melhorado os ordenados de alguns em
pregados, julgou ella que devia ~azer a reducção 
da despeza por desnecessaria e por não eer 
justificada. A commissllo ainda está firme em 
sustentar esta redoeção, principalmente depois 
das explicaçoes que deu o nobre ex-ministro. 
Disse elle que, sendo ainda mini:stro, dera ordem 
para que se incluisse a mencionada quantia de 
10:400$ no orçamento, porque tinha em vista 
reformar as repa1·tiçOes de intendencias, e 
apresentar neste sentido algumas propostas ao 
cor:po legislativo. Com a demissão de S. Ex,, 
antes da abertura das camaras não se realisou 
isto, e a comrnissão não podia adivinhar o que 
S. Ex. tivera em mente. Ora, sendo aquella. 
somma destinada para um fim que dependia da 
apresentação de pl·opostas, e na.o tendo estas 
appaa·ecido, segue-se que ella deve ser climinndu. 
Nc:S::;a mesma occasião o nobre deputado disse 
qne julgava dever augmentar o ordenado de 
alguns empregados das inlenucncias, po1·q11e 
tinhão elles accrescimos de l1·abulbo1 sendo 
obrigados a passarem duas vius dos documunlos 
de receita e despeza, uma para enlrcgut·em nas 
thesourarias das províncias, e outra para ser 
remetlida para a cõrte. Ora, Sr. presidente, não 
me accommodo com o principio de dar gralifi· 
caçaes aos empregados, quando haja accrescimo 
de trabalho, uma vez que um tnl accrescimo 
seja serviço proprfo do emprego. Nesse nenhuma 
gratificação pertence ao empregado, porque elle 
cumpre aqnillo que deve, Na minha opinião só 
se de,e dar gratificações ao empregado que faz 
mais serviço do que aquelle a qne em razllo do 
seu emprego era obrigado. 

Sr. presidente, agora direi duas palavras 
sobre algu1rias outras emendas que estão na 
mesa. Quanto á essa para o melhoramento do 
porto do Ceará, segundo a planta que ainda o 
engenheiro tiver de fazer, parece-me que não se 
deve approvar, porque não temoe orçamentos, 
nem planta, nem base alguma sobre que assente 
essa despeza. . 

Quanto á que trata do melhoramento do 
porto de Pernambuco, ha tres emendas, uma 
que é da commissao, dando 40 contos para a 
barca de excavaçao, outra que amplia a 60 contos 
aquella quantia, e a terceira pretendendo que 
esta machina seja applicada em melhorar outros 
pontos do . imperio. Não me conformo 
inteir~ente com a ultima, porque, no melho
rame~tt;). d,o porto .de Pernambuco, a barca de . 
ex.cav?.ção tem de trabalhar ,continuamente para 
desobs.t~i~. o~ depositos de l:)rêa . que . cons-
1antemen~e alli fi!e forro.ão. Ora, se esta barca 
deve se,r ;ipplicada em tr~balho continuo no 
porto de Pernambuco, como poderá .ella ir servir 
nos o~~ros portos do imperio? Pelo. que respeita 
á emenda das co1nmissC1es reunidas, de que fiz 
parte,_~ _que.~i.a_quantia de 40 contos, estou 

resolvido a sustentar o meu voto, dando-lhe o 
meu ~ssentimento, cumpríndo-me obs~rvar que 
as commissões P.Xaminllo as plantas, orçamentos 
e mais papeis relati vos ao objecto. Qu anlo á 
somma p1·ecisa para a barca de excavação, o 
engenheiro só contou com a nccessaria para 
compra da machina e apparelho de excavação, 
e não com o que era preciso para construcção 
da barca em que a machina deve ser montada. 
O engenheiro pedia unicamente a somma de 18 
a 20 contos, porém as commissões elevarão a 
somma a 40 contos, attendendo ás despezas da 
constmcção da barca e á. dos operarios que têm 
de ser empregados no serviço da excavaçn.o. 
Parece-me pois sutliciente a som ma de 40 contos. 
Todavia, a na.o passar a emenda de 40:000$, tal 
é o desejo que lenho de ver melhorado o porto de 
Pernambuco, que volat'ei pela de 60:000$000. 
O porto de Pernambuco é de grande importancia, 
porque delle depende muitos interesses com
merciaes, principalmente das provincias do norte. 

O nobre 01•ador conclue o seu discurso, 
dCAf\nvolvendo o modo por que se deve proceder 
ti votuçllo. 

O Sr. Carvalho de Kend.onga: - Sr. presi
dente, tomo a palavra par,1 dizt•r alguma cousa 
a respeito do porto da p1·ovincia de Pe,·narnbuco1 

e sustentando o parece1· da commissl\o, Callarei 
lambem a favor da emenda do meu amigo 
deputado pela mesmn provincia. 

A commissão entendeu que a diminuição· 
progressiva do fundo do Mosqueiro daquelle 
porto cão era 116 devida ao estado de equilíbrio 
entre a correnteza das ag11as dos rios Capiberibe 
e Beberibe, e a das aguas elo mar, como Crequen
temen_te tem lugar nas harl'as dos rios; mas sim, 
que reéonhece por causa principal a accumulaçao 
successiva das terras conduzidas pelas enxur
radas do~ mesmos rios no tempo de suas 
enchentes. Es~es depositos, por falta de uma 
extracção propo1·cionada, produzem a diminuição 
de fundo que se trat~ de remediar. A diminuição 
do fundo difficulta o movimento das aguas, em 

· consequencia formão•se baixos no Mosqueiro, 
donde se segue diminuição do volume interior 
das aguas ; portanto, menor porção passa pela 
barra em cada maré : nova causa da diminuiçn.o 
do fundo do Mosqueiro, e assim o porto de 
Pernambuco tende a obstruir-se com o correr 
dos tempos. 

E' portanto indispensavel, qualqner que seja 
o melhodo que se adopte para levar remedio, 
que se estabeleça uma barca de vapor de 

. excavaçAo de convenitrnte força, que, judi
ciosamente empregado em os pol'los do mesmo 
Mosqueiro que mais interessarem ao seu 
regímen, deverá ao menos evitar a accumuJação 
posterior de depositos, e conspirar efficazmente 
com outros quaesquer meios que se adoptem 
para o referido porto. Neste ponto a commissão 
concordou com a ~nanime opinião dos enge
nheiros que sobre a materia fallarllo. 
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As obras qne o engenheiro Boyer apresentou 
no seu plano; longe de produzir uma maior 
correnteza na barra, eJ)a s&rá meuor ; porque o 
volume das aguas que então passat·ia em cada 
movimento tle maré seria muito menor. e assim 
nno produziria nma varredura efficaz1 'qne é o 
fim a que desej~o chegar, tanto o mesmo Boye,, 
como os outros engenheiros que <lerão seu 
pare1'.er sobre O objecto. -

E' portanto que convenho, como já disse, com 
o parecer da commissão de que tive a honra de 
fazer parte. · 

Agora, Sr. presidente, fallarei na emenda que 
consigna mais a quantia de 20:000$000. 
Esia emenda merece a i:ipprovação desta augusta 
camara; porque, tendo a commissrw em seu 
calculo, não metlido mais do que a compra da 
harcã de vapor, a machina e os obreiros para o 
serviço <la mesma barca, faltou sem duvida a 
consignaçao para a compra ou conslmcçao de 
embarcações proprias para receberem as arêas 
excavadas ; sem o que pal'ece não pó::le a barca 
trabalhar. Ora, esta despeza õe torna necessaria, 
e a na.o approvarmos a emenda do meu nobre 
collega, sem duvida de nenhum effeito se torna 
a machina, visto que só embarcações proprias, 
e n9.o lanchas do porto de Pernambuco, devem 
servir. Esta razão bastaria, porém, eu lembrarei 
mais que até outt·o mais necessitnvt1, e vem u 
ser o cáes em torno do bairro do Recife, como 
vem na planta menci()nado: com isto appureceria 
a maiol'ia do Mosqueiro e o aperfei1;011mcnto do. 
cidade, e talvez bastasse os 20:000$000, 

Senhores1 n província ele Pernnrnhuco mm·cco 
mais nltenção, seu porto vai u rccluir-i.o, se por 
ventura se nno r,ccorrcr com o remedia; 20:000$ 
nao é extl'aor<linario parn uma provi11cia 
cujo rendimento para o thesouro nl\o é para 
desprezar. 

Voto pda emendat e espero que os meus 
collegas membros da commiss!lo tambem o 
mesmo faç!to. 

E' apoiada a seguinte emenda : 
« Addite-se á quantia que dá a cornmissão 

para o melhoramento do porto de Pernambuco 
a quantia de 20:000$000 - Carvalho de 
Mendonça. 

O Sr. Marinho : - Apezar das explicações 
dadas pelo Sr. ex-ministro da marinha, outras 
duvidas existem, além das solvidas pelo Sr. 
ex-mini~tro, a respeito das quaes eu desejava 
que o Sr. ministro ou algum dos nossos collegas 
nos desse alguns_ esclarecilnentos. Confesso 
francamente que é esta uma materia para a 
qual não tenho a menor habilitaça.o ; mas 
vendo-me na triste necessidade de votar sobre 
ella, e querendo prestar um voto consciencioso, 
na deficiencia de informações, que o Sr. ministro 
nos não tem dado, vi-me nas circumstancias de 
pensar sobre . o orçamento da repal'liçno da ma
rinha, e de ruminar os di:;cursos do nobre mi-

nisfro, do Sr. deputado pela provincia do Rio de 
Janeiro, e do Sr. deputado pela provincia da 
B:ihia ; e convenci-me de qne o que djsse o Sr. 
ministro não foi de alguma sorte exacto, tratando 
da base sobre que está organisado o orçamento ; 
e persuadir-me de qnc o methodo apresentado 
pelo Sr. Montezuma deve merece_r a preferencia. 
S. Ex. disse da primeira vez que fallon. Que a 
base apresentadà pelo meu amÍgo era a 'n,esma 
porque estava organisado o orçarnenlo em dis
cussão, e que o meu amigo nào tinha conseguido 
o fim a quü se propunha. Pemando bem sobre 
isto, eu me convenci de que S. Ex. tinha sido 
menos exacto tanto em uma, como em outra 
proposiç~o; o qne não é de admirar, porqne, 
apenas o Sr. ministro se pronunciou, eu esperava 
que as ;mas proposições viessem acompanlrndas 
da inàispensavci àemonstração, porque nãa 
basta qne se nos diga, - isto é máo, aquillo é 
necessario; - cumpre que se nos convença, 
porqL1e nno estnmos dispostos a votnr á flux, 
corno se coslu ma dizer. En vi que a emenda <lo 
meu nobre amigo altingia sem duvida uo fim a 
que se propunha, que era economisnr os 
dinheiros puhlicos sem sncrificnr o se1"viço da 
nuçM : cm S('gtmdo !ligar, se n base d11 emenda 
é a mesma sohrc que nsscmla o Mçamenlo, 
porque nno a admí.tlc o Sr. miuh,tro ? Nilo 
acho rnzno nenhunrn pum a rnjcitnr. Mas 
u buso nl\o é a 111esm11, como hem de
monstrou o 11ohrc deputado pela província 
elo Rio de ,Janeiro e o nobre membro 
t!1, commissno, A hnsc é esiwncinlmento 
diversa do systcm11 seg11i1!0 pelo gnv crno, O 
gnvürno, pnra orga11is11r o seu or\\amunto, 
com1ídern ns valores do todo:-1 os sohresullcntes 
(!e um navio arnmdo, e somrnantlo CH!l'S valores 
cm um tempo dado, p1·ocmn su.her quantas vezes 
este tempo entra no nnno1 e a somrrn.t daqui 
resultante é a consignnçno que o governo vem 
pedir pa1·a um navio armado durante o anno. 
A base da emenda é inteiramente diversa : o 
nobre deputado procura saber quanto g::tsta um 
certo numero de praças distribuidas em navios 
da armada em um tempo dado, e fazendo a 
mesma multiplicaçllo 7 a somma c,Je resulta é a 
que entende que se deve dar para esse numero 
de praças, multiplicada a despeza de cada uma 
pelo numero total deltas. Ora, póde ser que na 
essencia não haja diffotença ; rnas differença, e 
differença muito notavel existe no resultado, 
porque, sendo o calculo feito pelo methodo 
adoptado na emenda, se evita uma infinidade 
de dnplicatas. Segundo o methodo seguido pelo 
governo; o que se vê? Procura-se7 por exemplo, 
na tabella respeéliva quantos chronomt:tros são 
necessarios para um tempo dado, 4 mezes : 
conhecido este resultado, que é 4, rriultipliéa-se 
por 3, e vê-se que são necessarios 12 chrono
metros em um anno: ora, isto ê absurdo, porque 
não se 1-1óde negar que nao se podem gastar 12 
chronomett·os em um anno. Poderá, a ~sto 
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responder-se que não sãO pedidos chronometros 
nesta razao, mas sómente naqnella · que se 
pod~rá precisar i mas isto não destróe o argu
mento de que este systema póde dor lngar a 
duplicatas, porque se o Sr. min;strn só pede os 
chronomelros necessarios para um anno, e faz 
neste artigo a necessaria mod i ficaç-ão, outros 
artigos h_averá em' que esta modificação se nãO 
faça, e assim, segundo este methodo, haverá 
não só nina, como uma infinidilde de duplicatas.· 

Ainda me occorre uma grande duvida que en 
dcsejára ver desfeita, e que este methodo 
a·presenta. Pede-se, por exemplo, ll1?1ª véla de 
sobresallente para uma emba!'cação ; esta véla, 
sabe a casa, é prepnrnda nos arsenaes, e 
entretanto o Sr. rninbtro pede uma som ma pnra 
materias pdmas, e outra· para operados, e esta 
véla dl'pois de apparelhaua e avaliacfa, dá 
enfràda na respectiva sessão do nlmoxnrifoclo; 
e qnamlo se pedem vélas de sohresallenle, 
lança-se em despeza - fant.as vidas 111\ im
portnncia de tanto, -- conlmnpl ndu-se o valor 
total destas vélas, quando devia sl!r abatido o 
preço da maleria prima e a impo1·lanciu dos 
Jornaes pagos aos opl'rtH'ios ; e eis por con
sequencia a nação pagando d11ns vcr.cs li 11ws11m 
véla. falo seria o mesmo que uizc1·-sc a II m 
alraiate :- Po1· quanto me foz u111u casnc1\? Por 
40 mil réis; e qm111do u eus11c11 eslivcsso prornpln, 
o alfniate exigir 24 mil réis p~ln pnnno e 10 mil 
1·éis pelo füilio. Tlllvci cu esteja cm c1•1•0 1 mas 
peço no Sr. ministro r~ue me oscl;u·~çu, 

Ainda ha outra d11plical11. A muio1· 1mrl13 d,ts 
muniçaes nuvncs, seu do prepamdns nos ursLm1\cs, 
apres1rnlAo sobrn~. Um toro de páo, po1· exemplo, 
do qual se deve tirar uma peça, deixa. c.le sobras 
as parles lateraes que podem servil· para outro 
artefücto; entretanto a nação que já pagou essas 
sobt·as tem de as pagar de novo pol' uma nova 
avaliação a que se procede, quando essas sobras 
vão ser empregadas em outra obra ; e eis 
portanto outra duplicata intoleravel. 

Entendo pois que o orçamento, a seguil'-se o 
methodo adaptado no anno passado pelo Sr. 
ex-ministl'o da marinha, apresenta uma con
tinuação de duplitt_'jltas, que, adoµladas as bases 
do meu nobre amigo pela província da Bahia, 
se removem, npresentando-se um orç1unento 
c:om exactida.o mathemalica. Elle vai indagtll' 
que despeza fazem mil p1·aças1 quanto de 
munições navaes de guerra, ele., dívide esta 
som1na pelo numero das praças, multiplica-a 
Pela força votada, e apresenta um re.:mltado -
tanto. 

O SR. CoELHO : - Mas como calcula essa 
primeira base ? 

O SR .. MARINHO : - E como calcula o nobre 
deputado ? Não fará obsequio de o dizer? Eu 
calculo a despeza de uma náo em um tempo 
dado, divido a som ma pelo numel'o de praças, 
e o resultado disto é que entendo que se deve 

gnst.ar dentro desse tempo. De seguir o methodo 
contrario resulta o qu& aconteceff, que se pedio 
no anno passado para 3 mil praças 177:609$965, 
e que se pede neste anno 155:314$080 : estes 
excessos e differenças lia.o de continuamente 
apparecer. 

Pergunto agora: o que é feito das sobras que 
necessariamente devem resuJtar das muniçoes 
navaes dadas para navios armados? Eu estou 
informa(h que antigamente com essas sobras se 
fazíão concertos e fabricas de embarcações 
pequenas, consi..:nando-se limitadas quantias 
para materias primas e jornaes de operarias, 
enlt·etanto que hoje se contempla esl~ despeza 
por inteiro. Mas dir.-se - a m11rinha hoje não 
e.;;lá no mesmo pé em que estava nnligamente : 
-é mna ,•erclade que todos conhecemos, e é 
por isso que consignamos o quantitativo preciso 
pura m1111içõt?s nnvaes e ele guerra na rnzllo de 
4,500 pra\ias, e nl\o ,le 1 ,500 ; e pot· isso mesmo 
filie ci·csceu o nmnc1·u de praças, ilevem 
ueccssal'inmcnle c1't!Scer muito ,, muito as 
sohrnt,;, tn11to mnis NO se nlhm,lcr 11 <111e ha 8 
n1ino~ tc1110M 1,úOO fH'll\lllH no Pnrá e Rio Grande 
tio Sul em 11nvio1:1 fundc!l\clos nnq1wllcs portos, e 
ning,wm ti irá 'I 110 c:onKomc111 n 11wsurn qu1111-
ticl11de cJe 1111111içõu~ lflll! 1:cm~omt•m os navios 
i,;nlwe u vóln, 011 llll\ltJj,(,llHlo no nllo mat·. 
Considct·c·l-10 cm1hor11 qtw ns sohrali uno sej!\o 
hnslnntcs pnm n co111:it1·uc~ino de umba1·cnções 
poq1wnas, e fnbl'ico 1l11s oulms i considere-se 
ml!smo que 110 1lcvc cmu1ignnr uma quantia para 
compra d<t colm!, e ouh·as cousns q11r. não se 
prep1u·t10 nos 111·scmws i consíilern,se mesmo que 
todos os 1mlccessorcs de S. Ex. forão tão 
deleixndos, que redur.ial:\o a mariuha á sua 
proxima decadencia ; ainda assim vou demons
trar que o Sr. ministro pede o triplo mais do 
q11e devia pedir para fabrico das me:;mas 
embarcações, servindo- me de um documento 
apresentado pelo mesmo S1·. ministro. De um 
mappa dos navios que se acha.o no fabrico, 
apresentado por S. Ex. , se vê que sobem ao 
nnmeL·o de 12 : descontando-se deste numero 
2 vasos, qne diz não valer o fabrico, o que é o 
mesmo que diier que é melhor condemnal-os, 
restao 10 embarcações que fazem a despe:i:a de 
147 contos. Note a camara que no calculo qa 
despeza deste fabrico já vêm contemplados os 
jornaes dos opet·arios, e qne enlL·ct:mlo em uma 
verba separada se nos pedem 200 e lautos 
contos para operarios do arsenal ; e como 11 
despeza dos operarias guarda sempre a proporçãO · 
da terça parte da importancia da obra, é evidente 
que o Sr. ministro deveria ter pedido para o 
fabrico destas embarcações 93:466$666, e 
nunca 172 contos pata rnaterias primas, e 217 
contos para o jornal de operarias. Mas isto não 
é tudo : eu vou prova1· à camara que não deve 
marcar nem um ceilil para fabrico dessas 
embarcações. Ou este fabrico deve ser feito no 
corrente anno com os 279:816$568 orçados no 
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ánno passado, ou será feito no anno futuro, em 
que tem de vigol'ar esta lei : no primeiro caso 
desnecessario será fazer-se um fabrico já 
concluido; e no segundo a quantia votada no 
anno passado servirá para occort·er a esta 
despeza no anno futuro, faze~do sempre a 
deducção da 311. parte da importancia dos _jornaes 
dos operarias, já consignados em outra rubL·ica. 

São estas as reflexões que tepho a fazer sobre 
a rep;Jrtição da marinha: parecem-me muüo 
attendiveis nas circurnstancias em que estamos, 
quando apparece um minislerio cujo prngramrna 
é- 9 mil contos de deficit, - programma o 
p:1ais horroroso que póde dar-se. Parece que os 
Srs. ministros, zangados pelas perguntas feita" 
a respeito do progr.imma do ministerio, disserão: 
- Ainda nao nos pergunlarüo pelo nosso 
programma? - Pois bem: vimos pedir uma 
sessão exlram·dinaria para o apresentar ; e vierão 
nos faier esta p1·oposta, apresentando um 
prngramma que vem a. set· - 9 mil contos de 
deficit. - Sem duvida que o aclua1 ministro 
apparecc na scena publica debaixo de funes
tis:-imos agouros. 

Eu liuha pedido a palavra unicamente pam 
fazer uma obi;crvuçao sobre uma expressno do 
Sr. ministro, q11a11do disse que o govemo ul.\o 
podia uccilat· rctluc.:ções que nao erão contra o 
governo, mas contra a niu;no. )!;u dt!sej,it·u que 
o nuhre ministro primeiro me dufi11isse o 411c 

entende pur governo, pol'<jUe jtí. 110s dis::;e em 
uma occasíllo que linha recebido or.lum do 
governo para fazei· uurn no111eaçno. Nno sei se 
lrn no üAlu<lo alguma enl.ÍLladu uovu a q11c1u S. 
Ex. d.i o titulo de goverrw. Em sug1111do l11ga1· 
devo dizer ao S1·. mini:;LL'O q11e o noh1·11 dcp11latlo 
pela Bahia nno podh\ querer pn'judicar a naçnn, 
quero dizer prejlldica1· o sorvíi,:o intlispt.msavcl 
da rtpartiçao, o seu fim foi fuiur ecouomia!-3 
neces:Sarias e indispensavois nas nossas eircum
stancias, pl'incipalruenle quando essas economias 
ein nada offendelll os interessts publicos. Parece 
que o Sr. ministro, antes de dizer que nllo 
aceitava reducções contrarias á nação, devia 
mostrar em que ell:1s offendem os interesses da 
nação. S. Ex. não póde querer que se acredite 
sómente nas suas palavras: aqui argumenta-se 
e convence-se com raciocinios e corn razões. 

As rt?ducções propostas pelo meu nobre amigo 
em nadu offcndem os inlcresses da uaçao, que, 
como disse o nobre ministr•.1, lêm pot· objeclo 
marchar isempre de frente, o rtue lambem quero, 
se estas expressões significno lendencia a 
promover a prosperidade publica : mas nunca 
conco1•rerei com o meu voto pura consignar 
quantias que eu entenda qúe não 5ào m~cessarias 
para desempenhar o serviço da repartiçílo. Eis 
o que teve em mente o meu nobre arnir o. Mas 
nào admfra que o nobre rnin ist1·0 quizcsse que 
nós acreditassemos simplesinente na sua pulavra 
ministel'ial, porque elle nos disse em um dos 
seus discursos que na.o havia feito o orçamento, 

e chamon á ,\uloria o nobre deputado ex-ministro 
ela marinha, que prndentecnente veio com 
excepçao, e só se comprometleu a sustentar 
algumas das verbas do orçamento qtie lhe 
parecessem convenientes. Ora, se porque S. Ex. 
não fez o ot·çamento, porque S. Ex. quiz aceitar 
o orçamento que mandou á conta~oria da 
marinha, se S. Ex. ni\o leu, não estudou o 
orçamento, segue-se daqui qne nós devamos 
votar tambem de cruz, só porque S. Ex. diz que 
precisa. da. consignação pedida? Insisto nisto, 
porque qnando se quer fazer acreditar que na 
camara existe um lado que pretende travar a 
marcha do governo, e negar o que clle precisa 
para tnat'char na senrla constitucional, é devet' 
de um deputado mostrar que se dá ao governo 
lud9 quanto elle precisa pani o desempenho do 
se1·viço publico: mas o que se exige do mesmo 
governo é que nos convença das necessídatles 
do paiz, e que nào nos venha diieL· <~ue na.o aceita 
t·educções pol'que são contrarias ao sei·vit,o da 
naçao, sem se <lar ao trabalho de dernonslt·ar 
esLi proposiçao. 

Tenho concluído o meu discu!'so : sP.ja-11rn 
permiltido i::ó111e11le erniltir urna 111·upr,1;Í\'l\o l'IJI 

re.;;posln ao nol,l'e minislt·o quundo 1lis-=e <11w 
a falta tle conJ1ccímeulos pr11fi;,;sio1rnes uo 1111:11 
nob1·e Ullligo <lil B,1hia, 1: a fl\ll1\ 110 rr!NflllflHll· 

bilirlad,! tl1!í-il1i meu nmiHo, l! 1luq11dlii 11111:thi• 
lidacfo graduada a quc111 S, 11!:<, 1111l1•111l1!11 lllll! 

111c11 a111i~o 1.inha i1lo eo11s111l11r, Ol! i111l111.irn11 11 

c1·I·0 e! os ltiv111·no aJ,ilHnl' pussivul 11s 1·c>1ltw~1ne,,; 
prnpm;la:.; 11a rn111•111la, q,w ali;\:-; uff1•111liu os i11-
lt!l'l!H·:es do ::.c•rvii;o p11hlírn ; dando a:-:~illl o 
Sr. Mo11Lu·1.11111a por ol'C!lliador 1lesla 11otahilitl11de, 
ü i:011io uno lrnhililado 11111'1l l'allar m11 cp1c:-.lõl~li 
scienlifü:as, 1m1·a !Jlll.l 1111.0 lem ns q11alídadl's 
proíl:,sio11aes. 

Quis talia fan.-do tem.pci·et a lacl'im.-is J' 

Não sabe o Sr. ministt·o que homens da 
tempera do Sr. l\fonlezuma, que homens que 
possuem os seus talentos e conhecimentos abali
sados estão habilitados para fallar sobre qualquet· 
materia? Será µreciso para discuij1· o orçamento 
da marinha que se saiba a lactica e manobra ? 
Não sabe o Sr. ministro qne diffore muito o hom 
marinheit'o de um bom administrador ? Talvez 
se em um concurso iossem avaliados os dis
cursos do Sr. ministt·o em compdencia com 
os discursos do Sr. Montezuma, os ullimos 
fossem considerados muito mais importantes? 
Portanto, S1·. presidente, nn.o diga o SL·. mi· 
nistro, para lornat" menos valiosa a emenda do 
nobre deput;1do 1 que elle é hospede na mat~ria; 
outro tanto póde o Sr. rnínisll·o dizer de mim, 
que me niio po:;so comparar com o Sr. Mon· 
tezuma. Direi porém que não ha de ser por 
esta fórma que S. Ex.. me ha de arrancar um 
só voto : na.o negarei o meu voto, mas depois 
de convencido com ~,s armas 'do raciocinio. E 
como S. Ex.. nao mostrou que as reducçOes 

, 
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propostas são contrarias aos interesses da naçao, 
nem o n1ostrarào os Srs. deputados que sustenta.o 
o orçamento, e nem esses senhores, nem o 
nobre ministro provárão que no orçamento na.o 
ha duplicatas; como; por exemplo; na con
signaç~o pedida para bandeiras, em que fallon 
o Sr. Alvares Machado; porque, sendo fabri
cadas nos arsenaes, e dando-se dinheiros para 
materias primas, ésta rubrica é uma ve.rda
deira rlnplicata i continuo a votar pelas emendas 
offcrecidas pelo meu oobre amigo da Bahia. 

Tenho uma emenda para mandar á mesa, 
posto nao seja muito emendador. Como no or
çamento da guerra passou uma disposição que 
reduzia a academia militar ao antigo estado, 
estou que a camara estú disposta a retrogradar 
a este respeito; e que, se razões houverão a 

· resFeito dà aca<lemi,i n1ilitar, reconhecendo-se 
illegal a reforma feita 1 as mesmas razões se dão 
para que a academia de marinha volte ao anlígo 
estado. 

E' apoiada a seguinte emenda : 
u Ao § 15. - Em lugar de - 23:600$, 

diga-se - 11:3,52$ - 1Jfa1·inlw. » 

O Sr. Ministro da Marinha responde que a 
base proposta pelo Sr . .Montezuma de necessi
dade devia ter elementos ; e sendo estes os 
mesmos subre que assenta a base sobre a qual 
foi organisado o orçamento, é evidente a 
exactida.o da opinião que S. Ex. expendcu a 
este respeito em outrn sessilu. S. Ex. porém 
nno aceita a emenda, porque reduz o quunti
tativo pedido para os arsenaes, quando presen
temente é e::;ta uma despeza que na.o µóde 
soffrer reducç~o, porque a maior pal'te dos 
vasos de gueera carecem de fabl'icv, e já de
pois da apresentil.çao do relatorio têm se feito e 
esll1o se fazendo obras em muitos delles. O 
governo por economia quer que estes fabricas 
seja.o feitos com perfeição para ns.o se ver na 
necessidade de entrae em breve em novas des
pez<1s. K,tas rdlexões servem tambem para 
provar t\Ue o Sr. M't'.rinhG labora em eng,rno, 
se suppõe qu~ as embarcações que carecem de 
fabrico sno sómente as que consta do mappa 
que está annexo ao relatorío. 

Adverte que o Sr. Marinho confundio a ta
bella do armamento com a dos sob1·esallenles, 
o que nasce de nllo ter feito dislincçllo enlt·e o 
navio poslo cm estado de navegar e depois que 
se lhe põe a bordo o trem de guerra e mu
nições navaes, para o pôr em estado de combate; 
devendo observar_ que a bordo das grandes em
barcações não ha tamanho disperdicio, os 
objectos não se estraga.o tao depressa como nas 
pequenas. 

Quanto aos cbronometros, nem ha quem 
peça, nem quem dê 12 chronornetros por anno: 
se o calculo desta despeza é feita por 4 mezes, 
é pot·4ue Ol'dinariamenle as viagens dos nossos 
vasos de guerra não são mais prolongadas ; mas 

nem por isso se pede mais do que approx.irna
damente se póde gasta.t·. 

Qmmlo ás sobras dos objeclos manufa
cturados, são arrecadadas ; mas quando sao 
empregadas; nao se avalia.o no\Tamente : o que 
se avalia é a mão de obra, mas na.o a matería _ 

Explica finalmente que no orçamento não se 
pede dinl1eit·o para fabricos, mas para construc
ções novas, havendo já madeira preparada para 
uma escuna e urna corveta, que daqui a 6 mczes 
fll h,i,7. n~n P"-11,j!in r.nnPl uirb<1, 

O Sr. Coelho, em nome da commissrw, pede 
licença para retirar a sua emenda ao § 5°. 

E'-lhe concedida. · 

O Sr. Andracla. Machado : - O nobre mi
nistro disse que a tabella a que se referio o nobre 
àeputaào pela provincia da Bahia na.o tinha pas
sado em lei ; é um engano : esta t:ibella, em 
1823, foi apresentada á assemhléa e apprnvada 
pela camal'a : precisava de outro acto legislativo 
para a annullar ; a labella veio tal q ua\ foi 
approvada. Mas daqui nno se faça arguiço.o á 
casa por ler apezar disto votado pelo novo sys
tema estabelecido no unno passado pelo Sr. ex
minislt·o da ma.dnba: elle IJllO passou desa
percebido como aqui se dbse ; pelo menos eu 
votei com conlieciml:!nto de c1rnsa : parece-me 
que a dísposi,;ao úe uma lei annua podia ser 
revogada ou altemda po1· outra lei annua, e 
votei pelo novo metbodo pt·oposto, porque enl!lo 
me pareceu bom ; comparando porem os dous 
methodos, nau posso ddxar de preforir aquelle 
qull estabelece uma forrnula geral, pnrn nno 
cahirmos em duµlicalas. Os culculos sobre que 
assenla o mcthouo adoplado em 1828 carecem 
na verdade de revisa.o, pot'q11e as circumstancias 
Lêm mudado muito ; mas eu o acho muito con
veniente para evitar duplicatas. Nno sei como o 
nobre ministro não tornou em consideraç!:ío o 
argumento do nobre deputado por Minas. que 
disse que se pedia dinheiro para cousas que sao 
fabricadas po1· opera.rios, e depois se pede ainda 
dinh~iro para pagar esles opernrios debaixo de 
uma rubrica especial, . 

Não sei como a commissllo não deduzio da 
quantia pedida para at·senaes o excesso dos or
denados a quantia votada pela lei de 8 de Ou
tubro de 1888, e só zi:e limitou a filiei· esl11 re· 
ducçno nos ordenu<los dos empregados nas 
intendencins, quundo aliás se dá a mesma razno. 
A autorisaço.o d11,,d11 ao governo pela lei de 1833 
tinha a clausula expt·essa de nao exceder a 
despeza á quantia votada para estas repartições ; 
o excesso existe, logo, este arguII1ento de despeza 

· está debaixo do mesmo anathema, e devia ser 
supprimida. 

Quanto ã despeza de augmento com a trans· 
ferencia da academia de marinha · para bordo 
da náo Pedro II, irnpossivel mé parece que se 
vote, até para ser-~o· consistente com o que !)e 
votou a respeito da academia militar. As aulo~ 
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SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO D~ 1839 137 
risações em um e outro caso sa.o da mesma 
indole, devem pois ser julgadas do mesmo modo. 
St·. presidente, é mister que de uma vez fique 
firme, que da bolsa dos contribuintes ninguem 
póde dispôr senão os seus representantes ; se 
admitte que os ministros della disponhão, não 
ha mais governo representativo. Nao ha, pois, 
autorisaç:to de reforma alguma que nn.o leve a 
coudiça.o implícita, que a respeito dos dinheiros 
precisos para o andamento da reforma deve pre· 
ceder decisão da camara dos deputados, e que 
nrto existindo isto no prc::;ente caso, não po
demos consígnar fundos para despezas illegaes, 
sem faltarmos ao que devemos ao povo, sem 
abandonarmos a nossa primeira funcção. 

Quanto á barca de cxcavaçno, votarei pela 
quantia pedida, com a declaraçno proposta de 
poder esta barca servir nos outro~ portos que 
della carecerem , porque nno sei porque não 
possR ser applicada ao melhoramento de outros 
portos, tuna xez feito o melhoramento do de 
Pernambuco. 

Julga-se a maleria discutida, e 
seguinte : 
§ 1 º. Secretada de estado. . . . 
§ 2º. Quart~I-general ( emenda 

da commissno) ....... . 
§ 3º. Conselho supremo militar. 
~ 4º. Auditoria. . . . . . . . .. 
~ õº. Corpo da armada e classes il 

approva-se o 

28:685$920 

1 ·"'!45$"r,,O .l :, , ov 
2:652$000 
2:340$000. 

nnnexas. • ... , . . . . . . 163:943$680 
§ 6º. Dílo de artilharia ( emenda 

da commíssào ). . . . . . . . 147:689$320 
§ 7º. fot~ndencias ( emenda da 

com missão ). . . . . . . . . . 63:853$000 
§ 8". Arsenaes (emendada com- $830 misE>ão ). . . . . . . . . . . . 749:842 · 
§ 9º. Hospitaes. . . . . . . . . . 19:035$000 
§ 10. Navios armados ( emenda 

da commissão ) ...... · •. 1,348:629$400 
§ 11. N a v .i os desarmados 

( emenda da comrnissão) . . 69:001$430 
§ 12. Transportes.. . . . . . . 69:485$251 
§ 13. Pharóes (emendl:\ da cóm

missao ). . . . . . . • . . . . 
§ 14. Obras nacionaes ..... 

. § !,5. Academia ele marinha .. 
§ 16. Escolas. . . . . . . . . .. 
~ 17. Reformados ( emenda du 

commissão, que co1·1·ige um 

45:9(~5$016 
13:026$975 
23:600$000 

:3:080$000 

m·1·0 de som ma de l $ ). , õ:3:4U2$J:l;"i 
~ 18. De::rJ.:;.:us exlrnordimll'im, .f ( 

( emenda da commissllu ), . 30:000$000 
Approva-se tambern n e111e11drl 

da commissrto que propõe paru 
uma machina de excavat:1<, pa1•11 
melhoramento do pol'to de Per· 
nam buco. . . . . . . . . . . . . . 40:000$000 

As mais emendas são n~jeitadas, ou julgadas 
prejudicadas. · 

ro11e m 

Dá-se por concluída a 2ª discussão, e decide
se que a materia passe para 3". 

O SR. PRESIDE.NTE dá para ordem do dia, con
tinuação da materia dada, e mais as resoluções 
deste anno, n. 24, sobre a concessão de loterias 
á santa casa de misericordia desta côrte ; n. 26, 
sobre a autoridade que se dá para possuir um 
terreno á fabrica da igreja matriz dE: Sant'Anna 
da villa do Príncipe,; n. 27, sobre a tença 
concedida a João Eduardo Ferreira Golaço 
Amado ; n. 43, sohr-c a pensão concedida a D. 
Anionia Beneàicta de Castro e Faria ; as 
emendas do senado á proposta sobre a fixação 
das forças de mar ; e logo que chegue· o mi· 
nistro respectivo, o orçamento da receita e 
disposições geraes, e levanta a sessão ás 2 horas 
e meia da lard~. 

Sessão e01 l~ de Setembro 

PRESIDENC[A DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMAR[O. - Expediente. -Ordem do dia.
Companhia dos paquetes de vapór. - Orço,· 
mento da receita. · 

A's 10 horas da manhã faz.se a chamada, e 
Jogo que se reune numero legal de Srs. depu
tado<;, abre-se à sessão, lê-se e approva-se a acta 
da antecedente. 

Faltao com causa participada os Srs. An
dréa Cajueiro, José Marianno, Nascimento, 
Torr'eão. Ferreira da Costa, Lt1iz Carlos, 
Ivlont~- Cintra, José Gonçalves Martins, Bnsta
mante' Alcibíades. José Cesario, Pinto Coelho 
e D. J~sé ; e sem· ella os Srs. Alencar1 Fran· 
cisco do Rego, Gal vno e Barreto. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguitites omcios : 

Do ministro da fazenda, t·emellendo os avi:;os 
do mini::;tro do irnperío e da guerra, de 9 do 
correúle, a que se refe1·e a proposta q_ue no 
tnesn10 dia elle 1ninislc~o levou ao conl1ec11nento 
desta carnara. Expõe o Sr. ministt·o que na pe· 
queua demonstração do de?cit ~ue acot~panha 
a referida proposta; vem rncluJda de!nixo da 
1·1l11rk1l - defieil approximado - no anuo cor• 
re11te jü demonslrado no pa1·e1:er da camara 
dmJ S'i•i;, dupuludü~, ll qUí\lllia de 9?:77 4$!H>q, 
pcl'lo1wc11k á ruh1·11!11 1,iogu111te q11u diz - deílc1t 
111\11 co11lumpludo pola co1111uit,1:1no ut1 ~1.111111r11 
dm1 Sn1. d1ip11lwl111, 1 lll1.', - Aq~10Jlu qu1rnlm p7r· 
lunce ú:o1 1·1Jch11nac;.õos da Bali 1a m1u1tlndu11 lll • 
demnisar pel,1 asserubléa guru!. - A',, com· 
missões 3" de fazenda e do orçum,mto. . _ 

Do secretario do senado, remellcndo as cópias 
das achrn das sessões ela assembléa geral nos 
dias 5, 6, 9 e 10 do corrente mez, devolvendo 

18 
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138 SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO DE l8~B 

com ellas a proposta do governo sobre a fixação 
das forç.is de:: te1·ra com as 1·espec.:tivas emendas-, 
entre as quaes se acha a que diz respeito ao e11-
gaj;1menlo de estrangeiros, e que ,foi adopfaua 
pela assernbléa geral. - A' commissllo de re

dacção. . 
Vai á terceira commisslio de fazenda o reque

rimento de João Antonio da I•'onseca Lessa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a disc1issã0 sobre o p::uecer da com

missa.o .do conm1tt·cio ácel'~a da compa11hia de 
paquetes a vapor e .emendas apoiadi.1S. 

E' apoiada a s~guinte emenda : 
« Que a comparihia seja ohl'igada a expedir 

nm ''ilpor de 20 em 20 dias, e percehe1·á por 
viagem redonda a quantia de 14 contos. -
Mom·a Jlagalhãea. » . 

O Sr. Gonçalves Martins, ~ntr.indu na 
analy~e do paL·ecer, declara 4ue havia de provar 
que, passando o parecer da commi:,são 1 longe 
de se favorecer a navegaç:10 por vapo1·, anles 
ficaria cH., prejud,c:lda: Mush·a t\Ue a compa
nhia contava cosn v,inlogens mui rapidas, que 
sem; ra<.:iocinios e calclllus sahirão-lhe porém 
P.rrados, já pelas difficuldaues com que não con
tára, co[no tambem pela fo}t.,, de pc~;:;oas conlie
ce<lul'as de possas costas, que empregâL;a, e 
ainda pela de1hora que deviãu ler os barcos de. 
vapot· nos portos em que locassem. 

Para mostrai' que os obstaculos com que a 
companhia lutár~, e que lauto a prejudicarão, 
nrto vêm senão de máos calc11los seus, moslni 

que a arribada de um dos barcos de vapor da 

comJJanliia nllo foi cau~ada por tempo1·..1I que 
soffresse, mas por fil lta· <le cn1·vllo de µedrn. En
trando na analy:;e das contas da despl';w apre
sentada pdn companhia, obsc1·va "que os <.:alculo::; 
feitos agora para reclamal' essas preslaçõc?s estão 
todos exagerados, por-que tomc\u ella, coino 
devendo ser ordinada, uma viagem em que 
houve transtorno:;;, e assim contou suas Jespezas 
em i:;alarios, etc., em um terço mais do que é 
de esptra1· que faça, como já se patenteou na 2"' 
viagem. 

Tambem são exagerados os calculas porque 
der:lara a compauhia ba er comprndo o carvão 
11e pedra por 18$, ma~ ui11gucm lhe ha de 
,:011lcstiu· que, lwn•mlo pl'Ovideuciu, JJOdc:rá vir 
ella a ler ess<: carvno pur 12$, u mesmo m uilo 
nrnili bnrato, se, como é de c:1pornr, ftk ndoptncfa 
n mullidn d11 hwnc;llo de direitos do curvo.o. 

Notn que o preço de 18$, por tcn~cludu, por 
')111'1 11 curnp11nhiu cnrnprou o cn1·vão, e eXC<!ss1vo, 
e KÓ 11111 nu\o nd,niníslruclor p1Jdcrill faier nesta. 
pnrtc o <tuo fü1. n comp1.111l1ill. Observa q11t? con· 
trMiic.tm·h\ é,\ co\l\\mnhia quando loma por bm,e 
do consumo do carvão cm urun vfogcm 1·eclonda, 
ora 787 to11elauas1 ora 680 : que nos seu- c:d
culos a mesma companhia apl'esenta 18 contos 
de despezns e 6 de lucros, mas não apresenta 

os 8 contos cpie recebe do governo, que ella bem 
podin p1,upnr osjornaes de p1·elos que conduzem 
o carvão, se tivesse deposilos deste combuslivel 
em cascos 1,ellios fundeados no mar, como 
fazem 011(r;1s companhias. Por estas conside
rações o orador julga que grande parte das 
perdas da companhia é devida á sua má admi
nislr::1<;:ã.o : nem podem b1es perdas servir de base 
para novas concessões. Não vale o -dizer que os 
emprezarios não contavão com concurrencia, 
porquanto os bal'cos que com os da companhia 
concor!'elll são de unia cm preza que Hão tem 
privik·gios, cpe não tem diuheil'o do governo, e 
essa mesma coocnn·encia µrova que a nnvegação 

· por vapor 11ão deixa de ser lucrativa; e se vale 

tal ~rgnmenlo, é parn que se não dê á campa· 
nhia de que se trata tantos privilegias, porque 
va.o elles acabur corn essa outra em preza de 
navegação existente na Bahia. O orador conclue 
declarando que na.o vota pelo piJ.recer da com
missão, m:is pelos seguintes aL"ligos substitutivos 
que offerece, e são apoiados : 

cc 1 º. Qae as salddas do::; vapores lenhão lugar 
de 20 em ~o dias. 

<e 2°. Que para cada n ma· viagem redonda dê 
o governi) 8 conlos de i'éis. 

cc 3º. Que o c.=1rvào de pedra pat·a o con:,;umo 
da nossa navegação Je cabotagem por vapor seja 

• isento de di1 eitos de entrada. 
te 4º. Que o governo providencie, tendo em 

vista as 11ecessidades do commercio das diversas 
p1·ovincias, que os paquetes se demorem nos 
<liversos poi-los ·º menos espaço de tempo pos
sível. 

u 5°. Que a companhia possa fazer tocar os 
~eus vapu1·es nos portos iulenncdios não indi
cados 110 c:011 Irado. 

cc 6º. Q11e Lod,1s estas i 1J11ova~~ões do con trnclo 
durem sómente 5 .1nnos, findos os quaes, o 
govel'llo procederâ a novos ex.unes, que submel
tel'á ao corpo legislativo. - Salva a t·edacçào. ,> 

O Sr. Angelo Custoiio vota pela emenda que 
fôr mais favornvel aos paquetes de vapor e que 

mu\lip\iqne as communicações corn as provin
cias do norte; e corno a emenda do Sr. l\foma 
.Maga.!hães preenche ambos es;;;es fins, vota pot· . 
ella. Aproveita esta occusião para requerer ao 
S,. presidentl;! que, logo que lennineesla questão, 
<lê para ot·de1u Jo dia o pmjedo da respectiva 
commissl.\o sobre o julgamento dos pres~s com
promellidos nu rehe\lio.o c\o Pará, objet:lo que se 
devi! tiec:idit· qua11lo anles, pol" bem da hnma
nidurle e un justiça. 

O Sr. Carneira d.a Cunha diz que se o es
lado polilico do Brnzil Mo fosse qual é, VO· 

tul'iu <:outra o parect!r da counnis~llo, pol'que 
no estado fl11a11ceí1·0 nctual o suu voto é pot· 
tudo quanto fôr c:ortiu· dt.!spews ; em allcuçno 
porém ás gucr1·us do sul e 11·ol'le do imper10, 
conhece a necessidu<lc que ha de µt·omptu 
communic,aça.o, e vota pela emenda do SI', 
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Moura Magalhães, convencido de que com os 
meios que esta emen,!a offür,!Ce a. cmnpanhia 
poder-se-ha sustentar. Nota que o alto preço 
·dos fretes e pa.ss:igens, H não responsahilidarle 
ela companhia pelos ob,jeclos embarcados são 
motivos para qne ella não prospero ; e es
pera que, tirados esses emharnçus, possa ella 
pL·osperar e ter avultados lncros. 

Pede para rctirnr a sua emenda. 

Concede-si}- Ihc. 

O Sr. Andrada Machado conhece qne bas
tante pi·ecisao ria de comm11nicnçües entc·e HS 

diffel'e11les provincias, e mó1·111entc~ cnlt·e us: 
do nol'le ; ji1lga por isso q11e o estado deve 
carreg111· com algmn peso para animal' esta 
companhià, mas n:'.ío tanto rprn11lo qne1· a com
u1issão. Não está pela emen1la do Sr. l\foum 
Magalhães para que fü, vi;1ge.ns sejao <ie 20 
em 20 dias, porque com nrna p1i1' mez liea 
satisfeita a neces::1ida<le que ternos tfo bn:ve 
comrnunicaçM. Ao que não póde annuir é ao 
quanlílativ~ que df1 a commissão, porque pelos 
mesmos calculas da comp,mhia, dantlo-se-'lhe 
10 contos por viage10 redonda, tem-se mais 
que animado essa einprel!u, e se corn isso 
nllo se puder ella sustentar, a culpa é ~ma, 
que nao sabe adrninistrnr os seus inlere.:;ses. 
Igualtnente não póde de modo nenhum annuir 
a que o allgmento do consignai;ão principie a 
valer desde a primeira viagem ; isto é absurdo: 
se a companhia perdf;Jtt, a culpa é sua ; pen- . 
sasse melhor antes de aceitar as condições qne 
aceito11 ; se pndeu no começo, ficaráõ com
pensadas estas perdas com os lucros futuros. 

O Sr. Carneiro Leão, pela discussrio pareceu
lhe veL' a canwra iodínada a modificar o con
trâclo ; está pot·ém persuaiiído que assim se 
nilo deve proceder, deve-se votar conll'a toda a 
111otlificaçao, e n comptlnhia conlinue ou ces,-e, 
corno lhe fhwr mnis 1:onln, e o governo fique ha
hilítudu pa1·11 crrnlrad:ir t:0111 oulra debaixo de 
nwlhoL't!S condic;Oes. Nota qne o C$pirito de cm
prl'Zil ;1s.si111 como )IÓdc ser 11Líl lt . .'lll;1do com 
di.scrÍ\illo iJ pr111lt•ncia 1 lamhc111 é pl't•j111litial 
qmrndo homens cspel'Lo,; cakulno :,;ohrn hases 
falsas1 promellcm granck•s va11la1,;c11,- para 
vender com fadlidada suas ac~:Oes tHl p1·ai;.i, t• 

assim locupletai·-se á custa dos si111ple~. A 
empreza aclual não só commellcu c1To::; de 
calculo nas despezas que devia fazer para o 
costeio de suas barcas, mas ainda e1T0U na 
compra que fez desses barcos, não calcuiou a 
fo1·ça que elles deverião ter para fazerem urna 
viagem prompta· nas prc,vincias do norte e 
vencerem as correntes das aguas : er!lo talvez 
precisos barcos de força de 150 cav.-lllos, a 
companhia procurou sómente os de fo1:çfi de 
100 cavallos. Os erros da companhia recaillo 
pois sobre ella: ao governo cumpre unicamente 
manle1· escrupulosamente o contracto que com 
ella fez ; e se uno qnizer cumprir o contracto, 

sej:1. o governo antorisarlo a conh-actar com outra, 
esl.iµulando enlil.O a força das barcas, as viagens, 
e me..;;mo uma mnlta p:wa o easo em que a 
companhia nno cumprir o contracto. Talvez que 
a companhia que agora se institnio em Londres 
para rnandaL' bat·cos de vapor da Europa para 
aqui se possa incumbi1·1 por menor preço, da 
comm1.1nicação enll'e a capital e as províncias 
do norte. Vota pois contra toda e qualquer 
moclificuçilo ao conlt';JCto primordial. 

Lê-se e é apoiada u seguinte emenda do Sr 
Andrada l\fachndo : 

" Na morlifírmção sPgnnrla do govemo, em 
ver. de 14 contos, rlig-a-se -10 contos.- Onlro
sim, em vez <fos pr-ilavras -a cnntnr rle;:;de a 
tercPira q11e tem feito os paqnPtes ela companhia 
e:rn rlianl~, rliga-s1~-:t contar de orn um diante. » 

O Sr. :Moura Magalhães nãO concorda co111 
a opí11íão do pre1'.edente orador (o Sr. Carneiro 
Leão) : enlende qne o actnnl cünlracto póde ser 
allc,·arlo dehuixo de ba~es razoaveis. O oraclor, 
querencto con<:iliar os inlC'l'esses pnhlicos com 
os dn companhia qne c0n:;;ideru como emp1·eza 
nacional, offerece11 a emenda para que se desse 
á COll)panhía por vi,1g('tn redon1l:1 14 contos, 
ohrigamlo-se ella a expedir da cnpitul do imperio 
um vapor de 20 em 20 dias ; essn quantia j11lg,1 
snf1kienle pant qne a companhia pos:-:n fazer 
face ás s11as despezas, e tirar 11111 lucro ra:rnavcL 
Sendo esta a sna opinin.o. na.o póde votar pela 
emendu do Sr. Gonçalves Martins, e muito 
menos pela do Sr. Andrn<ia Machado, porque 
lhe parece que e.:;las duas emendas, sendo 
apprcvadas, importão a annnllação do contracto. 
Deseja que a ernenda que elle oradot· otfo1·ecêra 
passe com uma modificaç:10, e vem a ser: que 
a companhia só ficará obrigada a expedir os 
vapores tle 20 em 20 dias,· logo que · tenha 
numero sufficienle de barcas; porque lhe parece 
qne nGo é conveniente obl'igar desde já a com· 
panliia a esta condição; a que póde faltar, como 
f;.dton á ohrígação de ter a.qni um numero suf
ficicnte de vapor~s 18 mezes depois do co~ tracto; 
(iontliç1lo que se nllo realisou, porque a com
pa11liia tinha de lutar com difficuldades a que 
c1·1i ju:;to allcrnier. O orador conclue dizendo 
q11c, itpciar de ler já eniiltido a sua opi11ia.o, 
lod;lvia j11lwl\'a, i\ visL\ cfa di:;c1issão que tem 
havido, qt&e rnai,; · 1?011venicnle é voltar este 
1wp;o1:io ;í, co111111issno pnrn 1111e o coordene 
ruelhnr, st•g1111Jo as iclóail q11c so têm ex pendido. 

Nesle Sl•nlido manda o :wg11i11lc 1·1H111erimento 
de adiamento, que é apoiado : 

« Que volte o negocio á co1111nhml\u parn 
offerece1· novo pa1·ecc1·. n 

A discussao deste adiamen~o íic.a adi11cl11 por 
se annunciar a chegada do Sr. ministr·o 011 
fazenda. 

S, Ex. , introduzido com as formalidades do 
regimento, toma o lu~ar qne lhe compete~ 
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SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO DE 1889 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussM o seguü1tc orçamenib da 
receifa geral do imperio: 

CAPITULO 11. - Receita geral. 

Art. 8.º E' fixada a receita geral do imperio 
para o anno financeiro desta lei na quantia de 
17,700:000$000. 

Art. 9.º Esta receita será effectuada com o 
pl'Odücto da receita geral arreca?ada dent~o do 
anno financeiro da presente le11 sob os tlluJos 
abaixo designados. 

l.º Direitos de 15 por cento de importação. 
2." Ditos de 50 por cento sobre as bebidas 

espiritu,)sas. . 
3.º Ditos de 30 por cento do chá. 
4.º Ditos de 50 por cento da polvol'a. 
5.1). Ditos d.e 2 por cento de baldeação. 
6.0 Dito de 2 por cento de reexportação. 
7.• Ditos de 13 por cento addicionaes de 

baldeação e reexportaçao dos generos despa
chados para a costa d' Africa. 

8." Ditos de 12 1/2 por cento de expediente. 
9. º Ditos de 1/2 por cento dilo de generos 

nacionaes. 
10. Ditos de 1/2 por cento de premio dos 

assignados. 
11. Ditos de 1/4 por cento de armazenagem. 
12. Multas por infracção do-8 regulamentos e 

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

embarcações estrangeiras. 
15. Ditos de 7 por cenf.o de consulado. 
16. Ditos de 2 por cento dos objectos exce

ptuados. 
17. Ditos de 15 por cento n0s couros 

(S. Peàro). 
18. Ditos de 1/2 por cento de premias de 

assignados (idem). 
19. Expediente das capatazias. 
20. Imposto sobre os trapiches alfandegados. 
21. Taixa do correio geral. · 
22. Braçagem do fabrico das moedas de ouro 

e prata. . 
23. Contribuição para o monte-pio. 
24. Direitos novos e velhos dos empregos e 

offlcíos gera~s, e de chancell_aria. . 
25, Díí',Ílllll da chnnceJJar1a, 
:UI, Oocima de uma legmrnlém da demarcaçao. 
'J.7, Dita 111.ldicion") das corporações d1: mno-

morha, 
!lH, Ulrullu 1lu 11li1111cullurir, duij mo1:1mar;, 
:.m J~111olu11umlud tio cu1·tldôcK, 
ao: J•,c\rCJd do lurronua du u111rinh11d, oxc.wpto 

no municipla du cõrtu. 
81. Laudcm ios, 
3~. Jmpostos sobt·c a mincraçllo: . 
33. Dito sobre as casas du ne~oc10 com UHHS 

de um caixeiro estrangeiro, 

34. Juros das apoiices dos emprestimos 
estr::i n~ei ros. 

35. Matricula dos cursos juridicos, escolas de 
medicina e multas das academias. 

36. Premios de depositas publfoos. 
37. Sello de letras. 
38. Sisa de bens de raiz. 
39. Renda diamantina, de proprios nacionaes, 

dos arsenaes e estabelecimentos da adminis
traçr.o geral. 

40. Producto da venda de proprios nacionaes, 
do páo-bn1zi}, polvora _e. outros ge~~ros de 
propriedade nacional suJe1tos á admm1stração 
geral. 

41. Agios de moecias. 
42. Alcances de thesoureiros e recebedores. 
43. Bens de defuntos e ausentes. 
44. Reposições e restituições. 
45. Cobrança da divida activa, inclusive 

metade da de rendas provinciaes anteriores ao 
lº de Julho de 1836. 

46. Um quarto por cento da -refórma de 
apólices. 

47. Dons gratuitos. 
48. Joias do Cruzeiro. 
49. Mestrado das ordens militures e 3/4 das 

tenças. 
50. Rendimento do evento. 

No munic·ipio da côrte 

51. Decima dos predios urbanos. 
52. Terças partes de ofticio.s. 
53. Dízimos de exportação. 
54. Emolumentos de policia 
55. Imposto de 20 por cento no consumo da 

aguardente. 
56. Ditos nas casas de leilão e modas. 
57; Dito sobre o gado de ·consumo. 
58. Ml:lia sisa dos escravos. 
59. SelJo de heranças e legados. 

. Rendas com, applicação i38pecial 
3 1/2 de arrnazen~gem addicional. 
8 por cento das loterias. 
Im oosto sobre lojas, etc. 
Dito sobre seges. 

· Dito ·sobre barcos do interior. 
Dito de 5 por cento na venda de embarcações 

nacionaes. 
Dito do sello do papel. 
Taxa dos escravos. 
Producto dos contractos com as novas com· 

panhias de mineraçs.o. . ... 
Dito da moeda de cobre muhhsada. 
Sobras da receita geral. 
A rt. ] O. No caso de deficiencia da renda geral 

sel'IÍ o deficit preenchido ... (cabe á camara ?ºs 
Srs. dcp11tndos a iniciativa sobl'e esta materia). 

CAPlTULO m. - Disposições geraes. 

Arl. 11. O credito especíal de cada ministerio 
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SE;:;sAo EM 12 DE SETEMBRO DE 183!) 1·11 

poderá ser dislribuido como ma.is vantajoso fôr, 
sem prej11ízo porém do serviço, em cada um 
dos objectos de:,ignadus. Poderá lambem o 
governo trausfel'ir · pa1·te do credito dt urn 
ministerio para outro, qu.rndo assim o exigir o 
servi.;o publico; e rnesu10 ampliar o credilÕ de 
algum delles, no inlervflllo das sessües legis
lativas, por motivos extraordinarios: úrns em 
ambos estes casos será autorisado o ministro da 
fazenda 1 por decrdo referendado pelo da 
repal'tição em favor da qual se realisar o 
augmenlo do credito, para dar execuçií.o ás 
ordens que delern1inarem ns despezas corre~
pondentC's. 

Ad. 12. Ficão em vigor iodas as disposições 
da lei. de 20 de Outubro de 18B8, n. 60, que 
na.o versarem p,Hlicn lartn ente sobre a fixaçáo 
da receih, e despeza qne não tiverem sidu 
expressamente revogadas. 

Art. 13. Ficão revogadas as leis e disposições 
em contrario. 

Rio de Janeiro, 8 de Maio de 1839. 

Emendas da commi.ssão 

ArL 9. § 9. Ac.crescente-se no fim - da 
alfandega e consulado. 

§ 14. Substitua-se pelo segllinte- Direitos 
de 15 por cenlo das embarcações estrangeira;; 
que passão a ser nacionaes. 

§ 15. Diga·sc - Dilos de 7 por cento de 
exportaçtio. 

§ 18. Supprima-se. 
§ 20. Snpprima-se. 
§ 24. Accrescente-se - e das ordens mili

tares. 
§ 32. Acciescente-se - do ouro e outros 

metaes. 
§ 34. $upprima-se. a palavra - tlo_s empres

timos estrangeiros. 
§ 36. Accrescente-se- de saques e de letras,. 

e de loterias. 
§ 41. Aci.:rescente-se - e de barras. 
§ 42. Accrescenle-se - geraes. 
§ 43. Accrescenle-se - de índios e africanos 

livres.. 
§ 44. Accrescente-sc - de rendas e despezas 

geraes. 
§ 45. Depois da palavri1 - activa.- accres

cente-se - de rendas geraes. 
Depois do § 50 accrescentem-se os dous 

seguintes, que serão na numeraçno os§~ 51 e 52. 
§ 51. Remanescentes de depositas e de 

caixas publicas. 
§ 52. Alie11a1;no de cupellas vagns. 

No 1n-1micipio da cu1'to 

O § 51 passará a ser 53, e assim até o § 59, 
que passará a ser § 61. 

No § 52 accrescente-se - donativos. 
Supprima-se o art. 11 da proposta. 
Supprima-se o art. 12 da mesma. 

O Sr. Marinho (pela. ol'clem) nota qne entr·rw 
em disr;11ssào. não só o arti!lo d,t 1·ec:f'ila. r.nmn 

ú~ tlas disposit;õ~~ g~rncs; i·~;s elle- ~~-.;d~w,-ri::;.; 
que se discuta qu,irilo nnles a lei do orçamento, 
deseja pedir o adi.imenlo dos artigos cbs 
disposições geraes, ficando elles par:i se1em 
díseulidos em lei separnda. 

Manda á mesa o seguinte requerimento, que 
é apoiado : 

« Requeiro o adiamento das disposições geraes 
para depois cb 3'' discussão do orç:11nenlo. >i 

O Sr. Ferreira Penna rePonliece a neees
sidade de abreviar-,;;e quanto fôr possível a 
disc\ls$ãO do orçamento, porque a não ser ,issirn, 
tendo já t-:xpirnJo o praso da sessão.ordinarín, 
e aclwndo-se adiant.1do o ela prorog.1<;ão, 
nconteeerá o mesmo que no anno passado, isto 
é, vêt·-se o senado na triste necessidade du n"o 
emendar a lei, e de retirar mesmo as e111e11da8 
qne j1dgat· convenil·nte:s ao servivo p11hlirn. 
Parece-lhe que seria mais acertado enviar-se 
novamente o projeclo á commis!-ãO, para qne 
ella apresentasse uma resoh1ç~o declarando em 
vigor piira o armo de 1840 a ] 841 a mesma lei 
que rege no conente anno, sómente com 
aquellas alterações qne fossem absolutamente 
índispensaveis, e evitando-se assim uma longa 
discussão, que talvez não seja possivel conelnir-se 
u tempo; cornqoanlo porém occorra-ll1e este 
expediente como razoavel, não o indicará por 
eseripto1 pot·quc entende que melhor o poderá 
fazer a illuslre commissuo do orçamento rla 
fozenda. 

Quanto ao adiamenlo proposto, votaria por 
elle, se fosse e;,ctensivo a lodoli os artigos 
additivos, c11j•1 discussílo deverá consumir mais 
tempo; mas como se lirnita ás disposições 
geraes, que eonslao de dous at-tigos, entende 
que pouco ou nada se ganha com tal adiamento. 

O Sr. Vianna. tem de fazer o mes-mo reque
rimento do ill11slre deputado, mas com algnma 
modificação. Deseja que se discuta o orçamento 
da receitG, e das disposições geraes tão sómente 
os arts. 1º, 2º, 6º e 7º .... 

O SR. PRESIDENTE : - Estes artigos não estào 
em discussão, são artigos additivos que se 
discutem d(•.pois do projecto. 

O SR. V1ANNA = - Mas tem-se pedido o 
adiamento .... 

O SR. PRESI:OENTE: - Dos artigos 11 e 12 da 
proposta. 

O SH.. V1A NNA : - Enlno 1·eservo-me pnl'n 
outra occasiao; porrpw rculrncmlo, se rm·r,111 
discutidos os a1·tigos ncldilivos da co111111issno 1 

creio que nno lr.rcmm; lei elo orçn11wnl.o i ou 
havemos de adiar por nlgum tempo C!'iln 
discussão, ou havemos de pôt· em vigor n lei do 
orçamento do armo passado. 

O Sr. Marinho : - Quando perguntei a V. 
Ex. se estava em discussão tudo quauto dizia 
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reE=peito a disposições gernes, p1·etendfa pedir 
que se discutisse só o que dizia respeilo á 
receita, ficnrnlo tudo o mais adiado ; màs .como 
assim não é, retiro o meu .1·ei1uerirnento,,J?Orq11c, 
por causa desses dous artigos 11 e 12,·n"ãO peço 
adiammto. 

A camara concede ao nobre depntado retirar 
o seu requerimento. 

Continua a discussão do orçamento. 

O Sr, Alvares :Macha.do : - Sr. presidente, 
vejo neste orçamento de receita alguns no\•os 
impostos, pretendo votar contra todos P.]les; 
tenho direito para o fazer, por isso que tenho 
votado contra todos os augmentos de de~peza, 
lenho votado a favor de todas as reducções da 
despeza; o meu p1·incipio de economia, porqne 
só a economia é que nos p6de salvar da crise 
financeira, só a economia é que nos póde salvar, 
por isso que o paiz nao póde continuar a acudir 
com as som mas que· G governo exige pal'a as 
suas despezas. Já ohservei que a nnica fonte da 
nossa riqueza é a industria agricola, e que esta 
se acha em um lamentavel estado; e quando a 
industria agt·icola soffre, a industl'ia commercial 
lambem padece. Bem sei '}Ue o Sr. minisll·o 
·não gostará deste meu voto, mas nno ha 
remedio ; eu quizera qlle as circumstanciris <lo 
paii fossem taes qi.1e lhe pudesse dar outro. 
'l'odos os nossos minh,tros entendem que a 
economia é cousa muito boa, mas em geral 
querem deixai· as economias para seus succ:cs
sores; enquanto se achno na administração, us 
circumstancias do paiz são de fal maneira que 
não podem deixar de pedir dinheiro e muito 
dinheiro. Eu entendo que, nas ·circumstancias 
actua~s, é do nosso dever obrigar o governo a 
vü· ao.; principios de economia. · 

Não det<ejo, Sr. presidente, deixar o governo 
sem meios de satisfazer as despezas necessarias ; 

. isto valeria o mesmo que qnet·er que o serviço 
se nã.o fizesse; mas eu appello para as economias, 
eu appello para a terceira discussn.o·da despeza; 
e11lào fa1·ei ainda ver mais uma vez que econo
mias se podem fazer nas despeias, clamarei 
mais uma vez contra o supprimento ás provin
cias, conll·a, outras muitas despezas su perfluas 
que passárão na segunda discussa.o. (Apoiados.) 

Disse que fallarei contra o supprimento ás 
provincias, porque acho demasiadamente feio e 
nnti,confltitudonal mesmo, que depois de· termos 
t'uiln II clivii,l\o da rendn em geral e provincial, 
1l,,p11ili ,piv II n,1:;;cmbléa gera 1 deu ás provincias 
111111illo 111111 pmliu dnr, depois qnc o aclo addi
uio11i.l IIUIOl'IHOII na províncias a se impôt· para 
l'w~i,r fruulu t\it :-:1111u1 clt.t11peins, vcnhão os repre· 
suntnntl!H don11111ti 11ws1111u1 provinci11s1 nas circum -
stiuwlntt IHH 11110 11ut1 11dmmos, pedir ainda 
s11pprimt'l1luH p1.rn 111:1 imnR 1wovincias; e isi;o 
porque? - P,l ra não sn1!rifl•~n,·cm 1\ popula
ric.la<le lançando impostos sobre seus con
stilntintes. A província de S. Paulo, quando se 

· fez a divisão dns rendns, fieon com um deficit, 
se me não e11gano, de 40 contos de réis ; no 
emlanto nós nos ímpuzcmos, e actualmente 
fazemos frente á::; no:;:sas despm:,1s, e temos um 
grande saldo em caixa: e porqt1e acontece isto ? 
Porque sacrificamos essa pupuli\ridade de um 
dia ; fação todas as províncias o· mesmo, que 
não terão nece5sidade de snpprimentos. Além 
desta, outras muitas som mas se podem eliminar 
no orçam!lnto da despeza, e pura ahi appello eu ; 
appello lambem, Sr. presidente, para melhores 
Jeis fiscaes, para melhores leis rle arrecadação ; 
eston convencido que as nossas lei:3 fiscaes não 
sã.o boas .... 

O Sn. ANDP.ADA MACHADO:- E a execução 
peior. 

· O Sa. ALVARES MAcHADO: - .... e a ex':'cução 
destas leis tem sido peior ainda, tem sido 
pessima ; por isso rlesejára dar o meu voto a 
todas as leis fiscaes que tE:nderem a melhor 
arrecadai· os dinheiros publicas ; eslou con
vencido que com cllas mais de 2,000 contos 
entraráõ no thesouro ; nilO é pequena a somma 
que se acha por at-recadar, n:10 silo pequenas as 
quantias que parão pelas 111:los dos colJectores, 
rino silo pequenas as quantias de dinhPiro 
publico que se achno emp1·egadus em n<>gocios 
particulares, nao é pequeno o nume1·0 de pessoas 
que estão devendo á caixa publica, e cujas 
dividas nn.o se cobrl\O ha muito tempo; e o mais 
é que quando se faz o secjne::;lro dos bens 
desses devedo1·es não se continua com a exe~ 
cuçllo, os bens se al'ruinno, passa.o-se muitos 
annos, e quando se vai ultimar a execução, 
esses bens já na.o têm valor ; por isso, Sr. 
presidente, dal'ei o meu voto pot· toda a legis
lação fiscal que lt!ndet· a melhorat· a cobrança 
das nossas rendas, dat·ei o meu vpto para que 
haja um tribunal que tome contas ao thesouro, 
mas não um tribunal de pessoas do thesonro e 
·debaixo da inspecção do presidente do thesouro, 
porque então seria este tribunal inteiramente 
illusorio ; seria o mesmo que dizet· que alguns 
officiaes da secretaria do tribunal do thesouro 
tomassem contas ao thesou1·0; e qne contas 
tomaria.o estes otliciaes ao Sr. ministro da 
fazenda, ao inspector geral e mais outros alto:; 
e:npregados? Nenhumas, tudo seria illusorio. 

Se todas essas medidas que lemht·o não forem 
bastantes para igualar a rt!ceila com a despeza, 
alguma cousa mais eu dàt·ei ao governo em 
aUençn.o ao estado do palz ; votarei a favor 
di1q1.1ellas providencias que a commissão da 
casa apresentar, que me parecerem menos 
ruinosas, menos dispendiosas. 

Agora, Sr. presidente, devo uma resposta ao 
Exm. Sr. ex-mioislro da corôa, qne teve a 
bondade de re~poncler de um medo 19.o duro a 
a}gumai:: reflexões que eu apresentei ácerca de 
administrações transac!.as de S. Ex. quando se 
discutia a resposta á falJa do throno; S. Ex. 
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deixou passai· rnllílo ternpot mais <le um mez 
talvez, e veio po!' fim co111 uma re;:;posta que 
me fui dolorosa, torno a dizer, pot· se ler passaJo 
muilo temµo; e11tendi que devia pedir a 1,>alavra 
pura responder a S. Ex. 1)0 momento em que 
S. Ex. estava fallando, mas um nosso illustre 
col!ega pedio o encerramento da discussão antes 
que me chegasse a occasião de fuiiat ; pedi a 
p,ilavra em outro lugar, mas V. Ex. leve a 
bondade de dizer me que 110.0 m'a concedia para 
r1::sponJer ao Exm. Sr. ex-ministro da fazenda, 
senão quando se h'êJlusse da receita, pot· isso 
que era lugae, perdôe-se-me o termo, mt:nos 
escandaloso para ::e debater tacs questões, por 
isso que entendo que S. Ex. , quando tive~se a 
bon<lude de hQnl'ar-me respondendo a meus 
a.1·gnmentos, deveria sel-o quando se discutia a 
l'esposta á falla do throno ..... 

UM SR. DEPUTADO: - Encerrou-se a discusslo. 

O SR. CALMON: - E eu fiquei sem .~ palavra. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Tambem a mim 
aconteceu o mesmo que ao Sr. ex-cni11ê.stro. 
Acho-me com rnuita r·epugnancia de responder 
aos topicos do discurso de S. Ex., principalmente 
aos que dizem respeito áquillo que eu havia dilo, 
áquillo que me é m,1is pessoal; entendo q11e 
mui pouco ga11lw o paiz, em que, em vez de 
empregarmos o letnpo de uma maneira mais 
provei1osa, Vf\l110s folhear a historia das aclu1i

nistrações do S1·. Calmon. Mns o qne nllo posso 
deix,n· sem resposta é a µarte do discurso de 
S. Ex. que àiz respeito ao meu arnigo o Dr. 
Miguel Arclrnnjo de Castro Cumargo; não 
posso deixar esta putle sem t'esposla, porque a 
honra de um amigo ;.t1.1s,::nte é urn deposilo 
sagrado para lo,fos os cornções generosos, S. 
Ex. avirnçou a recipeilo de!le propt•sições que 
provão que S: Ex. foi muito mal iuforwauo: 
peço pois a S. Ex. que me permilla ao menos 
respoHder nesta parte ao seu díscurso. 

Disse S. Ex.: - << Emquanlo á adminislração 
das rendas geraes, permilta-rne o nob1·e depu-

- tado que eu o conteste : eu tenho µrovas de 
aue. em vez de se achar abatidonada esla 
;dn;i11istra~:ão, ella ten1 rnelhornJo muito. J1 

-Em primeiro lugar <levo dizer que eu não 
disse que a adrniuisll·açãu de fazenda de S. 
Paulo se achava abandonl\J.1 ; S. Ex. ou não 
me pel'Cebeu bem, ou eu me exprimi mal : 
cor1heço que o Sr. Cabrnl que estava á testa 
d aquella adminislraçn.o liuha mosfrwio muito 
zelo, muíla intclligeucia. -,, Esla admini.;truçfio, 
continua S. Ex. , tem mellwrado muitc,; além 
de outras tenho a segui11le p1·0va: - A. nilmí
nisl1·açn.o fiscal de S. Pa1do, a11tcrim· á adual, 
deixou, por falta de meios, co:no já s~ notou 
aqui, de pagar aos empregados; aehou-se em taes 
apuros, que alé, segundo a 1ninha le111brança, 
quiz recorrer â assembléa provincial para que 
se emprestasse ceda sot11ma á caixa geral. - 1> 

Sr. presidentet o que contesto a S. Ex. é que 

a adminislrnção das rendr.s em S. Panlo lenha 
lllelhorauo; não melhorou nem µodia melhorar, 
porque a admi11islração das rendas foi deixada 
pelo Sr. D.r. Mig11el Archanjo no melhor pé que 
era µos:.:;ivel, e para qm: a a<lministrai;ão des
ern penhasse o seu devel' da rnelho1· maneira 
bas!c1va que continuasse do mesmo modo ern 
que eiie a deixou. Mas l'l·sta responder á parle 
que diz respeito ao ett1p1·e,:;titllo. 

Sr. presidente, o Dr. Miguel Archanjo, 
entrado parn a administração de fazenda de S. 
Paulo, achou aquella l11esouraria sern dinheiro 
algum. A assern biéa gernl orçou a renda. 
daqneJla província para o ~nno financeiro de 
1836 a 1837 em 164:136$000 ; o Sr. Dr. 
Miguel Archanjo arrecadou no mesmo anno 
337:203$337; e parece-me q11e se não póde 
dar uma provu. lLlais exuberante do zelo e 
habilidade de 11m administrador ..... 

O SR. MARINHO : - Tanto não faz o Bicalho. 
(Risadas.) 

O SR. ALv.rnEs MACHADO : - E!le anecadou 
qtrnsi o triplo daq11illo que se tinha orçado da 
rend;\ geral daquellll. provincia; esla somma 
rennid~ á de 112:279$232, saldo existente em 
30 de Jnnho de 1836, pelo mesmo arrecadada, 
fórn1a a somma Je 400 e lantos contos. Ora, 
senhore::;, nunca o LhesoUl'o de S. Paulo se achou 
em circ11mstancias tão favol'àveis : este adrninis
tr,.tdor· suíisfcz a todos os saques que se fize!'ãO 
do thesouro get·al; no tempo da administração 
do Sr. C:tstro e Síl va por varias vezes se fizerll.o 
grnmles stHJtW5 sobre fütiielhi. provincia ; o St. 
C:d1nl'•n, quando nos pedio o cr·edito lle 1837, 
nos disse q11e urna Jas razões pelas quaes elle 
precisava dnqt1elle credito era µorqne e!!lendia 
que não devia fazet· saques sobre as provindas; 
que e:;tes saque;; poJião produzir nmu trise 
monetada na:s mesmnB provincia.s. e um· isso 
era mistet· que S. EJ{. lives!;:e em ·sua' mão o 
credito para fazet· frente ás <le;-;peza:.:;, sem s:.i.ccar 
sobl'e as províneias; mas o certo é que se fü.erao 
esses saques sobre a provincia de S. Paulo. 

Mas, dir-me-ha S. Ex.., se a administração 
· financeira de S. Paulo se ai.:hava em lão felizes 

círcumslancias, qual foi a razão por que o 
in:3peclor hm~.ou mão, por meio de empredirno, 
do dinheiro que estava consignado pal'a a amor
tisaçao do papel ? À i:;lo é que passo a 
respo11der. O the.souro geral saccou · sobre 
aquella província 16:895$534 ; além disto, 
mandou pagar, por conta da companhia dos 
vinhos do Alto Douro, a quantia de, 22:895$534; 
logo depois mandou pôr â disposiçao do pre
sidente 60:000$0U0 para a despezn. com a 
guarda 11adou .. 1l da C1)l'iliha, que o inspei::Lor poz 
á disposiç:lu <lo prL1side11te na. alfandeg,\ de 
Pa1·a1rngni ; füerftu-se despezas extraun1inarias 
com a marcha de tres conlíngenle.s Ju primeira 
linha, que marcharão para o H.io Gr;111Jc ; e~las 
de:;;pez.as forão grandes, por isso que foi preciso 
fretar embarcações, etc. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:57 - PÃ¡gina 8 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1·14 SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO DE 1830 

Estas pois são as razões que puzerão o the
souro de S. Paulo em grandes apuros; veio 
pois a faltar na C,;tpítal os dinheiros necessarios 
para pagamento dos empregados. Isto aconteceu 
logo depois da entrada da admínistração de 19 
de Setembro: o que deveria fazer o inspector? 
elle tinha bastantes sommas espalhadas pelas 
collectorias da província, por vezes tinha exigido 
do presidente escoilas para guaràar esses 
<liriheiros que tínhno de vir de lugarcg, 
alguns dislantes JOO Iegúas; mns o presidente, 
atrapalhado com a expedi1.:ão dos contingentes 
militares que deviao marcl1ar para o Rio Grande, 
n!lo . podia fornecer os soldados que se lhe 
requisítavã; havia pois bastante dinheiro 
esµalbarlo pela provincia q11ando snbío ao poder 
a administ.raçrw de 19 de Setembro; mas se o 
inspector não pagasse aos empn•gados pub!icos, 
nrto daria isto occasião a se clamar logo contra 
a nova administt·aç!lo, em cujo lempc vinha a 
faltar o pagamento aos empregados, o que nno 
acontecia com as administrações anteriol'es? 
Eis-aqui a razão por que por zelo <la nova 
administração o inspeclor tirou, o titulo de 
emprestimo, da caixa a so:nma destinada parn 
a amortisação do papel ; e com esta somma 
pagou aos empregados publicas, den grande 

impulso á ~rrecadaçlolo dos dinheiros <1tie se 
achav:\o por fóra; o presidente coadjuvou-o com 
a força militar para a conducção dos dinheiros 

dns collectorias: por esta comlucla era o ins
pecltir digno de elogios ; mas eis se não quando 
espalhava-se que o Sr. ministro da fazenda 
teneionava demitlil-o ; vagavão cartas em S. 
Pa11lo de rnembros da adtninistração central, 
em que se dizia que o inspector ia ser suspenso, 
processado e demilliào; o presidente de S. Paulo 

officíando á administração central, mencionav~ 
e~sas cintas que fora.o vistas em S. Paulo por 
quem as quiz vel', e qne fizerão com que os 
um igos do inspector lhe aconselhassem que se 
demittisse; mas elle, descansado em sua con
sciencia, dizia que servia ao paiz e não ao 
governo. 

Mandou pois S. Ex. suspendei." e processar o 
inspector; o que aconteceu? Qnanclo chegarão 
l:í as ordens de S. Ex., já estava paga a caixa, 
já o inspector tinha entrado pat'a a caixa da 
amol'tisação do papel com a somrna que tinha 
lira .o vor emprestimo; o presidente commu
nicou ísto mesmo ao governo e mandou saber 
se conviria ainda mandar processar o inspector 
da fazenda) uma vez que aquillo foi feito por 
necessidade urgente e na melhor boa fé; mas a 
administração nn.o esteve por esta representação 
do presidente1 ordenou que se processasse o 
inspector. No conselho de jurados não se achou 
criminalidade, os jurados diziào : - A nós nos 
consta que o Sr. Calmon tem lambem lançado 
mão de fundo& destinados para amortisação 
do papel... 

O SR. ÜALMON: - Não. 

O Sn. ALVARES MACHA'Oo :- Nem i!a sizalha 
de cobre. 

O SR. CAUION: -Não. 

O SR. ALVARES MACHADO continua pt·o•1ando 
que o doutor Miguel Arcba.njo cobrou os 5 pot' 
cenlo do troeo do cobre, recolheu os dinheiros 
das divers:is collectorias, e reéonhecendo que 

se lhe perscgnia para dar-se o seu lugar a outro, 
demiltio-se do empri:go. Disse que o Sr. Calmon 
fôra illwlido 1ic1:r1:a rlaq11elle. administTador, e 
qne eslii cel'lo cp1e, su bem o conhecera, quereria 
lei-o ser-nprt! 11 i:;eu lado quando bem quizesse 
admiuisll'al' a fuzenda publica. 

Disse 11111ís que lambem· nunca tencionára 
al'l'üdar <la 11rn11 elcito1·al o nome do Sr. Calmon 

. ' 
qne sem i11j11sl.Íl,:a na.o podia ser rejeitado por 
sua provi11cia. Q11e nenltnma influencia tem o 
orador na Bahia ; ffii\S que quando suas vozes 
pudessem alli ser de algum µeso, elie as levan
taria para despertar nos corações dos nobres 
ueputaJos provínciaes a generosa id«'~a de 
chamar parn o seio da patria a tantos bahianos 
degradados na ilha de F<!rnando sern a menor 
fórma de processo, o que seria um balsamo· 
lenilivo lançado em fei·idas enveneriadas que 
ainua sangra.o, o que seria um passo para a 
Cõneordla de toda a familia brazileira ; que se o 
ora~lor tivesse a honra de ser eleitor da Bahia, 
daria seu voto ao Sr. Calrnon. 

E1nfim que, comquunto c.ensure os erros da 
auministrnc;ao <le S. Ex. , todn via está longH de 

. q uercr negar seus lale11 tos não vulgares ; que os 
erros silo a partilha da humanidade, e que só 
não tem ct·t·ado em adrn inistração os que não 
têm adrninislrudo. 

O Sr. Pacheco : - Senhores, tantas vezes 
se tern fallad11 aqui do ex-inspector da lhesou
rat·ia de S. Paulo, o Dr. Miguel Archanjo, que 
jú aborrece. Não obstante, como sou o actual 
inspeclor da dita lhesouraria, não me julgo 
desonerado de 1·esponder ao nobre deputado 
pela minha provine1a, q1ie acaba de sentar-se. 
Não prdendo atacar o dito ex-inspeclor, e nem 
fazer agora sua accnsação : não é isto do meu 
caracter. Quero só fazer vêr á · camara que o 
ill11stre deputado foi exagerado nos factos que 
rel'edo, e que o g11binete de 19 de Setembro, 
decl'elando a demisslío do Sr. padre Miguel, 
ltH·c j11sto motivo para o fazer, além de que es· 
lava no seu direilo. A islo me limitarei, reser
vando para mais larga discussao quanda der a 
co111missl10 respectiva seu parecer sobl'e a ac
cusaçl\o que o dito ex-inspector moveu ao nobre 
ex-ministro da fazenda. 

Enlll.1,1 confol·me n face que tomar :1 discussão, 
taml>em enlnnei em liça, e com lealdade emit
tirei o meu juízo ácerca da boa ou má adrni
nistt·açAo do dito Sr. ex-inspector. 

Observei que o nobre de~.iutado a quem 
combato disse que o ex-inspector fôra; demittido, 
n!io por crimes que commettesse1 mas sim 
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SESSAO EM 12 DE SETEMBRO D~ 1839 

porque em de mister J:..1r o lugar a outro. Esta 
proposição assim lançada póde, de certo modo, 
desairar-me, pois que, sabendo-se que sou eu o 
actua.l inspector1 póde :-ilguern persuadir-se que 
eu manejasse a quéda desse lllo chorado homem, 
para seniar-me no seu iugar ; e como is8"o não 
é assim, urge que eu dedure á camara tiue 
quando foi suspenso aquelle ex-inspec!or, estava 
eu bem longe de peilsar que occupatfo o em
prego de que se trala. Pelo conll'ario outro 
cidadão foi nómeado para interinamente snb
stituir o St. Nljgnel ; foi Jepois de.stü facto que 
o governo entendeu devei· nomear-me. S':.!ria 
bom pois que o illuslre deputado, que sabe bem 
do nnP. acabo de L'eforit·. iá r111e. mret· tm:,.N' /4 
-- ,--- ------- - - ------ 1 o..1·- ,---- 7-·-- ------- -· 

casa que:;tões pessoues, tíves::;e explicado sua 
proposição, de modo que pessoa alguma plldesse 
iámais fazer-me appliea('.1\0, ou ent:10 aue positi
·~arnente se dirigis.se a rnim, para eu ·pod~r dar 
larga expansão a esle negocio : espero pois que 
o nobre dep11ta<lot quanúo tenha de fallar a 
tespeito, proceda com esta geuel'osidade. 

Senhores, nào srto razoaveis as queixas que 
fez o nobre depntado relativamente à injustiça 
praticada com o ex-in:spector. Eis o qne se 
passou. O Dr. Miguel violou abertamente, e 
sem que tivesse ao menos autori~açào do tlle
souro, a lei que lhe vedava qlle, dos dinheiros 
que tinhão applicação especial, elle usasse a seu 
arbitrio, applícando-os para as despezas da caixa 
geral. 

Se procedendo de:)le rnodo o inspeclor i n· 
fringío a lei, visto é que nao se póde inculpar ao 
governo o têl-o demittido sem motivo justo, 
muito prfocipalmcnte quando nem com a tci da 
necessidade se podia el1e acobertar, pois facul
tando ~s leis tie fazenda aos inspectores o exi
girem supprimentos do thesouro, é claro que 
o Dr. Miguel, em lugar de usar da renda 
especial, devêra ter repl'esentado com tempo 
ao governo a necessidade de um supprirnento, e 
só lhe sendo este denegado, é que se poderia de 
algum modo desculpai-o. Um ínspeetor que 
<:umpre exnctamente seus dtveres deve prever 
qualquer deficit quando a precisão cabe dentrn 
dos calculos hutl)anos, e o deficit não provém 
de causas inopinadas e extraordinarias. 

Mas agora ouço um illustre deputado dizer-me 
que, como elle havia pedir supprimento ao 
thesouro, se este eslava saccando contra a 
província. 

Entendo que dcvêra cumprir o saque, e na 
mesma occasillo fazer ver o estado do cofre e 
declarar que precisaVt\ de supprirnento, como -
já succedeu cm caso identico, 

Não pára ainda aqui o prncedimento daquelle 
ex-inspector. Tendo esta sua medida sido desap
provada pelo governo, passou elle a declarar 
aos emp1·egados que não havia dinheit·o, e assim 
deixou de uagar a estes seus 01·denados, che
gando os apuros a ponto tal, que o presidente 

, 'l'Ol\10 lll 

da provincia pedio um etnp!'estimo â assembléa 
pt'o vincial. 

Eu en[ão era deputado provincial, e votei 
pelo empreslimo cuid'lndo que os apuros erilo 
reaes. Mas afinal de eonlus, sendo pouco tempo 
áepois suspenso o inspeetor, e entrando o con
tador Cabral á exercer ,1 inspectoria, na.o foi 
preciso q11e se lan~asse mão do empreslimo, e 
forão todos os empregados pagos em dia, como 
alé ugora têm $Ído, poi· isso que exist.ião na 
thesouraria 60 e tantos contos de réis dos 5 po1; 
cenlo do cobre, dos qnaes o Dr. Miguel ou na.o 
quiz lançar mão, on nrto soube. Como, senhores, 
expliear este facto? E como á. vistR disto o ga
binete de 19 de Setembro h,tvia confiar no ins· 
petlor, que apenas sobe a nova adrniniElr·ação, 
deixo11 que os empregauos ficassem sem pagar, 
e que perecesse o credito do i:!:Overno? Entendo 
qnê, sêndo o lugar de corn;níssão, o governo 
estava no ::;eu Liireito demiltiudo um empl'eg.ido 
que se lhe tornava tão susp,~ito. 

A administração obrou hem, assim como 
lambem estaria no seu direito, se depois, reco· 
nheeendo qDe tn.l procedimento foi !rumo e in
nocente, o reintegrasse. ( Aqui alguns Srs. de
putados de S. Pctulo dedat·ào do seu lugar q11e 
o ex-inspector jámais tornará a servir. ) E 
qunnúo a administl'ação não reinlegrassé, outras 
já têm substituido aquella : mostre-se a legali
dade do que então occorreu, que ainda é tempo 
de sei' reintegrado, mesmo porque, sendo o 
lugar de com missão, e não estando eu disposto 
a faltar a meus deveres como deputado p;H'a ser 
inspector, difficil nl't.o é qne possa ainda chegar 
uma occasino em que eu julgue ser do meu 
devet· fazer opposiçao ao governo, e então faci! 
se antolhará minba demissao de um lugar que 
eu não preterido conservar a todo custo. 

Senhores, ainda r·epilo que a a.dministrar;ào 
obrou bem, e que o caso se passár,\ com migo, isto 
é, se estando eu no exercicio do emprego, su
bindo nova aclmini,;trnçào, fizesse ponto aos 
pagamentos, cabendo en1 mim o rernedio, a <lita 
nova administraçllO justo motivo teria _de sus
peitar de mim e demíttit-rne, sern que eu rne 
pudesse razoavelmente queixar. 

Deixarei de parte os elogios desmesurados 
que o nobre deputado teceu ao seu amigo au
sente, fazendo ver que eHe pl:lgára 70 e tantos 
contos de réis de saques, que fizera e acontecera. 
Se assim fez cumprio o seu dever ; fez urna 
cousa inuito comrnum que a a.drninistraçao que 
lhe succedeu tambern fez, pagando 70 e tantos 
contos de réis de saque, pagando as despezas 
não pequenas t;la marcha do 6º batalhão, satis
fazendo as despezas mensaes que consome o 
dito batalha.o no füo Negto. São cxagerai;ões do 
nobre deputado que se desculpàO. Sl\.o um tributo 
á amizade, a cujo sentimento lambem eu sou 
favôl'avelmente devotado. 

E' justo pois que h·a.ce grande penegyrico ao 
seu· amigo; que mostre mesrno que elle foi um 

rn 
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SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO D.E 1839 

novo Midas~ que no seu tempo converteu em 
ouro a thesouraria de S. Paulo. 

O Sr. And.rada Machado diz que, s~ndo o Sr. 
Dr. Miguel Archanjo seu parenle, não podia dei
xar de di,.el' algumas palavras em sua de!'eza. Co
mo ninguem avançou, nem podia avançar cous,1 
alguma contra o dito doutor, nada dirá senfw que 
toda a provincia reconhece a sua probidade eín
d~p~ndenci_a. Não nega que o minislro podia em 
d1re1~0 es~ncto proceder contra o dito doutor, po1· 
ter divertido de um cofre teservado os dinheiros 
que a lei vedava applicar a ontrn destino ; rnas 
é sem duvida que o caso em que se achou o 
dilo doutor, é um daque1les em que- sitmm1mi 
jiis - seria summa injul'ia. A administr:H·ão 
de 19 de Set€·mbro tinha entrado, e é ne~sa 
occasião que os cofres se ndwrào v~zios e 
não podiao bastar para pagamento dos em
~regados, ja porque tinhão pago saques repP.
tl?os do lbesouro, jd po1:que existião em 
d1fferentes colleelori:ls fundos que não podião 
recolhel'·Se á thesouraria por falta de escoltas 
que acomp~nlwssem as remessàs, já por firn 
porque os c111co por cento do cobre recolhido 
nilo devião ser novamente metlidos em giro, por 
nao haverem notas, que o !besouro nao man
dava suf'ficientes. Neste apuro o Dr. Miguel 
Archanjo resolveu servir-se do Cl.fré da amorti
saça.o do papel-moeda, que depoi:; indemnisaria, 
uma vez que chegassem os fundos das collecto
rias. O facto era sem duvida in·egular mas o 
mesmo tinha feito outras vezes o ~overno 
central ; e demais, poderia parecer, se o l~&o 

fizesse, querer tmvar e desacreditar a nova ad
ministraçno ; suspeila com que não quel'ia 
carregar1 até pol'que, sendo amigo e aln nrno do 
Sr. Feijó, attribuiriao tudo a fins sinistros 
Eng~n?Li-se porém o Dr. Miguel Arclrnnjo : ~ 
admm1slração nãc, lhe perdoi\va suas aliianças, 
e não lhe levava em conta sL111 delicadeza~ 
d~mais, queria-se o seu emprego para alguern: 
E_1s o f'acl? : e seria delicado da 'parle do mi
nistro da fazenda obrar como obt·ou ? O orador 
o· não crê. A irregularidade merecia., quando 
muito1 advertencia e animad versã01 nunca porém 
procedimento criminal e clemissào. Ainda bem 
que se lhe não achou criminalidade, desta vez 
ainda houve generosidade no Bl'azil. O Dr. 
1~iguel Archanjo . está demittiuo, nuJa soff re, 
vive de sua industria litteraria, ensinando as 
sciencias a alguns alumuos ; mas a nação 
perdeu um homem honrado, e um empregado 
nao commum. 

"'S .... .-"t / • • ,1 ~ ,l u r . .n..1.ves ~ra.noo ,m.uiistr-o u.aJazenu.a) :-
A camara me permiltirá q11e eu 'na.o diga nada 
sobre~ passado, nllo porque eu nM julgue ulil 
uma dtscuss:to, que tende a csclareceL' o governo 
sobre o que deve fazcL', mais po1·qne o pouco 
tempo que nos resta já na.o dá lugar a isso. . 

Direi aigum..i cousa sobre o que e11u nciou o 
nobre deputado :1 respeito de princípios de ad-

ministração de finanças. 'Elle entende que o go
verno deve ser economico, e não deixar isso 
para seu successor. Sem duvida, Sr. presidente 
muito desejál'a o governo podei· satisfazer u~ 
nobre deputado em tào jusiu. exigencia. !vfos eu 
não vejo eomo possa o governo ser economi:::o 
~ ~areo _nas ~ircumstanc_ias actuaes. Não sei que 
11c1Ja artigo Hlgmn na lei do orçamento do anno 
que co1Te que possa salvar-nos do deficit que 
temos. A economia precisa de for..1po) e não .é 
negocio de momento, principalmente ern cir
curnstancias lão c[ilicas, corno a nossa. Póde 
pot'ém ficar certo o nobre deputado que o ao-

á . ~ 

verno procurar se1· economico qunnlo lhe fôr 
possivel,. sem ,c?mpremettimento do serviço, 
porque . 1slo sena antes dissipaçl\o do que 
economia. 

O nobre deputado deseja que se não dê ás 
provin<:ias o supprimento votado para este anno. 
Eu reconheço, senhores, que as provincias 
deve rn tratar de preencher o vazio de suas 
ren~as ; devem, leval-as ao pon~o de poderem 
ser ignaes á~ suas despezas. Mas tambem en
tendo qlie no tempo · de agitações e desordens· 
em. que _l~bo!'ª o it~1perio, as imposições são 
m111to d1fhcc1s e ptmgosas. Em 1836, quando 
estive na minha provincia, observei o triste 
eITeito de ajgumas imposições directas creadas 
pela assemb!éa provincial. O damor foi i•eral e 

. l " ' não sei se a guma cousn se pôde colher de taes 
imposições. Elias Íl'ão creando algumas pouco e 
PO)lt:o, ~ talvez dentro em pouco tempo, princi
palmente se a paz s~ restabelecer, cesse esse 
onus pesa<lissimo do governo geral. 

Quanto a leis fiscaes, principalmente aquellas 
que dizem t'espeito á cobrança da divida passiva, 
sem duvida que não silo boas. Elias exigem 
prompta reforma, e eu com algumas moui
ficações não terei duvida de annuir em uma 
proposta que existe na casa. Ainda hontem re
cebi ( creio que de Magé) urna partiripação do de
legado fücal, em que diz que todas as autoridades 
judiciaes da villa se têm dallo de suspeitas etn 
urna causa da fazenda. E que recorrendo elle á 
camara municipal para dar pl'Ovidencia, Leve em 
resposta que e1le fiscal se mostrava ousado em 
lemllt·ar á camara os seus deveres, mas que 
afinal esses deveres não havião sido cumpridos 
até a data do seu officio. Eis-aqui, senhor~s, 
mais um meio de aniquillar a acção do governo 
na cobrança da divida. E haverá quem de boa 
fé entenda que o governo p6de fazel' muito a 
esle respeito, emquanlo nno houver uma re· 
forma ? 

Quanto ao lribuna1 de contas, fui eu quem o 
prop11z no an110 de 1837, e muito o desejo, não 
para lo111ar conta á administração suprema 1 

porque isso pertence á ass1::mbléa, mas para 
tomai-as tt ad1ni11istrnçao s11ballema que ohrn 
em virtude de orde11s e I cgulnmentos, e preplil'"'r 
à ~sscmbléa lnilmlhos luddos, com que possa 
facilmente lomat· contas á dita administrnçno 
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suprema : eu creio mesmo qne é só por esse 
tribunal que a acção adminrstl'utiva se poderá 
fazer sentir por instnicçoes, regub.menlo~ e leis 
assentadas em dados posítivos fillto;, da obier
vação, e exame miudo de todas as rep:trti1,:ôés 
de 1·1c·cE:bimento e despew ; ln] & o meu pensa
mento a este respeito. Finalmente ditei dfülS 
- _ ) - - _ .. - _ J: _ ' 1 J l ~ , \ pacavras soore o orçamento que e Ol)JCCLo l!a 
d iscussào. 

A respeito de orçamento.<;, o meu principio é 
o mesmo que adoplão os iüg]ezes-o m·çamcmta 
nunca deue ser votado com dt;fic:it, - Por 11fw 
t~rmos seguido este principio é que nos vemos 
n"..1c- ,.r);f;/lJJ]JJ!ltlo~ ".tnh10.D.~ l'i11v1h.r'\r11\ finnn.n'"\ c:-nf"tl\•·1.:,-
a.1.1.A..:;1 \..'I.LLL\.'Ul.ll...l.n,\_ .. 'VU U.,l..,,t.UC:\L,.;:;J • ..L.JJ.JJ l..JUL l\. lll:f Cl"Çlt• vv IJ.l. ~~~ 

no anno ; nós lemos por lei destino a dar-lhes. 
Esse facto bc:m longe de ser urri mal, é um bcn1; 
qnando o orçamento em deficit é seuip!'{i nm 

· mal que em futnro mais ou menos disbrnlc 
ameaça a lodos. A · desordem ncl~ finanç'.as 
em um estado é qnasí sempre precur.5orn de 
desgraças. 

Ora, seguindo estes ptincipios1 eu or<;aria 
com muita circumspecção cada ai-tigo de t·enda, 
e antes para menos do que para mais. E é o qlie 
me parece não se ter feito nem no orçamento 
do thesouro, nem no da commissão que elevou 
a cifra do thcsóuro a mais 1,000 contos. Com
tudo devo dizer que f) ternpo que nos resta llão 
nos permitte urn exame miudo do orçamento, 
como seria neeessat·io. Para um miudo exame, 
nus circumstancias actnaes) en ach,wa rasoavel 
qne se adaptasse a opinin.o de um nobre depn~ 
tado que lembrou, se füesse passae pÓt· uma 
resoiur;ão simples pura o aono fut11ro o orça
mento do ê1nno corrnnte. Se isso se não frzer, 
(?,reio que grande ctifficuldade haverá, para 
todas as leis e 1nedidas que aind~ devem ser 
discutich.1s. · 

O Sr. Montezu.m:1, ( pela ol'dein) desejatia 
que) para facilitai· a discussão, o Sr. ministro 
decl/;l.l'à.s.<;e desde já se ndopta as etnendas da 
commissfto, 

O Sr. Alves Branco (mini8t·ro da fazendcc) :-
0 thesouro fez nm orçamenfo, e a cornmis~i'io 
outro, no qnal augrnenta 11000 contos ao cal
culo do thesouro. Adnptando cu o principiv de 
que nunca se deve votar o orçamento em deficit, 
não me parece prudente adoptar o orçamento . 
da commissl!l.o. 

A commissão tornou por base de seus cal
culos o augmento progressivo do producto total 
de contribuições em diversos annos anteriores. 
Esta base não me parece boa, po1·que o producta 
total de contribuições não tem só crescido em 
consequencia do esponlaneo augtnenlo da pro
ducçM, mas sim tambt:m em cousequenda de 
ter-se elevado a quota d~ algumas, ter-se estabe
lecido novas, assim como de tel'-se mesmo me
lhorado a fücalisação .. Minha opiniao é que se 
avalie cada ramo de contribuii;n.o em particular, 
e 11ue depois 1lc fi~ado cada um dclles com 

altenção (Ls consiuernções que para isso se podem 
fa%el' 1 SC calcule O Ol'y,UUcnto· [ota). . 

Ül'a, se ctI tnt1'i1s..;e no exame de cada i mpo
siçfv>, cn~io que D.dttu·ia urna cifra rneno1· do que 
apL\'.:Sl:ol.-( o the,;ouroi e pur co,1sr;q11encic1. muito 
l11\.;\\Ol' do que a LL\(la lJCla COlÜllii:ciSÜO. 1'11as 
como entendo que 1;:ssc exame levará muito 
tcin po, i:;u não linha duvida de .2ceitar o orça
u:~enlo elo lhesourn, mas nunca o da commi~são, 
que tne parece rHn pouco inailmissivel. P,1recía-
1ne porérn inelhor que n c,unarn adopbc1sse o 
parecer de um nobre deputado, q11e propôz a 
cH!O}l\\ãD da lt:í do orr;amento do ant10 passa<lJ 

Destas min)li1s palaVl'as não ::,e póde inferir t) 

que di:-;~e ha. pouco um nobre deputado) e & 
que eu cpieria í1viinr a discus,,ão . .Mcstno m1 
caso 1lc prnpôt·-se a re,o!uç:l.o indicada, o nobre 
depuhtdo póue fazer lmlas as obsel'vaçües que 
quizel' a respeito das fit1at1ÇúS uo irnperio, que 
eu résponderei como puder. A consideração que 
tenlio a fozcl' erii favor da resolução aponta.da é 
que a sessão está tao avaoç,H.la, que é qt1asi 
impu,ssivel que pos:e;a passnr o novo orçatnenlo 
preteuenào todos os ex.ames e discnssões cm 
que bem se podern · apurai' trabalhos seme-
lhantes. . · 

Qt1nnln aos artigos adrlitivos, uns me parecem 
dr: pouca importanci,11 outros de mnita ; mas 
versando e!les sobre vario:; objeclos, não me é 
possível ennnciat nnrn opiniã.o gernl a respeito 
d~ todos ; minha opinião deve rccahir- sobre a 
esper:ie cte prnvi1lencia qne cada utn encerra, e 
pol' consegninte só póde rnanifc3tar-se se cada 
11 m entrar em discu:;sões particu l:H'e;:;, 

O Sr. Rezende : - Uma das causas qne 
urnito concorre pJ.r'a o augmento da despezu 
publica. 6, se:n duvid,1, o depreciado meio cir
culaulc que gira em nossos rnerca 1Jos; e nao 
sei se eonviriu. atlmittir-se nesta discussão al
guma ídéa tent.lenie a melhora!-o. Tem-s~ es
p:dlrndo por ahi que no mercado do Rto de 
Janeirn lia 1lef1ciencia de meio cireulante, l;1nto 
que houve alguem que se 11.!rnhrou de indicar a. 
emissão de 5,000 contos cm papel-rnw:da. Eu 
até tive st1spei!a de que o governo no.o seria. es
tranho a esta indicaçM : talvez o governo en
tendesse qne por e.:;te meio se e_vitava u enüssll.o 
d'-! apoiices e bilhetes do thesouro. Tem-se 
entendido tambem que a queima da!) notas tem 
sido a causa da falta <le rneio circulante, tanto 
que já se clnma contra. a queima. O governo 
pt1rct:e adopt~z- ess.i. idéa,. porque quer que se 
dislraiã.o os fundos destinados á queima do 
papel, applicando·os pat'a occórret· ao deficit 
que se apresenta. Se pois é certo fflle ha falta de 
meio circulante, entendo que a occasiao é op
portuna para adoptarmos alguma medida ten
dente a tcrmo.s uin meio circulante, mais nobre, . 
de prata, por exemplo, exigindo-se o pagamento 
uc parte dos impo.:;to:5 neste metal, E' debaixo 
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desta inéa que concebi a emenda que vou 
mandará 1nesa, em c1ue proporílio que se cobre 
um terço dos direitos de importação e e:xportação 
em prata, e 2/3 em papel-moeda, embora a 
prata seja recebida segundo o esf ado do mercado, 
porque assim tambem será pago aos empregados 
publicas. Esta cobrança eni prata poderá aug
mentar-se á propor~ão que se fôr extinguindo 
o rapel, e assim teremos em poucos annos uma 
circulação de metaes nobres, o que não julgo 
que possamos conseguir com um banco estabe
lecido com o fundo em papel. 

Passando a tratar de outro as!'!umpto, o orador 
responde ao Sr. ministro que é justamente na 
oc~asjão em que ha a fazer maiores despezas 
que deve ser emp1·egada. muior economia, e que 
o Brazil está nestas circumstancias, pois que as 
néccssidades crescem, eas rendas nãoaugmenlão 
na mesma· propor~~no. CE'nsura v:lrios disper- · 
dicios qne têm havido, como- de alguns contos 
de réis pagos a um desembargador que nunca 
fez serviço algum, quando esta som ma poderia 
ter sido gasta com vantagem da fazenda publica, -
sendo applicada ao pagamento de algum forne
cedor de generos aos arsenaes ou outro paga-

. mento semelhante, cuja impo1·tãneia diminuiria 
o horroroso deficit que se apresenta. 

Deseja que o Sr. ministro informe se entende 
que a elevação dos direitos de importação dos 
vinhos estrangeiros prodnzirá augmento de 
renda, ou se entende que o governo portugnez 
tem raztto <(Uarrdo supp4'.lc existente o tratado de 
1825, apesar de te1· nquelle governo sido o pro
vocador, sob1·ecarregnndo cons;deravelmente 
os direitos de imp<wla<;-rto sphrr os generos do 
Brav.il. Desejn sube1· tll.rnhem se l'ntendc que 
os vinhos trm~idos por nnvioi-1 ínglezcs silo 
sujeitos ao pagamento deste nugmcnto do dj, 
rcilos. Neste lngar faz ver o pn•j11i7.o que rcsultn 
uo Brazil da disposição de um nrligo do lrulndo 
celebrado com a Inglaterra, no qual se diz que 
o mesmo tratado não prejudica n legislação 
internu das alfandegas ; de modo que os ge
neros do Brazil sa.o tão sobrecarregados de di
reitos na Grã-Bretanha, que taes direitos equi
VR1em a uma exclusão, ao mesmo tempo que o 
Brazil não póde impôr mais de 15 ª/11 na 
importação das mercadorias inglezas, havendo 
a circumstancia mui notat'el de os mesmos ne~ 
gociantes inglezes reclamarem contra esta con
ducta, do governo inglez. 

Pedo igualmente que S. Ex., declare qt1aes 
os meios que pretende empregar parn tornar 
etrectiva a disposição da lei que esta~elece um 
imposto so~re as casas que tiverem mais de um 
caixeiro estrangeiro. Está persuadido de que os 
inglezes não têm mais direito de que os sub
ditos das outras nações, e do que os nacionaes, 
que todos pagão este imposto. Concorda em que 
os ingleies, na fórma do tratado, sejn.o tratados 
como as nações mais favorecidas, mas não que 
fiquem de melhor condição. E se os brnziieiros 

e as outras nações pagão o imposto, não sabe 
porque o não pagaráõ tambem os inglezes. 

Onvio dizer que o ministro inglez dirigira 
uma. circular aos subditos de sua nâção para 
que n!lo pagassem este imposto. Não quer negar 
ao rninistrn inglez o direito de fazer as reclama
ções que julgar convenientes, mas nno considera 
que laes t'eclamações possão prejudicar o direito 
que tem o governo do Brazil de fazer effectiva 
qualquer disposição. 

Manda á mesa a seguinte emenda, que é 
apoiada: 

« Os direitos de importação e exportação serão 
pagos, uma terça parte em prata, e as outras 
duas terças partes em papel. » 

O Sr. Souza. Martins pede urgencia para 
se tratar de um requerimenlo das commissOes 
rennid:;is de orçameneo- e terceira de fazenda, 
encarregadas do exame do credito pedido pelo 
governo. 

Apoiada. e vencida a urgencia, entra em 
discussão o seguinte requerimento : 

<< As commissões reunidas do orçamenlo1 e 
terceira de fazenda, encarregadas do exame do 
Cl'edito pedido pelo governo, para poderem 
emillir seu parecer, precisão com urgencia que 
se exijAo as seguintes informações·: 

« Pelo ministerio da f'azcnda.-Quanto existia 
no fim do anno financeiro finno em caixa, dos 
dinheiros pel'lencentes ao fundo applicado á 
amm;lisnçllo-do papel-moeda; e se desse tempo 
pura cá lem havido qneimns, e a qnnnto estas 
moritno. · Idem, do appJicado da cauçno do se
mt•f:ilrc cm Lonch·cs, 

« Quul ci·u o saldo existente cm f-'ondrcs no 
111Limn do .Junho de 1889, stigttndo os ultimos 
bnlnncetcs, quo tivorctri chcgRdo ao lhesouro, 
e qt1a\ o p1·ei;mnivcl prov1.mienlo de remeesa 
c1ue su lenhllo feito alé o ílm de Junho pas
iado. 
· · « Que se remeUa a esta camara todos os pa· 
pcis, e autos relativos á pretençllo que tem a 
companhia de Gongo-Socco do levantamento do 
deposito de cem contos de réis em prata. 

« Pelo ministerio da .marinha. - Que o res
pectivo ministro informe se a quantia de 
435:925$928, que se affirma existir em di
vida pertencente -ao anno financeiro findo, ou 
lambem aos anteriores, e se no numero dessas 
dividas não existem algumas contrahidas a 
prazo, cujo pagamento se deva etrectuar no 
anno financeiro corrente, e a quanto montão 
essa;; sommas. 

« Pelo ministerio da guerra. - Quantas di
vidas existião por pagar no fim de Junho pas~ 
sado pertencentes ao anno financeiro findo ; e 
quaes erão essas dividas cspecificadamente. 
Igual mente se por esta repartiçao se havilo 
adiantado rP.messas de dinheiros para o Rio 
Gl'ande, ou para o norte, antes do fim de Junho 
para despezas, que se devião realisar no anno 
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corrente. Idem se os creditas distribuidos 
pelas provincias forào todos gastos, e a quanto 
monta o-.excesso desses creditos no anno finan
ceiro findo. 

(e Paço da camara dos deputados, 12 de Se
tembro de 1839.- S. 11Jartins.-J. F. Vian-na. 
- M. Amarnl. - J. J. Pacheco. >) 

E' approvudo. 

O SR. PRESIDENTE : - O Sr. ministro não 
póde tomar parte nesta discussão, mas deseja 
dar algumas informações sobre o objecto : não 
sei se acamara o permiltirá· 

MmTAS VozE!s : -Póde, póde. 

O Sr. Alves Branco ( ministro da fazenda) :
Eu vejo aqui uma sornma de requerimentos que 
não podem ser satisfeitos nern no momento, 
nem talvez oor alí!:Uffi tempo. 

Depois de estarem na càsa desde Julho todos 
os documentos relativos ao atrazado, e não ·se 
ter pedido explicaç!ío alguma a esse respeito, 
agora se põe todo o atrai.ado eru duvida, e exi
gem-se esclarecimentos, alguns dos quaes nno 
sei como se possa dar, muito principalmente 
antes de se trntar do <:redito. Eu o acho 
irnpraticavel. 

Exige a commissão em primeiro 1ugar que 
pela repadição da iazt>nda se lhe declare quanto 
existia em caixa no fim do anno financeiro 
proximo passado dos dinheiros pertencentes aos 
fundos applicadosá amortisaç~o do papel-moeda. 
Passo u dizer que o que existe actualmente na 
caixa da amortísação, stl.o 245 <!onlos, abslra
hidas as fracções, e qne no thesouro e:xistil!o 
388 contos, de que se devem abater 204 contos, 
que fol'llo applicados ás de.spezas correntes. Eis 
a informaçno que.sobre este objeclo posso dar, 
pouco mais ou menos. 

Pergunla mais a commissao se desse tempo 
pura cá tr}m havido queimas, e a q1rnnlo rnonll\o. 
Creio que a ultima qu~ima !'oi em Julho ; não 
posso affirmar com certeza c1uanto se queimou, 
porque não tenho presentes os documentos ; 
mas creio estar bem lembt·ado de que a ullitna 
queima foi em Julho. 

Quer mais saber a colllmissM qual era o saldo 
existeute em Londres no fim de Junho de 1839, 
segundo os ultimos balancetes, e qual. a exi~~ 
tencia presumivel proveniente de remessas que 
se tenhão feito até esse dia. Depois do dia 2 de 
Setembro, em que entrei na administração, não 
se recebêrão no thesouro mais esclarecimentos 
aléµi dos que constão da conta junta á proposta 
do governo , nãa é portanto possivel dizer roais 
a respeito da exigencia do que já foi levado ao 
conhecimento da camara. 

Exige tambem a commissa.o todos os pape~s 
e autos relativos á pretenção da companhia 
Gongo·Socco ao levantamento do deposito de 
100 contos de réis em prata. Não sei se existem 
estes autos no thesouro : apresentei a quantia 
qne achei irtcluida no atrazado que apresentou 

o meu antecessor ; mas em fim íle estes autos 1á 
existirem,. elles virtio. 

Requisita mais a commissão que se lhe in
forme se os 435:925$ em divida na repartiçlío 
da marinha pertencem ao ultimo anno finan
ceiro, ou lambem aos anteriores ; e se no nu. 
mero destas divid.,s existem algumas contra· 
bidas á prazo, cujo pagamento se deve effectuar 
no anno financeiro corrente, e a quanto montão 
essas sommas. Esta exigencia tem de ser 
satisfeita pela repat tiçno da marinha, e podia ha 
muito ter sido feita : talvez se nossã.O dar 
informações, rnas não s'ei se poder.áõ vir com a 
presteza necessaria. 

Emfim, senhores, julgo que antes da discussllo 
do credito alguns desses esclarecimentos não 
podem ser dados, assim com() na.o é possivel 
satisfazer a afgumas das exigencias j,í antes 
feitas. Corno dar hoje em pequeno espaço uma 
relação nominal de todos os devedores á fa
zenda ? O thesouro mandará o que puder, mns 
o que póde mandar a esse respeito não tem 
utilidade alguma. 

O Sr. Souza Martins : - O nobre ministro, 
analysando as exigencias da commissn.o, mostrou 
que duas apenas nl'lo podião ser ~atisfeitas ; 
entendo portanto que o requel'imenlo da com
míssãO póaü ser approvado. A commissão pcàe 
esses esclarecimentos, se o governo os puder 
dar : se n!lo puder, nno os dai·á. 

O Sr. Alves Bra.nco (111.'inistro dafazenda) :
li:u quiz prnvenir 11 cainu.1·11 puro nn.o parecnr 
qut:l o meu silencio indicava quo cslas exigcncins 
ern.o ruzoavcis, 011 podin.o ~(Jt' immciii"t11mcntc 
salisíeil11s, gu q11iz logo prevenir <1110 a 1mtis
l'açno complell\ ern irnposMivül, 

,Julga-se ilisc11tido o 1·c1111cl'imonto, que é ap· 
provado. 

O Sn. l" s~:mu,:1·An10 ínl'ormn ti c:amn1·a tine 
vai a imprímit· 11 ruducçD.o dos orçamentos dns 
despczas dos dive,·sos ministcrios, 

O Stt, Pni::smEN1'E dá a seguinte ordem 
do dia para 13 : - Continuaçrto da mesma 
mateda dada, e mais a resoluçao n. 100 

. de 1837, áce1·cu da prelença.o de D. Maria 
Josf Leal da Nobrega i a resoluça.o n. 94 de 
1838, sobre a tença de Cypriano José de 
Almeida ; a resolução n. 141 do mesmo, sobre 
o augmento dos ordenados àos professores da 
academia das bellas-artes; n. 74. deste anno, 
sobre a gratificação concedida :\ Manoel José da 
Cunha, e pareceres adiados. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas. 
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Ses~ão e1u 13 de SeLembro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VJANN,.\ 

Su.MnIARIO. -=-- Expediente. = Ordern do dia. =-

Cmnpctnhia dos pi:upiete3 de ·vapor. - Orça
mento da 't'eceita. 

A's 10 horas da manhn faz-se a eharnada, e 
logc, qtH: se reune numeto legal de Srs. depu· 
tados, abre-se a sessllo, lê-se e approva-se a ada 
da antecedente. · -

Faltão com causa o,:; Srs. Andréa1 Caju
eiro, José Marianno, Castro e Silva, Torreão, 
FetTeiea da Costa, Luiz Gados, Monte, 
Cintra, José Gonçalves, _Bustamente, Alei· 
biades, José Cesariot Pinto Coelho e Assis Mas
carenhas : e sem cila os Srs. Lima e Silva, 
Alencar1 Francisco do Rego, Me!!o e Muttos, 
Gomes Ribeir·o, Gomes da Fonseca e Na
varro. 

EXPEDIENTE 

O Sn. 1º SECRETARIO clá conbl do eKpediente 
lendo os seguintes ofncios : 

Do s~ctetario do senado, partípando 1}ll~, por 
otlicio do ministrn e secretario de estado dos 
negocios do imperio, con,:;lou ao se11a<lo que o 
regente, em noine do imp<:!tudor 1 Süt\~(:ionúra 
as resoluções autvrisando o governo a conceder 
cartas de natmal1sai,:no de cidadão 1.>ruzileiro a 
Bernal'do Xaviet Pinto de Sour.u e F'l'anciseo 
Ferreira Bo!'ges, - Fica a cama1·:\ inlei1·í1d11. 

Do ministro da fa1.e11du, pal'ticipando qtt~ logo 
que receber da repartiçl\:o da Justiça, á q11al om
ciou na data de 11 tle Setembro, os l·snlal'eni
mentos l'equisitaclos pol' esta cama.ra sobre 
dinheiros dos orphMs dados po1· ernprestimo a 
particulares, terá a honra de 0s lransmittit' a 
esta camara. -Vica à carnara inteirada. 

Do mesmo ministro, informando qne em 18 
<le Maio dest~ anno foi .:iutorisa<lo o presidente 
da provincia das Alagôus pllra mandar proceder 
á planta e orçamento de um edifido proprío 
par,;1. alfandega, para serem remettidos ao 
.Lhesonro acompanhados das necessarias in· 
forniações ácerca do melhOl' local eu1 que deve 
set· construido. - A' cornmissão do or·çamentó 
da fazenda. 

Vaiá primeí_ra commissao do or~amento da 
fazenda o mappa demonstrativo da substituição 
e assignalum do papel-moeda. 

E' lido o seguinte p,u·ccer da commissão de 
ínstrucção pubHca : . 

1t A commíssão de instrucção pnblica leu o 
officio do go,'erno, cobrindo ontro do uirector 
do curso juridico da cidade de Olínda, no qnal 
esle p~nd~ra as uecessidades que occorrem para 
se poder proceder á doutoramc-ntos, e preencher 
as ~ubstituições que se o.chão vagas, visto que a 
re$olnçno de 12 de Agosto de 1833, a qual 
per1nitte os doutotamentos com 3 lentes, tem 
cacl11caqo, como entendeu a respectivii congre-

gaçào, e o procurador da corôa, a quem o 
governo mândou ouvir á este respeito, ao 
mesmo tempo qne é quasi impossível que se 
rennllo os 9 )entes, que os estatutos exigem para 
tnes ac(os. A com111issão julga coiwenienle qoe 
se res!aure a mencionada resolução, não só 

. porque pensa que hoje se não dá a mesma 
necessidaclB, que 0Lltr1ora a reclamou, senao 
tamhetn pQrque lhe patece que ella facilita de· 
mZlsiado a obtBnç1í.o do geáo de doutor, dando 
::issim falvez ingar a abusos, que se devem 
prevenir : mas por outro lado entende que é ne
cessario obviar nos embaraços qne offerece a 
exigenda dos estatutos, e por isso tem a honra 
de apresentar n seguinte resolução: 

11 A assemb\éa geral 1egishüiva resolve : 

1( ÂrL 1º. Os exames para o gró.c de donlot· 
nos cursos jnridicos de Olinda e S. Paulo se 
farao interinamente com o numero de lentes, 
qne na. occasiào dos exames se acharem pre
sentes, com tanto que não sejão menos de seis 1 

até que pela nomeaç~o de todos os lentes sub
stitutos se possa t·eunír o numero p1·escripto 
pelo eapitulo 9° dos estall1tvs. 

(< Art. 2°. Ficào nwogauas lodas as leis em 
co n (r-a "ÍO. 

(( Paço da canrnra dos deput11do::1, 12 Je Agosto 
de 1839. - Bcwrld1'n rle 1lfello. - L. J. Ri
beiro. -Bfrpu de Oayabá. )) 

E1 julgado objedo de dlJI íht•ra,iâo o prnj,.•do 
nclk dc(:larndo 1 1i vai a impt'im1·. 

LênH;1.! l! appt·ovlln-sc OI-) s.ewd11l(!S rcqued
mmitos: 

(( Reqw:iro q1te se peqa au governo f.•xij11 tia 
presi<lenda da provinda da Pu.n1hybll os nrnppas 
estafo:.tk.os dos m1rnidpios de Piuueú e S(JUé·&, 
organi:.::arlos no cotrentc i\11110 pelo prcfeilo tla. 
comarca do 1\imb,d, os qnues, depois de rece
bidos, serão entregues á com m ssao a que se 
acha affecta a reµreseutaç.'.lo de alguns deputados 
provinciaes da mesma provinci<1 1 afim de qne a 
commissno pos.;a devidamente da!' o seu pa· 
réCet'. -Coelho Bwitos. i) 

<e Requeirn se pe~a a.o gover~o os officios 
ns. 20 e 2,i de 3 e 13 de Agosto de 1834, 
da presidencia de Pernambuco, dando esclareci
mentos sobre o encapeila.do do Engenho Novo 
de Santo António de Goyanna, e papeis que 
por ventura os acon1panharem. - ffunes Ma
c!iado. >> 

rr A coinmiss&o nomeada pura tom.(r ílS 

contas ás repartições de marinha e guerra, nno 
podendo correspondet· cabalmente ao que dellà 
exigio esta augusta camara qnando lhe in· 
cnmbio esta ardua tarefa, em t'azao de haver 
tarde e a más hot·as sidn ,ipresenlado nesta casa 
o balanço do anno da lei, e até escoteiro e de::sa
cornpunhado dos docunrnntos justificativo1:; i e 
desejando todavia desempenhar do modo que 
lhe fôr possível o dever que lhe foi imposto, 
requet que se of'ficie ao governo pelos res· 
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pecti vos ministerios, afim de que dê as ordens 
- • I.' • l •• nere=,sarras para que nas reLenúas reparuçoes 

se fo1nquêem á commissão, e ás pessoas que 
ella levar em seu auxilio, todos os livros e pa· 
nPic.-: (1110 tlllt"I .O)"'lfoni"lar' nor:occ-:!Q.l"';l"'l wvrr.rn;n•11'1' t'" .... ~.... "-J"·•'V .._,LUA. '-.,lJ.ll.Vl.l\..(\...l. J.l's..-V ...... .:J..:::il;At.JV ~AU.LL.l.11JUL 

para o desempenho de sua tarefa. - Carvalho 
de iYfendonça. - Henriques de Rezencle. >i 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discnssli.o do adiamento· proposto 
__ 1_C'f 11.J" .... 11- •. 1 

pe10 ;::ir. moura magawaes ao prnJec:to cte reso-
lução que approva as modi[lcaçõe2 feitas pelo 
governo ao contracto com a comp:.mhia de pa
quetes de vapor. 

O Sr. Rezende julga que este negocio nuo se 
deve adiar, porqt1e, ou se entenda que a com-
--·- -- l. ~ -- .. - _J - -- . - - - - l_ • .. p,rn[1tu nao aeve receoer o augmemo ae con-
signaçllo, e dispensa de outra; obri;ações do 
contracto, ou se entenda o contrario ; em todo o 
caso deve haver uma decisrto breve, não só para 
direcç1\o da compémhia, como ainíl[I porque é 
preciso qu€ a camara se pronuncie a este res
peito para que a comp:rnaia n~o se julgne como 
jt't dispensada do contracto ; opinião que pc1· 
rece ser a do governo, que1 mo·:lificando o 
primeiro contracto, só sujeitou á i:leJiberação da 
carnara o artigo l'elativo ao augrnento de con
signayno. 

O Sr. Ferreira I'enna : - A comrniss/10 
csloryOll·Se pura <lpresenbl' com brevidade o 
projeelo que se acha em discussão, por conhecer 
a sua 1irgenle uecessidade, e lambem esmerou-se 
em f'aiel' um 1·elatorio muito cirenrn~tancíado, 
para qne a camara ficasse perfoitamcntc in
formada Llo estado da questao: se ella tivesse 
de redigir um nov0 eontruclo, fol-o-ltia com 
mais c1areza, induindo certas clausulas q1w 
parecem necessarias; mas tendo o governo con
cluido este negocio pela sua parte, entendeu ella 
que não convinha offerecer muitas enwndas, 
porque a questão tornar-se-ia ?.inda mais dif
ficil, sendo necessario saber-se, pelo menos, :'ie 
a companhia aceitaria on não as novas condições 
que se lhe quizcssem impôr. A discussão porém 
tem mostrado que, nno obstànle os bons desejos 
da cornmissão, o seu trabalho 11110 póde reunir 
a maioria dos votos; querem alguns senhores que 
nno se dispense nma só viagem: dos paquetes ; 
outros annuem á esla modificação, mas não 
volão pelo augmento de consignuçao ; uns 
querem que os paquetes toquem em dive1·sos 
pontos não designados no contracto, e ha mesmo 
quem sustente que a companhia deve ser 
obrigada a cumprir o contracto até que se ar
ruine inteiramente. Ora, neste esta.do de cousas, 
existindo sobre a mesa tantas emendas em 
diversos sentidos, e parecendo-lhe que os 
nobres deputados não p0t:leráõ aprecial-as de
vidamente durant~ uma discu,;são abreviada, 
porque a soluçao desta queslõ.o depende de 
calculos que devem ser feitos com loda a se-

gurança e exaclidão 1 julga conveníente que 
___ 11. _____ 11. ,l • ~ " _ ........ ,. . 

vunern woos os papeis a coinm,ssão. ~lia lomará 
em conside~·ação quanto se tem dito a respeito 
desla malena, e attendendo, não só 6.s necessi
dades do serviço publico, COillO tarnbem aos 
razoa veis interesses da com panliia, esforçar-se-ha 
por organisar um novo projeclo que concílie, 
qnun!o ser µossar asJ:!iversas opiniões. Quanto 
á ul'gencia com que Sl~ argunJPnta, declara o 
orador que a commissão fará o que puder para 
não demorar esle negocio; porque bem conhece 
que elle não deve ser preterido ua sessão adual. 
Quando porém não pas.se o adiamento, a cum
missão dará ainda diversas ex1Jlicacões em 
resposta aos nobres dep11f.ndo's q~e têm 
com balido o projeçlo. 

9 Sr. Moura Magalhães diz qne prnpoz o 
ad~a~1~e11to em conscy11encia da divergencía de 
opiruoes que apparecrn na camara, e porque a 
maleria é de ímportancia. Conhece por outro 
lado a urgenria do neguciG, porqne se 111\0 
passar alguma resolução que anime a compard1ia 
no presente anno, nào se sabe como continuará 
ella na éxecuçüo do 1;onlracto. Não tem c1n
peuho qlle passe ou deixe de passar o auiaincnto, 
mas nào póde deixar de observai· que é possivel 
conciliar as diversr1s opinioes; por exemplo a 
cowpanhia diz que não póde fazet· a víag~rn i;or 
meno;; de 14 contos, que não podem sahir os 
hurcos uos dias l e 15 de cada rnez, etc.; a 
cainara pôde resolver que as viagens sejão de 
20 e1u 20 dias, pódc marcar um prazo para q11e 
a co11ipanhía c1nnp1·a com as outras condições; 
e11ifim ha bases c:erlas sobre que púde asscnlat·-sc 
um novo tonlracto. 

O Sr. Gomos de Campos di vcrgc do voto do 
seu illuslrc collega da cmumissrio (o Sr. Pen na), 
jHlrq1w não sahc o que vni l'a;r,cr de novo a 
c;oinmisst\o neste nl'gocio. Se n c:amam se m:i· 
nifestassu pur urna delcrn1i11ada base, por onde 
a cotnmíssic"\o ~e pudesse encaminlwr, ainda teria 
lugar o adiamento i mas havendo um eornplexo 
de 10 ou 12 emenJJLs dill'erentes, uao sabe elk 
orador como se póue caminhat' por um meio 
termo. Aproveita a occasino para emittir n1guns 
pensamentos que lhe forão pre:ienles, quando 
adoplou o novo contracto. Todos os Srs. depu
tados encarão o negocí 1 . como mui.to fo.voravel 
a qualquer emprezai·io ; mas elle orador, 
olhaudo pura o Jornal do C01n,nerc·io, vê que 
as acções de todas as companhias achão-se 
paralysadas, acha.o-se nomínaes, e por outro lado 
é conhecida a carestia de numeraria, e por isso 
quem se propõe ,;1 uma empreza destas, não se 
vai submelter a trabalhos para tirar o 1 ucro de 
5 ou 6 por cento1 quando póde achar na praça 
8 ou 12 por cento. Não sabe como a coinpanhia 
se ha de sujeitat· ás clausulas que se lhe queri!m 
impôr, só com a esperança de que daqui a 8 ou 
10 annos venha a tirar. lucro de suas acções. 
Accrescenta que as circumstancias da provincia 
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Íõ2 SESSÃO EM 13 DE SttEMBRO DE 18á9 

são bem criticas, que se clama (e com bem 
imprudencia) que a banca·rota nos bate á porta, 
e por isso não é neste estado que se ha.o de 
encontrar emprehendedores que queirão sujeitar 
os seus capitaes a grandes perdas só com a 
lisongeira esperança de um futuro ainda remoto. 
Quanto aos erros de calcul<> em que calüo a 
companhia, nota que erradamente têm calculado 
todas as companhias que existem entre nós. 
São só os inglezes, quando calculão. sobre seus 
negocios, dentro da Inglaterra, que têm bases 
solidas sobre que se estribem, e esta vantagem 
devem ~ terem uma estatislica que merece tal 
nome, vantagem que as nações mesmas con
tinentaes da Europa não posst1em, por mais 
esforços que tenhão feito. 

O Sr. Gonçalves Ma.rtins observa que á 
cominissllo cumpre procurar calculos mais 
exados do que os em que se baseou, porquanto 
vendo ella que na primeira viagem a companhia 
gastou 20 contos e nas outras 16, na.o devia dar 
18 como term·o médio ~ igualmente na.o se devia 
regular quanto ao carvão pelo preço por que a 
companhia o comprou em uma ép0ca em que 
havia falta deste genero no mercado; assim 
corno nAo foi exacto o calculo da con1missão 
sobre estes objectos, tambem n~o o foi quanto 
a dias de viagem e ao consumo do combustivel. 
Se pois a com missa.o procurar bases mais appro
ximadas á exaclidn.o, a camara mais facilmente 
poderá votar. 

Disse-se que os vapores que tem a· companhia 
não são bastantes para as viagens de 20 em 20 

· dias : a isto o or1:1dor observa que, pelo calculo 
dos dias que se gasta nas viagens, o numero 
desses barcos chega: e se presentemente assim 
na.o acontece, é porque a companhia ft·elou um 
dos barcos aogovern·o para ir a Santa Catharina: 
nota que com este facto a companhia mostrou 
querer-se desobrigar do eonlracto. O orador 
accrescenta que ha pouco o gov~rno contractou o 
vapor S. Salvador para irá Bahia, não para 
buscar tropas e petrechos de guerra, ou dinheiro, 
mas talvez que unicamente para trazer noticias; 
isto prova que p governo não tem falta de 
dinheiro como inculca pedin,dn um credito, pois 
qtie o g.ista superfluamente. Conclue votando 
pelo adiamento, por isso qu~, se a companhia 
foi irreflectida e p1·ecipitada, cumpre que a 
camara a não imite. 

Dá-se por discutido o adiamento. 
E' approvado. 
Entra.o em discussao as emendas feitas pelo 

senado á proposta do governo sobre a fixação 
de forças m~vaes para o anno financeiro de 
1840-1841. 

« Art. 3.0 Accrescente--se no fim - e poderá 
o governo alterar os seus uniíormes. >> -

O Sa. MouRA MAGALH!i:s pede que se lêa o 
artigo 3º a que é feita esta emenda. 

O Sa. lº StcRETAaro: -0 artigo 3º diz :-Ô 
corpo de artilharia de marinha . poderã ser 
elevado ao seu estado completo. 

o SR. MouRA MAGALHÃES: - Louvado seja 
Deus ! Que materia tão essenciat ! ! 

O Sa. ANDRADA MAC:HADO, para evitar uma 
fuzão sobre cousa tão importante, vota pela 
emenda. 

O Sr. ·Coelho julga objecto de tão pouCt\ 
imp.ortancia que não valia a pena fazer-se uma 
emenda ; porque regular isto por. uma· dis
posição em lei seria, por assim dizer, estabe
lecer como regra que o governo nunca poderia 
alterar uniformes sem r.er autorisado pelo 
corpo legislativo; apezar porém da nenhuma 
importancia da emendat vota por ella para evitar 
a fusão. · 

O Sr, Nunes Ma.ohad.o pelo mesmo motivo 
vota pela emenda, cuja doutrina é administra
tiva, e por h1s0 não era preciso um acto legis
lativo para que o governo pudesse mudar os 
canhões e golas das fardas. 

O S11.. PRESIDENTE ob::;erva que os Srs. de
putados têm fa11ado a favor da emenda, quando 
a discussão deve principiar por opposiçn.o. 

O Sr. 'L'orres declara que na.o vai fali ar contra 
a emenda, mas dar algumas informaçõe.s. Como 
alguns Srs. deputados duvidão que para se 

·alterar os uniformes do corpo de artilharia da 
marinha seja necessMia uma lei, observa que 
este uniforme fui determinado por lei, e por 
conseqnencia só po1· lei é que p6de sei· ai· 
terado. N Ao sabe se esta altet"ação é ou não 
necei:ssaria, mas sabe que a pedem os ofliciaes 
daquelle co1·po, porque o uniforme que têm é 
um pouco ridiculo, desej110 ter suas dragonas, 
desejào trazer, em lugar tle uma jaquelaJ farda 
como os outros militares. 

Dá-se por discutida a emenda. 
E' apoiada. . 
Segue-se a discussao da seguinte : 

« Art. 6°, que passou a 5º. - Supprima-se a 
palavra - mesmo - antes de soldo. ,, 

O Sr. 'L'orres nota que a emenda que 
passou na casa houve um er1·0 de redncçao, 
que agora é corrigido pela emenda do se-
11ado. 

A emenda é approvada, 

Segue-se a discussão da seguinte : 

« Art. 7°, que passou a 6°. - Em lugar de 
cirurgiões da armada, diga-se - cirurgiões e 
capellães da armada. - » 

O Sr. Andrada Machado observa que se 
não passasse este favor aos capella.es na lei de 
fixação de forças de -terra, e se não fosse 
o . risco de uma . fusão, votaria contrJ a 
emenda. 

A emenda é approvada. 
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E' approvada sem debate n seguinte = 

" Art. 7º ( additivo l. - Em lua:ar de -
cirurgiões de ~rlilharia, ~ diga-se - cirurgiões e 
capellaes de artilharia. )) . 

Continúa a discussão do requedmento do 
Sr. Montezuma pedindo o adiamento da dis
cussão da resolução que approva a pensão 
concedida ao desembargador Miranda, e de 
todas_ as outras, até que se obte.uha pela dis
cussão da receita os esclarecimentos necessarios 
ácerca do estado da mesma r·eceita. 

O Sr. Alvares Maohado julga que esse 
adiamento não póde ter lugar, porque á vis!a da 
ueclaração feita pelo minil,trn da fazeuda ne
nh nma dnvida póde restar áeerca do estado do 
thesouro. Bem longe.de approvar o adiamento, 
deseja que se discutão todas as pensões e 
lenças que houver na casa para que a camara 
lhes dê o despacho que as nossas circumstancias 
reclamão. 

O Sr. Carneiro d.a Cunha vota contra o 
adiamento : julga qne a medida que a camara 
deve tornar é discutir o projeeto que e!Ie orador 
offereceu 1 ou oulro semelhante que inl1íba ao 
governo de tfar pensões durante a guerra do 
Rio Grande. Ernquanto uma tal medida não 
passar, o governo, que não tem 011li'Os meios 
para recompensar ( porqu•: a moeda honorari;1, 
que nas monarcbias de alguma fórma recom
pensa os serviços, enlre nós não exi:-;tc ), lan· 
çar.i sempre mno dns pensões. 

O Sr. Clemente Pereira diz que no eslado 
desanimador das nossas finanças não convém 
votar sobre pensões, ernbora ellas sej\'\o de jus
tiça corno é a do ugraciado em questão, obtida 
por l:ierviç1>s que as leis vigentes mandào remu
nerar. Vota pelo adiamento até que as nossas 
circurnslancias melhorem. 

Dá-se por discutido o adiamento. 

E' approvado. 

O Sr. Vfanna. ( pela ord@i) re4uer ao Sr. 
presidente que dê para ordem do dia, quando 
julgar conveniente, o projecto do Sr. Clemente 
Pereira sobre monte:pio, e outro que elle orador 
offerecêra em 1834, com o qual tem em vistn 
interpretar o artigo da constituição que se refere 
a remunerações pecuniarias. Entende que a 
constituição no.o 111an<la remunerar seryiços or
dirwrios, mas que a legislação vigente pr1~mêa 
todos os sNviços, e é parn evitar isto que de:;ejn 
que se to111e 11111:1 111cdido. L<l111IH':l q11e lioje ),e 
guslu corn pensões, te111;as, 111eios-soldu::. e upo· 
sentadorias µarn cima de 1,-100 t.:onlus .... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Bom proveilo 
lhe faça. 

O SR. VIANNA: - As. pensões importilo em 
480 contos. 

Vota por pensões em consequencia de ser
viços extraordina.rios, mas não püL' serviços 

T0110 Ili 

prestados nas repartições, que s!io pagos pelos 
ordenados. 

O_ Sr. Barreto Fed.rozo julga que póde caber 
aqui o requerei· que entre em discussão o pro
j~cto a respeito do registro de hypotbecas .. Nas 
em:nmstancias do paiz é muito conveniente fa. 
cililar á class_e agricola~ qlle tanto concotTe para 
a renda publica, os meios de aagment,tr os sens 
fundos, os seus est.abeiecimenlos. E como está 
pers1iadido de que este projecto de lei ha de 
offerecer m u it.is vantagens a esta classe e á do 
commercio, pede ao S1·. presidente que quanto 
antes o dê para ordem do dia. 

O Sr Rezende lembra que ja foi discutida 
a proposta do governo sobre o juigameuto 
de pl'esos pot· opiniões polit1cas1 e p0r isso 
pede ao Sr. presidente q~1i na primeira brexa 
dê para ordem do dia a 3~ discussão destn 
proposta. 

O Sr. Clemente Pereira tarnbern f.:tz o seu 
requerimento, uüo para pedir prefercncia, mas 
para lembl'a.r ao Sr. presidente que dê anda
tneulo á pro1Josta relativa aos juizos dos feitos 
da fazenda, porque está. per,rnadido que se e:;tu 
projeclo pussa1·, e fôr bem <lesem penhada a lei, 
as rendas seri'lo melhor arrecadadas. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:M DO DIA 

Continúa a discussão do orçamento da receita 
com as emendas apoiadas. 

Não havendo qnem falle ::;obre a materia, o 
Sr. presidente põe a votos o nrt. 9,, e seus parn
grnphos ( fic.1 mio reservada a votação do art. 8º 
para o fim da lei ). 

São approvados todr,s os parngt·aplws do art. 
9°, excepto os§§ 18 e 201 que são supprimidos, 
como requer a cornmissao. 

Os arls. 11 e 12 são supprimidos, como 
propõe a com missão. 

São apprnvadas todas ,1s emendas da com· 
missão. 

Annu ncia-se a chegada do Sr. rninislro ua fa. 
zenda. S. Ex. é introduzido no salllo com as for

. malidades do regímen to. 
Entra.o em discussão, e são apoiados, os ar

tigos addili vos offerccidos pela com missão. 
Lê-ge, e 6 apoiado, o seguinte cequerimento 

da commissão: 
« A commi:ssl\o de orçamento requer quo se 

<liseulilu sómente para fazer parle da lei do 
oi•çamento o~ art.s. 1 º, 2º, Gº, 7º, 8", 0º, 1 O, 11 e 
lG: q11e os 111ais artigos íiqttcin par;1 ~cr1i111 dis· 
eulidos depoi.-; que se crmc\uir a díscus:~l\o do 
ot·c_'.a111e11lo cum prcl'ereueia .~ u11Lrn q11al11111!l' 

maleria. 
,e Paço cLt camara1 13 de Sutemhrn de 1830. 

-C de Campos, - J. F. Via.n.na. » 

O SR. SouzA MAR'Í'INS pergu nla se os artigos 
additivos entrão em discussão nm por um. 

O SR. PRESIDENTE responde ,qúe todos jllntos. 

20 
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O Sr. Fenna :-Pela leitura deste requeri
mento na fórma do ren:imento. observo aue a 
~-ommiss~o jnlga mfli; urgei{te que se' vote 
apenas sobre certos artigos, e exclue onlros que 
aliás me -rrnrecem da rrndor necessidade. A com
missno, pôr exemplo, supprímio na lei o art. 12 
que autorisava o go\•erno para passa.r de nmas 
rubricas do orçamento para aquellas em qne 
não bastassem as sommas decretadas; e fez 
esta suppressào porque conl:wa que p3s;;;:1ssem 
os a rligos additivns em que providen eia va de 
ontra maneira a este respeito: estas providen
cias se acha.o nos arts. 24-, 25 e segninles ; ora, 
não entrando estes artigos em ditc:cussâo, e 
ienào pass11do a suppressão do art. 12 du lei, é 
muito de rec:eiar que daqui l'esultem inconve
nientes. 

O SR. MAmA no AMARAL :-Discute-se de
pois. 

O SR, PENNA :-Mas quando, se agora se 
.adi!lo esteR artigos? Se não ha tempo para os 
discutir na lei do orç::irnen!o, como o haverá 
parn os discutir em lei especial? 

Creio pois qne devemos enti·ar na discussão 
de toclm, estes artigos ildditivos nm por urn. 
Dir-se-ha que assim se consuine muilo tempo; 
mas eu prefiro eslt~ inconv2niente ao perigo de 
discutirmos urna nrnteria desta ol'dem precipi· 
tadamente Oll pot· sorpreza. Embora. gastemos 
mais alguns dias nesta disc11ssão, comtanlo que 
cada um de nós fique perfeitamenle inteirndo 
da conveniencia ou Jesconveniencia destes ar
tigos. Voto, portanto, contra o requerimenlo 
que exclue alguns artigos q11e me parecem ur
gentes. 

O Sr. Moura. Magalhães entende que, ha
vendo sido approvaclu a suppreSS80 do al'l. 12 
<la proposta que liabilita va o governo para 
passar as sobras de umas rubricas para outras 
em que houvesse falta, é indispensavel que se 
discuUl.o os artigos additivos que propoem pro
videncias em consequencia desla suppressão, 
pois que se não ha tempo parn se discutir o or
çamento, muito menos haverá para se discutir 
um projecto separado. ~ 

Julgada a materia Jiscutida, é approvado o 
requerimento. 

Enh'no porl11nlo em discussl\O os arts. 1, 2, 6, 
7, k, H, 10, 11 o ]O. 

~no npoi1Ult1t1 '"' ~1r~11i11t.1.1M lll'ligm; 111l1litivm1: 
11 O rnrvn11 1111 prnlrn 11Pa h,u,11111 il,111 1liroil11H 

tlo ímp11rlll~no,-'1111111·,, M11111dl,,;,•11, 11 

11 Nni1 p111lur1\ ux1•1·11l11M,11 Pl1•111 pl'1wiri11 1q1j•l'H· 
viu;llu 110 ml'pu l1•j,Cii1l11llv11 11 l111i1lldi11l11 1111111•11, 
1licl11 1m w1v11rn11 1111111 urt. li:.! du l1rl ''" ! . .HI tl11 
Onl11lll'u il,1 IHHN, 11111'111l111' 1111 111wn1l11iii111 111 1 111.~· 
tndo H 111'1,;UIIÍlllll.'RII ljl!lf 1ttui11 11d11q1111,l11 f1'1r llri 
exigcm:iu!i du til'J'Vii/11 p11lili1io, 111111·p11111l11 ,, 1111, 
mero dm1 f_!tnprog1tcllll.i li lil'IIN f1111p1wljt,1111i 111'111'1· 
menlo~.-linqw 1/,~ A /,1·1•11. 1, 

O SR. Som:A MABTJNS propõe o SC'guinte: 

" Requeiro que Be discul::lo os artigos addi
tivos da eoinmiss.ló, impressos um por um e 
não promiscuamente.-Souza. 111artins. ,> 

Assirn se decide. 
São apoiados os seguintes artigos addilivos: 
{( O irnpos:to de S pot' cento de que trata o art. 

2 da lei n. 109 de 11 de Outubro de 1837, é 
extensivo ás }oterias ccncedidas pelas assem -
biéas legíslalív,1s provinciaes, qualquer que seja 
a impodancia dellas.-Carueiro de Cam1Jos. 
- Vi:i.nna. ,, L -

« Os aposentados d~1s secretarias de estado, 
cujas aposentauoL'ias anteriores á autorisaçi'io 
dada .10 governo para reforma das secreta
rias forão nos respectivos dec1·e~os declaradas 
dependentes da npprnvação do corpo legislativo, 
continuaráõ a vencer os ordenados e gratifü:a
ções correspondell les aos seus ern pregos, em
quanto a assemhléa geral não resolver sobre as 
aposentadorias que lhes forãü conferidas. -
Henriques de Rezende. >> 

Entra em discussão o seguinte : 

<( Arl. l.º O imposto da sisa dos bens de.raiz fica 
redtt7.ido a 8 por cento; os prasos porém permit
ticlos por lei para o pagame:nlo desta itnposição 
não poderáõ exceder ao termo de cinco annos. 
ficando nn llos todos os contractos que de ora 
em diante não forem celebrados por escriptma 
publica. E' concectidr o praso de um anno aos 
que actualmenl.e deverem siza de venda 011 

compra de bens de raiz, para que dentro delle 
a possão pagar, e reduzir taes contractos a es· 
criptnras publicas sob pena de nullidade n:io se 
cumpl'indo esta ultima solernnidacte·. >1 

O Sr. Carneiro Leã.o :-Não terei duvicfa de 
apoiar qu<1esquer providencias que se propo
nhí'\o para a boa arrecadação do imposto da 
sisa ; concebo mesmo que, tendo-se abusallo 
extraordinariamente da faculdade concedida 
pela lei de se pagarem a praso as sisas das 
vendas feitas a praso, se haja de extinguir esta 
faculdade, e mandar que todos os pagarr1entos 
de sisa, ainda mesmo das vendas feitns a pr~zo, 
se fação á vista; mas não· posso, de sorle a] -
guma concordar com à commissão na parte em 
que ella por uma lei financeira, por uma lei 
annua, pretende annulla1· leis civis, declarando 
nullos os contractos que não forem celebrados 
por escriptura publica. Esta disposição é inteira· 
mento conlral'ia áqnillo que reconhecerão os 
rt!is du Porlugul no tempo que govemártio o 
pi1Í:t.; 111!1·~ rccouhecerno que n difüculdade da 
1·m111111111Ít'11\?no uo Brn:-:il, o 11:-1 immensas dis
l1111d11ti dn 1111H n 011lro~ l11garC!f!1 nno permittillo 
tiPIIII'"' 1•0)1,hrnr l1um 1:n11lr1wloa por· cscriplttra 
p11hl11:11 i 11 11111 v111, ,lo ,,,xi~i1·1•111 11 cxncu~ino da 
111dP11a1,·n11 '111 r1tl11P, 111rnlílk1'1rl\o n Hlln cli~po
~i,,·0111 p111•111itll11d11 'I"" 1'111 lll':11111,11111 llo1111'swtos 
,.,11,11 11~1·rlj1l111·11 /1111111111 11111-1 nld11tl1•l'l 11 vlll1u-1 nt,~ 
11 q11u11liu d,, M tl)f, 111,li h1111H 1111 1·11i:i., r, cio 
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SESSÃO EM 13 DE SETEMBRO DE 183!3 155 

1:200$ n?s bens moveis; e que fó!'a das ci
dades 8 :l\l))S; ~ nn.:; lng~rPC: pflr:'I n<::. qn,:ip<:; ni\O 

se póde Jr e voltar em um só dia, se pudessem 
cele~rar taes c?n~raclos sem ser por esc:riptura 
pnbhca, sem l1m1tação de qunntia. 

~' esla a legislação do paiz, á qual estamos 
bnb1lnados, e que nenhum inconveniente tem 
offereciclo na sua execução. Como pois iremos 
revogar essa legisb\~ao porque uma comrnissúo 
dt: finanças offerece um artigo para eE'se fim, 
porque se tem conhecido qne ha difücnldade 
em arrecadar o imposto da sisa ? Não bastarà a 
11nllidade dos contractos? Será preciso que se 
declarem nullos lodos os qoe não forem cele
brados por escripturn pubiica? Creio qu(: a com
missao deveria ter meditado sobre a materia 
para descobrir a1gum outro meio de \'et11over a 

1 • r•r~ _ _ 1 _, ___ 1 _ .. 1 _ _ _. _ _ _ ..l _ _ .... _ .l :l • rnmcum,we na arrecauaçao uesre íii1posto 1 rnas 
não pa~~ar a r~vogm· uma legislaç{lo com a trual 
temos sido errados e estamos bahituados. Se 
com effeito se tem commetli<lo al<rurna falsidacle " ) 

corno, por exemplo, de se fazer uma éotnpra a 
pl'ilZO de 2 arinos, e figurar-se na csc1·ipU11·a que 
foi feita a roais longo praso para se espaçar o 
pagamento da sisa, como me dizem que ha 
exemplos de vendas estipuladas com o prazo de 
50 nnnos, para esp;:içar por todo esse tempo o 
pagamento d:.i si:rn, nl'i.o se eonceda espaço algum 
para o pagumen lo deste imposto 1 que, com 
effeitu, pela primeira legislação que houve era 
pago á vista, ou estabeleça-se um praw além 
do qual as pa1·Les não possa.o passar. 

Quanto ás de escravos, de que rnnís frcquen· 
temente os compra.dores e vendedo1es se sub
trnhern, nl:í.o toca á assembléa gernl legislar c1 

ei,;te respeíl.o, mas ás assemblfas provinr;iaes, 
com exeepçao npe11as dos escravo~ L111e são ven
didos no 111unieipio neutrn. 
· Pelo que respeiln á$ vend;:is de lwns de 1·aiz, 

uno hu delles falia de pEJl;ilmcnto ilP .sisa, po1· 
quv. sendo freq11entissí1nas as quesWc•s ~obl'e 
terras, de sorte que quem possue lL•nas, cas:1:-, 
ou propriedade~, ntlo se pú<lti diz1:1· is:e rd o de 
demandas1 nao lia quem, por po11eo uví1:mdu q1te 
seja1 se exima do pagamento d:t sisa, parn 110.0 

ficar sujeito á nullidade que estabelece a lei. 
Por consequencia a providencia proposta pela 
commissflo, de que todos os contrnclos de venda 
de bens de raiz sejão feitos por escrjptura 
publica, é quasi de nenhum effeito, porque 
mesmo hoje não ·são frequentes as subtraccões 
da !'!isa dos bem; de raiz, ao mesmo tempo ·que 
vai pt·ejudicar consideravelmente os habitantes 
do campo. 

Não me opporei a que os. pagamentos das 
sisils das vendas a prazo nllo possno exceder a 
5 annos, e mesmo a q11alque1· outrn p1·oviden0ia 
que a commíssno queirn protJÔt'i tendente :i ar
recadar-se este imposto e:irnctumcn(e i t11u11 nna 
posso dar o meu voto pnm quo se 1•xijn que 
todos os contractos de vendas de bens d,• l'ai1. 
seji'lo feilo:s por esí'.f'ipl11ra pnblicn. 

Voto por!ar,to contra o artigo como está con
cebido. 

.O Sr. Carnei~o da Cunha:- Sr. pt·esidenle, 
o imposto da sisa nos bens de raii é um dos 
~ ~: k .• j ,. ~ - -·~ - : ~ ~ . ' • l u wuw:,, u wrt1s 1;,i'cLvoso a agncuttura e mesmo 
contrario á. economia politicn, ao ~enos se
gundo os ~nell~ores autores. Todas as vezes que 
n111 proprtefarto se vê na preeisi\o de vender a 
sua propriedade, é porque ni.\o está mais em 
estado de tirar della lucro ; e qualquer cousa 
qne o einbat-ace de disoôr da sw1 nMnriNl~oP. 1~ 

1 ~- -- - r---· -·---~-' ~ 

um rnal n~o só para o p_roprietatio, corno pata 
a nn~:llo: e portanto evidente qu& se deve faci
litar quanto é possivel estas transac:ções. Além 
de CJS proprietarios no Brazil viveren1 cheios de 
demandas por não serem demarcadas as suas 
lel'ras (todos sabem que estas continuadas 
q~ieslões são o maíol' 11agcllo dos propt'ietarios), 
a~nda_ se qncr que paguem um lribnlo exlraor
d1~ano1 que embaraça as trnnsacçôes dus pro
pnedades ! Os grnndes engenhos no Brazil 
val:m cem e duzentos mil cruzados, e alguns 
mais ; e corno se póde fazer o pagamento de 10 
por eenlo desta quai,tia? O resnlta<lo é conlri· 
buir· este imposto para a desmoralisação, porque 
talvez no Brazil se não foç::i uma estriplura em 
qne ~e declare o vHdadeiro preço da proprie
dade vendiua, mas muito menos, para deste 
menos pagar o imposto da sisa. 

E~1 já, falleí aqui sobre este projecto, porém 
as e:ircu m!itancias fiuanceíras do estado parece 
que têm de alguma fórma embaraçado que 
allendamos ás necessidades publicas nesta parte. 
Nós não leffios ainda feito um só beneficio aos 
agricultores do Brazil: ainda pesa sobre el!es 
utna grnnde imposição. Na America do Norte 
nao existe taxa ou imposto nos geoeros de 
exporf.açrto1 e pol' isso taes generos podem con
co1TCI' com vant.1ge111 nos mercados estrangeiros; 
Pnll'e nós o assucar, por exe1nplo, paga de 
PX pnrlar;l\o 1 O por cento para as rendas gemes, 
I! r, por c<·nlo para as rendas provinciaes. Ora 1 

P:c:le otws, unido n falta de l>rai_:os que se ha de 
i1· s,•111 indo, lulvl'Z L:011cor1·a para que para o 
1\iluni as n111da~, e111 vei de augmentar, 
dimi1111no; porquri é n1't:c:;sario que o agricultor 
líre l11cro do Hf!U lmlml110 para que possa 
e111prelw11rler ll'ah;1lhos novot-i. 

A diminuiçno tle ~ pur <·e11h, :mhrv u imposlu 
da sisa no.o me ptuecc tiuflkin11ll!• )1ri11ci11nlnw11tu 
corn o saci·ificio que .1 co111111i1mt10 1•:iÍH1J 1l11t1 

contribuintes, limita11do n f) unnuli II p1·11io 1111ra 
o paga!nento desta i1nposic;t10 1 111w ,mim~ p111li1l 
ser fo1to a quaesquer prnZO$. 8(1 p11Hsu1· 1111 
disposição, não sei como se possl\o 111ní:e1 l',1iu1· 
taes transacções. Se o illustre me1nlm, 1!11 

commiss!J.O, contador get·al do the~oura, ll!II\ u111 
visl<.1 melhorar este mt110 de renda, dtn>d proptir 
11111 tl"ihuto lão s~ave, que possa.o os cutu· 
rm111Dl'cs nu vendedores pagal-o sem mni1i1· 
~r:n•a11w. !~11 julgo rp1e, ficando o irnpn:-.ln 
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156 SE~SÂO EM 13 DE SETEMBRO DE 1839 

reduzido a 5 por cento, ainda é um pouco 
pesac1o ; entretanto offorecerei emenda neste 
sentido. Póde o illu.sfre deputado persuadir-se 
de que não ha de diminuir a renda, porque os 
venckdores, ou compradores, vendo o imposto 
rednzido a 5 por cénto, talvez declarem· nas 
escripturas o preço verdadeiro por que foi 
alienada a propriedade. 

São apoiadas as seguíntes emendas: 
Do Sr. Carneiro da Cunha : - ff A sisa dos 

bens de raiz fica reduzida a 5 por cento. )J 

Do Sr. -Carneiro Leão : - e< Supprima-se 
todo o resto do artigo 1 º desde as palavras
ficando nullos todos os contractos - até o fim. » 

O Sr. Souza Martins não póde concordar em 
que se diminua um ramo de renda publica sem 
q1w <:Pj!'.l -:11hdit11i1Jo por f)Jlfr!'.l l'Fnrfo Pqniv!'.llPnfP, 

quando as circumstancias financeiras do paiz 
exigem meios para se fazer face ao deficit 
apresentado. Julga mesmo perigosa no momento 
actual a-subslituíção de impostos estabelecidos 
por impostos novos : receia que esta alteraçã.o 
produza graves inconvenientes, sendo inevita vel 
(Jelo rneuos aquelle de se estabelecer mn 
imposto novo em snbstituiçM a outro com que 
a naçao já está acoslumada. 

Vota tambem contra o artigo additivo, m, 
parte em que annulla os contractos que nno 
forem celebrados por escriptura publica. 
Reproduz a este respeito os argumentos 
apresentados pelo Si·. Carneiro Leao. 
· O Sr. Alves Branco (minisfro da fazenda ): 

-Reconhecendo que o imposto du sisa é um 
imposto muito gravoso, eu na.o teria duvida, se 
as circumstancias fossem melhores, de annuir 
:;i uma reducção mesmo maior do que aquella 
que se apresenta no projecto da commiss:i.o, 
mas receio muito hoje fazer reducção alguma 
na t'eceila do estado. Por outro lado, 
considerando o artigo da commissll.o, parece 
que esta reducçfio, em vez de ser um allivio 
eom as condições que estabelece a commissão, 
vem a ser maior gravame; porque na verdade 
se reduz ,o imposto a 8 por cento, mas obriga-se 
a todos os compradores e vendedores de bens 
de raiz a pagar a importancia da sisa dentro de 
5 annos, quando actualmente podem pagal;o 
pelo decurso dos prazos ajuntados para a 
satisfaçao do · preço da propriedade alienada. 
Isto, sem duvida, toma o imposto mais gravoso, 
e mais dilficil mesmo de se cobrar. Por ser este 
imposto gravoso, pela legislação actnal se admit
tírno pl'a1.0s para allivi;u de certo modo o 
~mvumo do imposto: agora se faz uma pequena 
l'lHluci;tl01 muN Lit·1,-sc o allivio quu a legisluçtto 
uctuul co11cucto 1 ti t1hriga-su u pngnr n imposto 
dnntl'o ilu li 1111nos, O 'I"º hu dtt ro1mlt11r J1u111i ó 
,1uo us 1111Mm1ll Jolr1u1 1u.u11mclus H pl'uio dtJ õ un nos 
íicLtráõ, como muihu; uxii:1tc111 nd11ul111onlc,1 1:1om 
pagamento ; e á vMu da 1w~:t'L1l 11110 hlln o 
governo para a1·1·ccadar a dívidn 1rnl1va, uno a 

poderá arrecadar melhor, e por consequencia 
soffrerá grave prejuizo nesta renda, 

A assembléa geral reduzio a dizima da 
chancellaria a 2 por cento, e o thesouro decretou 
que se cobrasse o in1posto antes da sentença, 
mas a assembléu mandou que fosse cobrado 
como antigamente; o que resultou foi que este 
impos;tl\ P.m lrn:;"::tr dP. 1:rP<:1:Pr, fir.n11 nn mP-:mo 

estado. 
Quanto á segunda parte do artigo, envolve 

duas disoosicões. uma aue diz resoeito ao 
passado, ; outra ~o futurd. Quer a c~mmissllo 
que, pelo que diz respeito ao passado: as 
compras e vendas de propriedades que estavão 
isentas do imposto da sisa, o paguem. Creio 
que esla disposição vem a ter effeito retroactivo, 
e que, portanto, nM póde passar. Quanto ao 
futuro, lambem assento que em compras de 
propriedades de rair. de pequena importancia, 
no interior das provincias, é melhor que a 
assembléa geral annua á maior acceleração do 
movimento de 'fundos, para que muitos homens 
que não têm meios de cultivar uma pequena 
propriedade do valor <le 800$ a poss:lo vender 
a outros qne a fação produzir. 

O Sr, Vianna: - O illustre deputado pela 
provincin de Minas Geraes parece-me que com
baten e artigo só tendo em vista os inconvenientes 
que podem provir das longit11de1-, mas n!'lo o 
doutrina. Cilou a legislação brnzileíra que foi 
alterada pelos antigos 1·eis de Portugal a favor 
do Drazil, cm altenç!'lo ás eircumstancias do paiz, 
gra11des disiancias e dífüeuldades nas com
municações ; mas n nobre <lepntado nn.o nolou 

'que no tempo em q11e se estabeleceu essa 
alteração a favor do Brnzil, na.o havia uma 
i rn mensidade de juizes de paz, e escdvães destes 
juizes disseminado§ em todo o imperio, e que 
por consequencia em qualquer ponto do imperio 
onde se queira fazee uma venda ha escrivães 
para fazerem taes escripturas. 

O nobre deputado notou a inconveniencia de 
se revogar uma lei civil por uma lei annua, 
qual a do orçamento. Em primeiro lugar direi 
que poderei chamar esta lei não só civil, corno 
financeira, porque financeiras são todas as leis 
que dizem respeito a finanças ; e em segundo 
lugar, que se esta disposição não póde passar 
na lei do orçamento por 1ue é materia impor
tante, entao melhor é dizer que nil,o se 
discuta, pois que um projecto offerecido na casa 

. a respeito das finanças do paiz, a saber, as 
disposições geraes annexas ao orçamento, 
não póde ser discutido por falta de tempo. 
Eu 11110 acho absurdo que na lei do orçamento 
se trate do melhoramento de impostos, nem 
meamo c1tw nesta lei se mettAo cousas estranhas, 
q11u11do IIÓ!i ve1nos esta pratica abonada pelo 
l'Xo111pl11 du nulms naçõcR, (lOlllO a franceza, 
cujus !ois ilc 01·,;nmonlu cuulOm disposições per-
111u111mlw,; du 1111tis ullu iwpol'tnucit,. Cuido 
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mesmo que ·taes leis são permanentes, menos 
no que diz respeito a orçamento da receita e 
fixação da despeza. Todavia, para evitar mesulO 
que a lei do orçamento sirva de capa para pas
$al'em cousas que não devem passai·, a com
missão propoz um p1·ojecto especial ; mas qual 
foi o resultado ? Nn.o é passive} disculil-o por 
falta de tempo. 

'l'ambem se disse que o artigo tem effeito 
relroactivo : é engano. Eu sei que ha vendas 
feitas sem se ter feito o pagamento da sisa, 
apezar do que disse o nobre depulndo ; não ha 
quem denuncie taes vendas ; e o que faz ri 
commiss!io? Diz que essas vendas são nullas 
pela legislação, porque o alvará de 1809 im
põe-lhes a pena de nullidade, mas que nno 
ficaráô nullas uma vei que se venha pagar a 
sisa. Aqui não l\a effoito retroactivo. 

A experienci~ tem mostrado qne a pena de 
nullidade nAo é bastante, porque vendas se têm 
feito sem pagamento de sisa. Estou bem per
suadido que o imposto da sisa é o peior que 
temos, e por isso cuidei em melhoral-o, dimi
nuindo alguma cousa no quantitativo do im
posto, porque se fôr licito ·continuar a illudir n 
lei estabelecendo prazos de 40 a· 50 annos, me
lhor é acabar com o imposto. Veja-se no balanço 
quantas letras lêrn de ser pagas em 1868: todas 
essas ldras a longos prazos são provenientes do 
imposto da sisa. 

Eú creio muito razoavel o prazo de 5 annos 
que o artigo estabelece, tanto mais qnanto ha 
uma diminuição de 2 pôr cento: não sei que 
vendas se fação a p1·azos de mais de 10 annos ; 
hllo'<le ser muito raras , a maior parle dellas 
são feitas a 1, 2, 3, 4, até 5 annos, o artigo d.í 
o termo mais subido. Estas obset"vações servem 
de resposta ao S1·. Carneiro da Cunha, que 
ficará convencido que a diminuiçào do jmposlo 
compensa a lírnitação do prazo dentro do qual 
deve ser pago. 

O Sr. Carneiro da. Cunha.: - Al~umas das 
reflexões que fez o nobre deputado silo ver•ta
deiras: o vendedor ou comprador espaça com 
effeito muito o prazo do pagamento, e se elle é 
ajustado por 5 annos, declarrio na nscriplura 
que é por 10, porque o tributo é granei!;¾, e alé1n 
disto não se lemb1·ão o.; senhores de que, quando 
se tratou da veuda dos predios, que antigamente 
erão privilegiados, ~e detm·minou que os cre
dores não pudessem arrematar taes bens-, e que, 
ao valor dos engenhos que se vendessem, se 
unb;se, para pagamento da sisa, o vnlor dos 
escravos e animaes. Ora, já se vê que. deste 
1nodo o valor de um engenho fica elevado a 
um preço exlt·aordinario ; e como. pode.rá um 
comprador pagar em 5 annos a sisa de ta.o avul
tada quantia? 

Creio que riao haverá uma só pessoa que não 
diga que este tl·ibuto é muito oneroso, e o mais 
possível contrario, na.o digo já á agricultura, 

porém mesmo ás rendas publicas. Não advogo 
só a causa dos aguicultores, mas lambem da 
fazenda publica, porque deste modo não se 
cobra nem metade do imposto, e em vez de as 
rendas sernm feitas a pequenos p1·azos, são feitas 
a prnzos de longos annos. Se pois, queremos 
faz:er algum beneficio ás rendas publicas e á 
agricultura, e facilitar a arrecadação, devemos 
reduzil' o imposto, não a 8 por cento, como 
propõe a commissão, mas a 5 por cenlo. A 
mesma sisa dos escravos sabe-se o que tem pro
duzido, potque se illude a lei : vendem-se os 
escravos e não se puga a meia sisa ; cada um 
foz o que quer ; não ha verd~deira. fiscalisação, 
não ha. hoje responsabilidade dos administra
dores e a1·recadado1·es que não dão contas. Se
nbol'es, eu hoje nao sou agricultor : tive en
genho, mas o vendi. Nao advo~o a causa propria 
uu de alguem ; advogo a causa da jusliça e du 
razão, e sou movido pelo des~jo de que melhor 
se ar1·ecade esta renda, o que só se póde con
seguir reduzindo o imposto a 5 por cento, como 
propuz. 

O Sr. Carneiro Leio:- Posto esteja persua
dido de que o imposto da sisa é gravoso, não 
de.st>jo comtudo que ellc seja tão consideravel
mente reduzido, como propõe o nobre deputado 
que acaba de fallar, sem substituir o vasto que 
deixa nas nossas rendas pela diminuiçao de 5 
por cento. Não votarei, portanto pela sua 
emenda ; mas não terei duvida de votar pt>la 
diminuição de 2 por cento, ficando o imposto 
reduzido a 8 por cento, o que é mais modÍco. 
NAo é tão de repente que se póde diminuir este 
tributo; acho melhor que nrnrehernos rle vagar, 
e não repentin~mente. Por isso votarei pela di
minniçã.o proposta pela commissão, que, sendo 
pequena, jnlgo compensada com a disposição 
que se póde accresce ntar, de que todas as 
vendas nao hão de te1· prazo maior de cinco 
annos, evitando-se assim as. vendas a 40, 50 e 
mais annos que fa1·ia.o diminuir o tributo, não o 
tornando cob1·;.tvel senão em espaço muito · 1·e
moto. 

Creio que a illustre commíss::io não deve in
sistir em persuadir-nos a que votemos a favor 
uo mais que pretende no seu artigc addilivo
que na.o se possa fazer contractos sobre bens de 
!'aiz senão por escriptura ·publica. Allega o nobre 
rnernb1·u da commissão que não ha outro meio 
de legislar sobre isto como lei financeira, senão 
na lei do orçamento: nego a proposição, porque, 
se temos falta de tempo para discutir esta dis
posiça.o em uma lei separada, tambem a temos 
para discutir agora. Mas não é occasião oppor· 
tuna de entrarmos . nesta <liscussão, porque 
aclualmente se devem ·considerar os meios de ar
recadar o imposto mais facilmente ; e se 
tratasse da lai que tivesse de invalidar con~ 
tt·actos feitos, outra:; considerações se dt.JveriAo 
ter em vista. A commissãoJ tendo só em vista 
melhorat· a an·ecadação, não leve em conside-
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ração o tn:rnstorno q11e ia causnt· c:om esta dis· 
-nrir.c-;nr'l,r,, Nt10 nri.tlaP/2 .:-ol':lT'I ...-r, ,,:; f--n f1_ .. n., 1 rn rit:" 1,,, fl,õ.\'11-
l'V~J\-'C\\J' \..j\lt..;, t,JUU\,,.,lc.f, .:,H,~,L LUl.1,1\.V ,l,l;:J\.Jçll' U.lU...J t.:.. \...l~l--

tamentc ponco conforme co1Íl os interesses dos 
cidadãos, para que se vai legislar, e a que 
m11Ílii f'flnVPll", :ifli:.nrlPt', 

Allegou o nobre deputado a facilidade de se 
fazel'ern hoje <1s escripturas public,;1.s, porq11e ha 
iuiies de oaz disseminados em todo o Brazil. 
que t.êrn ;scrivãe; · a;1torisados para fazer tae~ 
escriptnras, porque servem de hbeHiãE'S de 
nolas .. Devo dizer ao nobre deputado que isto· é 
um grande mal que ca.l'rega · sobre Ô Bt'aziL 
Todas as mições dão uma ealrgoria aos label
] ines que têm cartorios, que são uma espede de 
archivo publico onde se depos1IM os contractos 
e outros papei~ de irnp0rtancia; entre nós são 
estas funcções exercida,; por escrivães de Jtlizes 
de paz juramentados pelas camarns, ums que no 
caso de impedimento são substituídos por um 
escl'Ívl!.o nomeado ad hoc pelo respectivo juiz 
de paz ; e por co11sequencia os livros de notas 
andno de mno em 111:.w, não bu cartorío onde 
se depositem, e o resu Hado será ficarem as 
partes em risco de não terem parâ o futuro 
prova dos •:ontractos que se fizerão. Demais, as 
partes têm repugnarn:ia em conlr:,iclar perante os 
escriví1PS dos juízes de paz, porque nl:'lo s;1bern 
se os livros estno rubric.idos pelo presidente da 
cam a1·<1, e nno querem ex pôr-se á n ullidade de 
escripturas. . 

Com a exigencia das esr,l'iplul'as o nobre de
putado na.o acauléla a fraude, porque a-s partes 
ord.inarínrnente occulião os preços das· vendas 
para pagarem menos sisa, e esle incon venien!e 
n~o se !-'alva exigindo-se as cscripltira;:; pu
blicas. Desles enganos tem na~cido haverem de
pois rechu:1ações de les~o enorme, e soffrei' o. 
cornprudor· grande prejuízo por n~o ler q11erhlo 
pagar a sisa do preço porque l'ealmente comprou 
a propriedade. Ha Ulil caso destes m 11 i to no
tavel, sobl'e o qual se foz um pl'ocesso. Tendo
se feito a venda de urna propriedade por oito 
contos de réis, passou-se escrip!ura com decla
ração qne linha sido vendida por 4 contos : e 
o comprador teve depois de sustentar um pro
cesso de lesão enorme que contra elle intentou 
o vendedot·. Se nllo houver cautela contra a ve
lhacaria dos contt·ahentes, para que não apre
!renlem preços falsos, nenhuma garantia se dá 
com a nova providen"cia, porque esta venda 
tambe111 tinhc1 sido feita por escriptllra, e nada 
lhes i111pede que djga.o que vendêrM p01· menos. 
Quanto u não se pagar sisas de vendas feitas, 
este caso e.:;fá prevenido na lei, e nrw é neces
sario pflm se evitar esla f1·aude que os con
ti·actos sejilo feitos µor escripturn publica ; 
além de que, csln provitlenc:ia da commissllo 
ida causar ~t·uve incummodo no interior,· ohd· 
ganuo o vc1_11ledol', s11u mulher e o co111pradot· a 
lransporlal'·Se Jlhl'H casu do r_rscri Vl".IO para se 
pod,·1· l'il1.c1· u c:icripll1rn; quando, no.o se cxi
i:;inrfo que o conlmcl.o seja lcilu por escript11rn 

publica1 evitão-se todos estes imcommodos e 
despeza.s desnecessarias. 

O Sr. Clemente Pereira vola contra o artigo 
por não achar· conveniente que, em uma lei 
nnnua, como a ào or1amento, se alterem íeis 
irnpoetantes dicladas por longa experiencia, sem 
ler-se instituido exame previo sobre as causas 
de alguns abusos que apparecem na sua exe
cução : pratica de que têm provindo graves 
embara<;os que hoje offerece a legislação, que 
tnuitas vezes ha sido alterada, attribuindo--se 
os abusos a causas que não sã') as verda· 
dei ras. 

nhC!Pl'V!l 1"111A !l l"Pi1111'f'~ii nl'nnn<!t,1 rt!>ii <:.~ti,;::t:.:,•/ 
.......,,.Jo..J'-'L .-- .,_lt.A"-' ~- l V ...... ._ • .__,'t'..,.,V' t'-1.""1 ... V~l,I..\ ,..._vo,....,. -..,-.._ ...... v ........ ü 

o fim que pal'ece ter em vista a illustre com· 
missão, pois que 2 por cento de diminuição na.o 
nóde sl'r motivo suffíciente oara rme os com-r - - - - - - - - ---- - - - - - ,- -- - - -.., -- - - - -

pradores e vendedores deixem de correr os 
riscos !.bs penas da leii a que se-expoern fazendo 
contractos simuhtdos com o fim de fraudar a 
sisa ( apoiados) : as fraudes conlinuaráõ, e á 
diminuição de rend11 que dellas provém ac
crescerá :-1. que se propõe no artigo. Seria por
tanto 1H:'t-Essal'io, para pl'evenir o mal, redm:ir 
o imposlo a 4 ou 5 por cento : 111a~ isso nao 
parece conveniente nas acluaes circurns!ancias: 
sendo em verdade aniscndo propôr diminuiçllo 
nos impostos na mesma occa.sião em que se 
apreseuta a necessidade de os augmentar para rn 
fazer- foc:e ao exlruordíuat'io deficit que apparece ! 
( À poiadoB. ) 

E se a illustre commissão, exclama o orador, 
lein por fim reduzit· o imposto da sisa por ser 
oneroso, qual é o qne deixa cte o ser ? Não 
serâ lambem onerosa a decima mbana, e, mais 
que tudo, o dizimo do assucar, que não póde 
por isso achar eoncur1·encia nos mercados da 
Emopa? Todos os nossos impostos de expol'· 
ta\·ào ris.o s1!.o ãssás gravosos ? Que outra naç1lo 
no mundo tribula os seus generos de exportação? 
Entt'elanto nao pretende que estes impostos se 
alliviem : as circmnstancias c..:riticas en.1 que se 
acha o paiz o não 11ermittem ; pelo contrario, 
está disposto a votar por novos sacrifícios que 
a salvaçao da patria possa exigir. 

Ainda menos póde votar pela segunda pa1·te 
do artigo que impõe a obrigaçao de se redu· 
zirem a escriptura publica todos os contractos 
de compra e venda, sem distincçao de preço : 
esta disposição privaria os brazileil'Os do dí rei to 
de que gozão pelo decreto de 13 de Novembro 
de 1793, de poderem celebrnr, por escriµlos 
particulaL'es, contractos até a quantia de 800$ 
em bens de raiz, e 1 :200$ em bens moveis ; ·e 
fôra por alguma fórma suppôi· que se achão 
mais atrazados em illustt·açM do que os consi
derou aquelle decreto ; sem que possa aq;u · 
meutar·se com a facilidade que hoje existe de 
se lavrat·e1n as escríplur,1s por haverem tabel
lines t.le nota:; nos lugares dos contractos, em 
totlas as 1'l'cg1wzias, us escrivães dos juizes de 
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paz. A lei que lhes confiou tão imporlanle al
trihuição foi dicladH sem duvida pelo fim de 
augmenlar as commodidndes dos povos, facili· 
tando seus recursos; mas força é confessar que 
infei izmenle foi nm ensaio da nossa í nexperienr.;ia 
que tem produzido muitos males, origem de in
finitas demandas pelos erros e falsidades wm
rnettidos por algons escrivães dos juízes de pn1-, 
muitos dos quaes não possuem as habilita1;ões 
necessarias, e outro;; nem livro de nota têm 1 

lançando as escriµturas en1 cadernos que des
apparecem (apoiados); eollocando por esta 
fórma os vindouros no perigo de ficarem pri-
1rndm: rlP imporh1n!Pc: tít11ln~,. f'11j,i foi ta tPrii i!J.> 

pôr em risco muitas fort1rnus ! 
Julga finalmente gravosa a terceira p,ute do 

arlie:o aue imoõe a ohrii.rneão de redm~ir á es
cripturâ publica, denlrou d~ um anno, os con
tractos anteriol'mente celebrados .... 

O SR. VJANNA :-São só aqnelles de que se 
não tiver pago a sisa. 

O SR. CLEillENTE PEREIRA:-...• de que se não 
tiver pago sisa, pena de 1J1dli!Llde. Se t.1es con
tractos na.o excederem de 800$ ern bens, de 
raíz, ou 1:200$ sobre movei:;, ainda qnc tenhao 
sido celebrados por cscriptos pal'licnl.ires! \[!in 
adquil'ido direito á sua validade pelo fovor do 
decreto de 17H3; e os cnnlt·ücta11ft~:, podr~m 
salvar-se da pena que a lei !lles impõe por 
falta do pagamenlo de sisa, acudindo a fc1u~r 
este ainda depois da cit.ii;fto, collllanto q11e o 
façao antes desta ser accusada: é portanto evi
dente que a medida proposta ,em peiorn a co11 · 
diç.l\o das partes, e os priva de direitos adcp1i· 
ridos. E aqui cumpre observar a previdencia e 
equidade das leis antigas, que, conhecendo 
qnanto era natnral que os ho rn ens se su btra· 
hisscm ao pagamento deste imposto exlrerna
menle gravoso, quizerào facílítar-lhes os meios 
de evitar as penas, admittíndo o pagamento 
mesmo depois da citaçilo para imposição dessas 
penas! 

Conclue observando que não é com rstas e 
outras semelhantes innovações q11e se ha de 
melhorar o nosso estado financeit·o : a causa do 
mal provém em parte da propensão qne existe 
para nã.O pagar impostos, e ainda mais do pouco 
zelo dos exactores, que conhecem perfeitamente 
que se fazem conirados ele vendas dolosos1 

com declaração de preços que não são os ver
dadeiros, afim de defraudarem a sisa, e nao 
intenlãO as acÇões competentes : e se mais 
zelo houvera na arrecadação dos impostos, 
maipr fôra a receita, porque hoje só paga quem 
de todo não póde deixar de pagar : e nós longe 
de remediar este mal competenternente, só tra· 
tamos de o empeiorar et·eando novos impostos 
e decretando emprestimos. 

O Sr. Alves :Branco (111.inistt·o da fazenda):
A commissllo teve em vista augmenta1· a arreca
dação do imposto da sisa, mas creio q11e o· ar· 

ligo, e:,n l11gat· de prod11zir este effeito, produzir'I} 
o effeito contrario, Em primeiro lugar propüe 
urna diminuit;ãO de 2 por cento na qnota do 
imposto, e por outro lado obriga os comprado:·es 
e vendedores a pagar os;;, por cento dentro de 5 
annos ; eis um gravame grande que ll.t:Onselha 
a frau<le. Pot' um lado, ha, pois, diminuição 
quanto á quota, e por outro iado na arrec[lôação, 
em consequencía do gravarne qlie vai soffrer o 
vendedor ou comprador; o a~-ligo não l?ó~e, por· 
tnnlo, apresentar ern resulta-<.10 sen~o ch11i1nu1ção 
na renda. P,1rece-me melhor o metlwdo aclnal
menle eslnbe1ecido, porque bavemlo lllílJOr 

foci!idade de pas;;arcm as prnpriedarles para 
mão de qnem póde dellas tirar maiores v,w
tagens, r1ugmenla-se na mesma proporção a 
uuota mie se cobra na rxnort:1cão. A cornrni;.;são 
f;il111in,~ a pena de nuliliade 'contra conlraclos 
de C<)1nprn e venda de propried;:ides, que de 
certo não sào nullos, e que só o poder ião sei' se 
a,; partes não pagassem a sisa antes de citados. 
Deste modo, porta11lo, 11Go :::ó se iria establ'lecer 
uma disposição relroactiva, rnjusla e r:orn grave 
prejnizo rbs partes, como se iria e11torpecer o 
rnovirnento livre e rapido da veuda e (:ornprH 
das pr,)priedades aetual1nenlc estaheleciclo. E' 
rnelhor que no momento actual nn.o nos met
tarno:,; a fazei' alterações em imposições com que 
o povo está acostmllauo, qt1e são mais fuceis de 
:\l'reeatlat·, e cuja arrecach.lyão, qut\ndo se 11:10 

pos:,;a dizer qu1;; :ião se faz bern, eu estou per· 
suadido que se foz melhot· do que em antes. Nós 
lemos pouco a pouco uielliora<lo a ~\1-re,:adação 
1ia,:; alfandegas, no cons11lauo ; e se ainda 
não clieg:i.mos á perf'eíç:10 a q11e devemos 11s
pirar, é pon1ue isto nl'lo é negocio de um 
mninento. 

O Sr. Andrada Machado: - E,;tou de ae
cordo com o que disse o Sr. rninistrn, tambcm 
não adrnítto o artigo : não é agora tempo de 
diminuir !'endas, antes se se pudesse augmcntal · 
as·hia. Forçoso é confessar porém que_o Jll)poslo 
é contra as regras Je boa economia, porque 
sendo sobre os caµilae:;; precisamente clirninue 
a sonuna dos que pode~ ser empreg;:idos na 
producçilo, e assim ella (iec1·esce annualmente, 
e com ella a riqueza e prosperida~e nacional, e 
cumpre aqui notar que não ha pandade alguma 
entre esle imposto e a decima Ut'bana ; esta 
calte sob1·e a renda, corno todo o hnposto deve 
recahir, quando aquelle aniquilla. os capitae~. 
Apeiar porém de reconhecet a ru11n tende~crn 
do dito imposto, não rne a.trevo a de:;truil-o, 
mól'lnente nos nossos, sem lhe substituir equi
valente, e entao é misfor 1·econhecer q11_e o 
imposto nuís def'JJituo:;01 quando é antigo, 
e o povo está ,wo:;lumadu a elle, é prel'er!vcl 
a um muito mclho1· nuvamcnle cslaholec1do. 
Sr. prei;itlenle, o lempo nllo é proprio para 
ensaios. 

Nn.o admilto lambem a obrig;\Çt\O de se fa
r.P.rem os C!Ontr.,cto:. de cumpra e v,rnda s,'i pot' 
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escripturas. Como a commissão tem por fim 
meihorar a arrecaàação, não se póàe negar que 
para isso contrihue muito o fazerem-se os con
tractos por escriptura publica. Nisto certamente 
iem razão, porque, sendo todos os contractos 
feitos por escriptura publicn, tinha a commissão 
um ponto de partida para saber quando se pre-
H_.,..~1...:"""' ....,_ t,..,..... . .,,. ..-,,__r,. Àr:. l)'i.Tinn ~,.,,,.,,.~ ,.,,n. .n.r,,l.,h,,.ln.rin. 
CUt:llld u lCllljJU UÇ \,lllvV tUJIJU'> yue, t;;::lli\lJC,JC<.;,:;: 

para dentro delle pagar-se a sisa; mas eu en
tendo que antes de destruir uma legisiaçao la.o 
....... ; ...... r,,n,lc,,l0, n0.c .-.i,•..-.ttrnc,t,:,n,.,; ... ., nor-nli0.,-oc, 
QI..ILl6C4 aUL.IU~._...'L .. .&.Julo'OJ - .......... 1,..4,LL.11-.>\.~&&V.l .... i.;I yvv,..c,&'-1-.,1,VV 

do Brnzíl, devia a com missão meditar um 
pouco. Quanto ao prazo, é de mister algum 
fixo para evitar a fnwde; porque passão-se es
cripturas a prazo de 50 annos, quando os ven
dedores recebem antes os preços das pro
oriedades: o meio de o imoedir é estabelecer 
~m limite' aos prazos, que· deve ser, na minha 
opini1!.o, de dez annos. A legislação antiga de 
algum modo protege a fraude quando manda 
que se aceite a sisa, ainda depois de denuncia 
de a nâo ter pago; parece-me pois que marcar
se um prazo límitado aos que já tinhM cahido 
em comrnisso, é de necessidade deixar a legis
lação como está, é ánimar a fraude. 

Mandarei emenda a este respeito. 
A seguinte emenda é apoia.da: 
« Os prazos permittidos por lei para o paga

mento do imposto da sisa dos bens de raiz nao 
poderão exceder o termo de 10 annos. E' outro
sim concedido o pt·ar.o de um anno aos que
actualmenle deverem sisa da venda, ou compra 
dos bens, para que denlro delle a possão 
·pagar, pena de nullídade não o fazendo no dito 
termo.-Andrada J.l,Jachado. )> 

O Sr. Gonçalves Martins: - Eu tenho a 
fazer uma pequena interpellaçao ao Sr. ministro 
a respeito de um objecto que tem posto em 
alarma a mim e a alguns nobres collegas; de· 
sejo portanto que o Sr. ministro nos dê alguma 
explicaçao, assegurando-nos ao menos-que nr.l 
província da Bahia não ha movimento extraor
dinario. Consta-nos a· repentina sabida para. a 
Bahia de uma barca de vapor .que não pertence 
á companhia das barcas de vapor, fretada por 
2 mezes, com grande despe~m da fazenda pu
blica, para ir á Bahia, e não adiante, sem ser 
annunciada com antecipação para o commercio 
e os pal'liculares poderem escrever; em com
ruissllo secreta emfirn ; isto faz temer alguma 
cousa pela prouincia da Bahia ; principalmente 
quando sei que esta barca não vai alli a buscar 
tropa, porque na Bahia não ha um s6 soldado, 
nem lambem petrecho.s de guerra, porque os 
não tem. Irá segurar o porto? Na.o, porque não 
é navio de guena~ ·e não leva tripolaçào. Eu 
não quero que o Sr. ministro nos diga a coµi
missa.o á que vai esta barca, mas desejo que ·nos 
assegure que na Bahia não houVP. algum mo\'Í· 
meoto extl'aordinario, e mesmo que nos con
vença de algum modo qne esta não pequena 
dcspeza não é um disperdicio. 

O Sr. Alves :Branco (ministro da faz~!~~a): 
-Corno o nobre àepulado deseja tranqm111sar
se a respf'ito do estado de sua provincia 1 posso 
asse6urar-lhe que não ha cousa alguma na pro- · 
vincin da Bahia, e que está em plena paz. 
Quanto á. esta despe2a que o nobre deputado 
não sabe se deve qualificar de dísperdicio, devo 
ri;,... ...... ,,. ................... ~ .... t~~,r,,t\r,. r-lr,.r.Jr.. r-,,-i- .... 1:~ ... ,nx..-.. rlr,v.r.. ..... ,ar,. 
U 1;,,,::;1 \.j u,::; il il V ilUily<lV u,;:;;:,1a. \j Ll<lllUUl','<.I.U ui;;p,:;:u u,::; 

do conhecimento do objecto, que agora não me 
é po~sivel dizer ; o que posao asseg1H·ar ao 
'n,nvh,.,P c!P.OP,t:~fln & nn~ !l nt"'nuin~i!l d!l R..:ihi~ oct-6 

...., ._ .,,......,..._ ... .,..,.,._..., ~ ~l·l.~ IA- t'l. ,._, 1"l&..&'-'II.'-'- '-"',11,A ,i...,""lc/t.l~ "-'V~~ 

em plena paz. 
Julgada a ma teria discutida, é rejeitado o ar· 

tigo primeiro additivo, e approvada a segninte 
primeira parte da emenda do Sr. Andrada Ma
chado, que dispõe que os prazos para o paga· 
rnenio da sisa nri.0 ooderáõ exceder o lern10 de 
10 annos. As mais' emendas !:-llO rejeitadas ou 
julgadas comprehendidns e prejudicadas. 

O SR. PRr.SIDENTE dá a 1nes1na hora do dia, e 
levanta a sessão ás duas horns e meia da tarde. 

PHl!:SIDENClA DO SR. AEUUJO VJANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Requerimento. -
Ord~rn do dia. - Orçamento dafazendci. 

A 1s 10 horas da manhll far.-se a chamada, e 
logo que se reLme numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessa.o, lê-se e approva-se a acla 
da anlecedenle. 

Falta.o com causa participada os Srs. Andréa, 
Bellezu, Cajueiro, Castro e Silva, Ferreira da 
Costa, Luiz Carlos, Monte, Cintra, J. G. Martins, 
Buslamante, Alcibiades, Miranda Ribeiro, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca e Assis Mascarenhas; 
e selll pal'ticipaçllo os Srs. Alencar, Francisco 
do Rego e Gomes Ribeiro, 

O SR. 1'' SECRETARIO. declarn que não ha 
expediente. 

Lêrn-se e approvão-se os seguintes reque
rimentos : 

" Requeiro qne se peça ao governo copia do 
aviso do 1° de Dezembrn de 1838, mandando 
melhorar o meio soldo a D. ,Josepha Tomazia 
Telles de Menezes, viuva do tenente-coronel re 4 

formado Ftancisco Antonio ele Sá Ban·eto, com 
dcclni·açno da lei cm que tal aviso se fnndou.
Cat·neiro da, Otmlt.a. 11 

<( Rl!q1rnit·o que se peça no governo copia do 
aviiio de 18 de Dezmnbl'O de 1830, dirigido pelo 
ministro da faz~ndu ao prnsidente das A lagóas, 
assim como copia dos documentos que nr:01n
panhár'1\J o mencionado aviso, e dos ofücios da 
dita presidencia endereçados ao mesmo ministro 
em o 1º de Junho e 20 de Dezembt·o de 1837, 
acompanhadas igualmente estas cópias da copia 
dos papeis juntos aos mencionados o_fficios, e de 
_todas e quaesq11er informações que exista.o n.o 
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SESSÃO EM 14 OE SETEMB,RO DE 1839 161 
thesotiro publico ácerca dos meios mais condu
centes a fazer cessar o con lrabando do pau-
brazil. - Silva Pontes. >) · 

O Sr. Rego Monteiro ( pela ordem) declara 
que pedira a palavra para fazer um reque
rim_ento, afim das sessões serem prorogadas por 
mais uma hora, visto achar-se muito adiantado 
o tempo da presente prorogaçao, e ainda haver 
muito ·que fo·zer. · - · · 

O Sr. Henriques de iezende tem a palavra 
pela m·rJem, e ubserva que n!io se tem dado 
para ordem do diu as lenças dos pobres milí
tares que bem as merecêrno pe1os servitos que 
prest.1rao ; sentindo-se o orador rn uilo fa voravd 

_ a esta corporaçao, nã.o póde deixar de lembrar 
o qne se praticou o anno atrazado a respeito 
das tenças dos militares ; porquanto, tendo-se 
offerecido na lei do orçari1enio uma emenda 
para que ficassem approvadas todas as tenças 
concedidas aos militares, esta medida passou 
cm uma lei em separado ; pur isso elle depu
tado se anima este anno a pedirá camara o 
mesmo favor, e propôr a urgencia da discussllo 
sobre uma resoluçRo que tem a semelhante 
respeito. 

O SR. PRESIDENTE observa ao ill ustre dt:· 
putado que ha de ter lugar a leitura de 
sua i·esolução quando na primeira parte da 
ordem se tratar da leitura dos projectos e 
indicações. 

E' apoiado e entra em discussM o seguinte 
requerimento : 

<< Proponho que durante a discussrto da lei _ 
do orçamfmto dilate-se a sessão por mais uma 
hora. -Rego Monteiro.» 

O Sr. Coelho Bastos declara que nã.o desap· 
provará u requ1:rimento ; mas tem a notar que 
as sessões da eamuta ,devendo começar, segundo 
o regimento da casa, ás 10 horas da manhã, 
começào de ordinario ás 10 e meia, e augmen
tando-se uma hora mais de prorogação, vem a 
acabar ás 3 horas e meia da t1.1rde. Ora, che
gando-se a esta hora, a sess1to se acaba por si 
mesma, do que já temos tido experiencia este 
anno por um requerimento que aqui passou da 
mesma natureza que este. Acha que as sessões 
devillo começar ás 10 horas, e que essa hora 
mais de sessao que se requer nunca se pre
encherá. 

O Sr, Henriques de iezende declara que nno 
negará o seu voto a este requerimento do nobre 
deputado pela sua província. 

O Sr. Carneiro da, Cunha, pronuncia-se a 
favor do requel'imento, declarando que ha de 
sempre votar por requerimentos que se fizerem 
desta natureza, não lhe importando que os Srs. 
deputados faltem á observancia do que se de
libera nesta casa : diz mais que ha de votar por 
este requerimento, porque na.o desejava reti
rar-se· desta casa sem que. passasse a lei das 

'fOllO IJI 

pensões, e por isso pede a S. Ex. o Sr. 
prf'sidente Que dê para ordem do dia o oro· 
jeclo deli e deputado,· que trata do objecto, ;isto 
a grande necessidade que ha de se tomar uma 
tal medida. 

O Sr, Andrada. Macha.d.o declara o requeri
mento ínutil ; m ~slra que já aqui se -votou 
contra um reauerime.nlo idenli<:o. e auando 
chegàva a hora· da prorogaça.o níngueni' appa· 
recia; o orador póde fallar nisto, porque elle 
nunca deixou de fazer u seu dever. Reconhece 
a neces<:iidade de se prorogar as sessões por 
mais uma hora, e para que se n~o diga que foi 
por sua causa que nllo passon o requerimento, 
vota por eiie; mas tem muito medo que sue
ceda o mesmo que já succedeu a rei-peito da 
outra delibcraça.o que se tomou. Nota final
mente que é preciso que a camara preencha os 
sens deveres, e que os senhort-s devem ficar até 
o fim da sessno, embora soffrâo nos seus ne· 
gacios particulares. 

O Sr, Rego :Monteiro sustenta o requeri
rn ento, e müstra a necessidade de se adian
tarem os trabalhos da cumara. 

Julga-se díscutido o requerimento, e posto a 
votos nllo é approvado. 

Lê-se e approva-se o seguinte requerimento : 

cc Peço que se remetta á camara com ur
gencia: lº, a importancia total do producto da 
sisa lha do cobre: 2º, as datas, preços e lugares 
de cada venda e da sua importancia: 3", os 
nomes das pessoas que a arremalárão ou em 
particular comprárllü a dit~ sisalha ; 4°, quando 
e como se dispoz dos dinheiros provenientes 
destas vendas; 5º, um calculo approximado de 
quanta sisalha ainda ha a vender, os lugares 
onde existe, as datas desde que existe, e os mo· 
tivos porque a!é agorn n1lo foi vendida. 

cc E quando se não possa mandar todas as 
informações aqui requeridas, o governo mande 
as que puder. - 14 de Setembro de 1839.
Montezuma. >> 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Lê-se e julga-se objeclo de deliberação o 
seguinte projecto : 

,e A assembléa geral legislativa resolve : 

« Fica.o approvadas as tenças militares até 
esta data apresentadas á assembléa geral. 

« Ficao revogadas, ctc,-Rezende. li ,. 
O Sa. HENKrQUEs DE REZENDE requer a dis

pensa da impressão do projecto. 
Consulta-se a camara e decide pela nega· 

tiva. 
O projecto vai a imprimir. 
Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 

fazenda. S. Ex. é introduzido com as formali
dades do estylo, e toma o assento que lhe com· 
pete, · ., 

21 
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10'2 SE.3$ÃO EM 14 DE SETEMBRO DE 1839 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA I sem que a commissllo informe ~e calculou a 

1 quanto poderá montar este novo imposto, lendo 
Entra e-1n discussão o artigo 2º dos: additivos em altenç~o o que rende acluahnente, Espera 

sobre~ orçamento da fa.z~n~a. . ..• l que o in.fo_rme algum membro da com missão; ou 
« O imposto sobre o cba Importado sera ele- : o S1·. m1n1strn da fazenda, a quem lambem per· 

vado a 50 pC'r cento.» ; gunla se appt·ova esta imposiçao. 

O Sr. Rezende oppõe-se a .este_ arligo, fun- )' O Sr . .Alves l3ranoo ( 1nini8tro da fazenda) 
dado na mesma razao que a comm1ssão allegou · diz que o chá hoje paga 80 por cento, e que este 
para Ó>min_uir a imposiçA? sobre as joias, o ; producto já principia a se1· cultivado no paiz, 
ouro e a prata·: Se estes obJeClos podem passar ; e promette vantagens ; por isso não duvida 
por contrabando, por viren!. em pequenos vo- 1 acceder ao a1Jgmento de direito no chá estran· 
lumes, com a mesma fac1hdade póde pas~ar o geiro. Não póde dizer o que tem rendido este 
e;l1ã, que vem, tambem t-m. pequP;nas caixa~. imposto nos annos anteriores : no orçãmenlo é 
Nota que o dia é hoJe eutre ~ós ubJecto de pn- computado em 46 contos, e julga que póde aug- · 
meira necessidade, e por isso passando o ang· mental': mas na sua opinião o melhor resultado 
menlo de imposi~·ão, elle entra,·á pot· coolra- desta medida é o augmento da cultura do <'há 
ban~o, e ª!sim, t-m vc:z de _se au~merit11r a no paiz. 

renaa, real1far-~e-ha o contrario. . O Sr. Montezuma. suppõe que nenhuma 

O Sr. Ca.rnell'O da Cunha. vota pelo arl1go. naçAO d~ve ser sobrecarregada de novos im
Admirn-se d~ que o nobr~ deputado que votou postos sem que se demonstre a absoluta neces
contr,• a diminuiça.o do imJ,m,lo da sisa agora sidade desses novos impo:1los ; e como actual
se opponha a este augmento de imposição. Não mente não versa a discussãn sobre dar-se ao 
acha que venha o chá em tão pequenas caixas I governo um · credito extrao1·dinario1 mas sim 
que facHmente se possa occullar .ª passar P?r sob1·e ohjcc:los que têm por fün dar no governo 
contrabando, e por isso nào par~1lha o receio os meios indispensaveis para fazer fafle ás des
d~ nobre dt'putado a . est~ rc~pe1lo .. Nega que pezas otdinarfas, é evidente qne cumpre mostrar 
seJa este gener·o de prnnc1m ne.cess,dade e_ntre primeiro que ha deficit para se concluir a 
!lÓl:l, Cümo o é nos Estudos-U mdos; e por isso, neces.;idade de novas imposições. E~ta de-
prE!cisanclo a naçao de au~mentar n sua r(.!nda, rnonstraÇAo crê elle orador que não foi rcita 
póde impôr sobre elle, e muito mais quando pot· nem pelo govt?mo, nem pela commissao da 
este mt'io tambl:'m vai prol~ger a sua cultura casa. Duvida que haja deficit, antes pelos ba-
enlre 116s. lanços apresentados póde·se asseverar que tal 

O Sr. lteze:nde insiste na opinin.o de que com defir.it na.o existe, pois até existem sobras, que 
füciliddde se póue defraudar a renda. do chá, os balanç~s ~presentào: Além deJlas porém o 
assim c-0mo se defo,uda o de outros objectos corpo Ieg,slallvo deve ainda esperar do governo 
mais volumosos. Se a illustre cornmissào en- todu a economia e lodo o zelo.na arrecadação e 
tendeu que unia bandeja de prata, uu1 faqueiro, fiscalisaçào das rendas. Corno qu~r qne seja, 
ou uma bacia podem passar poI" contrarumdo, o não é quando se _trat~ dos meios de. faz:r 

, cl1á que vem em pequenas caixas de 12 libras face ás. despezas ordrnar1as .que se deve d1sc~hr 
e de meia arroba lambem póde passar. Quanto o~ m~10s para faz~r face a~ despezas extraor· 
á protecç~o á industria nacional, nota que ~m dmar1as. . 
effeito contrario virá deste augmento de 1m- Depois d~ emittil' Slla opinião a respeito da 
pcislo ; porque fa2.endo elle passar todo o chá inopporlunidade do artigo, o orador passa a . 
por contrabando, virá o: preçó d'ó chá- estran- responder ás observações que se . fümrão em seu 
geiro a ser diminuto, ·e assim exclllir da con- favor. Diz que se os nobres deputados que sus· 
currencia o nadonaJ. Se lhe convencere~ que o tenlA.o a opinin.o de que por este meio se vai 
dirl:'ilo de 50 por ccnt<l nào é um alhc1~nle favot-ecet· a cullu1·a do nol:is0 chá o coniencerem 
forte para o c:ootrn.b~ndo, votará pelo a1·~1g? ; de que o p1·oducto da nossa cultura de chá nilo 
por ora está na ~pm1au de que con~ o ~ire1to pód~ achar lucro em consequencia d.o pt·cço 
de 20 por cento Já desembarca mu1lo cha sem por que o chá estrangeiro ·póde ser vendido, elle 
pagar direitos, e que muito mais desembarc~rá orador concordará tom o~ nobres deJ:Julados ; 
eoni ~sle augmento. Insist~ em que esta bebida mas se disto nAo o convencerem, tirará dos ar· 
hoje é da primeira necessidade, que este facto gumento~ dos nobres deputados uma conse
concorrerá muito para o contrabando. quencia contraria á- que- elles tirárão, isto é, que 

'\•;; O Sr. Ot,toni vola pelo artigo afim de pro~ sendo o eft'eito do aug·mento de direitos' sobre 
({t teger a nossa industria, diminuindo a ~epen- qualquer' g~nero o dimirl~ir .º ~onsumo desse 
... /· dencia em . qi;ie estamos do estrange,ro. Se genero, é evidente qne, duntnúmdo-se o con-

estivesse pers:~adido que este aug1uentf seria in- ~umo, d!m!nue-se ~ambe~u o merc~do, · e por 
centivo pa,:i( o contrabando, 'Votaria contra isso se dunrnuem o mceuhvo, o rleseJo de fa~er 
elle. . :'.f; com que essP. genero de cultura tome maior 

O Sr. KoJl,~ezuma diz ~ue não péde votar exlenslo. Por esta lorma.desacosluma·se o po\"0 
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SESSAO EM 14 DE SETEMBRO DK 1~39 

brnzileiro do uso do chá na proporç11o em qne 
- - ..J ~ -- ~ -- - ~ -- - . - - ' ' • 
SI:! unmnmr o mercaao oeste genero, na pro-
porçrio em que se diminuir o seu consumo ; e 
na.o é este sem duvida o fim dos nobres depu
tados votando pelo artigo. 

Sr. presidente, continúa o orador, e11 creio 
que lambem p0sso avançar como verdade eco-
nnmiP!l n <>Am,intc. ._(),,, ÍrYHif><,fnc:, ,,!'ln ''""'-
..... v- ... -l"''-" V ""'-'b\.l,~LJII.'- ti' ..._,'V ,a&Jlt"~,.)l.>'-'0..:: IIU,._, ---'~,lo 
menti!.o n,1 raia.o em que augmenlão as cifras 
do imposto.-Pvr onlros ter1nos: não se segue 
que por augmeotar o imposto se augrnente o 
producto arrecadado dec;te ia1poslo, a11tes é o 
in-verso que tem sempre lugar ; dimiuuido o 
qllcrntitativo do imposto, aug111enta o prod,1cto 
ârrecadado do mesmo Impo:-tO ; Se o· get1Cl'O 

paga 10, e nós o elevamos a 20, na.o se segur,: 
que na arrecadação se ache a diff~re11ça que 
vai de 10 a 20; mus se nó~ uiminuimos Je dez 
cinco, havemos aeliar, em vez da dirnirn1içno 
na mesma proporçao, um augmento rle l'enda 
maior do que aq 1H~lle qne produzía o rne~rno 
genero quando npünas po~ava 10; logo 11110 

creio q11e o rcsultadú que prelendem h,1,ic os 
senhores que ollino pnru us exi~enciils fls(!,ws, 
daq1wlles sunliores q1ie olhno para a p1·ote1:i_·;10, 
pura o 11coroçonrnento que se devi! dai· 1'1 (:til. 
lurn do chá entre 11ó.4, digo t•11, o rn~11llado 
que 1ms e 011ll'os iwnlio1·1!s (!,.;perrw, me pe1·sulllli1 1 

nllo terá lílgar, !,,alvo :,;e os; 81·s. dep11hdos qtlt' 

assim opii,no qiw1·e111 demonstrar que o p1·t·1:o 
pot·que pú1.le o uosso 11g1·ic1dtor vender o cl1á iio 

rne1·cn<lo nno é hm:1l11ntu para potl,:t' ohtel' a 
<lespeím do lrnhull10 e o lw:l'o i11clispt>11:-;:1vd 
para contiirnur nessa cultum, visto q11e o il[·eço 
do chá estrangeiro faz c:0111 q1te o chã nacio11al 
nào possa soIT1·er a coneul'reneia. Pelo lado <la 
protecçno devem os Srs. deputados tu,nuc e111 
consitlernçno o principio que detc1·mina o limite 
que se deve dar a 8emelha11le pmtecçll.o. Eu 
não sou nem da escola. antiga) nem a.hsQlufo.
mente da escola moderna ; não tomo por 
minh,, divisa nern o laissez faire absoluto dos 
economistas da e3cola de Say, nem sigo em 
tudo e por tudo os princípios da escola contraria; 
eu procurei o meio terrno1 e declaro á camarn 
que, quer a respeito de política, quet· a respeito 
de administração, sigo sempre o principio de 
que ao governo n:io é dado senn.o proteger i 
todas as altribuições do governo que nllo têm 
por fim proteger sno, no meu conceito, ano
malas, são altdbuiçõcs contrarias á intlole, es
pirito e naturi;za d .. \~ instituições vtmfodcira
mente nacionaes ; proteger e só p1·ote~er1 e nllo 
promover, é no men conceito o ven\aueiro 
p.dncipio e base sobre que devem assentar não 
s6 as disposições politicas, mas adminisl_ralivas: 
isto mesmo é da natureza das sociedad_es civis; 
nao se congregárl\o os homens senão p,ara se 
protegerem. · 

Nó meu conceito nenhum dos membros da 
sociedade civil perde, euí' nada, os direi~os com 
que o Crendor o qui_z investir ; enlra com a 

somma inteira de1],~s> e deve conservar-se na 
associaçao poi ítica com toda essa som ma de 
direítos. Se isto é pelo q1ie respeita á polilica, 
porque rai~o não ha de ser idenlica pelo que 
respeita á pi:oprieclade ? E is porque eu desejo 
que a t:am;1.n,, lendo de impôr direitos pru-:1 fa
vorecer a este ou áq11elle g(mero de induslrin, 
t"\~n A r.,n,"]; C.:,ót)"l. ln, ... ..--.-,1,;fr, ;nun.;.:·f;rt,_\rl("'\ {"I rnofh,..;n 
UUU' V Jl.'-1(ª .:,vnJ. !..t:-L llJUI\V llI l"(.;.-,.,,bQUU' U, l..lJU.l\..:. ... J1,.l,, 

para nn.o só conseguir o fim a que se propõe, 
corno parn nao infringir os direitos capitaes, 
cujo respeito é imposto a todos os governos. 

Eu tll'io sou de uma provincía onde a cultura 
do chá teuha tomado grande extens:io ; esta 
cultura na füthia é 11,uilo limitada para poder 
servir de base a uma n!solU1,:t'l.o legisl;üi\•a; mas 
como na província de S, Paulo a cultura do ebá 
tem lomado rnaior extensão, cumpre áque! les 
st~nhores que pertenc,~m a esta provineia, q11e 
já lêrn feito alg11in:is nhservações e exam<·s in· 
dispens;tvcis, inform,it· á carnara se o preç0 do 
chá m1cional 11ódc concorrer com o preço d(~ chri 
cs!ran6ciro ; dcsdo e~l.a iml'ormaçl!.o parn enlüo 
uecidir-rne. 

,J, tl~o necessa rio, Sr. prcsiden te1 pedir a S. 
Ex. o Sr. 111i11isf1·0 da f;,zend.-t qne lenha a bon· 
dad,.i do di,.1:I' sn e11knd('. r1ne o prn1l11do deste 
artigo é indi;;pnm,avel para 01:correr ás despezas 
cll'di11n1·ias, 011 se lia d,; servi1· para as despt!zas 
t!Xlr.1nrdi11arLis. Tail\l,ein qni;,:era que S. Ex. 
lÍ\'1'sse a liond111le d1! etniltit· a SUtl opinil!.o 
a respeito de ui1rn quc:;;ta.o que já tenho 
avcnlmlo na <.mrnara, (! Vlitn a ser, se é ou não 
<'.ot1ve:tientc, se é ou nil.o reg,,lar que se discuti\O 
impm,i<,:õcs novas em leis <lo orç1une1\to1 ou se 
a 11alurc;,:a do syslctna represenlutivo, se a ver· 
da<leirn 11eeessidade dos po'lns exige pelo con· 
tral'Ío qne irnpo~i<,:õeo; nuvas façao o objedo de 
leis ei:;peciae~. Será, Sr. presiuent€, um aconle· 
cimento que mat·qtie nos nossos fastos parla· 
menlure:; uma nova época, se o Sr. ministro 
da corôa adoptar o principio que eu su:;tento, 
isto é, que de hoje em diante nunca mais se 
det~rminem novos impostos senllo por leis es
pecrne:5. 

Não tomei p::irte na discuss1ío da receita, na.o 
111e achei na casa, e lambem não contava que a 
discussão fosse tão rapid1"rnente terminada ; 
aguardarei a terceira discussão para fazer al· 
guinas observações. Eu julgo que a receita foi 
m;il orçada ; na.o digo i8lo para fazer opposiçrio 
ao govemo, nem p0l'q11e creia que o nobl'e mi· 
nislro du fü1,t.md1\ segue 1\ rntina geral de lodos os 
minislros dit fuzeuda, de abaixar a rcceila afim 
de se lhes dar grnnt.\es funt\os para satisfazer as 
despezas ; mo.s S. Ex. me permittirá que diga 
que os poucos dias qt_ie se acha no ministerio 
podem fazer que S. Ex. se engane ~ re!:ipei~o do 
juizo que tem emittido na Cál:ia sobre a fi:x,ação 
da receita. Eu vi com espanto, e creio . que 
tambem a camara, a propo~ta a·o nobre min,istro 
exigindo 9,000 contos, . qµando em Maio ~este 
anrio nós ouvimos 1\0 nobre m_,nislrn de então 
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proposições diametra]menle opposlas. Ora, em 
aual dos dous nobres ministros ha de a camara 
érer ? A quem hei de, simples depul.ado1 sujei
tar-me? Ao nobre ministro da corôn, a quem 
respeito muito por suas luzes, por affeçiões, e 
por mil motivos ? Ou ao nobre ex-ministro a 
quem lambem ppr mil motivos respeito? O 
nobre ex-ministro avançou uma proposição aqui 
na casa, com a quai muito sympathisei i S. Ex., 
pela primeira vez nos fastos parlam~ntB.res do 
Brazil, aceitou uma emenda de reducçM de 
despeza, e de uma importancia não menor do 
gue da metade ou terça parte do credito. Se 
aquelle ex-ministro me nno merecesse por 
m uiios outros motivos elogio e respêitõ, ~ó por 
isto, -declaro com a maior solemnídade Acamara, 
declat'o com a maior v~hemenda ao Brazn, s6 
por este motivo o nobre ex-ministro da coi'Õa 
tinha complelamente merecido toda a minha 
confiança. 

A naçno brazilcim nllo podin ser indifferente 
a umn dcelaraça.o desta nnlt11·cu1 1 qunndo se nos 
diz que 9,000 conto~ sno indi1,pensaveis para 
nos salvnr de uma criRe horrorosa, quando se 
nos diz que todo o Brar.íl eslá aceommellído de 
umll contbgraçno gemi, quando vemos qne em 
urna provincin é neccsimrio di~spcnuer ó,000 e 
tantos contos com a suslenlaçl\o dn um exer
cito, quando finalmente temos 11hsol11tn neces· 
sidade de conservarmos o deposito sagrado que 
a naçllo nos confiou, afim de entn·garrnos a seu 
verdadeiro proprielario, afim de que na.o vá 
esse deposito :.agrado ser em tudo de tal ma
neira destruido, que o proprietario a quem me 
refiro nada possa fazer. A naçllo não podia 
ser indifferente ú patriotica declal'ação do nobre 
e~-minislro da fa'Lenda e. e.slrnngeiros, e eu 
conto com o mesmo patriotismo no nobre mi
nistro actual, conto com o seu espirito de eco
nomia : e é por isso que nao duvidarei declarar 
ao nobre ministro que me achará sempre 
prompto a sustentar suas opiniões. 

O Sr. Nunes Ma.chado vota pelo artigo pelas 
razões expeudídas pelos Srs. Ottoni e ministro 
da fazenda. Quizera, se possivel fosse, elevar os 
direitos sobre o chá estrangeiro, de modo que 
deixasse de ser in1portado, para dest'arle animar
se a sua cultura, que tem sido ensaiada com bas
tan t1:? :proveito em diversas províncias. Observa 
ao Si-·. Montezuma q11e, impondo-se sobre o ehá 
estrangeiro, nao se diminue o consumo . deste 
producto; porque á proporção q1.te o chá es
trangeiro fôr diminuindo pelo angmento do im
posto, irá apparecendo o chá brazileiro pará 
alimentar o consumo. Não póde bem compre• 
hender a sublimidade da theoria do mesmo 
nobre deputado, fazendo differença de prolecçã.o 
e promoção; entende elle orador que não se 
pócte promover sem proteger. Quanto ao que 
disse o mesmo nobre deputado sobre os direitos 
inauferíveis do homem, posto que lhe pareça 

estranha do lugar tal questão, todavia observa 
q11e a proposição qlle avançou cm absoluto nno 
é exacta ;·pori1ue àlguma cousa se perde na so
ciedade civil daquillo que se tem no estado de 
simples natureza. Quanto ao elogio que o 
mesmo senhor teceu ao Sr. ex-ministro da fa. 
zenda, por haver aceitado a reducça.o da des
peza do ministerio dos estrangeiros, o orador diz· 
que era preciso que o nobre deputado mos-, 
trasse, para tecer ~ases elogios, qne o serviço 
publico não padecia com esta reducçM. 

Passanào a outros ob,iedos, o orador observa 
qne S. Ex:. o Sr. ministro actual entendeu que 
erão exagerados alguns artigos da receita ; a 
elle orador parece que S. Ex. na.o tem rnzão, 
'porquanto, desde 1832, a receita augmenta 
proporciona\mente na arrecadação. 

Nota que S. Ex., sendo interpeiiado sobre os 
príncipios de sua política a respeito de finanças, 
pareceu proscrever a economia, ao menos na 
nctualiJade. O orador crê que, mesmo no es
tado actual, a economia póde mnito sP.rvir-nos 
pnra que acudamos ás nossas dívidas: no es
tado em qne nos achamos devemos mesmo 
sofTrer privações para acudirmo,; ao que é mais 
essendul, deixando outras despezas, como a de 
obras publicas, etc., para quando pudermos. 

Urna pergunta essencial tem de fazei· ao Sr. 
miuistro: o Sr. ex-ministro dis;;e q11e havía em 
Londn,-s reservadas umas:. J00,000 .t: mas cómo 
o divideniJo, em Or;tubro é <le 30,000 .e, de· 
seja o orador saber de S, Ex. qne providencias 
den o governo para que se possa fazer o divi
dendo em Londres de modo que não preju
dique ao credito brazileiro. 

O Sr. Alves Branco (ministro da fazenda) 
diz que o defiuit que deve existir em Londres, 
em Uutubro, está demonstrado nos documentos 
que apresentou á cnmai-a. Quanto ás provi
dencias, entrando para o núnisterio em 2 de 
Setembro, na.o era passivei qt,;e pudesse oc
correr a qualquer falta que tivesse de haver em 
lº de Outubro. Qllanto á censura que lhe foi 
feita ácerca de economia, declara que é evi· 
dente que não ha economias st1fficie11tes para 
de prompto salvarem nossas finanças. Que 
córte poder-sc-ha fazei· nas dcsJH.'zns que baste 
para fazer face ao reclamo de 9,000 contos, 
que são indispensaveis? No estado de guerra 
civil em que nos achamos, que ec.onomia se 
poderá fazer nas repartições de marinha e 
guerra? 

Nao duvida que a economia possa rneJhorar 
progressivamente para o futuro as nossas fi. 
nanças ; no est.:ido actual porém a melhor eco
nomia é o empreslimo. Na.o terao os vindouros 
de lastimar os mil conto. que \hes legamos de 
dividas, se com e11es tivermos alcançado deixar
lhes o Brazil unido e florente. 

Deseja que se creem alguns impostos, são 
e11es mesmo índispensaveis ; e devem, por 
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serem de mais facil arree,idação, basear-se 
?obre a impm·taçrm; por agora porém thive-se 
ir a pouco e pouco, levando l~sses i1npo::;tos ct>111 

bastante prudencia para q11e se n,ilo exaspere o 
estado critico das nossas finanças. 

Voltando á materia sujeita, está persuadido 
que o imposto do chá póde ser ulil ; não sabe 
quanto terá elle de produzir ; mas ainda quando 
nl'io cresça em relação ao augrnento da qnota 
que acttrnlmente pag~, terá a vantagem de pro
teger a cultura nascente desse genero entre nó~. 
Accresce que o chá asiatico poderá carregar· fa. 
cilmente com E>SSa nova imposiç110: isto se evi
dencia pela comparnçllo do preço i11fimo porque 
elle se vende na Asia com o preço que obtórn 
em nosso mercado, havendo uma differença 
irnmensa para cobrir as despezas do fransporlc; 
o augmenlo que es-;;e genero já soITre11, sendo 
elevado a 30 por cento, imposto que paga, nn.o 
alterou em nada o preço que elle lclll cm 
nossos mercados. 

O principio ahsolulo da protee<,:!'lo cladn 1h1 
produc1;ões de um paii pela excl11.,/\o de oro· 
ducções iguacs e~lra111.;eirus, que cotn ell11~ i':011· 

corrno, póde trn;:er o ii11:011ve11Ít•1il.e de f'a:M· 
com aue nno se esme1·t1n os prudnd111·11:, 1H11 
aprese1'itar pmdticlos pcr!'eilos; 1:sle inco11vc
niente potétn p1íde sl•r ohviado, ad1nilli11do-r;e 
o imposto nns d,ns c~lrnri~1iiro1-1 alú q111i o 1fo 
nossa pt·odut'.t,:lio possa eo III pdi r e111 p1·1·r;o ti 

qualidtidc; e l.'11tnu, para 11no pro11111\11•r n in
dolencia, poder-s11-lrn facilitat· a i11lr11d11c1ino tio 

estrangeiro que concorra com o 11osso e o 
alente. . 

Quanto no dcíir:il declara r11rn 11nq foi rnnis rio 
que uproveitar-sc dos dados que achou, dos do
cumentos que recebeu do seu antecessor: nllo 
sabe, pois, como pôde elle annunciar na casa 
que não havia deficit. 

Observa que não disse que a receihl havia 
sido muito mal úrçada; o que disse foi que se 
a tivesse de orçar fal-o-ia em menos; porque 
nll.o quizera que a receita chegasse âs justas 

para as despezas decretadas, quizera que hou
vesse sempre alguma sob1·a em fav--or do es
tado. 

Quanto ao haver-se dito que o ~overno cos
tumava sempre ori_1ar em mais a dcspezn e em 
menos a receita, prnvando-se essa ass,ir~no co111 

haver por vezes acontecido que a receita arre
cadada é maior do que a orçada; nllo deve esse 
phenomeno ser attríbu ido, corno allri bu io o 
nobre deputado, o Sr. Nunes Machado, ao mero 
augmento de n0ssa producça.o. Novos impostos 
têm sido creados, outros que erão gravosos al
liviados e a arrecadação melhorada. 

Foi desta arte que a alfandega de Per
nambuco, havendo rendido 400 e tantos contos 
em um anno, rendeu no seguinte mil e tantos. 

Estas causas porém já derflo o resultado que 
devião dar, nao podem obrar constantemente 1 

elevando a renda, a qnal nilo póde mais 
augmenlar smiiio insensivelmente. 

S. Ex. nota ffUP não se póde com uma base 
d<.! 4 ou 5 annos calcular com cerleza q11al será 
a receita de um anno dado, nem se póde regular 
um anno por outro; lambem nota que algumas 
pessoas pouco se imporlao com o orçamento da 
receita} oersua<lidas uue basta fixar a de:;:oeza. 
preveni,;<lo que, e1;1 iodo o caso, a réceit~ 
sempre lia <le chegar. Esse methoclo S. Ex. não 
adopta, e acha que convém considerar allen
tam.ente cada u·m dos artigos da receita para 
corn seu prnduclo alcnncar quota sufficicnte que 
cubra -as despezas decreta.das. 

.Appart:cem (continua o oradot) perturlrn,çúes 
nas provincius, e eil-as que cessao de dar 

prod11eto na renda, e apparecem augmentoB 
repentinos de despezr1 ; e daqui deve resultar 
tlcfü:it infalliv<!lmerite. Não posso dizer q11e os 
ministrns do Brazil lenhno exagerndo a de.~peza 
e diminuído a rer:eila; anles pelo conll·ario eu 
m11-1cJJto que o total da despeza nunca lmn sido 
ho111 ap1·es1:11l11do, e dalii resulta o estado em 
(líií! no:,; 1tdm11ms. Se livessemo!'l constante111cnle 
H11hr11~1 como se prelc11dc inferir dos saldos que 
appal'<!Cl!l II nos balan~:os, seria possi vel q ne 

cHlÍVt!:;s1.·11ws !!a::i círc1ims!andas de o governo 

pc!dir 11m credito de 1),000:000$000 esle arrno, 
d1! :1 11iil e tantos cnnlos cm o a11110 p:u,sado, e 

du -1 1rnl e lanlos contos em 1837 ? Creio· que 
nno. f ,;lo lllOSI l'a flllC as COU::mS não SC passãu 
da m1111PÍl'll pnr que nó~ pensamos, e que a 

f.lllre11d11 am111ul pü,lc apresentar resultados qu(! 
nt\o H<-! podem bem explicar senno depois de 
pwt'1111da meditaçno sobt·(i a rnatel'ia. 

Supponlia-se que no nllimo ou ultimo;; mezes 
ele um anno financeiro nao honve urgencia 
algnma de fazer despezas no imperio, e qlle nas 
rep.tr·lições fiscaes subalternas houve alguma 
demora, como póde aconte~er, nas entregas dos 
producloóõ dos impostos cuja arrecadação está 
ao seu cargo, e que estes productos entrtw no 
prineipio do anno seguinte, ou no decurso do 
primeiro ou primeiros mezes do anno financeiro 
seguinte; como os assentos do thesouro e 
thesourarias se fazem na época das entradas, 
os livros apresentaráõ 2 mezes de renda accu
mulados em um só mez. Supponha-se q11e no 
fim desse anno financeiro ha grande urgencia 
de dinheiro pnra despezas, e que, como está 
aconlLic<•wlo agorn, nll.o pára um vintmn nas 
rt'oarlicõcs fiscues i c111 c:onscqucnda disto entrn 
nesse ,;ie;;: para o lhesout·o e lhesourarias tot.lo 
o dinheiro, e nada Oca para entrar no anno 
seguinte. Ora, fazendo-se o balanço pela receita 
entrada dentro do anno, é evidente que, neste 
caso, elle incluirá 13 mezes em lugar de 12 
mezes de receita. 

Mudadas as circumstancias em o anno 
segllinte, a cifra da receita ha de por força ser 
menor, e em lugar de augmenlo póde apparece r 
uma grande diminuiçao na renda. Nós nao 
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1H6 SESSÃO EM 111 DE SETEMBRO DE 1839 

sabemos ainda bem, senhores, o quanto rende 
cada um artie:o de nossa renda dentro de um 
~nno ; o no~so syslema de gere11cia e coula
bil idade annual não é proprio para nos offerecér · 
dados Ses!;Uros a respeito da renda e de!õpcza. Eu 
indico este defeito na nossa contabilidade, sem 
com tudo atrever- me a afümçar á camara qne 
seja pos:iivel já adoptar a contabilidade de exer
cicio, po1·que se em uma parte do estado podem 
haver pessoas capazes de dar execuçao a um 
regulamento organisado segundo este systema, 
no restante do imperio n::i.o as ha certa111ente, 
e em grandes embat'aços se achará o ministro 
que c1uízer eslabe!Pcer irnmediatamente urna 
coniabiiidade st-·gundo esle sysiema. E' mister 
que primeiro no tlwso11 ro central se preparem 
os executores delle. Portanto, fação-se quantos 
argumentos se -quizer fazt'i' sobre o produclu das 
nossas rendas, sempre lenho muito 1·eceio de 
me servir dos dados de que se servio 11 

commissno, porque vejo 1111c ht\ defeitos no 
estado actual das cousa~, e que podt•111 rcpm1-
tinamenle occor1·e1· casos que de 11111 1111110 pnru 
outro lrugllo um desmcrtlido l,11·111111 a lodoli os 
culculos. Eu nllo Íll\~O cem;11rn ú~ rcp111·liçl\eH, 
porque os dados que lcruoH 1-no lill10H da g1:11•1wi11 
nnn11ul q,w 11dt111lmt!11lo l1:111<rn; Hnn o rn1>11dl11do 
dll cu11tuliiliclude C! W'l't•11t:i11 u11111111l q111• ucl1111!
menle t•slú 11 111 pt 11lírn e11ll'IJ 11ú~. C111110 o tiy,;I.C.'11m 

d(.• contuliilidud,J 01·11 i,t1g1111l0 tu111 tlul'oilrn,, 
defeituosos dtJ Vtllll Kl'I' IIPt'.llHHI\ l'Íu 111011 to oi!! 
calculos q110 1mhru ello Ht' lrnscno. 

Quunto ú crençno th, i111p0Htoi:; na loi do 
or~:11mt•11lo, na vc1·dudu uno vou 111uilo pnrn t.!Ala 
opinino; rn118 omflm, ai;t-111111,u l1•111 praticudo. Eu 
assento que os i111poslm1 tlevino ser discutidos 
em lei separudu, spmJo depois conle111pla<los 
ua lei de finanças, laes como forno creados; 
como tambern assenlavél qne, talvez por 
brevidade de lernpo, para as novas lei::- de 
finanças podia a assembléa geral servir.-se das 
leis anteriores, fazendo apenas as alterações nos 
artigos em que fosse preciso em cada um anno. 

Creio que no que tenho dito tenho respondido 
ás interpellações que me for.ao feitas ; ~e me 
escap~u alguma cousa, espero que se me 
indique, porque estou prompto para responder. 

Vem á mesa a seg1linle emenda: 

,, Para substituir o artigo 2º.-Cada alambique 
pagará de cincoenta a cem mil réis, segundo sua 
Jotaçao, a qual será fixada pelo governo, feilos 
os exames, e averiguações devi<las. 

« Paço da camara, 14 de Setembro de. 1889. 
- Móntezuinq. » 

E' apoiada. 

O·Sr. Maoiel Monteiro: - Sr. presidente, 
eu neio feria duvida de votar pelo artigo additivo 
proposto pela illustre commissão de orçamento, 
visto que nenhum arredamento tenho ao 
principio de favorecer e acoroçoar a industria do 
paiz, quando por ventura se vcrificão certas e 

determina<las ci rf'il mstancias; isto é, quando 
jtdgo ~ bso!!da1n1·1!!t: nPctssario n1odificar os 
priucipi,,~, altús uwi, ::.os, da moderna economia 
pulilica: L: niesmo ad:,ptar as regras do systerna 
prohibitivn: e eI1terid11 mesmo aue. em al!!11m!ls: 
bypotheses, a leg1shl 11ra do Br~ziÍ -d-~v-~~á,··;~ 
attenç:10 ao desenvolvimento da nossa riqueza 
puhlicc1 1 estabelPcer excepções aos princinios 
geraes a que me nfiro. M.1s,- senhores; para ·que 
tal caso se vel'ifirp1e, eu julgo indiEpensavel que. 
o corpo lt'gislativo proceda a um madL1ro exame, 
e tenha diante dos olhos dados e docume11tos de 
uma veracidade índubitavel. Ora, eu na.o posso 
deixar de marnvillrar-me de ver que a illustre 
commíss1lo que propõe a innovaçao ern questao 
nenhum esclarecimento estatistic11 tenha 
mini::;trado á casa 1 l~n enl('ndo, S<'til101·es, que, 
para que esia augusta camara possa voia1· com 
~onscíenciu e i11ldro conliecimento de causa, 
mister se faz estabelecei' um maduro exame 
sobre esle ponlo, e um tal l!Xume só podcl'ia ter 
lugar ii vista de t'fHlos dadDs l111e a illuslre 
cr1111misM\o ntlo se digno11 co1dl.i1'•nos 1 como, por 
exe111plD: q1111I a q11nntid11th~ 11pp1·oxi111adu do 
ehn faliric•ado 110 puir.; q11rd a quantidade do 
cl111 1•r1t1·1111~eiro i1npo!'lado; qual 11 t'cloçno do 
co11HU1I1(J de 11111 e d,r 0Iilro; fllllle!i os preços no 
llllH'1!11do chi 11111hoH ; u l-lohretudo q1111es os 
r1wiott u propor\10m1 1•11lr1: nós tfossa nascente 
c11ll11rn. 

l1'irrn11tl1\ e II t taes lmses, tu I vei a camara 
p11deH1:1u tomu1· 11 t!slo t·ei:;peito t1mn tn€dida 
rnd111111l o 11mvui tmm : l'III lodo o caso resolve 1· 

ll\o i111pol'l1111lc queslllo som avc1·ig11uçao de taes 
factos, li pl'occder u esmo, e Ja1· 11 m funesto 
exemplo de prel'ipita~'.llO e leveza. Senhores, 
quando nos parl11menlos das nações cultas se 
pretende alterar o systerna das imposições e as 
tarifas das alfandegas, nunca se procede de tal 
g11iza, nem ta.o pouco se prornulg,1 acto que na.o 
seja o resnltadc, de um e~arne aprofundado 
sobre conhecimentos estatislicos da maior ex
actidao; nern nunca se verá adoptar urna medida 
qualquer a tal respeito sem proceder uma dís
cussao mui madura, e que ordinal'iamente dura 
muitos annos. Porque raião pois, senhores, 
havemos nós abandonar taes exemplos, e sem 
que tenhamos estudado a materia em todas as 
suas 1·elações, havernrJS de pergravar um objecto 
·de gera] consumo? Po1· ventura existem na casa 
algumas representações dos µlantadôres de cliá, 
impetrando tal providencia como indispensavel 
ao desenvolvimento da sua cultura? Por ventura 
já se demonstron que e2te genero de cultura 
na.o poderá medrar sem este poderoso incentivo? 
E' notavel porém que aquelles mesmos senhores 
que têm pretendido dar por demonstrados· taes 
factos(quealiás não são exactos) sejl\o os mesmos 
qne recoaheçao que a planta do chá nasce e 
medra em todos os torrões do Brazil ! Pois se é 
verdade que as nossas terras sAo maravilhosa
mente proprias para o chá, como sustentar que 
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esta cultura tornar-!;e-ha imoossivel sem o 
augmenf.o proposto ? Senhores,'o chá 4ue nos é 
offel'ecido da Asia vem sobt·ecarregado de 
muitas despezas; os fretes e os transportes sao 
mui elevados, visto que nenhum cornmercío 
directo existe entre o Brazil e a Asia ; e 
emquanlo elle nos fôr transportado em vasos 
americanos, inglezes ou hollandezes, e por via 
de um commercio de circuito, que é sempre 
dispendioso, podemos ter a certeza de que o·; 
uctuaes direito.; sobre ehá àe 30 por cento não 
de~lruiráõ a conc11rrencia do ehá brazileil'O nos 
nossos mercados; ao menos os lavradores do 
nosso chá nfio se queixarào ainda; e ante;; S(: 

me affirma que, depois do accrescimo estabe
lecido lla taxa. ({o chá irn.pcntado, nenhum 
progres~o sensive! tern havido etn se:ne!hnnte 
cultut'a, donde se infere que a verdadeira ruz:\o 
do demorado progresso de tal industl'ia é sem 
duvida 011tt:a, por exemplo, falta de caµitaes e 

. outl'os obstaculos proprios das industrias nas
centes em nosso paiz. 

Pdo que respeita ao augmento que nlgnns 
seuliot·ci"I enxeq;ao nC:!sla iunova(;ilo, eu declaro 
que muito ptlllCtl e,-peranç:1 r111ll'O a tal l'l'Hpeíto. 
Eu entro gmudemente em duvida se por ventura, 
elevam.lo-se a 50 por t:e11lo o cons11mo do cliá 
imporludo, nau sc1·t'l t'Slorvado e 1Bes1110 
dimínuirio; e utlla vei dad.1 tal liyµothcse, nlto 
sei St} se p6de contar com o rwcres1:irnn 1\.is 
rendas. Senhores, o efíeito natural dt1 uma fol'lc 
in1posiçao é restringir e d1:bililar o cons111110; e 
por is,o nem sernpt·e é possivcl cHlL:ular com 
taes augmentos, e e esta a r;1;,.l)o por q1·ie diz1!111 
os economistas que nem sempre 2 e 2 fa1.e111 4. 
Demais, eu julgo que, q11antlo se lrala de tributar 
a poµ1ilaçao, cfove-se p rneeder com 11111 i to tr11 to 
e cín:11mspecc;ão: é preeíso, senllnrcs, etn tal easo 
considerar senq.Jt'e os inleresses da sociedade ; 
é pl'eciso que se nllo pet·ca. de vista 11111 principio 
<le justiçu, e ven1 a ser: não se deve pmmover 
os_ interesses de uma pequena clas,;;e em detri
mento du população inteira, que é consumidora. 
Ao menos, para que tal nrnxima po;;sr1 ser 
justificadamente violada, mister se foz qne os 
mais eolidos calculos vt•11l1:l•J revelar urna 
vantagem intonltstavelt11t•1de para o futuro da 
mesma sociedade. Or.,, tal:'" i:alcttlos nem forão 
apreseulatlos, e nem :;e1·:·io. po1·qt1l' .i íllt1stre 
comrnissao se não rnunio dns esc:lar1·ci nentos 
neces:ml'ios e dadoH posi11v1,s em q11e st- elle::; 
assent:10, p..tra serem ve,·dadcil'ament,;J solidas e 
dignos de confiança. 

Eu conheço, senhores, o estado defkienle das 
nossas rendus em proporção das tlespez.,s do 
imperio; mas entendo que gt·ave incouveuicnle 
haveria em tocar nas nossas tarifas para 
fazer-lhes alterações parciaes e isoladas subre 
um ou outro ponto. Creio que a occasião de se 
ellas reformarem com liberdade e extensão na.o 
está mui lonae; chegada ella, applique o corpo 
lesislativo todas as suas diligencias para 

emendar os erros aue se ohservno nas nossas 
imposições. senhore~, o tratado celebra.d~ ~-~l-r~ ~ 
Brnzil e a Gr11-BrE:lanha deve acabar em 1842; 
é 1wssa épüca, segundo rneu entende!', que 
devemos reformar ·as nossas tarifas; é en-Ul.o 
qne convirá adoptar um novo systern~, modi
ficando-as em sua totalidade; é enUl.o que 
convirá guardar a-s taxas segnnrlo a natureza 
do genero, prescrevendo o vicioso melhodo até 
aqui seguido de tri~utar unifonnemenle do 
mesmo moào, tanto os generos de primeira 
necessidade como us ohjectos de hixD, tanto as 
mercadorias de facil contrab:rndo como os 
generos vvlumosos, etc. Nessl1 época sim, 
senhores, nos será licito rnodeL~r nossas tarifas 
peh.\ \~gi.,,iação dos Gulros pai·ies, e seguirmos 
u1n novo sy:,te1na, pelo qual as nossas taxas de 
imporbyào oscille1n enll·e 10 ~ 60, por exemplo, 
conforme a nature7.a do genero, e para lul tempo 
devemos tambeffl reservar a consideraçno dos 
grandes interesses da nossa industria e agricul
lmx. 

De acr.onlo eom este,; pri11cipios 1 e11 nno posso 
<leixllr de eslranhar a rnacwira porq1H? a 
transada aJrn:11íslr,H,:to pro1:eden 11a t!Xec11<;n.o 
tio artig1) d,1 lt!i do or~'.a/lll!1tlo em vig,1r,. qn(: 
u11tori:;011 o i;ov1:r110 a alter:1r as 11nss,1s tarifas 1 

e a e:-.le re.--peito seja·111e fll:rn1i1tido diier q11e o 
fi:n dt! tal di1sp11sic;nll 11rto (ili devidn1111!t1lc 
compre\11.:111\i,lo, P, 111wir,11111!11\e c1mq>1·e le111brnr 
que a i·iída(ivi\ solwc i111p1i,;(os, p1irtem:e11do 
privaliV;J!J11'llll! Íl esta :llli;USla Calílal'll, lll'lll m;ta 
11 111!111 11 !5t!t1ado a µodillo delegar· 110 gc1v1•n10, e 
q11e o q11e se li11ha. ,.:111 vista 1111i1:il1t1e11lt~ c1·a 
ar111ar u gover110 ue 11m meio 11t•cessario para 
l!1npreg:1L' re1H1!salías conlrn Portugal, q11e, 
viola11úu o lr,d ado d,• 29 de Agn::.lo de 1825, 
tax.011 eurn BO, 40, e rnesmo 300 por cento 
alg1111s generns de pr1Hh1C\:ào braiileira; e e isso 
mesmo o q11e expressamente se declaril no 
al'tigo eilado rpiaudo diz:- afim de reslabeleccr 
a reciproeidade. 

Ora, o em::ilo da represalia é a cesstição dos 
seus effeitos, quando se faz justiça ás reclarnações 
da parte lesad,11 ou seja pela transgressão dos 
príucípio:s do direito das gentes, ou Sl•ja pela 
violaç:\o de um tratado ou convenção; e nqui 
cumpre _observar que quando mesmo lal 
allet'ação fo:sse legitima, ella deixat·á dt: exislil' 
logo q11e o governo de S. M. Fidelis:;irna, mais 
atlento aos seus proµtim; inll!t'l!S.iics1 e mais 
respeitador dos dir'eitos do imperio, descer da11 
suus prelc11çaes e allcrnr suas tarífos, l'eduiin· 
do as µara com o Bcazil aos lermo~ do lrat:ido 
indicado. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Esta não é a 
questào. • 

O Sa. MACIEL MoNTEJRO: - Sr. presidente, eu 
creio que estou na que;;_tão, e nem pertenço ao 
nuinero daquelles que pelas suas divagações 
abusa.o da beoevola atte:nçao dos seus coHegas, 
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e mesmo me maravilho de que ainda ha pouco 
nenlrnma observacão se fizesse ao nobre deou
tado, que, fallando' na rnateria, disconeu sobre 
a origem das associações civis e politícas, etc. 
Continuando pois, accrescentarei que, se por 
venlnra me fôra licilo esperar algum Cl)nside
ravel allgmento de renda da. medida empreO'ada 
pela administração traosacta ácerca dos ví~hos 
e mais generos de producção brazíleira, de bom 
grado eu esqueceria a preledção dos princípios 
que deverilio regular esta materia. Mas estou 
profundamente convencido de que _taes espe· 
ranças são fallazes e chímericas, desde que se 
estabeleceu um monopolio a favor de algumas 
nações, a q11em é permittido, pelos tratados, 
trnnspo1·lar d e Portugal ta es generos em seus 
navios pagando os direi\os de 15 por cento, 
favor este 14ue 1 uma ve:< conéedido, se tornará 
extensivo a Gra-Bretanha, como é expresso no 
hatado. 

Por todas estas razões, senhores, eu quero que 
sejamos mui circum~pectos em rnateria de 
tarifas, e que não demos um passo que não 
seja o resultado de um profundo exame, e nllo 
seja marcado com o sellrJ da prudencia e da 
sabedoria. Uma vez concluído o termo estipulado 
no tratado celebrado com a Inglaterra; e com
pletamente desagríl!Joados e livres, alteremos as 
nossas tarifas cm fórma de systema, e não 
irregular e confusamente ; e chegada que seja 
essa época, veremos as nossas reudas crescerem 
como p::ir encanto, e com ellas crescerem 
tambem as faculdades financiaes da naçao, a 
quem seguramente não €erá difficil, uma vez 
que se mantenhno a ordem publica € as ins· 
tituições do paiz1 occorrer sem gravame e 
detrimento da póplllaçào ás necessidadas pu
blicas, ainda quando consideraveis seJrto: voto 
pois contra o artigo, ernquanto a commíssão 
nao me iHnminar e convencer. 

O Sr. Carneiro da Cunha.~ - Eu não pre
tendia fallar mais sobre a maleria ; mas como 
o nobre deputado que acaba de fallar pedio 
que se lhe demonslrnsse como) augmentando-se 
os direitos de importação no chá e:;Lrangeiro, 
pl'omoviamos a culturn do chá bt·ãzileiro, força 
é dizer alguma cousa.· · 

P11l'n o nolm~ <lepulndo convencer-se de que 
o Uii~111ento dos ctiruilos de irnportn1;no no chá 
l·slra11H1•im devn cnnconN parn a11inrn1· t\ 1:11!
lura di:sln gmw1·0 110 Bi·azil, haFill~ cmnp11rlH' o 
preço dn mno de ohra u1111i t'.Dlll o p1·1·\'.ll d1L u1!\n 
do ohra na AHin. O faht'fco do t!l11í 110 l.fr11zil ó 
feito por escravos q1rn hnjH cut,ilrt.o muito 11i·
nlidro, cm conseq1wnci11 dn nb•ilirr~o do lr11fko, 
e 411e poucos homens livres ha que se q1wrei11 
dai· a este trabalho: na Asi11 acontece pelo co11· 
trario : am a mão de obra é em extremo barnta, 
\,avendo até uma certa associação de homens 
que se s11slenUto de vegetaes, legumes e. frutas, 
que não comem peixe nem carne, e que se 
alimentão com um vintem de arroz por dia. 

O nobre deputado faJJou nos direitos de im
portação dos vinhos e bebida~ espirituosas; ní\o 
sei como os portuguezes tanto se admirára.o 
por que se e!evára.o estes direitos a 50 pm cento, 
quando elles têm augmentado extraordinaria· 
mente os direitos de imporlaçao nos generos do 
Brazil, el~vando os direitos sobre as nossas 
aguardentes a 200 por cento, com o fim de 
proteger as fabricas que quet·em estabelecer na 
Africa. E á vista deste procedimento, porque 
razM na.o elevariamos a 50 por cento os di
reitos sobre os vinhos e bebidas espirituosas? 
Senhores, em todas as nações os direitos de 
importaçll.o sobre estes generos sno muito ele
vados: na Ingbterra, por exemplo, só póde 
beber vinho quem é muito rico: assim sej<:1. no 
Brazi\: quem qnizer beber vinho, quem quh.er 
tomar chá, pague. 

NM sou muito versado na sciencia econo
mica, mas considero que um dos meios de pro
mover um ramo de industria nacional é atig
mentar os direitos de importaçn.o no producto 
de uma semelhante industria estrangeira, para 
que o genero do pair. possa concorrer com van
tagem no mercado. Nao sM ta.o pequenos os 
prejuízos que nos iêm resultado das tratados: 
em uma nação nova, como a nossa, que prin
cipia, não póde haver recíprocidade com nações 
industriosas e ha muito civills;:idas; o resultado 
tem sido, verbi grnt-ia, em Per11am bnco, ser u rn 
dono de uma fabrica de tecer algodl\O, obdgado 
a focltal·a porque os inglezes introduzirãO uma 
ta.o exlraordinaria quantitfade desta mercadoria, 
que a fabric,,l ficou parada. Eu espern que os 
Srs. ministros ou seus s.uccessores, logo que se 
acabar o tratado com a lnglaterr:;t, far,>ao o ne· 
cessado aviso praticando assim a respeito das 
mais nações, á 111editla que se f1,rem acabando 
as épc,cas que estes tratados têm de durar. En 
estimei muito que passasse a ·autorisaçào dada 
ao governo para elevar os direitos sobre os 
vinhos, e muito estimei tambem que felizmente 
nau passasse o tratado com Pol'lugal, cuja causa 
o nobre deputado parece que advogou muito. 
Se eu aqui estivesse, eu daria tarnhem o meu 
voto r.onlra o tratado. Não digo que quem o 
fez 1~ão tivesse em vista o bem do Brazil,. mas 
sei que outros com muitos conhecimentos vo~ 
tá1·ao contra elle. 

O Sr. Andrada. 'Ma.chado :- Sr. presidente, 
esta q11cl'lll\o ILHll sido vcntih\dll fóra da ordem : 
o q11c ctilá u111 tli:,;c11sB1to 1,ómenle é Sl! devemos 
011 11no it11~111(,11tar na ,füdlns de iinpol'lnçnci, 
s11\mi o 1·111\ m1\rn11~nir11 : 1111ll'llla11ln ll'II\OIMiC do 
din-ilw, d1! vi11!1n~ 1! do ohi;11rv,1c,•1i111o11111l11'11 11 ,.,,. 

1:,·ila q111• ,i;'1 niln d1•v1,1 11•1' IIH\Íli l11µ;;11• 1 vi-110 ,,1-11111' 

V<iLulo " arl. l" ; 11,,1,, lt111d11•1iU l'i•itu itilu, it du 
n-.h;t1:Jr q11t~ t'U larn\11)111 1\ivng1111 1\ln pmwu. U\1• 

claro fram:arnenlc 4,1e se cu fór·u minisll'll, 11t\O 
diria a minha opi11i:10 :;ubre o mo1\o ponp10 
convém que a c,•.inara trate de estabelecer 
novos impostos, ou modificar, ou eievar os exi~-
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tentes ; isto é, se disto deve tratar-se em uma 
lei especial, e nno na lei do orçamento : creio 
que o nobre ministro deve limitar-se a dar in-

. formações sobre os objectos para cuja discussão 
foi convidado, e sua opinião sobre matel'ias ad
ministrativas; mas offerecer suas idéas sobre 
methodologia, não julgo proprio ; nós somos 
mais aptos do que elle em semelhante assumpto. 
Entretanto desculpo o Sr. ministro, porque o 
chamárão ; mas se félra eu, não responderia 
sobre interpellaça.o que não dissesse respeito á 
materia em discussão. · 

E~ verdade que o syslema de economia 
sempre é de desejar, mas _n!io póde ser duvida 
encher um abysmo que se quer logo tapar, se o 
effeito é lento. Direi tambem a respeito do pa
rallelo entre o nobre ex-ministro e o actual Sr. 
ministL·o. Nao gosto muito· de ser lisongeado e 
se o nobre ex-ministro lisongeou fóra da ver
dade,· attendo mais . á verdade dura, embora 
dura seja : veremos quando discutirmos o cre-

. dilo pedido quem tem razão, se aquelle que 
julgava que estavamos em um leito de rosas, se 
aque\le que teve a oora~em de nos. vir dizer a 
verdade núa e crúa. 

Uma opiniao do Sr. ministro é que não 
adapto, e vem a ser1-que é melhor orçar a re
ceita em menos do que em mais. Isto é fora da 
ordem. 

Se não ha sobra, mas falta, o Sr. mini.stro 
póde vir pedir dinheiro á casa ; mas se tiver di
nheiro de mais, é.grnnde o risco do disperdicio 
a tentaçãO de abusar, e desta tentação eu o 
quero livrar. 

Conheço que as bases da commissno são 
vagas, a serie é mais limitada para tira1·-se um 
meio proporcional que se approx.ime á verdade ; 
demais, n'um anno figurão rendas dos annos 
preteritos, e vari110, accrescendo igualmenle fi
carem por ari-~cadar rendas que devino ser ar
recadadas. Com todos estes motivos de inex
actidão pouca confiança nos podem merecei· as 
bases; mas como é preciso ter algumas, forçoso 
é admittir as da commíssão na falta . de outras 
preferi veis. 

Agora entrarei na questão. Trata-se de elevar 
o direito sobre o chá estrangefro de 30 a 50 por' 
cento; convém fazel-o? Cuido que sim, porque 
primeiramente existe um deficit que se deve 
encher. Mas pergunto : conseguiremos aug
mentar a renda com esta medida? Diz o nobre 
deputado que nllo, por1111e o contmbando ct·es
c1.m\, e poL· consequcnciu ~sta renda diminuirri. 
O 11ob1·c depulndo co11sHli!ra o conh·abando 
deste genero mnilo facil ; nn.o Higo u sun opi
nillo : cm um ou ouh·o caso tle ubjcclos uc 
muito valor, póde haver conll•i1ba11do, mas nn.o 
em chá, que vem 01•dinariumculc cm caixas tlc 
arroba e muis1 e semelhantes volumes nno sno 
Caceis de pll.Ss~r por conlral,ando. De!uais, na.o 
sei se o lucro é tnl que tente. A medida produ-

To1rn lll 

zirá outro bem, qt-Íe é animar a producção do 
chá. brazileiro. 

Reconheço que nã:o se deve sacrificar o bem 
dos consumidores, que é a nação quasi toda, 
para favorecer uma só classe, a dos produ, 
ctores; mas isto se dá quando a classe dos con
sumidores abrange a maior parte dos cidada.os ; 
isto porém não acontece no Bra.zil, onde o chá 
tem muito pouco uso, porque na minha pro
víncia, por exemplo, ainda se costuma almoçar 
lombo de porco, com o que_ ficno muito gordos. 

O chá brazileiro não tem podido até agora ri -
valisar com o chá esti·angeiro, o qual não chega 
aqui mais caro, como pareceu ao nobre dcpu-

. tado ; a mão d1obra na Asia é tito barata, que 
mesmo artigos de grande vqlume, como o as. 
sucar, de Batavia se tr:ansporta com beneficio 
para o Brazil. 

O nobre deputado engana-se quando suppõe 
que se o chá viesse nos nossos navios, pagaria 
menos frete: eu digo o contrário, porque não 
podemos rivalisar em navegação com nações 
mais adiantadas. 

Disse o nobre deputado que com os 30 por 
cento estabelecidos na importaç1.to, longe de ter 
crescido a cultura do chá brazileiro, tem dimi
nuido ; não é assim; a pt·oducça.o ainda é pe
quena no Brazil : em S. Pau lo produz apenas 
300 arrobas, em Minas principia, na Bahia ha 
um experimento no jardim botanico. Na Lagôa 
do Rodl·igo de Freitas lambem havia esta plan· 
tação, mas desappareceu, como desappareceu 
tudo que é cultura no jardim chamado bota
nico, que nunca o foi na sua vida : mas ao 
menos tinha planlas exoticas, e hoje até isto 
tem pet·di<lo, porque gostamos muito tle bonitos, 
e pouco do que é util. Porém1 pouco como é 
ainda o chá que produzimos, é sempre em 
nrnio1· qn;ltllidnde e.lo que antes dos 1.lii'eitos pro
leclorcs sobl·e o clitL e:;lraugeiro. S1·. prcsiuente, 
a verdade é ,1ue o citá brmr.ileiro ninda não púde 
concorrer com o da Clii11a. Elle dalii vindo 
ve111lc-se em regm a 1.$200, e o nusso chá pau
lista não se póde sustentar, não dando 1$600 
por arratel. Assim o ouvi unii'ormemenle dos 
maiores productores de chá de minha. pro
vincia, como o coronel Anastacio, 1!,e1·reíra, 
Aroches, Sr. Feijó, o major Luz e outros ; mas 
ainda é pouca cousa: cumpre, portanto, animar 
a cullm·a pat·a que possamos ter chá para o con
sumo, e mesmo para a exportação. 

Reconheço que os senhores da commissão não 
forão muito libemes cornnosco, e não nos derão 
muitos dttdos pelos quaes possamos dirigir-nos; 
mu~ neste caso não sei que dados poderillo 
ap,·esenlat·, porque clles mesmos pouco co· 
nhecern u producçno do chá no Brazil, e aliás 
sabirto que era preciso augmentar a renda, e 
escolhei· um artigo sobre que podião impôr sem 
perigo de feri1·em as necessidades do pobre que 
no Bt·azil pouco chá consome, salvo se quizermos 
julgar as provincias pela capital. Aqui sem du-

22 
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vida este artigo lem-se tornado de necessidade, 
n~o só das classes ricas e medias, mas alé da 
plebe; porém nas provincias ó artigo de bxo, 
e o imposto que sobre elle assenta nl'.!.o vai 
fel'Ír o pobre, como já disse. Voto portanto pelo 
art. 2º. ~ · · · · 

O Sr. Souza. Martins !-Posto reconheça que 
nM é muit!) seguro que a disposiç!!o do artigo 
apresente em resultado consideravel augmento 
na receita, porque não ha duvida que o chá é 
suieito a contrabando, voto oe]o artiirn ooraue 
te~1 porfim augmentár a r'enda e ~ni~11ar~ a 
producçllo deste genero no imperio. 

. A.ltegou-se aqui que não lia via. tladcs para 
calcular a producção do chá no imperio e o 
importado do estrangeiro, Se qnízermos guiar
noc; pPln.:: rlírP.Ítn;:; :.rrPf':d::irlnc; n~c; alfan<lPg::is:; 

podemos fazer pouco mais o menos o cafonlo 
do chá f!Slrangeiro importado no Brazil. O go
verno calculou os direitos de importaçao deste 
geneto em 45 contos. Estes direitos srto 35 por 
cento, islo é, 30 por cento do imposto, 3 1/2 
por cento do expediente, e 1 1/2 por cento de 
armazenagem : ora, dizendo a commissão que 
os direitos de in1portaçào, sobre o chá impor
tado ficão elevados a 50 por cento, devo en
tender qne, passando o fll'tigo como está, fical'á 
o chá pagando 55 por cento. 

Tenho a fazer breves observa.ções sobre o que 
disse o Sr. ministro da fazenda. 

Disse S. Ex. que não estimava a renda do 
impeda em mais do que o orçamento apresen
tado pelo thesouro1 e que, s·e fôra elle que o tí
vesse organísado, orçaria a renda em menos. 
Na.o acho razoavel esta maneira de proceder ; 
entendo que os Srs. ministros da faz~nda 1 

quando se apreseni.1!.o na camara, devem pro
ceder com toda a franqueza e verdade, expondo 
as cousas segundo a sua convici;ão : parece-me 
que a pratica de apresentar orçamentos calcu
landd a renda abaixo do que pode produzir e 
as despezas com exageração, .não é razoc1vel, 
»l'lo é consentanea com os interesses nacio
naes, 

Pelos conhecimentos e pratica que tenho ad
flllirido sohrc n muteria durante tres vezes qut 
tenho Lido n honra de ser eleito pal'a rnernbl'o 
da comrnis:dlo do ot•ç,11ncnlo, e pelo exame dos 
ba]nnços nprescntudos pe!lo lhed<iuro, ct·cio que 
a receita no.o se póJe 1vll\liu.t· om menos dn quo 
foi avaliada pela commissno, isto ó, Ulll I n,noo 
contos; ora, já se vê que <lo 14 u HJ,600 coutos 
vai urna differença muito gmndc, 

Não ouvi refutar o parecer da conunisst\o tia 
uma maneira concludente: creio que o Sr. mi· 
nistro se enganou quando combateu o parecer 
da c.ommissão. Elle disse que a commissao 
tinha calculado a receita pelo termo médio do 
producto dos impostos nos 8 ultimas annos fi. 
nanceiros, sem ter attenção a que as rendas 
provenientes dos novos impostos tínhão pro-

dnzido um accrescirno> e que, calculando a 
commíssa.o ('t,m P.!'.te accl'escimo de renda 
para achar o lermo rnédío do progresso da 
producçllo, se servio de uma base menos 
exacta. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA : - Eu disse que 
a commissão calculou :::obre o rota} da receita de 
cada un1 nnno, en1 que se inclue o accrescitno 
da renda provenienfe de noyos impostos. 

O SR. SouzA MARTINS : - Eu entendo que o 
raciocinio de S. Ex:. não é exacto, nem é bas
tante forte para combafer o parecer da com
míssão. A commissí'.l.o no seu relatorio, qne eu 
julgo fazer .. lhe honra, porque mostra muita ap ... 
plicação e traba!ho sobre os negocios do the
souro, faz suas reflexões sómente sobre os di
reitos de :I 5 por cento, e nota que no espaço de 
seis an nos consecuti ,•os o prod ucto destes di
reitos tem crescido 6 por cento por anno. Eu 
desejaria que S. Ex. mostrnsse a falsidade 
destes catculos. A commissão calculou corn 
outl'o accrescimo sobre a cobrança da divida 
aetiva, e mostrou que nos lres annos u1timos 
tinha subido .mais de J ,000 · contos, e que era 
orçatia em 500 contos. Orn 1 se os orçamentos 
se devem fazer á vista dos balanços anteriores, 
e se nos tres ultimas a cobrança da divida 
activa tem produzido mais de 1,000 contos, 
para que orçar esta cobrança na metade ? E' 
sem duvida pouco razoavel. Ora, a commissM 
calculou unicamente com estes dous accrescimos 
justificados pela receita arrecadada nos annos 
passados, e portanto entendo que o calculo da 
cornmissão é sem duvida mais approximado á 
exaclidão do que o apresentado pelo thesouro. 
Accresce que consta dos balancetes recebidos 
no thesouro, que a receita geral do imperio no 
anno financeiro '.lllimo ni'ío é menos de 15,000 
contos. E se no anno financeiro passado subio 
a receita a 15,000 contos, porque ha dç ser 
inferior de 1,000 contos no anno financeiro de 
1840 - 1841 ? Nao acho razão para se suppôr 
semelhante diminuição nas nossas rendas pu
blicas. 

O Sr. ministro calcula por um lado muito 
diminuta receita, e por outro lado não calcula 
tão acanhadamente a despeza, e. vem nos pedir 
um credito de 9 mil contos, que não supponho ser 
o deficit que actnalmente soffre o paiz. Parece 
c1ne o governo deve proceder para com as 
cnmaras com todn u verdade o sinceridade, 
11pret1ont1111do o tfofü:il real u os rcm11·sos, a 
Vtiniutloiru. 1·ont.1itl\ 1io c11t11do ; pm·11 no do 
cnnL1·u,·io 111\o lun\ o norpu lul(ldlntlvu 1tn1ln11 
seguros sobro r1uu 1UhitH1lu 11» 1t11u11 dllllhur11~1f'luij, 

Já aq,d sf.! notou 11110 11 auvumn tinltu pwlhlu 
achar recurso nus oucmu111J,a11 1 111111:, 1pm 11rw 
Jançou ma.o de alguma. Eu nR.o 11ou 11u1il1, p1u·tu 
da opinião do nobre depult1<lo polu pl'Dvinurn du 
S. Paulo, que disse que cm circumslnucias 
ex.traordínarias não era possível admiltir 
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economia ; eu entendo que a. economia é neces
saría e util em todus as circumstancias. Nã lei 
que fixou as despezas para o correnle anno 
financeiro ha verbas que se podem economisar 
ern g1·andissirna extens~o1 comot por exen1plo, a 
amortisação da divida ext~rna, que tem sido 
suspensa até agora, pôde continuar assirn por 
mais um amw, o que nll.o é quantia insigní
ficante : os dinheiros que forão dados na lei 
para obras pnblicas, para construcção de cáes e 
outras obras. podem em E?:rande oarte ser 
economisactoS: e "tambem nã·o ;preseulão quantia 
insignificante. As economias feitas pela com. 
missa.o na lei do presente anno não são para 
desprezar; segundo seus calculos, montão a 
mil contos. Dir-se-ha que o governo não podia 
suspender estas despezas sem ser aulorisado por 
lei ; mas quando veio pedir o credito n:io podia 
propôr algum recurso de economia? Creio que 
isto era da obrigação do governo, e não esperar 
tudo dos emprestimos. O governo deveria 
tambem ter calculado com os fundos existentes 
no paíz, com o producto de apoiices em Londres, 
saldos de thesourarias do imperio, que tudo se 
deve levar em conta quando se tratn de cdcular 
o deficit. 

A' vista destas considerações:, entendo que 
nao é exacto o calculo do Sr. ministro, quando 
orçou a renda em 14 mil contos ele réis. Eu po1· 
minha parte dou plena adhesao ao calculo dn 
commissão, que orçou a receita em 16,ü00 
contos. Estou convencido de que a arrecadaçn.o 
effectiva n~o póde ser inferior ao orçamento 
apresentado pela cornmissão. 

O Sr. Alves :Branco (múii8tto da,fa,zend(l,): 
- Duas palavr1ls direi a respeito do que acaba 
de dizer o nobre membrn da cornmiss1io. 

Reconheço que a commissa.o fo7. nrnilo bons 
serviços e tem tido dedicaçn.o aos negocios <lo 
estado: mas peço ao nobre deputado Cflle 
reconheça tamhem que eu com a maior verdade 
e franqueza apresentei o que entendi que existia, 
e que hei de fazel-o, nno só no presente como 
todas as vezes que fôr necessario : não me 
supponha o nobre deputado menos verdadeiro 
e menos franco do que ~ou, desejo e l)ei de ser. 

Eu não adoplo os calculos da com111issão, 
porque a commíssão os assentou em base que 
não é a minha ; entretanto nao digo que ella 
nflo possa ter razM. Eu assento que a minha 
base é melhor e mais exacta, porque pro
videncia melhor as necessidades do estado ; 
mas não digo que a renda não dê mais alguma 
cousa do que a total que apresenta em resultado 
R bc, i;o que udoptei. 

J~xnminnrci a buse que tomou a commi.ssno 
pim~ 'i\l\l ur\'1U\\\m\u, E\la procurou saber· 

l1rl1111.1iru u 1n•utl111Jlo lotai da renda dentro de 
1rnlm1 11t11111", prnn111•ou o lormo m~dio do 

14111i$111Cmlu }rnvldu 1.lu 11111 pnru outro, o h1·ou por 
uo11ch1tdlo 'f 'Hl u~lo tcr11w mótlio Ol'll n lei do 

progresso da producç/10. Eu digo que para se 
- - l. _ _ 1 • t _ _ , , -· _ ,:11.;uar a ie1 ao progresso aa proaucçao, sao 
poucos os annos ; e que a commissao, em lugar 
de procurar esta lei do progresso, consiuernndo 
o tern10 tt\~d\o do t\ugn1er1to da total receita do 
impel'Ío em tantos annos, aogrnento que nilo é 
filho sómente do expontaneo progresso da pro
ducçno, devel'ia exatninar o producto de caJa 
uma contríbuiçáo, e tirar depois o termo médio 
desse producto em caJa uma destas contl'i
buicõl.'s. o nua\. reunido a todos os onll'os_ e 
tenZlo ~m ~~nsidera1;ão as ci~·~umstancin;- ~Íu~ 
poderião infl1Jír no maior on menot· producto, 
forrnarião o orçamento total. Ha. rendas que 
tendem a dect'escer, e outras a stibir: é necês
sario examina!' as que tendem a decrescer em 
consequencia de actos legislativos, ou cm con
sequencía de outros factos; se as que decrescem 
podem ser snppridas pot· outras que tendem a 
crescer. Cumpria tambem ter em altenção 
algumas circumstancias que poder ião influir 
pata haver accrescimo de rend.1 em um anno, 
sem que pudesse rnzoavelrnenle acreditar-se que 
houvesse o mesmo resultado nos annosseguintes. 
PoL· exemplo, o accrescimo de rendus no a11t10 

~e 1834 -35 e 1835 -36, foi mnito grnnde Bm 
consequencia dos novos rogul11mentos que se 
derão ás alfandegas: m·a, se se lomat· a quota de 
por ce11tos Jeste uugmento parn eJJtrar no calculo 
do termo méuio da lei do prngresso da renda, 
este calculo não póde deixar tie ser fallível, 
porque tem por elemento um accrescimo filho 
de um facto que talvez se nu.o reproduza no 
paiz, ou ao menos na.o se reproduza de pro
ximo. Eis porque eu disse qtie a base da 
cornmissao nrw era boa, e que eu tomaria 
oult·a base Ol'Çando cada uma das imposições, 
tenuo em consideraçuo, por e:i<emplo, a cir
cnmstancia que referi, e outras que nao podem 
reproduzir-se ao menos em breve ten1po, e 
depois procurul'Ía o termo medio do prnducto 
de cada contribuição; e ainda que este termo 
médio desse uma cifra menor do que me po· 
deria dar outro calcula, eu iu.liaeia marchar 
mnis seguro no orçamento, e por consequencia 
no conhecimento antecipado do producto da 
renda no anno futuro. Eu creio que é melhor 
que haja sobras do qt1e deficit. Póde occorrer 
qualquer calamidade· na producção, póde por 
qualquer circumstancia falhar o calculo que se 
linha feito. Verdade é ql1e o nobre deputa.do diz 
que no anno seguinte póde o corpo legislativo 
providenciar a respeito do deficit i mas pergun
tarei av nobl'e deputado se é facil providenciar 
o deficit, e mesmo se é facil demonstral-o no 
anno seguinte immediatamente depois do anno 
financeiro ? Quando se vem a demonstrar é 
depois de \res ou quatro annos, e enlM 
apparece um · deficit muito grande. Eu as· 
sento que este systema nã.o é bom, e que 
é melhor orçar a renda com muita circum· 
specçtto. 
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Disse o nobre deputado que o ministro da 
fazenda não tinha apontado economias a fazer. 
Eu já disse que desejára que se apontasse quaes 
erãO essas economias. O nobl'e deputado apontou 
as obras publicas : enlende elle fIUe se devão 
parar todas as obras publicas? Poderá por ventura 
suspender-se a amortisaçio dos emprestimos? 
Mas eu não posso desejar seme]hantes eco
nomias ruinosas, porque a disposição da lei do 
anno passado tem influido muito na baixa das 
apoiices, que não lên.1 achado tantos compra
dores como era de costume. Eu de.sejo alentar 
o credito publico quanto é possivel, princi
palmente na occasião em que tanto carecemos 
delle. 

O Sr. Montezuma.: -Rogo a V. Ex. que haja 
de mandar-me a emenda substitutiva que mandei 
á mesa. ( E' satisfeito. ) Vou sustentar a minha 
emenda. 

Os nobres oradores que lomárào parte na 
discussão não. se fü:erão cargo de demonstrar 
que o preço do chá estrangeiro no nosso mer
cado é tal que destróe a concurrencia do chá 
brazileiro, para dahi deduzir a necessidade de 
dat' algum favor ao chá brazileiro, nugmentando 
o imposto sobre o estrangeiro. 

O Sa. ANDEI.ADA MACHADO : - Eu o de· 
monstrei. 

O SR. MoNTEZUMA: - Vejo-me portanto n.a 
necessidade de votar contra o artigo additivo. O 
meu nobre amigo deputado pela provincia de 
S. Paulo pretendeu provar que o chá brazileiro 
não podia concorrer com o estrangeiro ; eu 
creio porém que os dados sobre que elle fundou 
a sua · opinião não devem merecer aquella ap
provação necessaria para produzir a convicção i 
e por isso ainda sustento que tudo o que julgo 
essencial para decidir-me a votar pelo art. 2º 
nãO se acha demonstrado. · 

Eu não disse que o chá estrangeiro devesse 
merecer tanto favor como a chá brazileiro, e 
tambem ollo podia sustentar que não deves· . 
semos favor algum ao chá hrazileiro ; eu o que 
disse é que con1'inha guardar o ineio termo, 
para que nem deixassemos de favorecer o chá 
brazileiro, nem exclnissemos o chá estrangeiro 
do nosso mercado. E' por isso q~e pedi que se 
me demonstrasse que o chá brazileiro não podia 
concorrer com o estrangeiro, e pedi tarnbem á 
illustre commissão que mostrasse os do.dos em 
que se fundou para com;iderar a medido. ulil 
debaixo deste ponto de vista, e lambem eonsi
derada como medida fiscal para augrnonlo d11 

renda. Todos os economistas concol'llllo cm que 
o augmento de um imposto no.o nugmenla, ou 
nem sempre augmenta o producto do imposto ; 
um dos nobres oradores que faliou contra o nt
tigo, deputado por Pernambuco. concordou com
migo, e aproveitou-se de uma expressão que 
passa em proverbio, que - em finanças 2 e 2 
nem sempre fazem 4.-A razão é porque o aug· 

mento de um imposto diminua sempre o con
sumo do artigo sobre que recabe , por outros 
termos> - a tendeucia naturar do augmento 
da imposição é diminuir o consumo, -
e por consequencia, diminuindo o imposto 
estabelecido sobre qualquer genero ou merca
doria, augmenta•se o consumo, e por conse
quencia augrnenta-se a quota arrecadada. 

Isto posto, tenho de votar contra o art. 2". 
Eu disse na e.asa que é necessario que em 

geral o governo só cuidasse em proteger, 
po1·que era com este fim unico ,que se tinhão 
creado as associaçõs políticas, e congregado em 
sociedade, e n.llo para que uns tiveesem pro· 
teçcão e outros não. O nobre deputado, contes
tando esta proposição, disse que quando o governo 
promovia, protegia, e que não podia consi· 
derar o caso inverso de que quando o governo 
promove deixe de proteger. Quando o governo 
promove, sem duvida protege : mas a quem ? 
Aos que tirão utilidade dessa acção do governo; 
mas os outros, cajas industrias não receberão 
esse influxo, sobre os quaes nno teve lugar essa· 
acção, não recebem p1·otecção ; e como em 
geral a i ndustría por lal fórma. se acha ligada, 
que, quando urna soiTre, outras muitas vezes 
melhora, em ge.ral a uma 11ao se póde dar mais 
favor sem que se dê desfavor a outra : por 
outros termos7 quando uina industria recebe 
acção favoravel do gove1·no, os capitaes empre
gados nas outras industrias, não podendo obter 
o mesmo fa\Tor na applicação que receberão, vão 
p1·ocurar o geuero de indusb-ia que recebeu o 
favor do governo ; e entilo, como não é sempre 
facil deslocar os capitaes de uma industria para 
os levar a outra sem que muitas vezes appareça 
prejuizo e detrimento para o cidadão indus
trioso, fica. evidente que em ger~l, quando o go
verno promove um genero de industl'ia, deixa 
de proteger outro. 

O Sa. NUNES MACHADO~ - Neste caso a in
dustria que deixa de receber favor é o chá es
trangeiro. 

O SR. MoNTEZUMA :- Se eu tivesse de de
monstrar esta proposição mais extensamente, . 
eu entraria no seu desenvolvimento. Não posso 
porém deixar de responder a urn aparte do 
nobre deputado o Sr. Nunes Machado, que a 
industria que deixa de receber favor é o chá es
trangeiro. Nno é assim : silo todns as mais in
duKlri11s ugricolne do p1&ii: todas ellas h110 de 
rocohcr umn plll'\ll\O do i111lnorwin clOfd'nvoravol, 
111& r11inu 1fa inf11101111iu liavumvttl 11110 rueolmr u 
J(u11oro 111w o ~ovornu v11i prol1,l(III' 1111 111·nmnvur. 
l~h1 nomu o Kov,.11·1w, ,1111111110 prumnv11 u111, 
duhm tio 111·utogtH' oulrn ohJ,mlo 1lu h11lrn,lrl11, 
e pot• contun\nunuh, no.o 1u\du f,,iul•u 11w111 <1uu " 
utilidade pu >lic11 ticJn hum mnnil'tn1lll, 

Tendo mostrado ali rniõcs porque voto flonll•n 
o artigo, vejo•me na necessidade de su1:1tent11r 
em poucas p~lavr~s o artigo additivo, que ofte-
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reci á camara em lugar do art. 2". Diz o rne11 
artigo additívo :-Cada alambique pagará de 50$ 
a 100$ segundo sua lotação, i cp1-al ~será fixada 
pelo governo, feitos os exames e averignações 
devidas. · 

Sr. presidente, eu no.o entrarei na historia 
dos impostos pagos pela aguardente. A camara 
se recorda de que se tem muito declamado 
a favor e confra este imposto. Uns pretendem 
que a aguardente seja completamente sobrecal'· 
regada para chegar talvez ao ponto de não 
poder soffrêr consumo algum ; outros a querem 
favorecer de \nodo que. pelo seu preço possa 
concorrer em todos os metci'.ldos ; outros 
r.1,rinc-.vv\ n mõ~I\. fnt,rv\A ;L...,fn h Nl'1.r.lT'Dr1"t r, ii-Ylnrl 
'JUGlÇlJl V U.4VlV 1.'c;tl.J.Jl.,.71 J.~t.V V_) \.lV.Ç.,ltylLl O. Ul.l}-,'\J"' 

sição de fortes direitos no consumo da aguar
dente no pâiz, e que se allivie este genero 
dos direitos de exportação. Eu conformo-me 
com este pensamento: desejo que a aguardente 
seja () mais possivel sobrecarrega.da de impostos 
quando se trata do consumo no paiz, e que 
se ache cor1.1pleta1nente alliviada1 se fôt· pos
sível, quando se tt'ata da e.xporlnção. E' tanto 
este o meu systema, que nie parece qne 
nlio acabarei .i minh:.i. carreil'a parlamentar 
sem offerecer ao corpo legislattvo um sy::;lenrn 
de receita conc(:hido por tal f'órma que a nossa 
industria se acl1e ubsofniamen(e /iv1·e de di
reitos, e por conseq11eneia habilitada para nos 
mercados estrangeiros concol'rer com os seus 
generos por preços rnais diminutos; e estabe
lecer as imposições de modo que, se nffec{arem 
ainda a produci;M do paí-z, seja por nma tal ma· 
neira qne se tornem completamente insen-
siveis. • 

Foi por esta razao que este anno dirigi ao 
governo algnns rP.querimenlos para p('dir infor
mações sobre objectos que nua rne parecem 
ainda sufficieutemente carregados de impostos, e 
que, se puderem soffrer maior irnposiçrio, daráo 
lugar a que se dê um correspondente allivio 
aos generos do paiz. Isto posto, vamos ver se 
a minha emenda é -favoravel, e consentanea 
com o principio que acabo de expender ; se ell,\ 
faz mal á exportaçílo da agual'dente, ou se só
m~nte sobrecart'ega <l consumo do genero no 
pa1z. 

A aguardente paga actualmente 20 por cento 
de consumo, mas estes 20 por cento não são ar
recadados ; a contribuição é tal, que na.o tem 
sido possivel levar a físcalisaçâo ao ponto de 
evitar o contl'abando, que mesmo avançatei que 
é eseandaloso. Appello para as pessoas encar
Mgadas de semelhante fiscalisaçao e arrreca
daça.o~ para todos os empregados do thesouro, 
appello para o Sr, ministro da corôa, de quem 
espero explicações verbaes a este respeito: peço
lhe qne haja de informar ã camara se o im
posto de 20 por cento da aguardente, pelo qtH: 
rospeitn no consurno, é arrecadado, ou póde ser 
un·ocudndo devidamente i ou se pelo contrario 
oíilâ lno sujeita ao contrabando, que talvez. na.o . . 

se arrecade nern a quade p,,rte do que se deve 
arrecad;H·, s(~ pois este i,11(l(J:.;[ l Jli:lo é ancca
dado, se o conlrnh,1.111io d1~~lc gencro é muito e 
muill) l'adl, é 11\!c:._::ssal'io p1·oe11rar u,n sysiewn 
pelo qual se consiga a nrre1;ndnção na confor
midade ria dísposiyrio da leí. 

Eu affirrno á cainara que não ha talvez paiz 
algum onde a agurrn.!entc pc:1.gue lilo poutos di
reitos de consu1110 ; 20 por cento nãr1 está em 
prnparção com a que deve pagar a agua!'dente 
de eonst11no no nosso paiz; enlendo pot-lanto 
que o systerna não pôde sêr outro sentto levar 
a irnposiçrw ªº" alamhiques directamenle, para 
evitat· o conlr,tbando. Alguma cousa.> Se. pee-
c,;,.10....,f,~ c-.n 1,·\v1 c:-n.h.1 1 ci. i::dn i"'l•"I lt',•~'\l''\n,~ 'í"t\"lC' r.y,a.;r"\ 
~)\n;:.1•\.~, Wl, .t_'Çl.i ..:J\.J'ULV L.:lLU l.l(.I, ..... L"-LJyn, U.IU...J \.,,.l l.-.iV 

que nrrn estamos e,11 circumstancias 1 segundo o 
m1!l\ rí'.lodo de ver, de pod~r adoptar em tudo o 
systemu frnncei. Nem o nesso systema de arre
cadaç:10 está tM hem montado, nem o paiz es
teja prepa1·aclo talvez p,tra achnittir este meio 
adrnínislrntivo, entretanto que a emenda offe.
reee nm meio í'ncil, que nri.o é extraordínaria
menle pe::;ado. Se os :1.obl'eS deputados atten
derf'm á quantia de 50$ e 100$, minimo e 
maximo do imposto, e ·compararem essas quan
tias com aq11ella que produz. um rdan-1biq1.1e de 
menor pot'le, e que pôde prod11zir um n.lam
bique ern grnnde eseala, ver-se-ha que muito 
poucos pol' c:enlo se angmenUlo sobre o producto 
de cada um dos alambique;:;, ao mesmo lempo 
que a arrcendar.:&o, tornando-se facil e pcon1pta, 
deve trazer ao tt1esom·o uma quantia nílo pe
qnerm, capaz de satisfazer aquiJlo que se teve 
em vi::;b quando se propoz a creaç1l.o do novo 
imposlo de qne t.rnla o 2º artigo addilivo. 

Se por um lado a nação interessa na adopção 
do melo pot' mi:n prnposto, por outro lado vejo 
que a nossa it1dustria muito pouco solfre pelo 
que respeita ao cousnrno. (Depois tratarei pelo 
que respeita á ex po1·taçao.) Logo, se por este lado 
n.'lo ha. tambern inconveniente, se a nossa in· 
dustria agricola nada púde soffrer com esta im
posiçao, não acho razão para que não se adopte 
o imposto que proponho. 

Ora, vejamas se a exportaçno deste genero 
póde soffrer alguma cousa com este augmento: 
considero qt1e nno, porque a influencia que póde 
ter a quantia de 50$ a 100$ sobre cada alam
bique é ta.o imperceptivel que nada quasi aug· 
mentará o preço do genero : etle obterá as 
mesmas vantagens no mercado qlle tem obtido 
até hoJe. Os 20 por cento, se fossem bem arre
cadados, é que podião produzir alguma diffe
rença no mercado i mas corno sobre a expor
tação o imposto é apenas de 2 por cento, fica 
evidente que, sommando estes 2 por cento, a 
quota que vai sobrecarregar a exportaçAo nada 
ou quasi nada póde recahír sobre ella. 

Sr. presidente, eu acho a materia tão cla,·a e 
tão util, que não posso escogitar razões com 
que a sustente mais do que tenho feito. 

Concordo com-o Sr. ministro1 quando disse 
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que as bases tomadas para a fixação da receita 
não forão as que poderião levar a commissno ao 
estado de convicção; mas não posso concol'dar 
com S. Ex. a respeito de algumas proposições 
que emittio. S. Ex. quiz graduar o progresso da 
nossa receita segundo se deve grndua1· nos 
paizes já avançados na indusfria: ora, eu creio 
que as nossas circumstancias são muito diversas. 
Na França, na Inglaterra e em outros paizes, 
como esle progresso deve ser muito lento, deve 
o progresso da receita ser gmduado como diz 
S. Ex: ; mas não no Brazil ou oulras nações que 
se achão em nossa siluaçao, onde o progresso <la 
indusll·ia, longe de gual'dar em alguns ramos a 
proporção aríthmetica,muilas vezes excede a pro· 
porçno geometrica ; tal é a fecundidade e gran
deza natural ·deste paiz ! Se assim não fôra, 
creio que S. Ex. na.o poderia de modo nenhum 
demonstrar as razões pot·que apparecem essas 
grandes_ differenças no balanço do anno de 
1836 a 1837, que se distribuio na casa ha tres 
dias. Ahi não appatece progrt>SSO longo, mas 
progresso que se não póde chamar tal. Creio, 
pois, que se póde dizer que o Sr. ministro está 
convicto pelo proprio documento por elle offe
rido á casa. Assim, nllo considerando exactas as 
bases da commissão, todavia não concordatei 
com o Sr. ministro da fazenda. 

Tambem não concorda1·ei com S. Ex. quando 
pretende conside1·ar em prox:ima ruina a casa 
cuja receita anda igualada á despeza. O Sr. mi
nistro levou demasiadamente . longe o syslema 
de comparação entre o que é um estado e o que 
é um11 casa particular. Concordo com S. Ex. 
que uma casa particular que tem para dispender 
sómente tanto quanto importão às despezas, 
quando o productor de sua receita fica impos
sibilitado de continuar a produzir, fica a casa 
fa1lida ; por exernpio, eu vivo do meu trabalho; 
se não tiver peculio guardado e a receita andar 
na razão da despeza, quando me achar enfermo 
necessariamente não poderei viver, porque, nã.o 
podendo luc1·ar, necessariamente deverei estar 
inhabilitado para dispender. E' esta, porém, a 
posição de uma .nação? Póde ter analogia entre 
uma e outra cousa? O Sr. ministro considerou 
a nação um verdadeiro jornaleiro, que, vivendo 
do seu jornal, e na.o dando o jornal para accu· 
mular, quando se acha doenle vai para a casa 
da misericordia ! Eu não concordo com S. Ex., 
porque não acho analogia alguma enlrn cs dous 
obj{!ctos comparados: e não concol'llo por oulra 
razB.01 e é porque é contrat'ia á índole e natureza 
do systema r~presentativo.Nós nno podemos tirnr 
do povo um ceitil para enlhesom·ar : apcnus, 
sómente ternos dit·cito de liral' do povo 
aquillo que · fôl' indispensavel pa1·a dispenclio 
do_ serviço publico. Como, pois, ha de o corpo 
legislativo sobrecarregar o povo de impostos para 
·qu~ o Sr. ministro tenha sobras, para que a 
receita não ande sempre igualada á despeza ? 
Dc~te modo o· aystema L'epresentativo vida a 

ser completamente igualado aos governos ab
solutos, não da nossa época, mas da idade médin, 
quando os soberanos enthesouravão capitncs 
para poderem fazer a guerra aos inimigos. Hoje 
o systema é outro. E' preciso tirar da naçl'lo l!it>· 

mente o que é indispensavel para o serviço 
.publico. Não ha, nem devem hav~t·, porlanlo, 
sobt·as no systema cc::istitucional , se as hou
vesse, eu ::;eria o primeiro a propôr em cada 
um anno a extincça.o de direitos e impostos na 

· ruziio de&sas sobras, para que . nn9 se perceba 
do povo senão o que fôr indispensavel pnt·a o 
sel'viço publico. E' esta a doutrina corrente, e 
admirou-me como o Sr. ministro da corôa, tão 
versado nestas materias, ta.o conslilucional como 
é, e tão amigo do systema financeiro dos Es· 
tados Unidos, como em outras occasioes tive a 
fortuna de ver quando me gloriava de sei· seu 
collega nesta casa ; admira-me, digo, como S. 
Ex. podia sustentar uma proposição desta na
lut•eza. Creio que foi de passagem que S. Ex. · 
apresentou um tal principio, e nl\o duvido mesmo 
que não disse tudo como acabei de dizer ; mas 
do seu systema segue-se o que acabo de referir, 
ou pelo menos, quando não estab(!Jeceu um Ji. 
mile á sua proposição, me autol'isou pura lh'nr 
a conclusão que S. Ex. quer, que nunca n l'e
ceita ·ande a par com a despezu, <1uc hujo. 
sempre sobras, que é o que cor1ltislo e mostrei 
ser contrario á indole e nalurmm do sysloma 
representativo. · 

S. Ex. disse que para algumas pessoas era 
in<lifferente a fixação da receita, e que só se 
importava.o com a fixação da despeza, po1·que 
entendiM que, uma vez fixada a daspezn, lm
veria meios para. ser satisfüita. Ei:;le systema é o 
mesmo a respeito do qual recordei em uma or.
casião o dito de um nobre par de l1,r1111ça 1 o 
marquez de Marbois : D_ep_enson8 t!)Ujo·w·s, 011 
finira par payer. O Sr. m1n1stro não adopto. se
melhimle doutrina ; dou por isso tanto quanto 
posso a S. Ex. o contingente de meus elogios, 
mas se S. Ex. não adopta aquelle systema, 
tambem deve adoptar U?U principio eslabe· 
tecida por mim nesta casil. na occasiM em que 
se começou a discutir o orçamento da despeza. 
Eu disse então que ~e parecia anomalo, irre· 
guiar, o pdncipiar a discussão pela despeza, 
julgando que primeil'o se devia sabei· a receita 

. para saber-se o que se deve dispcnde1•, e que o 
systema opposlo a este cxposlo e utloplndo pol' 
mim, era systema do prodigo, que só se em
but·nça com o que tem u dispunder, sem se em
buracaL' com o c1uc lom pura diripenclcr, Pt1ço 

~ S l"' . . 1 pln·tanlo que . !.X,, 0111 occiuuno c1uo JU gar 
mais opporlunu, c.lcclure se couco1·dn com este 
meu methodo. 

O Sn. M1N1s1·no DA l1\\1.1~N1M fa:t. signlll nc· 
gativo. 

O Sa. MoNTEzu11A : - O St·. minish'o declara 
que .nãq sou ob1·igado a dizer qu~ hn contra· 
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dicção_ em S. Ex. quando rejeita o systema de 
nno olhai• para a receita e só para a despeza, e 
nao quer que primeiro se discuta a receita para 
depois se discutir a despeza. S. Ex. terá a bon
àade de expiicar-se a respeito desta conlradicção 
em occasião opportuna. 

Eu desejêwa que o Sr. ministro me exp1:casse 
lambem, quando o julgar opj)ortuno, o esladú 
em qne está o troco de umas notas de ,50$000. 
Creio, se não me engano, que dl'µois de marcado 
o temp·~~u PCil nuº nc:-f,') c-nhl.1:•n~ri:l\n ,1r.u,;n ~n,• rn;f-a _. _J Ç ç-,.La ;::,U,J.1::,Lll,.ll,4:\'Q.V Ull..''t'JU. ,:.H .. 1 J'L-ILU.J 

havendo no mercado duvida sobre algumas 
destas notas, mandou-se suspendet· o praio, ou 
nao se deu novo, q11e me parece qne se cos
tumava dar, para se ir diminuindo a porcen
tagem estabelecida na lei. Espern que S. Ex.. 
nos dê alf!umas informacôes a resoeito does
tado em que se acha esta 'subslilníçt\~. 

Corno está a hora avançada, e eu tenho ja 
demonstrado o que era mais essencial a respeito 
da minha emenda, e pal'a fundamentar o meu 
voto contra o art. 2º, termino aqui o meu 
discurso. 

O Sr. ministro retira-se com as formalidades 
do costume. 

O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia, 
e levanta a sessào ás 2 horas e meia da tal'de. 

Sessão e1n IG de Seten1bro 

PREE,IDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su.MMARIO. - Expediente. - Regnerinwntos. -
Ordem do dia. - Loten'.as vara a irnum· 
dade do Sacramento. - Orçamento da re· 
ceiía. 

A's 10 horas da manht\ fuz-se a chamada, e 
logo que se reune munero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acla 
da antecedente. 

Faltão com causa pat·licipada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Castro e Síl va, Luii Carlos, Cintra, José 
Gonçalves Martins, Vaz Vieira, Bustamanle, Alci
bíades, Pinto Coelho, D, José, Andrada Ma· 
chado e Alvares Machado ; e sem ella os Srs. 
Alencar, Francisco do Rego, Tosta, Aureliano, 
Gomes da Fonseca, Floriano de Toledo e Dias 
de Toledo. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo o seguinte officio : 

Do ministro do imperio, rernettendo o auto
grapho ~a resolução da assembléa geral, decla
rando que o padre José Antonio Caldas está no 
goso dos direitos de cidadão brazileiro, em que 
o regente, em nome do imperador o Sl'. D. Pe
dro II, consente..:-Para o archivo, pat·ticipando
se ao senado. 

Vai á com_missão de pensões e ordenados o 

requerimento do coronel refom1ado de arti
lharia do exercito Joaquim Filippe Lamprea 
Mimoso. 

Fica sobt'e a mesa o requerimento de D. 
Maria Rita da Siiva. 

Lê-Be e approva-se o seguinte requeri-
mento : ·· 

« Apparecendo no balanço do anno financefro 
de 1836 a 18'.37 urna receita de 427:571$113 
das rendas applicadas ao resgate do papel-moeda: 
dos quaes ficou no thesouro urn saldo de 
216:571$744, havendo entr;ulo para a caixa 
da amot·tisaçM a quantia de 204:261$997 

. ' requeiro qne se peça ao governo informa-
ções ácerca da razão de semelhante saldo. -
Rezende. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o seguinte: 
<( A assernb)éa geral legislativa resolve: 
cc Artigo unico. Ficf'lo concedidas á irmandade 

do Santíssimo Sacramento cta antiga Sé desta 
corte mais seis loterias, pa1·a a coolinnação e 
conclusão da sua igreja, pelo mesrno modo e 
maneira por que lhe forão concedidas -as seis 
de que trata a resolução n. 5, de 12 de Junho 
de 1837. 

cc Paço da camara dos deputados, 31 de Maio 
de 1839. - J. J. Pacheco. >> 

,< Os abaixo assignados, concordando nas razões 
pelas quaes se deve suppri1· com a quantia ne· 
cessaria ás clespezas da edificação da igreja do 
Sanlissirno Sacramento da antiga Sé desta côrte, 
não adoplão o meio da concessão das loterias; 
e por isso são de parecer que nas leis do orça
mento se consignem as quantias necessarias por 
espaço de 8 ar1110s consecutivos para a con
strucção do templo mencionado. 

« Paço da carnara dos deputados, aos 31 de 
Maio de 1839. - S. J.lfarlins. - .1.lf . .Anwral. ii 

E' apoiada a seguinte emenda: 
e< Salva a redacção. - Depois da palavra 

-ig,,eja - accrescente-se -- uma loteria para 
a reedificação da igreja malriz da freguezia da 
Ilha do Governador7 duas para a matriz da 
freg11ezia de Inbaúma, e quatro p!J.ra a freguezia 
de S. Joao Baptista da Lagôa de Rodrigo de 
Freitas. · , 

e< Paço da çamara, 16 de Scle.mbro de 1839. 
-Montezuma.· i> 

O Sr. Ottoni, em vista do orçamepto apre
sentado pela irmandade do SS. Sacramento 
da antiga Sé desta côrte, mostra que a obra não 
póde continuar sem a nova concessa.o de loterias, 
e que ha grande necessidade de se lhe fazer esta 
graça para ella occorrer ás despezas necessarias 
afim de acabar a igreja. Acha o orador que, com 
o que concede a commissilo á irmandade, se· 
não p<>deria concluir uma obra tão magestosa, 
e que tem tido um impulso consideravel ; por 
isso manda á mesa a seguinte eme11da ; 
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cc A assembléa geral legislativa. resolve: 
e< Art. l.° Ficão concedidas á ir'mandade do 

Santissimo Sacramento da antiga Sé duas 
loterias annuaes de cento e. vinte contos, por 
espaço de seis annos, _para c?ntinuação e con
clusilo da obra da igreja ·matriz. 

cc Art. 2.º Ficao dêrogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, etc. ·- T. 
B. Ottoni. » 

O Sr. Henriques de Rezen_de . declara-se 
opposto ás loterias para obras de 1greJas, porque 
n9.o entende que a conservação e augmento do 
culto deva ter pol' base a immoralidade, qnando 
só deve te!· a moralidade e a religião. Julga que 
se o povo não quer levantar urna igreja, ?:lo é 
por meio de loterias que eJla se deve edificar. 
Declara que se ha de oppôr sempre ás con
cessões desta nat11reza. Depois de outras obser
vações sobre o estado do nosso culto, o modo 
por que se guarclão os domingos, sobre o 
desprezo e abandono a _que est:io entregues 
muitas das nossas parochias, conclue votando 
contra a resolução. 

O Sr. Ottoni respondendo ao precedente 
orador, diz que' redigia a emenda na confor
midade ào artigo 2" da lei de 11 de Outubro de 
1837, que detel'lninou que as 1oter)a~ sejão de 
120 contos; não duvida pcrém adm1tt1r qualquer 
correcção que torne mais clara a redacçao da. 
emenda. 

O Sr. Freitas diz que tem notado que 
quando se quer fazer cahir alguma resolução, 
offerece-se-llte emendas sobre emendas, O· que 
talvez se queira fazer com a resolução que s~ 
está discutindo. Vota pela emenda o Sr. Ottom, 
e no caso de ella nao passar, pelo parecer da 
cornmissao, porque qualquer dessas medidas 

fi ·t e·· preenche o 1m que se teve em vis a. _,re que 
as razões apresentadas pelo Sr·. Rezende sa.o em 
favor das loterias de que se trata, porque se o 
povo estâ divertido, corno diss~ o nobre tlepu~ado, 
com as suas capellas e oratonos, a freguezia do 
Sacramento, além de ter esta circu mstancia 
contra si por ter muitas capellas filiaes, tem a 
de se achar o povo cansado de concorrer com 
esmolas para aquelle edificio. O orador lembra 
que a nação deve concorrer _com alguma cou~a 
para a construcção elas matnzes, ·e não. tendo 
outrn meio de que lance mão, não é mmto que 
se sirva das loterias, as quaes, se em these elle 
não approva, conhece comtudo que ha hypo
theses em que podem ser concedidas. Conclue 
fazendo vêr · a necessidade que tem o novo 
templodesle soccorro á ,ç,isla dagrnncles despezas 
que precisa agora fazer para que se nao perca a 
obra já levada ao ponto em que está. 

E'· lida e apoiada a seguinte enienda do Sr. 
Marinho: 

« Uma loteria á santa casa de caridade da 

cidade de S. João d'El-Rei, e que correrá nesta 

côrte. " 

O Sr. Montezuma diz que o nobre deputado 
o Sr. Freitas foi injusto, se por ventura se. 
referio a elle orador qnando disse que as· 
emendas tendião a inutilisar a resolução. Para 
provar a justiça da s~a emenda, _pede ao Sr. 
presidente q~e mande vir os r~querimentos dos 
vigarios e irmandades . do ::íacramento das 
freguezias de Inhaúma e ilha do Governador ; á 
vista desses requerimentos e da resoluçllo que 
existe sobt·e a mesa ácerca da freguezia de S. 
João Baptista da Lagôa de Rodrigo de ~reitas, 
elle orador redigia a sua emenda para 1r com 
esta resolução afim de aproveitar o tempo, 
attendendo ao adiantamento da sessão. Lembra 
o estado desgraçado em que se acha a matriz 
de Inhaúma, onde duvida que se possão celebrar 
os officios divinos ; que a irmandade desta 
freguezia apresentou á carnara uma vistoria 
judicialmente feita, pela qual se mostra que o 
templo nem mesmo ad01itte reedificaçrw. 

Pelo que pel'tence ás freg1.1ezias <la ilha do 
Governador e S. João Baptista da Lagôa, já a 
can1ara · tem informações sufficientes sobre a 
necessidade em que estão de socconos para a 
constrnccão de suas matrizes. O aue resta agora 
saber é s~ nas acluaes circumstancias se devem 
conceder ou não loterias para estas edificações. 
Não duvida da exactidão das proposições do Sr. 
Rezende, mas de]Jas não se segue que o corpo 
legislativo está. dispensado de proteger a teligjão 
do estado, de conceder fundos para a edificação 
de matrizes : se o nobre deputado o Sr. Rezende 
puder convencer que o thesouro publico póde 
ministrar os competenles fundos para taes 
edificações, elie oraàor desistirá da sua emenda, 
votará contra ella, e contra o projecto, porque 
ninguem mais do que elle orador odeia as 
loterias, e reconhece quão improprias silo de um 
governo.bem constituído. Mas nas circumstancias 
em que nos achamos, de duas cousas se deve 
escolher uma: ou deixarem-se as freguezias 
sem os templos necessarios para o culto divino, 
ou recorrer ás loterias, porqüe de outro modo 
não é possivel edificar essas igrejas. 

Nota que contradicloria ser"ia a camara, se, 
tendo em circumstancias analogas concedido 
loterias aos theatros, as negasse agora para 
edificação das matrizes : se acaso os n_obres 
deputados querem negar o seu voto ao projecto 
e emendas, então francamente proponhllo a 
derogação de todas as leis que têm concedido 
loterías no irnperio do Brazil ; só assim será a 
camara coherente, nàO perderá o conceito que 
deve merecer, e sustentará sua dignidade. 

Fallando 1fas emendas que se achão sobre a 
mesa, observa que se a carnara se tiver de º?" 
cupar todos os annos de· novas concessões de 
loterias para se concluir o templo do Sacra· 
mento, não terá duvida neste caso de con-
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cordar com a emenda do Sr. Ottoni ; mas 
respeitando, como deve, a cornmissão, e as 
razões em que eila se funàou, inciina-se a votar 
antE:s pela resolução do que pela emenda do 
Sr. Otloni. 

Approva a que offereceu o Sr. M.arinlrn ; 
porque, depois das matrizes, na.o conhece, elle 
orador, nenhum estabelecimento que mais deva 
merecer a conter11plação do corpo !egis!ati vo do 
que as casas de caridade, principio este que já 
tem sido sustentado e approvado na casa ; na.o 
iulrta aue a nroteccllo do coroo le .. âslativo ., -- -o-- -;l. -- - -- ,- . - - - 'J" - - .. • ~ 

nesta parte se deve c1rcumscrever á capital do 
imperio ; ella se deve estender a todas as 
províncias. 
- A discussM fica adiada. 

E' introduzido no salão, com as forma
lidades do regimentQ, o Sr. ministro da fa
zenda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussa.o do artigo additivo da 
commissno, elevando a 50 por cento os direitos 
do chá importado no ímperio, com a emenda 
do Sr. Montezuma substituindo este imposto 
pelo de 50 a 100$ por cada alambique, etc. 

O Sr. Ottoni oppõe-se á emenda do Sr. 
Montezuma. Lembra que quando se fez a di
visão das rendas em geral e provincial, deter
minou-se que seria.o considerados como im
postos provinciaes os lançados sobre a aguar
dente,; posto que pelo acto addicional neuhum 
limite tem a assembléa geral no direito dé 
impôr, todavia julga elle orador que ella deve 
no exercício deste direito ter em muita consi
deração aquelles generos ·que já s1o tributados 
pelas assernbléas prnvinciaes. Além desta raz:lo 
que tem para votar contra a emenda, accresce 
que nenhum genero, na sua opinião, poderia 
mais difficilmente supportar novas imposições 
que os alambiques, o que já é reconhecido pela 
pratica. 

A as,;;embléa de Minas, enconlr.ando difficnl
dades na arrecadaçao do imposto sobre a 
aguardente, lançou um direito de patente sol>rn 
os alambiques, considerou a diversidade dos 
motores dos engenhos, onde esta vao collocados 
os alambiques, e determinou que pagari:io 40$ 
os de engenhos cujo motor fosse a agua, e 20$ 
os daquelles q,,e fossem movidos por animaes ; 
entretanto, modica como era, esta imposição 
deu lugar a mil reclamações, e a assembléa se 
via forçada a reduzil-a a metade, e a tomar 
outras medidas que fossem menos onerosas aos 
pequenos propl'ietarios. 

Sobt·e o artigo que se discute, observa que a 
uuica razão que se apresentou contra elle foi 
que, nllo estando demonstrado que os nossos 
cultivadores de chá não podem concorrer com 
o estr_angeiro, desnecessario era o favor que se 
lhes quer fazer. Concorda com a opinião de que 

TOMO Ul 

actnalmente a producça.o do chá no nosso paíz 
é bastante para que elle possa concorrer com o 
chá estrangeiro ; mas conhece tambem que, 
apezar desta vantagem, poucos sllo os proprieta
rios que a esta cultura se dedicão, porque ordi-
1Ja,;i:lau1:::1Jle :,;umu:,; i:;:,,i.;nnu:,; da rutiua; 1uu:o 

cumpre ao corpo legis,ativo animar esta in
dustria, tornando-a ainda mais proveitosa, para 
despertar a acti vidade dos nossos agricultores, 
e fazel-os dislrahir daquelli=s empregos que são 
menos vantajosos. A cullura do chá que tão bem 
se dá no interior do Brazil; em S. Paulo e em 
Minas, pólle ser muito mais extensa, se os 
nossos agricultores tirarem della maiores van
tagens. 

O Sr. Souza Martins ( depois de se informar 
do numero de discursos que tem havido 
sobre esta materia) pede o encerramento da dis
cussao. 

A discussao é encerrada, e procede-se á vo
taçllo. 

O artigo da commiss!'l.o é approvado, e 
julga-se prejudicada a emenda do Sr. Mon
tezurna. 

O Sr. Souza Ma:-tins requer o adiamento dos 
outros arligos addilivos da commissào até depois 
da discussao do orçamento. 

O adiamento é apoiado e entra em dis
cussão. 

O Sr. Carneiro da Cunha pronuncia-se contra 
o adiamento porque, discutindo-se artigos que 
a ugment!'l.o a receita, não se devem estes deixar 
para depois da lei. 

O Sr. Moura Magalhães lambem vota contra 
o adiamento. Conhece que a discussa.o do or
çamento vai um pouco atrapalhada, e isto at
tribne elle orador á falta de tempo; mas essa' 
falta pode ser remediada com prorognções. 
Prefere que se adopte por uma resoluçtlo a lei 
do orçamento do anno anterior ao estar dando 
a camara o espectaculo de uma discussM atro
pellada. 

O Sr. Montezuma n~o acha inconveniente 
algum em que os artigos da · commissão sejllo 
discutidos depois da lei do orçamento. 

O Sr, Souza Martins diz que o que constitue 
a essencia do orçamento é a fixação da receita 
e despeza, e estas forao discúlidas e votadas com 
toda a madureza, e não atropelladamente. 
Quanto aos artigos additivos, nota que não é de 
necessidade que fa.çao parte da lei do orçamento; 
esta opinião é do Sr. Montezuma, que declarou 
em uma sessão anterior que leis de impostos 
não de vião estar ligadas ao orçamento. 

o SR. MoNTE:ZUl\[A: - E' este o meu voto. 

O SR. SouzA MARTIN~ :-V ou de accordo com 
o nobre deputado. 

O Sa. MoNTEZUM:A : - Lisongeio-tne o mais 
que é possível. 

23 
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O Sa. SouZA MARTINS ( eont-inttando) diz que 
se op11De á idéa de ~e fazer extensiva a lei pas
sada do orçamento para o anno 9ue se discu!e, 
porque cada anno tem suas precisões, suas cu
cum::;lancias espcciaes, a que é preciso atlender. 

O Sr. Clemente Pereira vota pelo adiame~to 
porque as disposições que tratão de alterar im
postos existentes, ou de crear novos, nãO devem 
ser tratadas na Jei do orçamento; isto, aJém 
de fazer que estas materias na.o sejão tomadas 
em a consideração que merecem, só serve para 
demorara lei do orçamento que deve. ter prompto 
expediente. 

O Sr. Alves Branco ( minütro da fazenda ) 
diz que, se a assembléa tivesse adaptado o sys
tema de nada fazer. na lei do orçamento rnais 
do que orçar a receita e fixar a despeza, valeria 
muito o argumento dos senhores que sustenlão 
o adiamento ; mas como na.o se tem seguido 
este principio, e é possivel propôr algumas alte
rações de impostos e · fazer alguns melhora
mentos, não acha muito razoavel que se deixe 
isto para o anno seguinte. Nota que entre os 
artigos additivos alguns ha que podem ser muito 
uteis, tal é, por exemplo, o art. 7º ; que na.o é 
justo que o imperio fique privado, ainda este 
anno, destas novas providencias. Se acaso se 
adopla~se para o anno que se discute a lei vo
taqa o anno passa~o, nao teria duvida de pres
cindir de alguns melhoramentos ; mas nliO se 
tomando esta deliberação, entende que por mais 
esses poucos artigos que resto.o melhor é re
jeitar o adiamento. 

O Sr. Ottoni não se admira. da opposiça.o de 
S. Ex. ao adiamento, porque a maior parle desses 
artigos dAo campo vasto ao arbitrio : ap
prova-o porém, e nota que só o art. 7º dos ad
ditivos deve consumir o resto do tempo da pro
rogação. Observa que a opinião de S. Ex., 
combatendo o adiamento, parece de alguma 
sorte um plano de estrategia para fazer realisavel 
a outra idéa do nobre -miroistro de ficar em 
vigor a lei do orçamento votada o anno pas
sado ; porquanto continuando a discussão dos 
artigos addilivos, o 01·çamento não poderá passar, 
e em resultado será adaptada a idéa que o 
nobre minish·o insinuou de ficar em vigor a lei 
votada o anno passado; e esta ídéa póde fazer 
crêr que o ministerio, para salvar-se das eco
nomias que se fizerão este anno no orçamento, 
recorre a este meio. 

0 Sr. Carneiro Leio diz que o Sr. ministro 
fallou contra o adiamento, persuadido que este 
adiamento era até o anno seguinte; mas, como 
é unicamente para_ nn.o embaraçar a terceira 
discussn.o da lei que deve ser remettida ao 
senado em tempo, é de esperar que cesse a 
opposição de S. Ex. Approva o adiamento, por 
isso que os artigos additivos necessita.o de mais 
larga disçussllo. 

O Sr. Alves l3ranoo (mini~tro dafaze,ida) não 
duvida annuir ao adiamento, visto . que a 

· discussão dos artigos additivos ha de ser imme
diatamente depois da lei ; mostra que não 
existe a contradicção, nem o plano de estrategia 
que notou o Sr. Ottoni, porque se lembrou a 
resolução approvando o orçamento passado, foi 
por achar muito simples essa resolução, e não 
poder soffrer longa discussão nem emendas na 
outra camara. 

O Sr. Bezende vota contra o adiamento pelas 
razões que tem ouvido. Crê que é uma garantia 
de passarem as disposições geraes o irem ellas 
com o orçamento ; porque do contrario aconte
cerá o que houve o anno passado, o dii,cutir o 
senado a lei do orçamento sem trabalhar a 
camara dos deputados. Quanto á idéa de se pôr 
em vigor por uma resolução a lei do orçamento 
votada o anno passado, o ora.dor julga seme
lhante medida illusoria, porque, se-se apresenta 
uma resolução simples, as emendas multiplic:ão
se por tal fórma, que, em vez de se ganhar, 
perde-se tempo. 

O Sr. Ferreira Penna. nãO pretendia tomar 
parle nesta discussno, porque bem claramente 
já se tem exposto as razões qlle ha a favor e 
contra o adiamento; mas. resolveu-i;e a fazei-o 
desde que ouvia a um nobre deputado (o Sr. 
Oltoni) dizet· que era natural que o governo 
aconselhasse ou insinuasse uma resolução, 
declarando em vigor em 1840 a 1841 a lei que· 
rege no corrente anno, porque assim evitava as 
grandes reducçoes de despeza que se têm feito 
no· projecto em discuss~o. Foi elle, orador, 
quem primeiro lembrou á carnara a conve
niencia de uma tal re.so1ução, e por isso não 
póde deixar de asseverar que quando o fez nem 
tinha tido inlelligencia alguma com o governo, 
nem sabia se o nobre ministro da fazenda s~guia 
a mesma opinião, como depois declarou. 

Não deseja de maneira alguma, diz o orador, 
inutilisar as economias ou reducções de despeza 
que já têm passado nesta lei, pois, se a memoria 
o não engana, até concorreu com o seu voto 
para todas e!las; e demais 1ieve observar que 
não f'. poss.ivel fazer-se já uma comparação entre 
a lei do corrente anno e a que agora se discute, 
para nffümar-se que uma é mais favoravel ao 
governo do que a outra, pois que, não estando 
concluida a discussão, podem ainda passar 
emendas n'um ou n'outro sentido., (Apoiados.) 

Crê mesmo que o ministerio da gu~rra ficaria 
mal aquinhoado a subsistir a lei deste anno, 
porque a nova fix.açn.o de forças exige maio1·es 
despezas. (Apoiados.) Já se vê pois que não 
podia ser esse o motivo por que lembrou aquclla 
resolução ; sabe que pa'ra marchart:m as cousas 
regularmente deveria a cama1·a discutir com 
toda a madureza cada um dos artigos do orça
mento, ainda que a sessão se prorogasse até 
Novembro ou Dezembro; mas como a ex-
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periencia tem infelizmente mostrado que isso se 
não consegue, pot·que muitos S1·s. deputados 
são forçados a relirar-se, indicou elle esse meio, 
que lhe occorria como pi·eferivel aos incon
venientes de uma discussão precipitada em 
materias desta ordem. 

O orador conclue expondo algumas razões 
pelas quaes entende que não deve passar o 
adiamento pl'opósto, quando só resta.o muito 
poucos artigos a discutir-se. 

O Sr. Nunes Macha.do vota pelo adiamento. 
Observa que este · anno a camara tem maior 
numero de membros que no anno anterior, e 
que por isso póde-se disculir a lei do orçamento 
em regra, e os artigos additivos em lei separada. 

Dá-se por discutido o adiamento. 
E' approvado. 
Entra.n em discussão outros artigos additivos, 

offerecidos pelos S1·s. Limpo, Rezende, etc. 
O Sr. Rezende mandi.\ á mesa a seguinte 

sub-emenda : · 
cc Sendo o governo autorisado a dar os regu

lamentos com relação ao valor, em que deveráõ 
ser rec!:Jbidas as moedas dos differentes paizes. 
- Rezende. l> 

E o artigo additivo: 
cc O governo é autorisado a emittir seis mil 

contos de notas em todo o imperio como 
supplementar, ficando em pleno vigor a 
disposição da lei ácerca do resgate do papel
moeda. -Rezende. » 

São apoiados. 
O Sr, Ferreira Penna, ainda ha pouco teve de 

votar contra o adiamento de alguns artigos 
additivos, que foi proposto pelo Sr. Souza 
Martins ; mas tendo elle sido approvado, não 
procederia a camara com muita coberencia, se 
admitlisse á discussão os que Lêm sido ofl'erecidos 
por diversos membros da casa. Se a eslreiteza 
do tempo foi a razão mais forte para adiarem-se 
uns, a mesma raza.o procede a respeito de outros 
(apoiados), que certamente contém matel'ia da 
maior lranscendencia, como seja n emissão do 
papel-moeda, o augniento e diininuiçllo de 
impostos, etc. , etc. 

O orador faz ainda algumas reflexões sobl'8 a 
materia, e conclue mandundo á mesa o seguinte 
requerimento, que é apoiado : 

« Requeii·o o adiamento de lodos os arligos 
addilivos offcrcuidos por diversos Srs, dcpnlados, 
para serem discutidos co11j11nuturmmle com os 
da commissao que se achno adiados. " 

O Sr, Bezencle vota contra o adiamento, 
Parece-lhe que para poupar o tempo se devia · 
continuar a discussão ; o progresso neste caso é 
verdadeiro regresso. Havendo sobre a mesa 
artigos da maior importancia, deseja vêl-os. 
profundamente discutidos, principalmente os 
que dizem respeito á emissão do papel-moeda. 

0 Sr. Marinho diz que, tendo-se approvado o 

adiamento dos artigos additivos pela impos
sibilidade de discutir-se a sua materia com 
circumspecção, julga que não se póde deixar de 
votar pelo que agora se propOe, principalmente 
quando se attende a que por um delles se dá ao 
governo um credito supplementar de 5,000 
contos, materia que deve ser votada com toda a 

· madureza. Parece-lhe que muito se ganharia 
em entrar-se na 3"' uiscussao do orçamento, para 
depois discutir-se a proposta do Sr. ministro 
ácerca do credito. Desejava mandar alguns 
artigos additivos, e um delles sobre loterias que 
se tem concedido; porque em sua opinião 
está-se tributando o povo para enriquecer a um 
homem; mas como vê a difficuldade de se 
discutirem taes objectos, vota pelo adiamento. 
Observa que o paiz ganha quando se deixa de 
decretar leis que, bem longe de lhe serem 
proveitosas, vão augmentar seus males. No 
· estado em que está a carnara, quando os Srs. 
deputados nem querem ouvir o que se dii, 
reunindo-se em grupos para conversarem, de 
modo qlle nem deixão ao tachygrapho tomar as 
notas necessarias, entende qae todos os 
adiameRtos que se apresentarem devem ser 
approVéldos. 

O Sr. Vianna. diz que nno póde deixar de 
approvar este novo adiamento, lendo-se appro
vado o dos artigos addilivos da commissn.o, que 
continha.o materia menos importante do que 
alguns dos que se achao sobre a mesa, como o que 
manda emiltir na circulaçllo 61000 contos de 
papel-moeda; objecto este que deve ser discutido 
com muita pausa. Dos artigos additivos cujo 
adiamento se pede, o que se póde discutir é o 
do Sr. Limpo. 

O Sr, Paula, Candido ·vota contra o adiamento, 
pois que não sabe como, sem se conhecer o 
estado da receita, se possa confeccionar o 
orçamento. 

O Sr. Montezuma. observa que em um dos 
artigos additivos alguma cousa se diz a respeito 
da intelligencia do art. 87 da lei de 20 de Ou
tuhro de 1888, sobre a qual se moverão du
vidas, que Hzerllo objocto de um pnrecer de com
missllo, que füiou pnra ser discutido em occl1siflo 
cm que estivesse pre:o1enle o Sr. ministro, para 
reg11lur o seu voto áco1·ca elo ncliamento pro
p0t1lo1 deseja que o Sr. presidente lhe declare 
qnnndo pretende suhmctler esl11 que:;tão á dis• 
CUS.illlO dn cni:ia. 

O SR. PHESIDENTE :-Eu o darei para ordem 
do dia na primeira occai:iião que fôr passivei. 

O SR. MoN'l'EZUMA :-Dando-me V. Ex. espe
ranças de que se trate qu·anto antes deste objecto, 
não terei duvida de votar pelo adiamento; não 
porque eu não considere de muita importancia 
alguns dos objectos que se acha.o nos artigos 
additivos, mas porque vejo a casa tão cansa.da, 
que real mente quasi que nrio se póde rejeitar o 
adiamento, 
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Eu sempre aesejava pedirá carnara que neste 
anno decida alguma cousa sobre o modo porque 
;e arrecada a -renda do estado. V. Ex. nie per
mittirá que eu sómente exponha um facto que 
convém não ficar d'em asiadamen te demorado ao 
conhecimento do publico. 

Desconfiando eu do producto arrecadado do 
imposto da ag11ardente despachada para con
sumo no municipio da côrte, pedi ao governo 
que informasse á camara sobre este objecto, e 
em officio de 22 de Agosto deste anno o go
vemo reibetteu a seguinte informação : 

(< O producto do imposto da aguardente des
pachada para consumo no município da côrte, 
~" nnn" ~»nnrooirn rle> 1 ~~7 !l 1 ~j{,R fni rlP 
IJV CI.IJLIV lllJQJ,IV\,J.LV ,.,._V --L"-'<..TS - ...._ .._......,..._,., ..,....,... "'1'-" 

70:061$002 ;e no de 1838 a 1839, 67:847$610. >> 

Ora, para se conhecer o numero de pipas de 
aguardente que pagárao este imposto, fiz a 
seguinte regra de tres : - 100 : 20 : : X --= 
339.238.050 : 67:848$610. Dividido o valor 
de X por sessenta mil, preço pouco mais ou 
menoc, de cada pipa de aguardente, dá o quo
ciente cinco mil seiscentas e cincoenta e tres 
pipas de aguardente, que unicamente se con
somem no municipio da côrte. 

Ora, como me consta por outro lado· que no 
mesmo município existem mais de 6 mil ta
bernas, segue-se que o consumo da aguardente 
no municipio da côrte é tão pequeno, que não 
cabe uma pipa por taberna por anno. Se isto 
assim é, diga-o cada um que sabe pouco mais 
ou menos o que se consome de agLrnrdente 
nest~ município. Este tXernplo denuncia muitos 
outros ; e o Sr. ministro qn~ tanto rleve desejar, 
e creio mesmo que deseja cuidar de melhorar 
a arrecadação do imposto, tanto mais quanto já 
nos disse que precisava de 9 mil contos para 
salvar o Brazil, além de umas mil libras que 
são necessarias para mandai· para Londres, pum 
se unirem a outras, e desta fórnrn se potle1· 
pagar ou satisfHzer o dividendo da dividu ex
terna, naturalme11te já eslá nus circumsluncius, 
á vista destas informnções, de lomnr os me
didas q11e em sun snhedorin julg11r mnis con• 
venientes. Por h1so peço á CI\IIUH'a que nno se 
esqueça rie tratnr desln mutcriu du alguma ma, 
neira. Adie embot·t\ como quizer os nrtigos 
relativos á 1•cceita, faça o que hem cnlondcr 
em sua sabedoria ; mas note 11110 o Sr. mi
nistro da faze~da quer 9 mil contos de pr'o
grnmmn. 

O Sr. :Alves Branco (ministro da fazenda) : -
Na sessão passada se observou que ao ministro 
não cabe, por não ser membro da casa, entrar 
em discussacs incidentes, e de aJiamento, que 
se possa.o mover. Se a camara estivesse desta 
opinião, eu julgaria que melhor fõra que taes 
questões se decidissem previamente, isto é, 
antes da chegad~ do ministro, porque na ver
dade parece haver uma especie dP. desar em 
estar presente o ministro a uma discussão em 
que não póde tomar parte. 

Eu annui ao adiamento, porque não me 
parece adiamento, á vista da explicação que se 
deu, mas apenas separação da lei acluál em 
duas leis, para que. uma dellas fosse já para o 
senado, e a outra continuasse a ser tratada na 
casa. Sendo assim, como não hei de annuir 
ao resto da lei, se as emendas que estão sobre 
a mesa não entorpecem a marcha desta lei, 
que àeve ir quanto antes para o s~nado ? Logo, 
me parece que ha incoherencia em se duvidar 
aind.i de que as emendas dev1!.o ficar em dis-
n.,ro,...:.:..-.. ,.. mn:co n ....._n,...,l,.o. rln. l.l:'l.~ n-na C"O coon<:"IT''l J~'l 
\.,U.:,.::,c::1,\.J' V IUCUV a. p,;;t1,c; U-t:X 4-c;J y_u'- <:J\... .:,t.-pC4-J..U uu. 

lei do orçamento. 
Direi alguma cousa sohre o imposto da aguar" 

ilPntP, Ji':,;:f,-, impm:tn /> P .c::PmprP. foi m::il m-rP-

cadado, mas a einernla que o nobre deputado 
apresenta não póde remediar o mal. Tem-se 
feito muitos reirnlamentos. têm-se dado muitas 

· providencias, e ~entretanto , o -imposto é sempre 
mal arrecadado. Os arrecadadores, alguns dos 
quaes eu conheço, têm feito quanto é passivei ; 
tem-se adrnittido tudo quanto a pratica tem sug
gerido para o melhoramento desta arrecadaçào; 
mas .tudo tem sido improficuo ; e o que o nobre 
deputado lembra nada melhora : é o mesmo que 
antigamente existia, e se entendeu que nllo 
devia continuar. Accresce que, segundo esta 
emenda, vem a ser a aguardente do puiz de 
certo modo mais gravada do que a aguardente 
estrangeira. 

Depois de emittir a minha opinião sobre 
esle adiamento das emendas, nl\o posso deixar 
de fazer breve reíl.exlo sobre o q11e se disse 
relativo á reforma das secretarias. A autorisaçno 
concedida repousa sobre a confiança que o 
corpo legislativo dep(.lsila no governo ; e eu 
estou persuadido de que o governo nao usará 
desta autorisaçno, lendo em 111ira sómente o 
melhor descmr,cnho do serviço publico, e que 
nno nhusnrií da uutorisaç!lo que lhe foi dada. 
A emenda proposta a este 1·esµuito repousa 
sohl'e u desconfiança nesle ne\;ocio ~ a questl\o 
pois li111il1H:rn n saber se o corpo legislativo 
coníla 011 uno confia no govel'llo : se confiu, 
com,ervu u uulodsnçn.o duda ; se nno co11fia, 
upµrova u c111Undu, 

Na.o posso tumbcm deixar de fullnr na 
emenda quo lllltorh;u n emissll.o de O 111il contos 
de pupel-uiocdu, Nt10 enlro no exume da ma
lel'iu, mas dh·oi apenas que nno me parece ser 
este o meio de snl vur a cl'ise financeira sem 
graves inconvenienles. 

Dando-se por discutida a materia, approva-se 
o adiamento. 

Julga-se concluida a segunda discusslto do 
orçamento da receita do imperio, e decide-se 
que passe para terceira. 

. O SR. PRESIDENTE; : - Poderia. entrar::agora 
em discussão o parecer da commissão sobre 
a intelligencia da lei a respeito dos bilhetes 
do thésouro, na qual o Sr. ministro está 
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prompto a entrar; mas como esta materia n~o 
foi dada para ordem do di:1 1 e muitos St·s. de
putados poueráõ não trazet· o impresso, reser
varei o negocio para outrn dia, snbmeltendo á 
discussão os artigos additivos adiados. 

O Sr. Mantezuma entende que isto só póde 
ter lugar no caso de se julgar urgente a 
materia. 

O Sr. Vianna : - Se é necessaria a nrgencia, 
eu a peço, porque os artigos addilivos da 
cornmissão, e os que mais se offerecêrão, devem 
ser decididos com preferencia a r.1utra qualquer 
materia que não seja a terceira discussão do 
orçamento e a discussão do credito, sobre o 
qual a cornmissão vai dat' parecer. Não sti se 
o illustre deputado pedio o parecer da com
missão sobre a emissão de bilhetes: se o pedio, 
devo dizer que as . cornmissões reunidas en
carregadas de dar parecer sobre o credito 
propoem alguma cousa a este respeito: prnpoem 
a revogaçao desse artigo. Nessa occasião poderá 
discutir-se o parecer da com rn issão sobre os 
bilhetes e voto separado do Sr. Maria do Amaral. 
Deste modo se ganharia muito tempo. 

O Sr. Montezuma : - Creio que as com
missões ainda nao derao o seu parecer ; mas 
como o pretendem dar naturalmente em poucos 
dias, póde o objecto tratar-se conjuntamente : 
na.o acho nisso o menor inconveniente. 

Entra em discussl:l.o o seguinte : 

<< 3º artigo additivo.-Os donos, consignatarios 
e carregadores de embarcações nacionaes ou 
estrangeiras que dos porto~ da Bahia até o Rio
Grande do Norte sahirem em lastro, ou com 
parte sómente da carga, declarnndo que se 
destinão a por los estrangeiros, assigrrnrá.õ termo 
perante o inspec.:tor da alfandega, rle na.o con
duzirem páo-brazil, e prestaráõ fiança idonea 
pot' meio de letras de 30$ po1· lonelaua na.o 
carregada, de qu.e na.o sera.o alliviados sem 
ultestado elo consul do lugar a que se de:,;tinar, 
de que pal'u ahi o na.o conduzia. ,1 

O Sr. Carneiro da Cunha : - Voto pelo 
artigo da cornrnissllo, e pedi n pnlavrn para 
convidar o Sr. presidenle pnm 1lur nesta 
mesma discussno 1uua resoluçao que fii sobrn o 
páo-brnzil, porque com este meio que a com· 
missa.o apresenta nao se póde vedar inteiramente 
o contrabando do páo-brazil. · 

Sr. presidente, emquanto se não der prefe
rencia aos proprietarios dos terrenos onde 
existe esfe precioso gencro, nllo será possível 
impedir o contrabando. .Accresce, como já 
tenho ponderado á camara, que o. páo-braúl 
se aniquillará se se não interessarem os pro· 
prietarios na sua conservação e cultivo. A com
missão na.o apresentou medidas sena.o para 
impedir o contrabando ; mas a resolnção que 
eu offereci tem por fim, não só evitar o c<Jntra
bando, como · interessar os proprietarios na 

.... 

conservação do genero, porq11e reserva o córte 
do páo-brazil aos proprietarios dos terrenos, e 
os 1·esponsabilisa pelo coutrabando. Deste modo 
se evita o eontrahando, e os donos dos terrenos 
não continuaráõ a conspit·ar para a destrn ição 
do pá,1-hrazil, antes terrto todo o interesse em 
conservar esta madeira, cujo producto é ta] que 
póde fazer face á grande parte das despezas da 
nossa divida ex.terna. E:,pero que o Sr. ministro 
haja de interessar-se a favor· da minha reso
luçao que tem por fim tno uteis resu!t&dos. 

Já aq11i passoll unrn resolução que offereceu 
sobre este objecto a comrnissão de cornmercio, 
indn,,tria e artes, firmada sobre outras bases. 
estabelecendo-sé fosse cobrado sobre este ge: 

1 nero um imposto na cxport1ção, GOtno se faz 
a respeito do café e as::,u<:,tr· ; lendo-se em 
attenção a q;ie este genero nao pó:le passar por 
Cl)ntrabamlo por ser rn11ito pesilcio e vol11moso : 
esla resolução porém ca!tio no sefüHio, e nesle 
a1rno apresentei a que hoje tenho a honra de 
offerecer corno emenda adcliliva. 

A emenda seguinte é apoiada : 

« A assen1bléa geral legishttiva resolve: 
« Art. l.º O cóete do pâo-brnzil fica reservado 

aos proprietariús dos terrenos, que o produzem, 
e áqttelles por elles legitimamente ,wtorisauos, e 
será pago o quintal pela fazenda publica a 8$000 
nas provincias das Alagôas, Pernambuco, e 
Parahyba, e na do Rio Grande da Norte a· 
6$000. 

« Art. 2.º Os proprielarios dos terrenos, que 
produzem o dito páo, ficão t·esponsaveis pelo 
contrabando, urna vez que fica garantida a sua 
propriedade, e sei-ão multados na terça parle do 
valor dos mesmos len·enos, cuja somma será 
recolhida no cofre da receita provincial. -
S. R. 

1< Paço da crtrn,lra 1!0s deputados, em lG de 
Agosto de 1839, - Joaqabn Llla,wel Carneiro 

' da Cunha. ,, 

O Sr. Rezende acha o nrligo complicado, e 
se nao l'ô1· esclurccirlo !-obre sim utilidade, terá 
<le votar contrn, pois ql1e, !'azendo dependente a 

i cfl'ect.iva cobrança da mulla rle uma fü;culisaçno 
praticada cm all'andegas estrangeil'ils, longe de 
lhe parecer que vil fazer algum hem, irá pôr o 
governo em embaraços. Lembra á camara o que 
lem occorrido a respeito das reclamações do 
governo imperial contra a livre venda do páo
brazil na Inglale1·ra, passado por contrabando, 
entendendo o governo inglez que só é prohibido 
negociar nos generos estancados dentro do 
imperio, mas não fóra delle ; intelligencia esta 
qne o orado.r acha ser conforme ao tratado que 
foi examinar. Se passar o art. 3c,, poderá o 
governo inglez dizee : - Fiscalisai melhor as 
vossas costas, impedi o contrabando, porém não 
consinto que se fiscalise o contrabando deste 
ge11ero nas nossas alfandegas: o subdito britan
nico ou outro qualquer nao está sujeito a multa 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:58 - PÃ¡gina 8 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 SESSÃO EM 16 DE: SETEMBRO DE 1839 

por nrgociar cm páo-brazil fóra do irnperio. 
- Sa.o e:,;les e outros os laços qne tratado:; 
armarão ao Brazil, e :.i que não ternos ne1n a 
força nem a coragem de resistir. 

O Sr. Vianna.: - O páo-b1·azil é um dos 
generos mais v1:1l1osos1 e que com mais vantagem 
se vende na Europa : elle dá de luc1·0 mais de 
100 por 100. Eu na.o trouxe agora os calculas 
que se fizera.o no thesouro quando o nobre 
deputado o Sr. Calmon, sendo ministro da 
fazenda, se propôz a elt-var o preço deste genero 
de 3 a 5 mil réis ; mas vejamos o que suceede. 
O pl'eço que o governo pagava era de 3 mil réis, 
entretanto que os contrabandistas o comprava.o 
a 8, 10 e 12 mil réis, conforn)e a sua qualidade, 
porque ha provincia onde é melhor; e corno na 
Europa dá de lucro mais de 100 por 100, ainda 
fazia conta a este preço. Parece que a medida 
capital é dar ao governo quantia sufficiente, não 
para que compre u páo-brazil pelo preço que 
pagão os contrabandistas, mas pal'a dar maior 
interesse aos lavradores ; porque estou per
suadido que os h1v1·adores, se tiverem a certeza 
de que o governo lhes paga ainda com a diffü. 
rença pc1.ra menos de 10 ou 12 pol' cento, nao 
quererão correr o risco do contrabando. 

Quando se discutia a despeza., propuz 80 
contos para isto, com o fim de evitar o con
trabando; mas infelizmente não passou. Eu 
entendia que· assim como os contrabandistas 
tir~vão interesse pagando este genero por preço 
mais elevado, assim lambem o tiraria o governo. 
Essa medida pot·ém carecia de ser acompanhada 
de outras providencias : é a isto que se dirige o 
artigo em discussão. 

Os navios em que se faz o contrabando nas 
Alagôas, etc. , têm cor1·espondentes inglezes em 
terra: esles correspondentes comprão o páo
b1·azil e o mandão conduzir em carros para o 
lugar do embarque, onde o ent.el'rl\o na arêa. 
Chega o barco, e, dentro em 24 horas, está 
cnrr~gado com 200 ou 300 toneladas de páo
b1·az1l. Se estes burcos prestassem fiunça como 
costumllo ,prestar as embarcações mercantes que 
]~vã~ gcnero de consun~o que ainda n!'lo pagnrão 
d1re1tos1 e as estrangeiras quando levn.o, para 
despachar em outra.alfandega, parle do carre
gamento, não se impedia o contrabando? Estou 
que sim. 

Eu não quero que se admitta só esta medida 
mas que vá acompanhada de autorisação para ~ 
governo gastar até 80 ou mais contos de réis 
que _produziráõ o dobro na Europa. ' 

Disse o nobre deputado o Sr. Rezende qlle 
esta medida não evita o contrabando: . está 
completamente enganado. Na.o se puhlicão, não 
constllo as descargas dos navios em Londres p 
Não póde o nosso consul tirar taes documentos 
e exnminar se os navios levarão este ·con-
trabando? • 

A commissão, apresentando este artigo, teve 

o dese,io de aproveitar uma renda lucrativa qae 
póde ser de grande auxilio ao tbesouro. Eu 
desejo que o Sr. ministro àê a sna opinião 
a respeito d_esla medida : não digo que a dê 
hoje, porque, não podendo contar que ella 
entra.ria agora em discussão, provavelmente 
nilO terá examinado os documentos sobre a 
ma leria. 

Disse-se que o contrarando tinha luga,r pela 
falta de vigilancia da parte dos magistrados e 
dos encanegados de fiscalisarem o páo-brazil; 
não duvido, mas emquanto houver uma causa 
ta.o poderosa como a differença de preço porque 
QS contrabandistas pagão o páo-hrazil, creio que 
o contrabando ha de continuar; e é por isso 
que entendo que o meio maie efficaz será habi
litar o governo com as som mas sufficientes para 
pagar o genero pelo preço que P.ugão os contra
bandh;tas, ou mesmo alguma cóusa menos, por 
que, por menos um ou dous mil réis, ninguem 
quererá correr o risco. 

O Sr. Alves J3ra.noo (ministro da fazenda): 
- En assento que na ausencia de qualquer pro
videncia mais e{'ficaz para que a naçilo utilise do 
c~rte do páo-brazil, esta providencia é boa; 
nem vejo que a Inglaterra possa reclamar contra 
ella, porque isto é um meio policial de impedir 
o grande extravio desla madeira, propriedade do 
estado. A exigencia desta fiança dos carrega
dores e dones dos navios é feita no Brazil, e o 
attestado, pelo qual provem que nAo importarão 
esta madeira na Inglaterra, é dado pelo consul 
brazileiro. LQgo que os CRrreg11dores e donos 
das embarcações estno sujeitos o uma fiunçu ou 
m,ulta, naturalmente procurarão o ullestado. 
Não vejo pois qne nossa haver reclamnçt\o contra 
semelhante 1riedida. Elia cerlumente nno bas· 
tará, po1·que as fianças com facilitlade, e os at
te:;lados mesmo afinal podem nno ser dados 
como deviAo ser. Mas como isto é sempre uma 
pl'ovidenciu prevenliva que pó.ile impedir grande 
extravio de páo-brazil, nãr duvidarei q11e clla 
produza algum hem. 

Q11unto a compmrmos o póo-brnzil pelo 
prei;o que pngl1o os contrabandi::1las1 eu ussenlo 
que i~lo importal'ia o mesmo que ceder esta 
prop1·1edade do estado aos donos das terras in
teiramente. Actualmente o estado só paga o 
trabalho do cól'le, porque a madeii·a é uma re
serva sua ; agora enll'egava esta pl'ociucção aos 
donos dos. terrenos e ia comprar-Ih 'a. Se o es
tado pudesse constantemente concofl'er com os 
contrabandistas, bem ; mas estes altearáõ o 
preço: e convirá ao es_tado pagar mais na pro
porçà.O em que os contrabandistas altearem· o 
preço·? Com o tempo virá este ramo de receita 
a ficar· inteiramente nullo. 

Em verdade é muito difftcil estabelecer me
didas que possa.o acabar de todo com o contra
bando, e fazer com que o esladQ tire sempre 
lucro dessa producção do paiz. Talvez fosse 

. .,, 
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possivel fiscalisar melhor este ramo da receita 
pubiica por meio de arrematações. Nós sabemos 

· quanto deste genero se consome, termo médio, 
na Inglaterra ; talvez com a arremataç:10, se 
fosse possivel, se evitasse o contrabando. Eu 
enuncio uma opinião que póde não ser muito 
baseada sobre factos; mas eu a avanÇ'J como 
pensan1c;nto ainda não baseado ern factos. Con .. 
cordo. que esta medida póde produzir alguma 
cousa, e que deve ser adaptada. 

Quanto á emenda aàditiva, não posso dizer 
se é boa, mas acho-lhe o defeito que já pon
derei de o governo ter de altear os pre_ços 
na proporçs.o que o altearem os contrabar:i= 
d is tas. 

O Sr. Casado :-Sinto summamente entrar 
na àiscnssão âesta materia sern que esteja na 
casa o meu illustre collega o Sr. Vísgueiro. Sl'. 
presidente, creio que a camara se recordará <ia 
grave accusação feita a todas as autoridades 
da rninha província, em uma das ses~ões 
anteriores, pelo mesmo meu collega. Todas 
as autoridades, desde a primeira até a ultima, 
disse o nobre dep11tado a quem' me refiro, srto 
conniventes e interessadas no contrabando cio 
páo~brnzil ; nenhuma providencia se dá para o 
impedir, e por isso concluio que votava contra 
·a medida lembrada peta illustre commissão, 
tendente a evitar esse escandaloso trafico. Ora, 
á visla disto, senhores, sendo eu juiz de direito 
na minha provincia, e havendo na minha 
comarca bastanle páo-hrazil, julguei uo meu 
mais sagrado dever pedir a palavra par,1 de
fender-me, assim como ás demais autoridades 
de minha província, contra as quaes o meu' 
illustre collcga trto desabridamente se pro
nunciou. Se do meu silencio se nrto pudesse 
interpretar ser exacto quanto se disse a res
peito, eu por certo não cansaria a camara com 
a exposiçrto de alguns factos, c11jo desenvolvi
mento se tvrna indispensavel para a elucidação 
deste negocio. 

O meu nobre collega, querP.ndo fazer sentir 
á camara alé que ponto erM as nnloridarles nas 
Alagôas conniventes no contrabando do páo
bn1zil, disse que juiz de direito havia, que de 
sua casa via passar carros e cavallos carre
gados, e que uma só p1·ovidencia não tomava 
para que fosse appcehendido o contrabando e 
punidos seus autores 1 Eu desejára que estivesse 
presente o meu collega para que declarasse 
quem é esse juiz de direito. Por minha pat'le; 
senhores, confesso que, posto seja minha· co
marca uma das que mais abundllo desse precioso· 
páo, todavia me julgo na.q comprehendido nessa 
connivencia aqui denunciada, por duas razões: 
primeira, porque os particulares que contractão 
com a thesouraria tirar um certo numero de 
quintaes, recorrem ás rnalt:-.s de minha comarca, 
e munidos com suas licenças os tn:,11sp0rtão para· 
o porto do embarque, onde devem dai· conta 

de sua~ empreitadas ; e já vê por conseguinte a 
camara que nao é na minha comarca e na 
minha vista que se faz esse contrabando ; pois 
que o páo-brazil que dalli sahe é, segundo dizem 
os particulares que o tirão, para ser venàido á 
fazenda. E' portanto nos portos onde se cos
turna embarcar que se póde estabelecer uma 
; ... h .. nann~.--. ~:nnr.f"'lt.CH"l n. ..,"'-rit. )J, .rr.w,,rl,I'\_ ,...r,. ,. ... 11 ..... i:~,.. .. 
ll.l;::)pi;;:;vya.v l,.JE,l.JlVõ:u;1, Ç lld,V la, VUI..IC ~e t::Ut:: Ulé:1 9 

a segunda ra:1.!lo é porque a assembléa pro
vi.ncial das Alagôas fez lambem a sua lei de 
prefeitos, a quem incum bio a policia das co
marcas, ficando os jllizes de direito sem acção 
alguma sobre esse importante objecto. Nenhuma 
providencia oois me cumnria dar como iuiz de 
direito senã~ instruir ao· prefeito para ; · bo~ 
desempenho de seus deveres, e processai-o 
quando omisso e negligente fosse ; rnas pelos 
m"ti vos já expeni.lidos·. mesmo o prefeitÕ na.o 
podia saber se o páo-brazíl que passava por 
perto da villa (que é tabeçadacomarca) era ou 
não contrabando. 

Q11anlo ao presidente das Alagôas, não posso 
deixar de dizer em abono seu que . o meu 
illustrc collega nào foi para com elle menos 
injusto. O dout,,r Agostinho da Silva Neves tem 
assás honradez e probidade para ter seguido em 
sua administ!'açao a conducta que aqui lhe foi 

· attribuida. Senhores, além de muitíssimas 
razões que tenho para fazer do actual presidente 
das Alagôas um juízo mui differente desse do 
meu collega, eu sei de um facto q1ie prova 
inteiramente u contrario do que foi aq11i avan
c;ado. Eu o refel'i rei. Poucos d ÍaE antes de minha 
partida para esta côrte o presidente das Alagôas 
dirigio um officio ao prefeito de minha comarca, 
em que dizia que lhe constava e:;tar no porto 
de Curnripe uma embarcaçn.o que ia ser 
carregada de páo-brazil, e que em consequencia 
lhe ordenava se dirigisse áquelle porto com o 
destacamento á sua disposiçao, afim de frt1slr-r1r 
o ernban1ue e appreliender o conlr,1bM1Jo. Não 
satisfeito ainda corn islo, o Sr. do11tur Neves 
dirigio-rne lambem um oulrn offkio, em que 
me fuzia sentir a nf;cessiila,le e couv,:nieneia de 
ir eu abrir alli o JUt'Y, afiin de que pndes:se, de 
commum accol'llo com o prefeito, tomar 
medidas efficazes para obtei- aquelle resultado. 
Infelizmente na.o me foi passivei obedecer ás 
ordens do Sr. doutor Nev1:s por estar nas 
vespcras de miuha partiria para esta t:ôrle, co1uo 
já disse ; mas o prefeito dirigiu-se imme
diatarnenle ao lugm· onde se suppunha haver 
o embat·que; e nà.o sei qual seria o resultado 
que por ventura obteve,. por me achar l'<ka da 
província desde enUi.o. A' vista disto, senhores, 
como accusar de connivente e inle1·essado no 
contrabando ao Sr. doutor NevPs, e a lodas as 
autoridades de minha provirwia? Nilo sei elll 
verdade, Sr. presidente, que mulivo l,!vou ao 
meu nobre collega a fazer uma lã.o gravt:! 1 quanto 
infundada accusaça.o. Aintla bem, senhores, que 
eu fallo perante o meu illustre collega o Sr, Silv~ 
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Pontes, ex-presidente das Alagôas. Diga o 
J1ourado depuiaào o que pôàe obter durante sua 
ad[ljinistração a respeito do contrabando de 
páo-braiil e africanos, não obstante ter para 
issõ en1pregado todos os n1ejos a seu alt!ance 
(o que muito lhe louvo)? Nada, absolutamente 
nad:i. Os destacamentos sahião para obstar ao 
desernbarqne de africanos, e apprehender (1 

contrabando, nenhum fructo se colheu.· Afri
canos sempre desembarcarão, e o páo-brazil 
continuou sempre a ser embarcado por 
contrabando. · • 

Parece-me, pois, Sr. presidente, que á vista 
do que tenho dito, fica evidentemente de
monstrado, que não é por desleixo, e muito 
menos por interesse e connivencia das au
toridades de minha provincia que alli 
continua o contrabando, como avançou o 
meu digno cullega : e1le se nã,) tem podido 
evitar na minha provincia pela mesma razão 
que aqui no Rio de Janeiro, oqde a policia 
tem todas as proporções para ser muito mais 
vigilante, não tem podido obstar ao de africanos. 
Portanto eu hei de votar por todas as me
didas que me parec€tn conducentes a diffí
cul tar e impedir o contrabando, e por isso ne
nhuma duvida tenho em votar pelo artigo que 
se discute. Eu nao entendo que essa dispo
sição vá offender ao tratado que temos com 
a InglatelTa, como pareceu ao illustre depu
tado por Pernambuco : é uma medida me
ramente policial, de que necessitamoE: para im- · 
pedir que se infrinjão nossas leis, e nos 
privem de um poderoso meio de fazermos 
face ás despezas do estado. Nãü receio mestno 
reclamação alguma do governo britannico a res
peito, porque não lerá para isso fundll.mento 
algum. 

Mas, senhores, eu estou pt>rsuadido ele qne 
essa medida por si só não será bastante: 
entendo que convém elev.tr 0 preço do quintal 
de páo-brazil a oito mil réis pelo menos 1 corno 
lembrou a illustrc commíssíló. Quanto ao in
conveniente que nisto parecPu encontrar o 
nohre ministro, de que não poderia o estado 
concorrer com o estrangeiro que logo pagaria 
o quintal por mais de oito mil réis, eu devo 
ponderar, e peço ao nobre ministro que me 

. atlenda, que1 não obstante essa possibilidade, 
é todavia necessario que se estabeleça, ao 
menos ternporal'iamente, o prt'ÇO de oito mil 
réis por quintal. Eu sei que ha nas Alagôas 
mui avultada sornma de quintaes de páo-brazil 
para ser exportado. Ora, não sabendo o estran
geiro da elevaç/10 repentina do preço, é pro
vavel que não possa pagar por mais do qne 
o estado, e por isso, como mesmo a oito mil 
réis, segundo os calculos feitos, podemos ob~er 
na · Europa mais de cento por cento, eu dese
jarei que o nobre ministro adapte lambem 
essa medida que nllo escapou á illusll·e com
missao, e que considero como a mais propria 

para evitar o contrabando. Parece-me tambem 
conveniente a lembrada pelo me;;mo nobre mi
nistro, de mandar pôr em arremataç!'.lo os córtes 
de páo-brazil ; mas devo declarar que ella por 
si s6 será inefficaz, e que só reunida ás outras 
poderá produzir o effeito desejado. Não con
·tinuarei mais, e desejarei que de uma vez i,e 
tomem todas as providencias necessarias para 
que não progrida mais semelhante contra
bando. 

f'i ~... /"I,.,., .. ..,~ ... ,.. ,:i,., f'!,. ... 1-,1'!1 • - Ji" <><-f!'l nmo w WJ.. \J'11J.J.J.WJ..I.V \,,l,QI W'r.1..U..U."1. ..... V>JI.U. UL.I..IU, 

materia que eu tenho estudado muito, e sobre a 
qual.tenho fallado com agricultores e pessoas 
nnP. têm conhecimento deste nel?ocio. normie -.i - - - - --- - - -- -- - - - --- - -- - - -- - - - u - - - , ~ - - , - -

até meu pai foi contractador de páo-brazi], e o 
arrematou por algum tempo, que o páo-brazil 
era mandado para Portugal. Por isso n:lo é 
cousa nova para mim. 

A medida que propuz n!lo é só para augmentar 
as rendas publicas, é tambem para a conser
vação desta preciosa madeira ; mas não sei por 
que fatalidade não se_ tomão estes negocios em 
maior considerac,ão. 

Eu tenho dito muitas vezes que se as consas 
continuarem como vão, eó.1 breve se extinguirá 
esta madeira, porq11e o governo de Pol'lugal, sem 
conhecimento, foi dar o terreno a um e o páo
brazil a outro; de modo que o proprietario rlo 
terreno está interessado em o destruir. 

Se ntio se adoptar o me11 projecto, póde se 
fazer o qne se quizer : o contrabando continuará 
e desapparecerá este precioso producto. Pelo 
meu projecto se faz um grande beneficio aos 
proprietarios, porque a madeira não é dos pro
prietarios, mas da nação : além disto eleva-se o 
preço do córte a 8 e 6$ ; assim o proprietario 
terá i.nteresse em conservar a madeira, e ao 
mesmo tempo offerecerá ao governo uma ga· 
rantia contra o contrabando, pois que o meu 
projecto a issQ os obriga. 

Vertlatle é que os contrabandistas pagão mais 
alguma cousa do que eu proponho, mas estou 
persuadido de que não se fará o cont1·abando 
porque o governo pague menos dez tostões por 
tonelada. Quando aqui se tratou de medidas 
sobre a moeda falsa de cobre, entendeu-se que 
a reducção dest.,1 moeda á metade do seu valor 
não evitaria a continuação de sua falsificação, 
porque o f.:1bricudór de moeda falsa ainda tiraria 
grande lucro: entretanto a experiencia mostrou 
que-esta opinião não era exacta, porque Jogo 
que se· reduzio o valor da moeda de cobre, não 
houve mais quem a cunhasse. 

Espero qne a camara approve a resolução, 
ainda que seja como por ensaio: se a expe
riencia mostràr que a medida não é efficaz , 
pat·a se conseguir· o fim que temos em vista, 
adaptará depois outra medida mais de es~ 
paço. 

.Julgada a maleril.\ discutida, é approva.do o 
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art. 3• e rejeitada a resolução proposta pelo Sr. 
Carneiro da Cunha. 

Em seguida sao lambem approvados os se
guintes: 

cc Arl 4° additivo. No caso de que a embar· 
cação declare que se destina a portos do im
perio para ir carregar ou completar o carrega
mento, prestaráõ a mesma fiança de · que só:
mente serão os ditos donos, consignatarios ou 
fretadores relaxados, mostrando attestados do 
inspector da alfandega do porto a que se des
tinar, que ahi dou entrada e carregou. 

« Art. 5°. Os que violarem as presentes dis
posiç0es fica.o sujeitos á perda do valor da fiança, 
e os consules que não cumprirem o que lhes é 
prescripto neste artigo incorrerá0 na multa de 
25 por cento do valor da fiança. » 

Entra em discussão o seguinte : 
cc Art. 6º. As taxas do correio geral serão re

guladas sobre as seguintes bases : 
cc 1ª. Pagaráõ as cartas conduiidas pelo cor

reio terrestre 50 por cento sobre os preços fi
xados no regulamento de 5 de Março de 
1829. 

« 21\ Pagaráõ as cartas conduzidas pelo cor-· 
reio maritimo no .litoral do imperio 2 réis por 
oitava de gráo em gráo de latitude, contados do 
ponto da partida. · 

« s•. O mini mo porte por uma carta será de 
80 réis, 

« 4•. Os autos e mais papeis do fôro pagaráõ 
a quarta parte do porte das cartas. · 

<< óª. Os jornaes continuaráõ a pagar 10 réis 
por numero, e as mats publicações periodfoas · 
pagarão a mesma quantia por cada folha de im
pressão, sem attençâo ás distancias. Os livros 
pagaráõ 1/8 do peso. 

« 6ª. Pagar-se-ha aos particulares que en
tregarem nas estações do correio cartas e outros 
papeis por e1les conduzidos 1/4 do porte cor
respondente. 

cc 70., Ficão abolidas as limitações no peso 
estabelecidas no regulamento de ó de Março·de 
1829. 

«< 8... As carta~ provenientes de paizes es
traµgeiros pagaráõ na ·mesma proporção esfabe
iecida na base 2a, se não houver ajuste es
pecial. » 

O Sr. lezend.e vota pelo paragrapho, mas 
quizera que se adoptasse a providencia de a pes· 
soa que vai levar a carta ao correio pagar nesse 
acto o porte, para evitar que um individuo que 
quer tirar do correio uma carta que lhe inte
ressa seja obrigado a pagar o porte de calha
maços que muitas vezes vêm, e que de boa von-
tade dispensaria. . 

Offerece neste sentido emenda, que é apoiada. 

O Sr. Alves l3ranoo (minist1·0 da fazenda): 
- Conheço a necessidade de alguma reforma 
no correio, nn.o só emquanto á parte regula
mentar, como mesmo quanto ás taxas das 

1'UIIU Ili 

cartas, porque actualmente estas taxas não pro
duzem a receita que é mister que produzão. 

Não posso porém annuir nem ao artigo ad-
. ditivo, nem ao arbitrio lembrado de as taxas 
serem pagas cqm antecipação, porque isto re· 
duziria a renda do correio, em lugar de aug
mentar. 

Não me parece que a base que tomou a com
missão para o augmento das taxas seja sem in
convenientes : a disposição de ser o minimo 
porte de uma carta 80 réis me parece muito 
absoluta. Uma carta mandada daqui para a ci
dade de Nictheroy pagar 80 réis, é muito. 

Na base 2ª estabelece · a commissão que as 
cartas vindas pelo correio maritimo pagaráõ 2 
réis por 1/8 de gráo em grão de latitu,1e. Isto 
póde trazer fracções immensas nas taxas, e dar 
lugar a grandes embaraços. . 

Eu assentava que melhor seria que o go
verno fosse autorisado para regular essa admi
nistração, não só pelo que respeita á taxa, como 
na parte regulamentar, sujeitando para o anno 
esta reforma á approvação do corpo legisla
tivo. 

O Sr. Carneiro Leão :- O governo é obri
gado a concorrer para o maior bem da socie
dade, e nem sem'pre é possivel cobrar toda a 
despeza que faz com este serviço. Não é pouco 
o interesse que tira o paiz da facilidade das 
communicações e do incremento que daqui re
sulta ao cornmercio : não é portanto pequena a 
utilidade que produz a instituição do correio. A 
commissão porém, parece que teve mais em 
vista o producto da imposição do que a pres
tação deste serviço ; e daqui vem que, sendo o 
porte das cartas vindas pelos correios de terra 
já assás oneroso, a commissão o augmenta 
com 50 por cento. 

Quanto aos correios maritimos, estou que 
tambe01 não é conveniente, o augmento que 
propõe. Já se mostrou a inconveniencia de se 
augmentar 2 réis de gráo em gráo, o que dará 
muitos quebrados e tornará a taxa de difficil 
cobrança, ou fará com que os particulares pa· 
garáõ mais do que devem, ou não pagaráõ; por 
que a com missão nno subministra meios de se 
fazer o troco, de modo que a taxa possa ser co
brada ainda quando haja fracç0es. 

Por isso creio que convém antes continuar a 
perceber a taxa que actualmente se percebe do 
que fazer esta alteração. 

Não continúo, porque a distracção da caaiara 
prova que nao quer ouvir esta discussão. 

O Sr. 'Vianna. :-Parece-me que não haverá 
alguem que possa contestar a vantagem de se 
reformar a legislação que regula o correio, que 
é o regulamento de ó de Março de 1829, que 
não duvido que fosse bom nessa occasião, mas 
que hoje apresenta grandes inconvenientes. 

Parece-me que se a nação não deve tirar 
vantagem do serviço que faz com o correio, pelo 

24 
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menos deve cobrar a despeza que com elle faz. 
Gastão-se hoje com esta instituição 278 contos 
de réis, despeza que vai crescer provavelmente, 
porque a companhia das barcas de vapor não se 
póde sustentar e veio pedir auxilio, que, sendo 
de 8 contos por mez, elevará a despeza do coi:
reio a 37 4 contos, em compensação da gual o 
governo percebe apenas 60 contos. A' vista 
disto póde continuar a vigorar a tabella que hoje 
existe?" · 

Não fallo dos correios terrestres : se alguma 
objecção se fizer, não duvidarei annuir a 
ella ; mas a respeito dos correios marítimos, 
creio que não póde haver objecção fundada. 
Uma carta de 2/8 paga tanto daqui para a Ba:hia 
como daqui para o Pará ou qualquer outra 
provincia distante. Ora, é justo que o- estado 
faça uma despeza de perto de 400 contos, e que 
tire meios da se·Kta parte P Deve cont"inuar isto 
neste estado só porque uma vez se fez assim P 
Já temos discutido a lei do orçamento, podemos 
portanto discutir de espaço a reforma que 
cumpre fazer neste ramo de serviço. 

Vejo que nos Estados-Unidos, segundo o al
manack do anno passado, a receita dos correios 
estava na razão de 3398 para 2755, o que_ 
deu um lucro de 640 e tantos mil dollars. 
Eu bem vejo que os Estados.rUriidos não applieão 
ainda esta renda á receita do estado, mas uni
camente ao melhoramento doa mesmos correios. 
Pois augmentemos nós lambem os portes, e 
applique-se para o melhoramento dos correios, 
mas nl:iO dispenda o estado 37 4 contos para re
ceber 60. 

Na Inglaterra regula.o as despezas p.elo 1/3 
da receita ; é verdade que as taxas são fortes, 
e agora mesmo se acaba de fazer uma mo
dificação. 

Na França, em 1836, a despeza foi para. 
a receita na proporção de 18 mil para 36 mil, 
quasi 100 por 100 ; e entretanto a nossa 
deSpeza é de 37 4 contos, e a receita de 60, 
porque uma carta conduzida por barco de 
vapor paga ta·nto sendo dirigida á Bahia como 
ao Pará .. · 

Não vejo pois por.que conservaremos o regu
lamento de ó de Março de 1829, que então 
poderia ser bom, mas que hoje carece de 
reforma. 

Notou-se a expressão mathematica - de grão 
em gráo - de que usou a commissão, mas ella 
não fez mais do que adaptar o methodo de cal
cular nos outros pnizes. Na Inglaterra as dis
tancias são calculadas em linha recta, pelas 
longitud'»! e laUtudos, m11s eu só me servi da 
longitude , e nao sei que possa apresentar 
grande difflouldade a falta de dous ou tres mi
nutos ou segundos para a conta redonda do gráo 
em gráo, 

PE!lo que respeita a parle penal, nno se pódo 
tambem contestar que, se as oousas flonrom 
como e~t~o, c~ntinuará.o a haver correios p1.r· 

ticulares. De Santa C:atharina rara é a carta que 
entrá rio correio. , 

O Sa. ÜTTONI : - Ha razões bem fortes para 
isso. 

O SR. V1ANNA: - Não trato de abusos : se 
os têm havido, têm sido praticados talvez por 
_ todos os partidos~ 

O Sa. ÜTTONI : - Não fallo dos partidos, mas 
da administração. 

O Sa. VrANNA: - Regulo as administrações 
pelos principios politicos que professão : se ums 
tiver _abusado, não sei se se póde' dizêr que a 
outra lambem não abusou. 

Sr. presidente, augmentar a despeza todos os 
annos, e nao augmentar a receita em pro
porção, nem querer melhoral-a, é querer todos 
os annos um deficit ruinoso. A despeza decre
tada para o anno já excede a receita em dous 
mil contos. Para a dissolução do paiz este estado 
de cousas é optimo, mas não para sua con
servação. 

Voto pelo artigo que tem por fim augmentar 
a receita. . 

O Sr. Alves Branco(ministro da.fazenda):
A facilidade das cornmunicações é não só in
dispensavel aos particulares, mas de summa 
utilidade e vantagem para a nação : se dei
xassem estas communieações á discrição dos 
particulares, creio que ellas se tornarião mais 
ditliceis e mais embaraçadas. Ora, á vista disto, 
parece que era incontestavel a necessidade de 
crear administrações de correio que facilitassem 
as communicações, porque, por meio dellas se 
podem mais facil e mais seguramente fazer as 
communicações, não só do governo como dos 
particulares. Sen(io assim, pergunto eu, deve 
este serviço ser feito por conta do governo ex
clusivamente·, ou lambem dos particulares ? 
Creio que lambem por conta dos particulares. 
Eu não quero que a taxa do correio seja tal que 
não pague o serviço prestado ; eu desejo que 
pague este serviço. Actualmente o paga? Não. 
Não deverá pagai-o, ou pelo menos approximar
se muito ao preço do serviço ? Creio que sim. 
E porque actualmente a taxa não paga o serviço ? 
Porque muitas cartas, ou a maior parte dellas, 
vêm por mãos particulares, quando ha uma 
administração publica, para a qua] os .particu
lares as devem conduzir. Por outro lado sabe-se 
que as taxas não têm proporção com as dis-

. tancias, como devia ser, porque as viagens mais 
longas custão mais dinheiro, e não têm pro
porção mesmo com o peso· das cartas. O~a, 
sendo assim, parece-me que é de necessidade 
fazer uma reforma. 

Eu nlio quero uma reforma pesada; e por is~o 
me pr?nunciei contra a di~posi9ão que elevàva 
o mm1mo da ta:r.a a 80 réis, qualquer que fosse 
A distancia que corresse uma carta. O que eu 
du10Jo slrnplcsmente é que a taxa seja re~u~~da: 
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de modo que o serviço seja pago, ou ao menos 
que -a receita se approxime quanto fôr possivel 
ao pagamento do serviço. Por isso ·assento que, 
autorisando-se o governo para melhorar a ad
ministração, não só na parte regtJlamentar, como 
quanto ás tax11s se conseguirá algum melhora-
mento. · 

O Sr, Carneiro Leã.o :-Parece-me que antes 
de entrarmos na reforma do correio, era pre
ciso indagar se a diminuição da renda do cor
reio nasce do regulamento por ser pequena a 
importancia dos portes, ou se é porque se não 
fiscalisa bem, ou porque a renda se dissipa nas 
mãos dos collectores. Logo que houve a primeira 
reforma do correio no tempo em que havia um 
director do correio (os empregados parece que 
se assustão um pouco com a reforma, e c'?mprem 
talvez com mais exactidão os seus deveres), o 
rendimento foi maior do que actualmente, 
quando as communicaç6cs têm augmentadq. 
Portanto eu quiz~ra que a commissão se occu
passe _mais dos meios de fiscalisar a renda 
actual do correio, do que de elevar as taxas ao 
duplo, ao triplo, porque me persuado de que 
por mais que a commissão faça isto, não pro
duzirá augmento, antes talvez diminuição de 
renda, porque, sendo as commupicaçoes mais 
caras, sahiráõ do alcance de muitos indivíduos, 
e continuando a falta de fi.scalisação, é de crer 
que a renda diminua. 

Havia tempo em que as folhas não pagavão 
cousa nenhuma ; depois estabeleceu-se a taxa 
de 10 réis por folha; mas tanto paga o Jornal 
do Oommerm,o ou o Despertador, que são folhas 
grandes, como qualquer folha pequena. Ora, 
isto foi necessario á vista das cargas- com que 
se augmentavão os correios, principalmente de 
terra, o que exigia augmento de conductores, e 
por consequencia de despeza. Se os correios de 
terra passarem a carregar livros, isto se tornará 
muito oneroso, e talvez os embarace de levar as 
cartas, ou obrigue a administração a augmentar 
consideravelmente a despeza, alugando mais 
conductores. 

Parece-me pois que se a commissão pudesse 
indagar quanto o correio rendeu em 1828 para 
1829, quando foi reformado, isto poderia nos 
servir para nos orientar e fazer conhecer se por 
ventura ha alguma vantagem em ter o correio 
um director1 ou se antes convém que esteja de
baixo de chefes particulares. E quando não seja 
este o meio, quizera saber se a commissão 
achou ·algum outro de fiséalisar. 

Offereceu-se um meio que me parece que 
produziria o contrario do que_ temos em vista. 
Todos estão habituados a pagar o porte das 
cartas quando as recebem, e·não quando as en
tregão ; admittindo a nova medida, grande 
parte da: população teria cartas ·no correio 'inuti
lis'àdas por não terem pago o porte, porque a 
administração do correio não se Julgaria na 

obrigação de as fazer seguir seus destinos 
antes de effectuado este pagamento. No · co
meço ao menos isto faria grande transtorno . 

. Sei que da pratica seguida actualtnente ai
: guns inconvenientes podemos encontrar, como, 

por exemplo, de recebermos algumas com-
. munícações inuteis, mas ·são inconvenientes 

que em toda a parte se encontrão ; mas nem 
por isso se vê que se tenha estabelecido crue os 
portes seja.o pagos antes j além de que, se 
alguma carta. se perdesse, ou se desenca-

. minhasse, seria necessario restituir o porte. 
Não digo que as taxas como estão estabele

cidas sejão precisamente as que devão ser ; 
· talvez convenha admittir alguma reforma, mas 

a adaptada pela illustre commissão, de se aug
mentar d9u::; réis de gráo em gráo, não me 
parece conveniente : apresentará muita diffi
culdade na cobrança, visto que não ha moeda 
que represente as differentes fracções que 
podem haver. Se a commissão queria evitar 
que uma carta levada para a Bahia pague o 
mesmo porte que uma carta levada para o 
Par~, fizesse alteração na tabella para fazer 
desapparecer esta especie de desigualdade ; 
apezar de que na minha opinião é .quasi tanto 
trabalho conduzir . uma carta para o Pará, 
como para a Bahia no correio maritimo ; 
e por isso parec~-me sufficiente a taxa es
tabelecida. 

Julgo que a renda do correio ni'lo é arreca
dada toda, e que a commissão faria melhor em 
escogilar meios de a fiscalisar melhor, do que 
tratar desde já de a augmentar, principalmente 
do modo .. que o propõe. Não rejeito toda a 
especie de augmento : se se apresentasse outro 
mais plausivel, .não deixaria de vótar por elle ; 
mas o que a commissão propõe não me parece 
conveniente, pois, como já se ponderou, uma 
carta dirigida á cidade de Nictheroy viria a 
pagar80réis de porte. Se a nobre commissão não 
queria a especie de desigualdade que notou em 
pagar uma carta levada para a Bahia o mesmo 
porte que paga uma carta dirigida ,para o Pará, 
como quer que nenhuma carta, qualquer que 
seja a distancia, não pague menos de 80 réis ? 
Portante, sem rejeitar toda a especie de aug
menlo nos portes das cartas, rejeito o que se 
propOe, que não me parece conveniente. Além 
de que acho que os correios terrestres já estão 
assás onerados, e que o augmento de 50 por 
cento é excessivo. Eu entendo que todas as com• 
municaçoes se devem facilitar, porque o paiz e o 
commcrcio lucrão muito: não é nos começos que 

· os correios principião a render, Se os nobres de
putados querem que os correios no Brazilrendão 
o mesmo que nos Estados-Unidos, estabeleção-os 
no pé em que alli estão· estabelecidos, e prestem 
os· correios o mesmo serviçó que prestão nos 
Estados-U~idos ; m~s nós não . podere~os 
chegar a este .estado senão depois de termos 
uma população de 18 milhões como têm os 
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Estados-Unidos. Emquanto o Brazil não fôr 
rnais povoado, emquai1to os correios tiverem de 
andar por lugares desertos, e outros aonde a 
populaçao não abunda, necessariamente que a 
despeza ha de exceder tanto mais a l'eceita, 
quanto menor fôr a população que concorra 
para pagar o serviço dos correios. 

Voto portanto contra a emenda da com
missão ; se apparecerem outras mais razoaveis, 
votarei por ellas. 

O Sr. ministro se retira com as formalidades 
do costume. 

O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia, 
e levanta a sessao ás 2 e meia horas da tarde. 

Sessão 

PRESiriENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMlllARIO, - Expediente. - Offimo do Sr. mi
nistro dos estmngeiros. - Parecer sobre a 
cornpanltia de paquetes de vapor. - Páre
ceres de commissão. - Ordem do dia. -
Concessão de varias loterias. - Orçamento da 
receita ; os correios ; impostos sobre os cai
xefros estrangeiros, etc., etc.· 

Depois das 10 horas da manha. faz-se a 
chamada, e logo que se reune numero legal 
de Srs. deputados, a:bre-se a sessa.o, lê-se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Falta.o com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Luiz C.arlos, Visgueiro, Cintra, José 
Gonçalves Martins, Bustamante, Alcibiades, 
Pinto Coelho, Quadros Aranha, Andrada Ma
chado e Alvares Machado ; e sem ella os 
Srs. Alencar, Francisco do Rego, Tosta, Gomes 
Ribeiro, Paulino, Belisario, Lourenço José Ri
beiro e Gomes da Fonseca. 

EXPEDIENTE 

o Sa. l" SECRETARIO dá couta do ex.pediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, remettendo o of
ficio do presideute da província das Alagôas, 
de 13 de Julho ultimo, acompanhadó do re
querimento e informação relativos á pretenção 
de varias negociantes inglezes, que pedem a 
restituição do valor da moeda falsa de cobre 
com que entrarão para a thesouraria da mesma 
provincia em 1829, cumprindo a elle ministro 
declarar q1,1.e nada póde accresce.ntar ao que a 
respeito deste negocio foi exposto, em officio do . 
thesouro de 81 de Julho de 1833, sob n. 52, ao 
qual acom panbárão tambem os documentos . 
e mais papeis necessarios para esr.larecimento 
da materia. - A' terceira commissão de fa
zenda. 

Do ministro dos negocios estrangeiros, que é 
o seguinte: 

« Illm. e Exm. Sr. - Satisfazendo á reso
lução da camara dos Srs. deputados1 qqe V. 
Ex. me comrnunicou por seu aviso de 31 do 
mez passado, tenho a honra de significar a V. 
Ex., quanto ao primeiro quesito : que a con~ 
vença.o de ajuste de contas entre o Brazil e 
Portugal, negociada em Londres em 10 . de 
Junho de 1837, não tendo sido approvada pelo 
governo imperial, vai de novo ser entabolada 
nesta côrte pelo ministro residente de S. M. Fi
delissima, que já declarou achar-se munido dos 
necessarios plenos poderes para este effeito. E 
quanto ao segundo,. que as reclamações sobre 
transportes e despezas de tropas nno forão con
templadas naquella convenção, mas sim remei
tidas á respectiva commissão mixta, creada em 
virtude do art. 3º da convenção addicional ao 
traíado de 29 de Agosto de 1825, montando a 
im portancia da<, que forllo apresentadas por parte 
de Portugal em Rs. 3,423:812$454 : e por parte 
do Brazil em Rs. 1,208:586$124. Estas quantias 
ainda não fora.o definitivamente liquidadas, 
porque, por ora, a commissllo só se tem limi
tado a receber os documentos, até que ambos os 
governos lhe dêm as competentes instrucções. 
O que rogo a V. Ex. se digne levar ao conheci
mento da camara dos Srs. deputados. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 16 de Se
tembro de 1839.-Caetano Maria Lopes Gama. 
-Sr. Joaquim Marcellino de Brito. »-A'com
missão de diplomacia. 

Faz-se menção de um officio do Sr. deputado 
Alvares Machado, em que participa que, por 
grave enfermidade de sua mulher, não póde as
sistir ás sessões da camara em quanto durar este 
impedimento.-Fica a camara inteirada. 

Vai a imprimir, para entrar em terceira 
discussa.01 a parte do orçamento relativa á 
receita. 

Lê-se o seguinte parecer : 
,e A commissão de agricultura, industria, com

mercio e artes, tomando na devida consideração 
as diversas opiniões emittidas na casa, ácet·ca 
do contracto celebrado com a companhia bra
zileira dos paquetes de vapor, organisou de 
novo o seguinte projeclo, que tem a honra 
de submetter á approvação desta augusta ca
mara: 

,e A assembléa geral legislativa resolve: 
cc Art. 1.º O governo é autorisado a alterar o 

contracto celebrado a 31 de Março de 1887 
com a companhia brazileira dos paquetes de 
vapor, admittindo-se as seguintes condições: 

cc l.ª A companhia fica obrigada a fazer sahir 
um paquete de vinte em vinte dias, e para 
começar a ter inteiro cumprimento desta 
condiç!lo, marcará o governo um prazo razoavel, 
continuando · entretanto as viagens mensaes, 
como actualmente se fazem. . · 

« 2.ª A consignação que se acha estabele~ida 
fica elevada á quantia de doze. contos de réis, 
por viagem redonda. 
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e< As vfagens feitas até a data desta lei, a 
contar da terceira em diante, serão pagas a oito 
contos de réis cada uma. 

e, 3."' Os paquetes tocaráõ tambem no porto da 
Parahyba, e além dos designados no contracto, 
poderá o governo permittir que toquem qualquer 
outro intermedio se a companhia o requerer. 

cc 4.t> A companhia fica obrigada a fazer tran
sportar. gratuitamente até quatro passageiros do 
estado, . quando aconte9a nao ter ~a vi do taes 
passageiros, em duas v1agens success1vas; bem 
como quaesquer sommas de dinheiro que o 
governo houver de remetter de umas para 
outras provincias. 

,e O governo mandará e:xaminar as contas da 
companhia, de cinco em cinco annos, e poderá 
ent~o diminuir a consignaçllo do thesouro, se 
assim julgar conveniente. 

<< 6." Quando tenha lugar a aboliç::to dos direitos 
que actualmente paga o carvão de pedra, será 
reduzida a consignaç~o por viagem redonda a 
dez contos; de réis. . 

<( Se esses direitos forem sómente diminuidos, 
far-se-ha tambem na referida consignaçao um 
abatimento equivalente á quantia que a 
companhia deixar de pagar. 

,e 7. ª Subsist1; em seu pleno vigor as multas e 
mais condições estipuladas no contracto, que 
na.o são modificadas ou alteradas pela presente 
lei. 

ic Art. 2. º Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara, 16 de Setembro de 1839. 
H Ferrefra Penna. - F. Gomes de Campos. 

-J. A. de Lemos. ,1 
O Sr. Ferreira, Penna, requer a. dispensa da 

impressão, e a urger1cia para se discutir hoje 
mesmo. · 

Consulta-se a camara, e 'esta dispensa da 
impress!io o parecer. · 

A urgencia é apoiada, e entra em discussão. 

O Sr. Carneiro da, Cunha oppõe-se a que 
entre agora em discussão esta materia, e julga 
que serã melhor que ella se dê para a ordem do 
dia de amanhã. Observa que o parecer se 
poderá imprimir no jornal da c~sa ; então todos 
os senhores deputados o podem ler e entrar na 
questão com mais conhecimento da causa. Vota 
pela urgencia, nAO' para - hoje, e sim para 
amanhã. 

O Sr. Ferreira.. Penna. sustenta o seu reque
rimento de urgencia. 

Jalga-se discutida a urgencia, e pósta a votos, 
é sé approvada para que entre amanhã em 
discussão o parecer. 

J ulgão-se objecto de deliberação, e vão a 
imprimir, os seguinteEi projectos da com missão · 
de pensões e de ordenados : ~ 

« A commissão de pensões e ordenados 
examinou os decretos de 24 e 31 de Julho deste 
anno, pelos quaes concedeu o governo ao major 

reformado de cavallaria da primeira linha do 
exercito Manoel do Nascimento da Costa 
Monteiro a tença · annual de cem mil réis, cor
respondente ao seu po3to ; e ao brigadeiro 
reformado Francisco de Ornelias Teiies Barreto 
de Menezes a de duzentos e quarenta mil réis, 
correspondente ao posto de coronel de cavallaria 
do exercito, em que effectivamenie servia; e á 
vista dos documentos que acompanh,,rão os 
mesmos decretos, é de parecer que devem 
ser approvadas taes mercês pelas seguintes 
resoluções : 

e< 1." Fica approvada a tença annual de 
100$000, conferida por decreto de 24 de Julho 
de 1839 ao major reformado de cavallaria da 
primeira linha do exercito Manoel do 
Nascimento da Costa Monteiro. 

cc 2.ª Fica approvada a tença annual de 
240$000, conferida por decreto de 31 de Julho 
de 1839 ao brigadeiro reforniado Francisco de 
Orne1las Telles de 1\Icnezes. 

<e Paço do camara dos deputados, 13 de 
Setembro de 1839.- M. J. Cavalcanti. -J. M. 
Oa1·neíro da Cunha. » 

Lê-se e approva-se o seguinte parecer : 
cc Joaquim Maria Martins da Camara expõe no 

requerimento incluso que tem descoberto um 
methodo facil e simples para dar movimento a 
todas as especies de machinas que se possa.o 
collocar sobre um deposito de agua, cuja 
mínima profundídade seja de tres palmos : que 
esta machina na.o é movida por meio de fogo, 
molas ou outros agentes até _ aqui usados ; e 
independentemente de qualquer futuro aperfei
çoamento, póde desde já ser applicada aos 
engenhos de assucar, e mover as embarcações 
que demandem forças illimitadas : que elJa é de 
facil construcçno e reparaçao quando soffra 
detrimento : que não demanda despezas para o 
effectivo trabalho : que é applicavel, com 
algumas modificações, ás embarrações actual
mente em uso : que finalmente em tudo é 
preferivel ás machinas de vapor. 

<< Fazendo esta exposiç~o, o · supplicante 
offerece-se a publicar o seu segredo com as 
seguintes condiçOes : primeira, que a machina 
tome o seu nome; segunda, que depois de 
evidenciadas pela experiencia as qualidades do 
seu programma na applicação em diversas 
escalas, se lhe pague pelo thesouro nacional um 
premio de 500:000$ em apoiices da divida 
publica; terceira, que seja o supplicante recom
mendado ao governo· imperial para que este 
foterponha o seu valimento para com as nações 
amigas, afim de que lhe sejão concedidos por 
ellas os premios e prerogativas que entende 
serem do costume. 

« A commissão de commercio, agricultura, 
industria e artes, a que foi submettido . este re
querimento, entende que a materia é da com
petencia do poder executivo, segundo o disposto 
no § 26 d__o art. 179 da constituição~ desenvol-
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vida na lei regulamentar de 28 de Agosto de 
1830; e por isso é de parecer .que seja remet
tido ao governo, afim de obler o deferimento 
que fôr de razão e justiça. 

,e Paço da carnara dos deputados, 14 de Se
tembro de 1839.-F. Gom,es de Campos.-H. 
Ferreira Penna. - J. A. de Lem,os. >l 

Julga-se objecto de deliberação, e vai a ím
primit·, o seguinte projecto : 

<< A 3ª commissàO de fazenda opina sobre o 
requerimento junto do provedor e mais irmãos 
da santa casa da rnisericordia àa capital do Es
pirita-Santo, o seguinte : 

,e lº. Que se deve· confirmar o patl'imonio 
existente da dita santa casa, que consta de 18 
moradas de casas, pela maior parte pequenas, 
no valor de 11:000$, como pede a mesma santa 
·casa, pois se persuade a commissão, que seme
lhante confirmação pertence á assembléa geral; 
porquanto ísentando a lei as propriedades per
tencentes á taes corporações do pagamento da 
decima, é claro, que fazendo a decima dos bens 
de raiz parte da renda geral, nM póde a as
sembléa provincial conceder a dita isenção, im
plicitamente comprehendída na confirmação do 
patrimonio, quando co;nprehensivo de bens de 
raiz. Esta razão, e outras movem tambem a 
commissão a crêr,'que a concessAo para taes cor
porações adquirirem bens de raiz pertence á 

. assembléa geral, e assim tomando conheci
mento do peditorio, que se faz a este respeito, 
entende, se deve outo1·gar a dita autorisação 
para que a santa casa da misericordia, de qne 
se trata, possa adquirir até 200:000$, attentos 
seus piedosos fins, e a pobreza em que se acha, 
na.o se reputando legitima igual concessão feita 
pela assembléa provincial. 

e< 2". Que se póde conceder á dila santa -::asa 
alguns terrenos de marinha, que ella julgou· 
conveniente possuir, e que o governo não julgai· 
demasiados~ porquanto taes doações são justi
ficadas em attençllo aos pios fins desta insti
tuição, sem que todavia se prejudique áquelles 

. que forem posseiros, ou tiverem titulos de pro
priedade em os ditos terrenos ; não julgando a 
commissão conveniente deferir particularmente 
á pL'etenção da santa casa, quanto aos terrenos 
determinados, de que falla em seu requeri
mento, pois no estado em que se achão, deve 
a santa casa recorrer aos meios judiciarias, se 
para tanto se julgar com direito. 

« 3º, Que se póde couceder em favor da 
mesma santa casa a faculdade de cobrar os emo
lumentos dos despachos das embarcaçõõs pelo 
regimeuto do porto do Rio de Janeiro, conforme 
ella requer, pois a mesma razãO, que deter
minou a imposição dos ditos emolumentos no 
porto desta capital, milita, ou deve militar, para 
que igual disposiçilo possa ter lugar no porto da 
cidade da Victoria. . 

« 4°. Que. se não deve conceder a graça im
plorada da concessão de loterias; porquanto, 

deixando de parte as razões, que são obvias 
contra tacs concessões, á assembléa provincial 
com pele facultal-as á santa casa, se assim o 
julgar conveniente, como já esta camara de
cidio ; nesta conformidade é de parecer a com
missão: primo, que se indefira á santa casa a 
sua pretenção de loterias; e secundo, que se 
lhe defira quanto ao mais, com a seguinte re
solnçM: 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Art. 1º. Fica confirmado o patrimonio exis

tente àa sania casa da misericordia da cidade 
da Victoria, na província do Espírito-Santo, 
constante de 18 moradas de casas no valor de 
11:000$, ficando concedida á mesma santa 
casa faculdade para poder possuir em bens de 
raiz até o valor de 200:000$. 

cc Art. 2º. O governo é a.utorisado a fazer á 
mesma santa casa doação do dominio util da
quelles terrenos de marinha, ainda não apro
priados, que forem necessarios para edificação 
de predios convenientes para patrimonio do 
mesmo pio estabelecimento. 

cc Art. 3º. Os emolumentos dos despachos 
dos navios, arrecadados em favor da dita santa 
casa da misericordia, serM d'ora em diante co
brados na conformidaàe do § 9º do art. 48 do 
regulamento de 26 de Mat·ço de 1833. 

cc Art. l!º. FicM revogadas quaesquer dispo· 
sições em contrario. 

cc Paço da camara àos deputados, 16 àe Se
tembro de 1839.-J. J. Pacheco.-S. Martins. 
M. Amaral. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da· resolução que con
cede loterias á irmandade do San\issimo Sacra
mento desta côrte para a edificação do seu 
templo, com as emendas apoiadas na sessao 
antecedente. 

O Sr. Carneiro dà.1)Cunha. vota contra a re
solução, por isso que sempre se ha de oppôr a 
que por um n1eio tão icnmoral se levantem 
igrejas, e muito principalmente em uma capital 
tão rica, como o Rio de Janeiro. Observa que 
quando os successores dos apostolos levavão a 
todos os povos a palavra do Evangelho, o zelo e 
a caridade dos fieis se excitavA.o, elles eregiao 
templos sem que o ·poder ternporal os soccor
resse; sigão os Srs. bispos estes exemplos, que 
o povo secundará os seus esforços. 

Dá-se por discutida a resolução. 
São concedidas as loterias : 
Doie á freguezia do Sacramento ( emenda do 

· Sr. Ottoni). 
Uma á da ilha do Governador (emenda do 

Sr. Montezuma ). · · 
Du·as á de Inhaúma (emenda do mesmo 

senhor). 
Quatro á de S. JoãO Baptista da Lagôa ~ 

(idem). 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:59 - PÃ¡gina 4 de 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1839 101 

Uma á santa casa de caridade de S. João de 
El-Rei, que correrá nesta côrte (emenda do Sr. 

· Marinho). 

A resolução é adoptada e remettida á com
missão àe redacção. 

Acha-se na sala immediata o Sr. ministro da 
fazenda, que é introduzido no salão com as for-
malidades do regimento. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA · 

Continúa a discussão do art. 6º additivo da 
commissão do orçamento, que alter.a a taxa do 
correio geral. 

O Sr. Clemente Pereira não julga que o re
gulamento da administração geral dos correios 
careça de reforma, mas entende que é neces
sario restabelecer o seu art. 1 º, que a assembiéa 
·geral julgou em sua sabedoria dever supprirnir 
no acto de o approYar; sendo notavel que as 
razões produzidas na discussão para essa sup
pressão fossem -as de economia da despeia que 
fazia o direotor geral dos correios ! Mas se não 
póde haver administração alguma sem pessoa.J, 
e se est-a necessita de um chefe, não sabe como 
seja possivel conceber-se que 18 administra
dores, de que se compõe a administração geral 
dos correios de todo o irnperio, devão marchar 
com regularidade sem um centro que lhes dê 
movimento, os dirija e fiscalise ! E no seu en
tender, da falta do director supprimido tem nas- . 
cido a causa principal do decrescimento da re
ceita dos correios, porque o systema de sua ar
recadação e contabilidade está organisado pot· 
tal fórma, que se a escripturaçn.o se fizer com 
regularidade, e a.s cont::J.s forem tomadas com 
exactida.o, impossível é que haja o mais pe· 
queno extravjo nos portes das carti:1s que forem 
levadas ao correio; os administradores que as 
recebem lanção no subscripto deilas o corres
pondente porte, e as enyillo aos administrndores 
dos cor1eíos do seu destino, acompanhadas de 
urna guia ou factura que contém as cartas re· 
mettidas, e a importancia do valor dos seus res· 
pectivos portes : estes valores sã.o lançados em 
carga aos segunàos, que são responsaveis pela 
entrega dos mesmos valores ei11 dinheiro ou 
cartas que o repL·esentem. 

Que importa, porém, continua o orador, que a 
contabilidade esteja tão regulannenle ordenada, 
se nãO' houver um chefe que a faça effectiva. e a 
fücalise, tomando contas aos diversos admí~ 
nistradores? A idéa de pretender que o ministro 
do imperio seja quem dirija, inspeccione e fis
calise a adrninistraça.o geral dos cort·eíos, é inad· 
missivel, porque ella exige o serviço de um 
empregado inteUigente, uctivo e dedicado exclu
sivamente a este trabalho; o que não póde es
perar-se de um ministro que tem muitos e 
variados negocios a que deva prestar sua at
tenção. E tanto isto se tem reconhecido, que 
hoje está encarregada á commissao das funcções 

proprias do director geral ao administrador do 
correio do Rio de Janeiro : mas este empregado, 
posto lhe mereça muita confiança, não póde 
bem desempenhar os dous lugares, que são in
compativeis. 

Que elle orador, sendo ministro do imperio 
em 1829, foi testemunha da assiduidade com 
que o Sr. Diogo Jorge de Brito, ·director geral 
dos correios nessa época, se entregava aos tra· 
balhos do expediente que o seu lugar offerecia, 
occupando-se diadamenle neste serviço com 
dous escreventes postos á sua disposição : e 
este facto prova exuberantemente que os cor
reios niio podem ser bem administrados sero. 
um centro de direcção e fiscalisação ; devendo· 
altribuir-se ao zelo do referido director, a cargo 
do qual esteve a direcção dos correios no pri
meiro anno da sua reforma, a receita espan iosa 
qne teve durante o mesmo, do 1º de Julho de 
1829 a 30 de Julho de 1830 excedente a 200 
po1· cento, comparada com a do ultimo anno an· 
terior á reforma, como elle orador provou por 
documentos que apresenton nesta camara na 
sessão de 1830. 

E se nos annos seguintes a mesma renda foi 
decrescendo sem que possa mostrar-se que, 
houvesse diminuiçao no giro das cartas, nao 
póde deixar de attribuir a causa principal deste 
acontecimento á falta de fiscalisação que exercia 
o director geral. 

O orado; apresenta depois em apoio da sua 
opinião o rendimento que ti verão os correios 
das provincias no anno de 1836 a 1837, se
gundo o balanço dado pelo governo, comparado 
com o que tiverão no de 1829 a 1830, e dahi 
deduz que em algumas provincias a admi
nistraça.o não lhe parece ben1 fiscalisada. Prin
cipiando pela do correio do Rio de Janeiro, 
mostra qn e, sendo sua receita orçada para o 
anr10 de 1836 a 1837 de 27:780$000, e a ar
recadada 37:305$000, nao se póde qualificar 
de má a sua administração, visto ter anecatlado 
muito mais do que se orçou; bem que) com
parando-se com a receita de 1829 a 1830, em 
que foi de 44:000$000, não póde deixar de ob
sen1ar-se que ha uma diminuição consideravel ; 
e muito mais cumprindo notar que este correio 
no anno anterior á reforma apenas havia ren• 
dido 22:000$000. Igualmente satisfactoria lhe 
parece a administração da Bahia, parque, sendo 
de 5:000$000 sua receita no anno anterior á 
reforma, e subindo a 16:000$000 no primeiro 
anno subsequente a ella, e sendo a mesma re
ceita orçada em 4:879$00'0 no anno de 1836 a 
1837, produzio no mesmo anno 13:546$000. 
Muito átrazada pot·ém julga a de Pernambuco, 
que parece ter regressado ao tempo anterior á 
reforma, no qual rendeu apenas de 4 a 
5:000$000 ; e tendo sido orçada sua receita 
para. o anno de 1836 a 1837 em 9:920$000, 
apenas tinha arrecadado 5:920$000. Miseravel 
parecia a aàminisfração do Ceará, porque, tendo 
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sido orçada a sua r~ceita no r~ferido anno em 
1,7~9.l. nnerias havia oroduz1do 89$401 l Boa 
~~;t;;~a-;~~-;- do Mar~nhão, pois produzindo 
antes da reforma apenas 400$, e tendo sido 
orcada sua receita para o dito anno em 1:524$, 
havia rendido 2:315$. A de Minas achava 
muito mal fiscalisada, pois havia arrecadado 
1:949$, quando_ -~ua _ receita fôra º!Çª?ª em 
5:000$ l E sem fallar de outras provmcias, era 
sem duvida boa a administração de Matto
Gi·osso, cuja receita sendo orçada em 500$, 
... .. • , , ...,t -4 .l'"'lr-,,tt. 

havia s1ao ae .L:1u1J. 
E quem, {, vista destes factos, diz o orador, 

deixará de reconhecer que a administração dos 
correios carece de melhor fiscalisação, e que 
esta n~o póde obter-se sem um centro, que é o 
director geral dos correios ? 

Passando depois a analysar os artigos addi
tivos da commissão, mostra que o primeiro é 
inadmissivel, porque o augmento de 50 por 
cento nellP- proposto, sobre todos os portes de 
cartas, é um gravame oneroso que pesaria muito 
sobre o povo, e difficu1taria muito as com
municações, principalmente dos lugares mais 
remotos : e talvez havendo por isso menos 
cartas, a renda viria a diminuir em lugar de 
crescer. 

O segundo não lhe parece pratica vel, porque 
a regra de proporção nelle estabelecido de dous 
réis por oitava de grão em gráo de latit11de, con
tados do ponto da partida, offerecia qu1:.brados na 
contagem dos por~es das cartas, e estas fracções 
ou tinhllo de ser pagas de mais por quem rece
besse as cartas, ou de ser recebida de menos 
pelos administradores, o que em ambos os casos 
era injusto. 

Tambem não achava razao para que os 
portes de autos se reduii.ssem a um quarto, 
achando-se no regulamento taxados em meio 
porte ; parecendo nao haver razão para esle 
favor, pois taes despezas erão verdadeiras custas 
que tinhão de ser pagas pelas partes vencidas, 
e estavao na razllo de quaesquer outras custas 
do processo. 

Nada dirá do art. 6°, relativamente aos jor· 
naes, que fica.o pagando o que actualmente 
paga.o, bem que parece injusto que um jornal 
de formato grande pague o mesmo que outro de 
formato pequeno ; nã.o póde porém convir em 
que se reduza o porte de livros, carga muito 
pesada, a um oitavo do valor do seu peso cor· 
respondente em cartas. Os correios não forão 
creados para transporte de bibliothecas, e se 
passar o artigo, ·mais barato será remetter livros 
pelo correio, do que em cargas ás costas de 
animaes, cujo aluguel será mais dispendioso. 

A querer-se fazer alguma alteração nos portes, 
continua o orador, no que todavia não insistirá, 
entende que apenas po!ieria ter lugar o pequeno 
augmento de vinte réis por duas oitavas até 
o peso de duas oitavas, e dahi por diante 
de dez réis por duas oitavas sómente, nas 

cartas que sahirem dos portos maritimos do 
imperio. 

êoncluindo, envia á mesa a seguinte 
emenda : 

<< Emenda substitutiva ao art. 3°. 
<< Fica restabelecido o art. 1 º do regulamento 

da administniçao geral dos correios. 
« A tarifa do porte das cartas do porto do 

Rio de janeiro para todos os do imperio e 
vice-versa, e dQs 'mesmos portos uns para 
os outros entre si, fica substituida pela se
guinte : 

« Uma carta que pesar até 2 oitavas, 40 réis 
de porte ; 4 oitavas, -60 t'éis ; 6 oitavas, 80 réis ; 
Q -.anTYri.CI 1 f\f\ ,..,h;r"'I • 1 (\ l'\.~f.nnt'"IC'I 1 C)fl ,...6,;t""I & 1 Q 
U v11,a.va.~, .J.VV J.V.Li:' • .I.V VU,t:'-Va.~, .J...,JV ..lit;;J.:::, t .J."'11 

oitavas, 130 réis; 14 oitavas 150 réis ; 16 oi
tavas, 170, réis ; 18 oitavas, 190 réís; 20 oi· 
tavas, 210 réis. 

e< E assim progressivamente até o maior peso 
que se offerecer, accrescentando sempre 10 
réis de 2 em 2 oitavas ; com declaração 
porém de que nunca o maior porte das cartas 
de 2 oitavas poderá exceder de 120 réis, com
prehendido o que corresponder pagar pelos cor
reios de terra, ainda que venha dos lugares 
mais remotos de imperío, guardando-se a 
mesma proporção para as cartas de maior 
peso, cujo porte será regulado nos casos de 
excesso pela tabella n. 5 do regulamento na 
parte relativa aos correios de Matto-Grosso, 
Goyaz e Paracatú. - José Clemente Pe
refra. » 

Tambem é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Moura Magalhães : ·. 

« Art. 6º. As taxas do correio geral serão re
guladas sobre as seguintes bases : 

rc 1 ª. As cartas pagaráõ mais 1 O réis em oi
tava, além do determinado pelo regulamento de 
5 de Março de 1829. 

cc 2º. O minimo porte para cada uma carta 
será de 40 réis. 

11 311 • Os autos e mE1is papeis do fôro pagaráo 
a sexta parle das cartas. 

cc 4B. Os jornaes e mais publicações periodicas 
pagaráõ a oitava parte, sem attenção ás dis
tancias. Os livros pagaráõ o oitavo do peso. » 

Tambem é apoiada a segt1inte emenda da 
commissão: 

<e Na base primeira, em lugar de-50 por 
cento-diga-se-25 por cento. 

te Na base terceira, em lugar de-80 réis
diga-se-40 réis para o minimo porte. 

<t Na base quinta supprima-se a palavra-
periodicas. 

" Supprhna-se a base sexta. 

" Supprima-se a base oitava. » 

· 0 Sr. Ottoni nota a impropriedade de se dis
cutir reformas do regulamento do correio 
diante do Sr. ministro da fazenda, a cuja repar· 
tição não pertencem os correios; além deste 
inconveniente, parece-lhe que reformas de re· 
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partições feitas atropelladamente na lei do or
çamento sem a necessaria attenção podem 
trazer graves males. . 

Observa que o fim que teve a comm1ssão 
elevando a óO por 100 o correio de terra foi 
augmentar a renda ; inas já o nobre deputado o 
Sr. Clemente Pereira, pelos rendimentos dos 

correios mostrou que a escassez de renda desta 
repartição não provinha da exiguidade dos 

portes, mas de ~utra causa (a fa1ta d~ director 
dos correios), e elle orador tambem Julga que, 

bem longe de se augmentar o porte que aclual
mente pagão as cartas, se deve diminuir facili
tando•se dest'arte o mais possivel as commu
nicações. Em sua opinião, o meio de fazer 
crescer a renda dos correios, de fazer que ellés 
preenchão_ os fins da sua instituição, é executar 
a constiluiçã.o nesta parte, fazer que o se
gredo das cartas seja inviolavel, que o correio 
na.o seja instrumento de partidos. O nobre de
putado o Sr. Clemente Pereira mostrou que, 
no Sergipe, o correio não rendeu cousa · al
guma ; esta falta de renda attri~ue elle ora~or ,á 

nenlmma confiança que merecia o correio as 

pessoas de um partido, como explicou o Sr. 
Marcellino de Brito em uma das sessões pas
sadas, Ha poucos dias teve el1e orador de ve• 

- rificar perante alguns membr~s _da camara e de 
um digno empregado da adnumstraça.o do cor· 
reio da côrte a maneira desleal porque se com-

. portao as agencias dos correios em Minas: pelo 
correio chegado a 14 deste mez, recebeu elle 
orador uma carta escripta da villa de Baependy 
em Abril deste anno, e outra escripla da vilia 
de Queluz o anno passado ; sabe-se o que houve 
ácerca de correios por occasia.o da reeleição do 
Sr. ministro da justiça-a invasão dos ratos 
sobre as cartas-; assim, emquanto por esta 
maneira se compo1-Larem as administrações dos 
correios, nno se poderá esperar que cresça a 
renda deste estabelecimento. O nobre dcpntado 
o Sr. Clemente Pereira proc1uon demonstrar a 
vantagem do restabelecimento do emprego de 
dirit1ctor geral dos correios, comparando o ren
dimento que tivera a administração no anno 
em que houve este emprego, con_i ? que teve 
depois que este etnpreg? se supprumo : o or~dor 
observa quo este meio de que se serv10 o 

""nobre derJutado não convence; que muitas 
causas podião concorrer para o decrescimento 
da renda do correio ; que em um desses annos 
que o_ nobre deputad? a~resent~u diminuio-se 
o porte de todos os per1odicos e impressos; que 
tambem a promulgação do acto addicional con-

. correu para a diminuiçã~ desta r~nd_a, faze':do 
com que se provessem nas pr~vmc1as rnmtos 
empregos que d'antes erão prov1d_os na côrte, e 
fazia.o augmentar a correspondenc1a ; que sendo· 
o fim da commissãó o augmentar a renda, o 
nobre deputado com a sua emenda vai aug
mentar a despeza, creando um empregado, a 
quem sem duvida se ha de dar avultado orde-

-ro110 m 

nado. Conclue votando contra o artigo e todas 
as emendas. 

O Sr. Moura. Magalhães diz que-já se tem 
demonstrado que o artigo ·6° não póde passar, 
pQr causa das bases para alteração das taxas, 
principalmente a respeito do correio_ maritim?, 
e ainda mais pelo que respeita aos papeis 

·forenses. Conhece que o regulamento de 1829 
precisa de algumas modificações ácerca das taxas, 
mas não tão extensamente como propõe a com

. missão, e desta sua opinião parece ter sido a 
~ camara quando em 1835 rejeitou um projecto 
identico. O orador lambem se oppõe á alteraçã.O 
do porte- dos jornaes, porque é contra toda a 

iguri1dade pagar um jornal em oitavo tanto como 
um em folio. Nota que já se fez ver que uma das 
causas por que os correios n!io rendem o que 

deverião render, é a_ falta de tomada de contas, 
e que por isso se lembrou o restabelecimento 
do lugar de director geral ; além desta medida, 
cuja falta póde inutilisar o augmento das taxas, 
cumpre primeiro que tudo observar o que 
dogmaticamente determina a constituição, a 
inviolabilidade das cartas; com estas medidas a 
renda do correio muito ha de augmentar. O 
orador accrescenta que de ordinario entre nós 
se segue o systema de augmentar as !mposições 
existentes sem se attender á fiscahsaçã.o das 

rendas e á economia; por exemplo, apresenta-se 
um deficit extraordinario; mas se se attender 
que as rendas ordinarias não sito como devem 
arrecadadas, facilmente se conhecerá a causa do 
augmento deste deficit. O orador aproveita :.1 

occasia.o para lembrar que o governo ainda nllo 
respotldeu á requisição da camara sobre a taxa 
lançada sobre os caixeiros estrangeiros, uimla 
não disse se o artigo do orçamento está ou nao 
E:m exeoução ; parece-lhe que, ou o governo nílo 
quer cumpril' com esse artigo da lei, ou não fai 
caso· da camara dos ·deputados: declara que 

deseja levar este negocio atê o fim, porque 911~r 
que o C01'Po legislativo se penetre da sua. d1g111-

dade1 exigindo a observancia da lei, e fa~a o 
publico persuadir-se que não lança imposições 
injustas e precipitadas : não sabe como o govern~ 
passa suspender a execução de uma Je1 
terminante e que no.o offerece embaraço algum. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Navarro: 

« Fica o governo autorisado a reformar a 
administração dos correios, p<;)dendo na.o só 
alterar o seu pessoal e ordenado, como tambem 
às taxas actuaes, dando conta de tudo no an_no 
seguinte á assen1bléa geral para a devida 

approvação. » 

O Sr. Alves Era.noo (mi~istro da fazenda) 
diz que actualmente o correio não re~de o que 
· devêra render; mas ta.mbem nl1o qmzera que 
elle desse grande renda, bastava que desse para 
cobrir a sua despeza, o que actualmente não 
acontece. ND.o duvida que a falta de um director 

25 
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que se empregue especialmente na fiscalisação 
desta repartição contribua para a escassez da 
renda ; mas não é só esta. a causa, outras ·podem 
existir. S. Ex. nota que poderá haver ínfidelidade 
em alguns correios, mas não apparecendo 
accusações, o governo não se p6de persuadir· 
disto sem haver provas. Julga que sem ouvir 
aos homens pralicos nao se p6de fazer um 
melhoramento completo na administração do 
correio, e por isso assenta. q11e é melhor deixar 
ao governo a reforma a este respeito. 

Respondendo ao S1·. Moura Magalhães a 
respeito da contribuição dos caixeiros estran
geiros, S. Ex. diz que o governo tratou de 
informar a camara sobre este objecto, mas esta 
requisiçao da camara sendo mandada ao 
thesouro com outras, talvez por isso não tenha 
vindo com a brevidade Jesejavel; mas S. Ex. 
veio no dia seguinte á camara preparado para 
responder, e se nada disse, foi por na.o se tocar 
ern sernelhante questão : S. Ex. nM se julga 
autorisado a suspender a lei, mas sim a 
combinal-a e entendel-a conforllle a sua íntel
ligencia ; considerando que os tratados sao leis 
do paiz, tendo passado a lei tributando os 
caixeiros esh-angeiros, era de absoluta neces
sidade que o governo antes de executar esta lei 
a combinasse com os tratados ; o governo nlío 
podia pensar que a assembléa geral quiz.esse 
revogar por esta lei as que existem, e q1.1e não 
podem ser revogadas sem o assenso das duas 
nações : a opiniD.o do governo é que a lei é 
incompalivel com os tratados, e por isso julga 
que ella se deve entender -:- sal \'Os os tratados. 
-S. Ex. accrescenta que se o nobre deputado, 
o SL·. Moura, quer entrar ern um.a miuda 
discussão a este respeito, claramente demons
trará n opinino em que está o governo ; que 
nchou este negocio já sllspenso pelo seu 
antecesso1·, e estli resolvido a contínunr nesta 
susponsao. 

0 Sr. Moura Magalhães: - Sr. presidente, 
se as disposiçoes áo corpo legislativo só hão 
de ser cumpridas quando o go'let·no em sua 
sabedoria as combinar com os h'atados exis
tentes, vil'á o governo a converter-se em censor 
do co1·po legislativo. Cumpre lembrar que 
quando a disposiçao que impõe sobre os 
caixeiros estrangeiros se apresentou na ca
mara, ninguem disse que el1a era contraria 
aos tratados ; . entretanto o governo agora sus
pende a execução desta lei por entendêl-a con· 
traria aos tratados ! 

Não pensou desta maneira o gabinete 19 de 
Setembro, não pensou assim o Sr. Calmon ; 
ho~ra lhe seja feita. (.Jpoiados.) Elle respondeu 
~mto victoriosatneute á requisição do ministro 
mglez, fazendo ver que esta medida nao 
offendia ao tratado com a Inglaterra, porque 
era uma imposição lançada tanto sobre as 
casas de commercio dc,s sabditos brazileiros, 

orno sobre a~ dos s ubditos estrangeiros. Se 
por ventura, seuhores, passar a theoria do nobre 
ministrn da fa:renda, que nesta parte herdott 
o legado do seu antecessor, então temos que 
os subditos brazileiros ficão de peior partido 
que os eslrangeiros, as casas de commercio 
brazileiras que tiverem caixeiros estrangeiros 
ficào obrigadas á taxa da lei, emquanto que 
casas esh'angeiras, nas mesmas circu mstancias, 
fieã.o isentas do imposto. Em que pai~ do 
mundo civilisado, senhores, · os subditos da 
·naçil.O são menos favorecidos e mais aggra
vados do que os estrangeiros ? (Reiterados · 
apoiados.) Tudo o que o nobre ministro acaba 
de dizer, tudo o que ponderou o ministro 
inglez, não é senão um amontoado de labo
riosos sophismas; querem entender que a 
imposição é lançada sobre pessoas,. quando 
ella é·lançada sobre casas de commercio em 
geral 1 E' preciso, Sr. pt·esidente, para se en
teL1der assim a lei, empregar uma astuciosa 
dialectica ; só por meio de especiosas razões 
é que se · póde dizer que a imposição do 
ar\. H). do orçamento -vigente oliende os tra
tados existentes. 

S1·. presidente, se passar a theoria do nobre 
ministro, têm toda a razão os subditos por
tuguezes de tambe-m reclamarem a isenção do 
imposto, porque no tratado do reconhecimento· 
da independencia se diz no artigo 5° (se bem 
me recordo) que a nação portugucza será con
siderada como a. mais favorecida. e amiga : ora, 
sendo considerada a imposiçaa como lançada 
sobre as pessoas, como atacando dh·dtós in
dividoaei, segue-se que Portt1gal tem justo 
motivo de reclamar que as casas de commercio 
portuguezas sejao isentas de semelhante im• 
posiçn.o ; do mesmo modo póde argumentar n 
França, que tem no tratado que se ex.tine;uio 
artigos perpetuos para que os subditos fl'un
cezes sejão tratados como os subditos da nnçl\O 
mais favorecida. E de tudo isto qual sc1·á o 
resultado P ~ Q11e só os pobL·cs cidntlt\Os lwn
zileiros serão os unicos que sofl'rao 11 imposi\illO. 
(Repetidos apoiados.) 

O orador, conlinuat1do, diz quo ó juslo que o 
Sr. ministro entenda a lei em termos hobeis ; 
assim deve proceder qualque1· cxecutot· de leis i 
mas sustenta que a lei do or·çamento, no art. 19, 
não offerece nenll.llma ambiguidade, nenhuma 
duvida, porque é concebida em tel'mos genericos 
e mui claI'os. Julga que, se o governo na.o cumpre 
a lei, é porque lhe fallece a necessaria energia e 
vigor para resistir a pretençoes exageradas ; 
nem se persuade que a Inglaterra possa desco·· · 
nhecer a razão com que fazemos cumprir 
o artigo da lei,· e o motivo por que o corpo 
legislativo assim obrou. Se se respondesse 
em tempo á nota do encarregado de ne
gocios, como cumpria, com a precisa energia, 
talvez este negocio estivesse terminado. Se
nhores ( exclama o orador ), o governo tinha 
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um meio m.uito justo, muito plausivel de sahir 
• deste embaraço ; - era cumprir a lei e trázer 

qualquer duvida que houvesse ao corpo legis
lativo, porque o governo nao póde suspender 
a lei. Sr. pt·esidente, o que nós devemos fazer, 
já que a nossa má estrella nos collocou em 
semelhante posição, é annuirmos ao que quer 
a Inglaterra, ao que quer a Françà, ao que 
querem todas as nações ... estou inclinado já. a 
propôr a revogação desse artigo, porque só assim 
satisfazemos aos encarregados de negocios das 
nações estrangeiras, e igualmente tiramos o 
nosso governo do embaraço que a si mesmo 
creou. 

Na.o posso deixar de fazer ainda uma obser
vação : o antecessor do nobre ministro ainda 
nos deu esperança de que este negocio se havia 
de decidir da maneira que o corpo legislativo 
tinha em vista ; mas o nobre ministro e·ntende 
de uma maneira diversa, diz com to.:lo o des
embaraço que o artigo da lei é incompativel. 
com os tratados, p\lr •conseqnencia não se 
cumprirá a lei senão a respeito dos subditos 
brazileiros. 

Sr. presidente, nQ.o sei onde nos levará este 
systemn de lransigoncias e transacçAo com os 
encnrregndos de negocios dns polcncins estran
geiras. Criminão-se tanto as transacções, e eu 
vejo que se faz b•ansacçacs em tudo ; o govemo 
inglez quer r1uc nllo hnjn.o embargos das sen
tenças da commissno mixta, concede-se i o mi· 
nistro ing1ez nno quer que se lance sobre ns 
casas do commcrcio dos &ubditos ir,glcies im· 
posiçllo alguma, nn.o se lançn ; enfim, lilí:-se 
lmlo quanto clla c1ucr l O Oynpock lambem lá 
cshí. cm plldc1• doR frnncczcs ; lin11lmentc cstRo 
nos dnrnio a lei !... SJ·. p1·csidcntc, nn.o desejo 
conlinum• mnis. 

O Sr, Montezuma julgn que não lm objccto 
do mnior irnporta11ci11 r1uo o rl!gnlnrncnto dos 
correios, por isso que mui poucos sll.o os nossos 
meios de communicn\itlo ; nt\o voln, pois, pelo 
augmcnto do poi•te dns cnrtns e ,jo1·nncs. Deix11 
de voln1· pclns ornontlas, nn.o por querer que 
continue o mesmo syslema de correios, mas por
que entende que o objeclo não deve ser dis
cutido como tem sido ; melhor é que a camara 
remetta tudo a uma commissão, a qual, adap
tando do· regulamento de 1829 o qne ha de 
melhor, apresente um systema geral. Votaria 
pela emenda do Sr. Navarro se acamara não 
se tivesse incumbido deste objecto ; tambem 
lhf, é indifferente que a reforma do correio 
passe este anno ou no que vem ; o seu de
sejo é que saia da camara a meihor re
forma. 

O Sr, Alves J3ranoo ( ministro da Jazenda, ) 
diz que nllo conhece patriotismo contra a reli
giosa observancia dos tratados ; que a lei sendo 
entendida como quer o nobre deputado o Sr. 
Moura Magalhtles, é contra os tratados, e esta 

não podia set· a intenção do corpo legislativo 
que tambem votou por esta lei no senado, e 
sempre a entenàeu salvos os tratados. Declara 
que não herdou legados de seu antecessor, e 
que nao foi pot· falta de energia que o governo 
portou-se da maneira por que o fez ; elle 
ba de executar a lei, combinando-a com os 
tratados. 

S. Ex. accrescenta que se póde entender a 
lei do modo por que o governo o tem feito sem 
set' por sophisma ; o que é sophisma é declarar 
tributadas as casas e não as pessoas. Conclue 
dizendo que nada accrescen.tará a semelhante 
respeito, que já tem emittido a sua opinião, e 
que está prompto a receber qualquer accusação 
s~ o nobre deputado entender que o deve 
accusar. 

O Sa. MouaA MAGALHÃES : - Eu sei quaes 
são os meus deveres. 

E' lido e apoiado o seguinte req11,erimento do 
Sr. Montezuma : 

« Proponho que o artigo 6º e emendas sejão 
remettidos á commissão proptia, para apre
sentar um regulamento que salisraça as vistas 
e necessidades publicas. n 

O Sr. Carneiro Leão oppoe-se ao adia
mento, porque, tendo-se a camara já occupado 
bastante com esta materia, deve concluil-a, dei
xando o que é propriamente regulamentar para 
o governo. 

Quanto á questão incidente, entende que a 
regra estabelecida pe1o Sr. ministro é verdadeira, 
que as leis não annullllo os tratados, e por isso 
deve crer que o corpo legislativo quer obser
vnl-os ; mas não entende, como o Sr. ministro, 
que esteja provado que o artigo da lei sobre as 
casas de comrnercio seja contrario aos tratados. 
Observa que o imposto não foi sobre as cai
xeiros, mas sobre as casas : que assim como a 
lei tomou por base o numero de caixeiros, 
podia tomar o capital, etc. Nota que se impoz 
sobre as casas de commercio, quer nacionaes, 
quer estrangeiras ; que o mais qne se podia 
dizer era que o tributo não foi politico, por isso 
que tomou por base a qualidade de estrangeiros, 
podendo-se crer dahi <Jne tinhamos em odio 
os estrangeiros, qnando tanto necessitamos da 
colonisação européa : mas nunca que era 
offensivo aos tratados. 

Lembra que é sabido que os negociantes 
inglezes se prestárão a pagar o imposto, e que 
o encarregado de negocios foi quem os con
vidou a nãO pagar ; que este encarregado, fa. · 
zendo suas reclamações ao governo, em vez 
de argumentação que pudesse demonstrar que 
o artigo da lei era offensivo ao tratado, recorreu 
a um insulto, atlribnio a causa desta imposição 
á incapncidade, á indo1encia · dos nossos con
cidada.os,:quando entre mil causas que poderio.o 
levar o corpo legislativo a esta medida ha a 
bem conhecida, de nt\o serem os caixeiros es-
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196 SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1839 

trangeiros sujeitos ao serviço da guatda na
cional serviço que, distrahiudo-os das st1as 

' . obrigaçOes commerc1aes, os torna menos pro-

curados. 
Não se trata agora de política ou impolitica 

do imposto, trata-se de saber se ataca o tratado.· 
Sendo o imposto esto.belecido sobre a.s casas de 
commercio, e não sohL·e as pessoas dos cai

xeiros estrangeiros, não se póde dizer que este 

irnnosto vaj de encontro ao tratado ; porque, 

por e.ste modo, podcr-se-ha declarar que 1:1ao 

contrarios ao tratado quaesquer impostos, por 

que afinal vem a recahir sobre os caixeiros 

estrangeiros, porque elles não sao chamados a 

paga1-o : quem paga o imposto· são a~ casas de 

commercio estrangeiras e nacionaes ; e se ha 

um privilegio a respeito das casas inglezas, em 

que desvantagem não ficaráõ os brazileiros, 

pagando tributo qualquer que seja a na
cionalidade do caixeiro estrangeiro que em· 
pregar? 

Nã.o vi por ora demonstrado que a lei seja 

contraria ao tratado. E quando, em vez de se 

me fazer uma den1onstração, se me faz um 
insulto gra.vissimo, devo crer que a 1·azão não 

está da parte de quem recorre a insulto em 

lugar de recorrer á argum~ntação para con

vencer. 

Portanto, pronunciando-me sobre a questão, 

direi que não tem applicação na generalidade 

em que foi apresentada a proposiçao do Sr. mi
nistrô da fazenda, de que na.o se deve entender 

um artigo de lei de maneira que seja contrario . 

a um tratado, porque não ha de certo alguma 

tenção no corpo legislativo de revogar os tra

tados po1· suas leis i mas ainda quando se queira. 
applicar esta theoria á questão actual, ella nada 

prova, porque não se demonstra que a lei seja 

contraria ao tratado desde que os nacionaes 

estão sujeitos a este imposto, e o estão effec:ti

V!),mente pagando, qualquer que seja a nacio
nalidade dos caixeiros que empreg!l.O. · Mesmo 

perguntarei : - Já se fiscalisou se as casas in

glczas, a respeito das quaes se suspendeu o 

imposto, tinha,o sómente caixeiros inglezes, ou 

tacnbem porluguezes, hanoverianos, belgas, fran
cezes, etc. ? Suspendeu-se o ipiposto em geral 

para todas as casas inglezas, sem se averiguar 

se os caixeiros estrangeiros que tinha.o as casas 

de commercio inglezas erão inglezes ou de 
outras nações. . · 

O Sr. Souza, Martins apoia o adiamento, 
porque considera o negocio tão complicado á 

vista das emendas que se têm apresentado 

que julga indispensavel que tudo vá a um~ 

commissllo para proceder aos necessarios 

exames, e off~recer um parecer a respeito. 

Comparando a lei com a disposição do tratado 

no artigo respectivo, na.o acha que se infrinja o 

tratado em couea alguma, porque· a lei com

prehende, não só as casas nacionaes, como es-

trangeiras, e é manifesto que o imposto nllo 

recah~ só .sobre inglezes, ma~ sobre brazileiros 

e subdítos de quaesquer outras nações que ti
verem mais de um caixeiro estrangeiro, Pede á 
camat'a que refliéta que na.o sã.o poucas as casas 

bra:z:ileiras que têm caixeiros estrangeiros, in
glezes, francezes e grandissima quantidade de 

portllgurzes. Ora, sendo assim, se as casas in

glezas ficarem isentas de pagar este imposto, 

fi.carião de melhor condição do que os subditos 

brazileiros que tiverem caixeiros estrangeiros : 

o orador nunca V'Otará para que se dê um t~ 

privilegio. · 

O SR. NAVARRO ( pela ordem):- O Sr. de

putado ~stá fallando fóra da ordem, pois que esta 
questão não é a de que se trata. 

O Sij, PRESIDENTE:- Na fórma do regimento, 

o Sr. deputado nll.o póde interromper o·orador. 

Poderá fazer suas reflexões depois que elle con· 

cluir o seu discurso. 

O Sa. SouzA MARTINS pão sabe qual 'é a razão 

por que se quer fazer cxcepça.o a respeito das 

casas inglezas, quando as casas de subditos de 

outras nações todas se têm submetlido ao paga· 
mento. Admira-se de que o Sr. ministro siga a 
opinião de que as casas inglezas são isentas 
deste imposto, quando as camaras legislativas 

entendêrao que a lei nno era contraria ao tra

tado, e quando mesmo S. Ex. acaba de dizer 

que votou pela lei no senado. Sendo a opinião 

das duas camaras, nas quaes havia.o homens qu~ 

ex.aminârão bastantemente a questão, e igual

mente a opinião da administração de 19 de Se

tembro, 11ue a lei não era contraria ao tratado, 

admira-se muito de que o governo do Brazil seja 

o primeiro· que reconheça o direito de uma 
-nação estrangeira sobre um ponto que se acha 

em contt·adicçtlo com os termos litleraes da lei ; 

o governo, que tem a seu cargo sustentar a honra 

naci .. maJ, devia ser o primeiro em opp01·-se 
á revogação da lei no corpo legislativo, ou 

quando entendesse que ella nn.o é boa, propôr 

a sua revogaça.o, mas nunca tolher a exe

cuçao della, e estabelecer privHegio a favor 
das casas inglezas, de que não gosllo as b1·a· 
zileiras ; sem attender que pOl' este modo o im

posto vern a carregar sobre os subditos do imperio 

com exclusão dos estrangeiros. 
Admira-se muito de que, entre as reflexões 

feitas pelo encarregado de negocios da Inglaterra 

ao · ministro do Brazil, se allegasse como 

pretexto para recusação do pagamento deste 

imposto o não terem os· subditos brazi
leiros capacidade para serem caixeiros de casas 

de cornmercio. Entende que a lei teve em vista 

considerações muito importantes, porque estando 

os caixeiros brazileiros sobrecarregados do ser- · 

viço da guarda nacional, sem duvida os subditos 

das nações estrangeiras tinhtlo a seu favor 

grande vantagem am terem caixeiros estran· 

geiros : podendJ portanto o imposto lançado 

,;. 
.,-.;.,,_f 
.••• 1 

• 
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sobre as casas de commercio que tiverem mais 
de um caixeiro estrangeiro ser considerado como 
uma compensação do pesado serviço que car
rega sobre os caixeiros brazileiros. Accresce 
( e nisto ainda se não fallou na casa ) que 
é do int~resse do Brazil ·o fazer com que os 
estrangeuos tenhão vantagem em ser cidadãos 
brazileiros, o que se poderá melhol· con
seguir estabeleéendo vantagens a favor dos 
nacionaes. · -

Gomo crê que o Sr. ministro fallará sobre a 
materia, espera que S. Ex. informe á camara 
se esta -questão está já terminada, se o go
'le_r~o do ~razi! já accedeu á pretençno do 
ministro br1tanmco, e se já não ha reclamação 
a fazer ; porque as cousas se achão neste ·es
tado, o orador deseja que se remetta á camara 
toda a correspondencia que tem havido sobre 
o negocio, para á vista della se poder julgar da 
manefra por gue o ministerio hrazileiro tem 
sustentado os direitos da nação. 

O Sr. Na.varro pede ao Sr. presidente que 
faça executar o regimento da casa, na.o per
mittindo que se cdntinue a füllar fóra da ordem 
entrando-se na conaideração de mate1·ias qu~ 
não estão em discussão. Se esta pratica con
tinuar, prolongar-se-hn.ô ns discussões ao in• 
finito, e faltará tempo, que todos clurnlla sct· 
pouco para tratar de objcctos do inleresse vital 
para o paiz. Entendo que S. Ex. nno deve con· 
tinuar a 1>ermillit·, como pot• ci;peciul f11vo1· " 
este ou iíquello o !'i,lhu· conll•a 1\ Dl'llom, puis <1110 
isto é um VOl'tlinldl'O pnll'onulo, 

O S11, P1rnz:111u:N'1:1,: 1luol1m1 111101 lrnhm1lu,su 
de nngmont1u· 1\ r~ccil11, 11nu pc\1lu duixnt• do 
ndmillfr r1110 nn 11it-1uu11.inu OH St'ri, (lopulntlo~ 
nprosoutmn lo1la11 n!II t•ui<'loit 11110 111wirRo ,11·0· 
<lur.h•, tcndoulod n IIIO!ih'IU' 11110 n 1·011111, uno 
é bom 1u·1·ccmh,iJn, o 11110 uur1lu ou 111111110!10 
ponto ha omissno nu. udmiuislt·n~·no, tNwnm·mw11 
a1)1>icitloa.) 

O _Sn. N,\VAliRO respondo qno n vistu dostll 
cxphcuçno, quando su trnhll' do um m•tigo <lo 
01·çamento, se potlc11IÍ fülliu· sob1·c todo o sys• 
terna de imposiçclcs (upoiadoa) ; quando se 
tratar sobre politica, podc1·-se,ha fullar sobt·e 
todo o dit-eito constitucional. (Apoiados,,) O 
orador nllo o entende assim: julga que a dis
cussão deve limitar-se á materia e aos objectos 
qne têm intima relaça.o com ella. 

o SR. MACIEL MONTEIRO deseja saber quantas 
vezes se póde fallar pela ordem. (Risadas.) 

O Sr. Moura Magalhães : - Voto contra a 
emenda apresentada pelo nobre deputado pela 
provincia da Baliia, pela razão simples e obvia 
de que a materia está um pouco adiantada ; e 
remettêl-a de novo á commissAo para a exa
minar, quasi que é trabalho superfluo, quando 
acamara, â vista da discussão que tem havido; 
póde adaptar uma base ctualquer, approvando 

algumas das emendas, ou fazendo prevalecer o 
que se acha determinado no regulamento de 5 
de Março de 1829. Não descubro pois utilidade 
no adiamento da materia. 

Aproveito_ a occasião para dizer duas palavras 
a l'espeito do outro objecto de que se tem tra
tado. Direi ao Sr. ministro que quiz investir-me 
ta.o sómente de patriotismo exclusivo, que eu 
não me julgo na posse de patriotismo exclusivo, 
nem me arl'ogo exclusivo e1n cousa alguma • 
deixo esta fatuidade a outros. O que me arrog~ 
é o direito de, nesta casa, como deputado e 
guarda da constituiç1101 censurar as aberraç<Jes 
e erros do poder executivo. Isto farei eu, e nem 
o Sr. ministro me im1>orá silencio. O Sr. mi
nistro urna hora diz que não está no arbitrio <lo 
governo o suspender a execi.çao da lei, outra 
hora descobre uma clausula para a não exe
cutar ; assim fluctua na mais notavel contra
dicção. O nobre ministro inventou uma clausula 
que eu chamarei saluta1·, e vem a ser : - O 
governo deve cumprir a lei, salvo se ntlo fôr 
confra os tratados. 

A conslituiçllo expressamente dispõe que 
n~o c_orn p~te ao governo, mas sim ao corpo le· 
g1~latlvo1 mtcrpretar, suspe!lc\er e revogal' as 
leis. Ora, se o poclel' exec.ul1vo nllo póde sus
pc11dc1• u exccU\\llO uas leis, r1uul cru a marcha 
f!UO dovi1i scguii- o govcmo? 'l'rnzer n questão 
110 corpo Jcgi11l1&livo, pnm a ussembléu geral in• 
vcdli~nr du novo n mnterin, purn vct· se a dis
pm;i~ino t.lo nrli~o ó ou 11110 opµoslo. ao lrut11uo, 
put·,, <1011lh1mu· ou nl1o conlinmw nu llisposiçno. 

St:, flL'<!~idontc, cu nl\o uso do argumentos 
Houllmtmlt1oi-;, mns <le 1\rgumenlos lleduiiuos da 
lolrn du llli. Hei tlc porón1 usnr de argumentos 
Hunlimo11lncs Lotlmi a~ vezes que vir o governo 
do IJrmdl, po1· llSíiim mo explicar, arrastado 
polos pÓ!i dos cncut'l'CSI\UOS de negocios de po
lun~ius cstrungeh-as. Se ll camara quizer de· 
l11c1tl1\l' L\ qucsln.o, e cnll'nr no seu exame, verá 
so é 011, ntlo cx11cto o que se ponde,·ou, isto é, 
que os mglezcs eslavno promplos para pagar o 
imposto, e que quem creou a. dirticuldade foi o 
mesmo governo. Se o nosso governo tivesse 
mais alguma energia, mais um pouco de força, 
a imposiçao lançada sobre as casas inglezas es
taria em perfeito exercicio. Mas o governo nao 
o quiz fazer: não entro agora na razao deste 
seu procedimento, mas creio que o na.o fez por 
não ter energia sufficiente l,Jara resistir ás pre· 
tenções dos encarregados de . negocios das na
ções estrangeiras. Supponhamos que a as
sembléa geral lançava uma imposição sobre 
as casas de commercio que venderem, por 
exemplo, cerveja e alcatrão, e que acontecia 
que na praça do Rio de Janeiro, ou da Bahia, as 
casas que vendessem cervejt1. ou alcalrllo fossem 
todas inglezas .... 

-U&c_ SR, DEi•u'l'ADO: - Isto ó uma hypothes~ 
gratuita, 
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198 SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 183'0 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Esta hypothese 
nada tem de gratuila. · 

Pergunto : seria foto contra o tratado? Fi
cavão os subditos de alguma nação, ficavão os 
subditos br;1zileiros iuhihidos de vender al
catrão ou cerveja ? Mas segundo a theoría do Sr. 
ministro tal imposto não se podia. lançar, por 
que afinal vinha a recahir sobre pessoas. Isto é 
um perfeito sophisma, um sophisma laborioso, 
trabalhado para dar colorido á inexecuçB.o das 
leis. 

Por{anto entendo que o governo violou a lei 
não pondo em plena execução o at·ligo. Resta 
ainda outra observação para mostrar o absurdo 
que resulta da theoria ap1·esentada. As casas 
brazileiras, algumas dellas ou muitas não têm 
caixeiros estrangeiros? Têm. Pagão estas caHas 
o imposto? Pagão. Pela theoria do Sr. ministro 
não devião pagai-o, porque o imposto recabia 
sobre individuos. Mas os inglezés o qlle querem 
é isençlto do imposto para os caheiros das 
casas inglezas, mas a respeito dos caixeiros es
trangeiros· das casas bt·azileiras não fazem re-
clamação alguma. . 

Portanto, Sr. presidente1 ntfo ha razão al
guma, apparente mesn10, pela qual se possa 
justificar a pretenção do encarregado de ne-
~ocíos de S. M. Britannica. • 

Concluirei pedindo ao Sr. ministro q11e nllO 

trate a materia oom desdem, nem me trate 
lambem com desdem, porque se expõe a ler <J 

mesmo tratamento. Rogo-lhe lambem que na.o 
me lembre o que devo fazer, porque sei pet·· 
feitamente quaes sào os meus devei·es, e sei 
lambem onde existem O!J bons exemplos e mo
delos para .eu imitar. 

O Sr. Alves :Branco (-mfr1.ist1·0 rla.fu.zmulr.i): 
- Eu nao trato a nenhum Sr. clepulndo com 
clcsdem : nno sei qual ó o facto n que se re
ferio o uobt·e dcpulndo pnt•a me lnnç1w u pechn 
cpie acaba de me dirigir : é mister que o ne
cl:iro, 

Eu disse que o governo, qunndo entrou, não 
linha tido tempo de cxnminor tudo quanto 
havia n:is reptlrlições> e que quando recehel1 o 
ollicio da camara dos Srs. deputados a l'espeito 
da contl'ihuição imposta aos caixeiros estran
geil·os, e que estava suspensa relativamenle aos 
inglezes, já tratavn de fixar a sua opinião a esse 
respeito1 resolvendo finalmente que a boa exe
cução da lei exigia que se não cobrasse nem 
dos inglezes, nem· dos estrangeiros que por tra
tados se achassem nas mesmas circumstancias, 
emquarito a assemhléa geral não désse á lei uma 
authenlica interpretação, que o governo devia 
quanto antes solicitar, o que ainda não fez por 
que não l1a tempo para tudo, e muitas cousas 
ha de grande Ul'gencia que absorvem o tempo 
todo. 

Eu disse que nno desejnl'ia que em um no• 
gocio, que é puramente de razao, do inlerprc• 

tação de lei, se apresentassem argumentos 
sentimentaes, como de patriotismo e honra na
cionaL Todos desejamos ser patriotas e de· 
fender a honra nacional, que consiste no cum~ 
prim~nto exacto dos deveres, nos quaes entra 
principalmente o cumprimento dos tratados 
celebrados com as ouh·as nações ; porque faltar 
á fé, faltar aos tratados, é n maior das indigni
dades que póde commetter um governo e uma 
nação. 

Eu. não gosto de sorprezas: desejo que as 
cousas sejn.o francas e claras ; talvez se· a dispo
sição dessa lei fosse destacada da lei do orça
mento, a administração anterior a não tivesse 
sanccionado, talvez reflectisse mais sobre ella. 
Eis um exemplo dos inconvenientes de se 
encaixarem disposições relativas a impostos na 
lei do orçamento, cuja sancçã.o para assim dizer, 
é sempre forçada. 

A minha opinião a este respeito foi sempre 
que se devia entender a lei salvos os tratados. Sei 
que os subditos brazileiros têm um onus que 
n!lo têm os estrangeiros, mas isto deve-se aos 
tratados existentes, e emquanto elles durarem, 
não é possível que melhoreJ1?0S a sua sorte, por 
que somos obrigados a cumprir os tratados re• 
ligiosamente, embora sofi'ramos por nm lado, 
comtanto que o Brazil tenha a gloria de nunca 
faltará fé. 

Eu não creio que seja honra sustentar que se 
deve pagar temporariamente uma contribuição 
para dahi a dous dias a mandar restituir; pelo 
contrario acho que isto é uma indignidade. 

Tem-se feito muitos argumentos a respeito 
deste negocio, sustentando-se que o imposto re
cahe sobre as casas e não sobre os individuos : 
mns ninguem poderú negar que elJe reflecte in
fullivclmenle sobre os individuas: e quem sllo 
estes individuos? Os subditos inglezes e os das 
outras mições. Ora, devendo os subdito~ inglezes 
e das oull·as ni;ições, que por tratados estão nas 
mesmas circumstancias, gozar· das mesmas 
isenções e privilegios de que gozão os na
cionaes, e não sendo os caixeiros nacionaes tri
bulados em cousa alguma, segue-se que não ha 
a igualdade que estabelece o tratado. Por outro 
]ado, se é verdadeiro o principio de que, lan
çando-se impostos sobre as casas, não se in
f1 ingem os tratados, nno são tributados os cai
xeiros, então a assembléa geral póde elevar as 
taxas a um ponto extraordinario e debaixo de 
uma appnrente igualdade estabelecer uma des
igualdade real prohibindo absolutamente os 
mesmos caixeiros. 

Entendo, como já disse, 3 lei, salvos· os tra
tados, ou em conciliaçao perfeita com elles, e 
que esta foi a intei:ça.o da assembléa geral 
q.iando a.pprovou o art. 19 da lei do orçamento 
do anno passado. O governo vai sujeitar o no• 
gocio á dclibel'llÇD('I da nssemhlén geral; clln de· 
cidir11 cm sun sabedoria se os caixeiros crua 
nC!tnalmcnto nno pngno este imposto o dcvum 
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pagar. O que eu desejo é que o cot·po legisla· 
tivo enuncie claramente o seu pensamento, e 
não deixe a lei com a expressão vaga-estran · 
geiros-sem di&tincção alguma. 

Quanto a dizer-se que o encarregado de ne
gocios insultou a · nação, na.o entro nesta 
questão. Na.o examinei as expressões de que 
usou, pat·a ver se fallou em bypolhese. Devo 
porém dizer que estas considerações devem estar 
separadas de uma discussão aonue só se deve 
indagar de que parle está a razão. Cumpre não 
confundil' os sentimentos com a razão, para 
descobrir a qual cumpt·e que pt·esida á dis
cussão o necessario sangue frio. Se o ministro 
britannlco insultou a nação brazileira, cumpria 
ao governo do Brazil repellir a offensa ; um in
sulto repelle-se com dignidade, mas não regula 
a opinião, na.o serve de argumento a r:.lzã.o. 

O Sa. CARNEIRO LEÃo :- O ministro brazi
leil'O devia ter recambiado ~ nota. 

O Sr. Clemente Pereira :-Tenho de fallar 
contra o adiamento. O nobre deputado que o 
propoz tomou por base a necessidade de re· 
formar o regnlamenlo dos correios. Mas nem o . 
nobre depntado mostrou que houvesse neces
sidade dessa reforma, nem a commissão propoz 
cousa alguma li este respeito, e nem o governo 
deu infol'maçãO alguma pela qual possamos co
nhecer a necessidade. O que se lernb1·ou foi a 
conveniencia de se resta~elecer o art. 1 º do re· 
guiamento, que creou um. director geral dos 
correios: o que a commissão propõe é uma al
teração na taxa dos portes, e algl1rnas emendas 
offerecem ouka::3. A camara póde adoptar das 
emendas aquella que julgar mais conveniente, 
ou rejeitar todas. Deve portanto votar-se sobre 
o que está na mesa, e se julgar conveniente a 
reforma, h'atar-se-ha deUa em lei separada. 

Bem que seja fóra da ordem a questão l'ela
tiva ao imposto estabelecido sobre as casas que 
têm mais de um caixeiro estrangeiro, a questao 
se poz de tal modo, que é necessario que os re- · 
presentantes da nação manifestem a sua opiniao 
com franqueza sobre uma questão que julgo de 
muita considernçâo. Vou pois dizer franca
mente a min_ha opinião. 

Segundo o conhecimento que tenho rio ne
gocio1 depois de ter meditado maduramente 
sobre elle, acho infundada a pretenção do mi
nistro britannico. Louvo o zelo· de suá parte: é 
realmente um grande ministro, digno de toda a 
consideração do governo de S. M. Britannica, 
porque zela bem os interesses de seus subditos ; 
mas na pl·esente pretençao o direito não está da 
sua parte, e é nosso dever não ter a condes
cendencia de reconhecer justiça aonde a não 
ha, bem certos de que o goverllo britannico 
nno insistirá, pot"quc tem pl incipios de juli• 
lÍQll, 

fi'u11u1Hm o inluíatro lwitnnnico, HOl:(Unclo vi 
do uurn nota onviudu u OitLI onsa, cm c1uo, 11o~to 

a contribuição seja imposta sobre as casas de 
commercio., todavia i-ecahe sobre as pessoas. 
Ora, pergunto: qual é o imposto, de qualquer 
natureza que seja, quo, sendo estabelecido 
sobre casas, não se verifica sobre pessoas ? O 
imposto estabelecido sobr~ as tabernas e c&sas 
de negocio, chamado imposto do banco, não 
recahe sobre pessoas? Decididamente. E houve 
já alguma reclamação de subditos estrangeiros 
para eximir-se deste pagamento ? Eu acharia 
raza.o no ministro britannico se elle pudesse 
mostrar que nenhum subdito brazileiro paga 
este imposto, po·rque enta.o elle poderia provar 
que o imposto ia onerar exclusivamente os es
trangeiros, ficando delle isentos os brazileiros ;. 
mas no Rio de Janeiro ha um nnmero de casas 
de negocio nacionaes, se não maior, ao menos 
igual ás das estt·angeiras, que pagão o imposto; 
o nobre ministro da fazenda nM tem senão 
correl' as casas de subditos brazileiros, e ve1·á 
que muitas pagão o imposto ; não podem, por
tanto, os inglezes queixar-se de que elle recahe 
sobre as pessoas dos subditos bl'itannicos ex
clusivamente. E ainda havel'ia algum motivo 
para a reclamação se se mostrasse que não 
havia no Braúl sena.o caixeit·os inglezes ; mas é 
notorio que grande numero de caixeiros são de 
outras nações. Accresce que caixeiros inglezes 
existem em outras casas de corn rnercio, e to
davia não se reclama a favor destas, é daqui se 
prova que se advoga. antes a causa das casas do 
que a das pessoas. _ 

Quanto á cond ucta de S. Ex. o Sr. ministro 
dJ fazenda, não a acho censuravel, por conservar 

. as cousas no estado em que as deixo11 o seu an
tecessor. Mas em que posiçi1o critica não nos 
collocou elle? Urn ministro veio declarar á ca~ 
mara que tinha mandado suspender a exe
cuçno da lei, porque havia reclamações do mi· 
nistrc> britannico que o nosso governo julgava 
justas, mas que não tinha pet·dido as espe~ 
ranças de concluir o. negocio favoravelmente; 
o Sr. ministro hoje nos diz que a justiça e;;tá 
da pal·te do enc~u·regado de negocios. Deste 
modo está comp1·01neltido extremamente o co1·po 
legislativo. Melhor fôra que o governo, consel'
vando as cousas no estado em que estavao, 
submettesse o negocio ao corpo legislativo antes 
de declararJ a sua opinião. Nao seria de es
tranhar que, não e::1tando eHe .l.'eunido, alguma 
medida se tornasse ; mas note-se que·este ne
gocio principiou e teve andam1::nto estando 
reunido o corpo legislativo, tomando o gabinete 
de 19 de Setembro uma decisão favoravel aos 
nossos interesses, e o de 13 de Abril outra con
traria, que vejo agora que o ministerio actual 
quer conservar. Talvez conviesse mais que o 
governo tivesse remettido o negocio á decisão 
do poder judiciaria ; pel'ante elle os collectores 
su l'undarillo na lei do Ol'çumcnto, os collectados 
tJ<I ,lt1fomlc.tl'ia.o com Ol:i lrntacJos, o aJlu julgaria 
aom judli911 ; o 01,110 n dttllÍilO ntlo ns•·adcuisa ao 
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200 SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1839 

minislro de S. M. Britannica, ai~da havia outros 

rer.ursos. 

O Sr. Gon9al"Ves Martins :-Tenho sómente 
a fazer duas perguntas ao Sr. ministro. O Sr. 
ministro acaba de nos dizer que votou pela lei 
no·senado, e que, se a disposição do artigo de 
que se trata :tifesse ido em lei separada, pro
vavelmente nil.o teria sido sanccionada. O Sr. 
ministro votou pela lei, deu-lhe a intelligencia 
que nós lhe queremos dar, intelligencia que o 
poder moderador lambem lhe devia dar quando 
sanccionou a lei, e que igualmente lhe deu a ad
ministração de 19· d~ Setembo. 

o Sa. LIMPO: - Não respondeu á nota do 
· ministro inglez. 

ALGUNS SENHORES: -Respondeu, respondeu. 

O SR. GoNÇAi.VES MARTINS : - Or~, tendo a 

lei sido feita neste sentido ; tendo-a o governo 
sanccionado neste sentido, sentido expHcado an
teriormente, como é que a administração que 
succedeu á de 19 ~e Setembro, pela reclamação 
de um ministro estrangeiro, fez suspender a 
execução da lei ? Porque ( repare-se ) o Sr. 
ministro está certo de que a lei é contra o tra
tado ; mas S. E:x:. nada disse, nada reclamou a 
tal respeito, nem procurou por intermedio de 
um deputado apresentar emenda quando se 
discutia a lei do orçamento, estando aliás pre
sente, onde vêm pala.nas identie.as. Portanto pa
rece que S. Ex. não admitte duvida nenhuma a 
tal respeito. 

Mas o Sr. ministro disse que a honra da 
naçao consiste, não em restituir depois o que 
se tiver mal recebido, mas em não arrecadar in
devidamente. Mas pel'gantarei: - São só os 
inglezes que têm estipulad.o por tratados de 
serem os seus subditos tratados rurno os das 
nações mais favorecidas? Não certamente : e 
se estas nações reclamarem ( DCl caso de se nli~ 
dever arrecadar este imposto dos inglezes ), não 
terá de lhes ser afinal· restituido o que se 
tiver arrecadado? E se isto é vergonha para 
a naçlio brazileira, porque nl:\o manda o Sr. 
ministro suspender a cobrança do impos.to 
dos subditos das outras naçaes 1> Creio que 
ha alguma negligencia da parte da adminis
traçã.o ; se· a não houvesse a administração 
teria fielmente exposto á camara na dis
cussão do orçamento o que entendia a res
peito, para fazer-se uma emenda neste sen
tido. Eu desejava que S. Ex. me desse alguma 
explicação a respeito do que acabo de pon
derar. 

O SR. ALVES BRANCO (miniatro dafasenda) :
Já respondi. . 

O Sr, Maciel Monteiro mostra que à admi
nistração de 19 de Setembro não achára que 
houvesse repugnancia entre o artigo da lei e o 
tratado. ( Sentim,os não ouvir o diBcurso do 
nobre deput.ado. ) 

O Sr. Marinho : - Approvo o adiamento 
pelas razões em seu favor apresentadas; não 
julgo que seja occasilo, nem que tenhamos · 
tempo de discutir a materia: a sessão está 
quasi concluida, e daqui a pouco sapponho que 
nãu teremos casa. Approvo portanto o 
adiamento. Entretanto V. Ex. permittirá que eu 
diga. duas palavras a respeito da questã.o que 
tem feito quasi o objecto principal da discussão. 

E' para mim mais que evidente que o encar
regado de negocios de Inglaterra não tem razao, 
nem justiça na sua pretençto. Supponhamos 
que uma casa brazileira tem caixeiros brazi
leiros, pag ... o imposto: supponhamos, vice.versa, 
que uma casa estrangeira não tem caixeiros 
estrangefros1 está isenta do imposto. Aqui 
parece existir uma perfeita reciprocidade. 

Mas sendo esta a m·ioh:a_ ··o·pinião, não me 
parece que seja muitp justo que increpemos 
tanto ao Sr. ministro da fazenda pela opinião 
que tem. S. Ex. póde ter convicção de que a lei . 
com effeito offende o tratado ; e havemos . de 
culpal-o porque não pensa como nós, porque 
tem uma convicção diversa da n·ossa P 

O . SR. SouzA MARTINS : - Quando um 
ministro não pensa como as camflras, resigna o 
lugar, 

O SR. MARINHO : - Diz o Sr. deputado que 
quando os ministros na.o pensão como as 
camaras, resignã.o os seus lugares. Esta questão 
nos póde levar muito longe; e mesmo eu, que 
não sou sectarío, que não sigo ás cegas a 
doutrina das confianças, nua. posso ir muito para 
abi. Nem sempre a maioria do corpo legislativo 
póde representar a maioria da nação. Quando o 
governo não tem direito de dissolver as 
camaras, eu não sei se este principio de re~ignar 
os lugares, mesmo não tendo a administração 
maioria no corpo legislativo, póde ser verdadeiro. 
(Apoiados.) Não sei se com isto,se estabelece o 
principio, que chamarei horroroso, da omni
potencia parlamentar. · 

O SR. CARNEIM LEÃO : - Dê-se ao governo o 
direito de dissolver a camara. . 

O SR. MARINHO : - Disto é que não se 
trata: .... dêm garantias; que talvez votemos 
por este direito. 

Sr. presidente, eu '.!Stou na opposição : sou 
muito franco, desejo sel-o. Estou na opposiçao 
ao Sr. ministro da fazenda, e a todos os seus 
companheiros, e julgo que estarei cm opposiçAo 
a todos os ministerios que vierem, porque me 
pa1·ece, ou ao menos entendo que nenhum quer 
administrar o paiz como eu desejo, Vejo, por 
exemplo, que um membro do corpo legislativo 
no senado, ou na e.amara dos Srs. deputados) 
tem uma opinião ; e vai para o ministerio, e 
muda de opiniãO, isto é, professa opinioes que 
na.o tinha.-

Por isso cµido que estarei na oppositão 
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perpetuamente. Mas desejo ser justo : não quero 
que se livre da censura que cabe ao minislerio 
.,_ "'n ., r-,' , " '.. • " ae lti ae ;:,eremnro, para razet recamt t0aa 

sobre o a.ctual ministro da fazenda. Nao teve o 
ministeri<:> de 19 de Setembro em seu podet 
por espaço de um rnez a nota do encarregado 
de negocios da Inglaterra? ./Porque não lhe 
respondeu? E ha de o actual ministro da 
f::.1?'t::anrl~ f'J!lrll~cr!'.lr flf'Ht1 t:1i::c-ll 11itlt'"f'.l~rld? Ji"., n tttJP ... ....,._...._.,_.L,.A.~ '\J'-Aól...L~o.-,.,.1.. ~-.._,.._,. '-'"-''-l.._. yvVVUio"'-"'V • ~ "V' ~\.A-

não desejo. 

O Sr. ministro da fazenda ganhon as minhas 
sympathias com a safi franqueza, bem que nao 
tenha de ganhar o meu voto. r:ston hoje mais 
contente por ver o interesse que nesta casa 
excita a nacionalidade: é o que eu d8sejava 
vêr. Ha 4 rnezes, quando se tratou da resposl..t 
á folia do throno, se dizia que não se approvav" 
H irlAa one a nnr.ào braúleira não c:onsentiria - ~-- ,-- -- ----.--- -- - ------ ----- -- - - - -----

no seu territor-io u111 pé estrangeiro; que urna 
parte do territorio do Bra1,i\ fosse occupada por 

- força estrangeira: _então rejeitou.se esta idéa, 
entendendo-se que quanto fizessern os estran
geiros no nosso let·reno, o deviamos soffrer 
muito pacificamente. Então trat .. u-se de justificar 
o procedimento do Sr. ministro dos negocíos 
estrangeiros quanto aos negocios de Roma, tão 
miseravelmente concluídos: e não aµparecerão 
ent:10 vo;,;es, que delendessem nacionalidade ? 
Apparecerão : mas qual foi o resultado? 53 
votos contra. Hoje pOt'étn vejo folizmenle o 
interesse que a nat:ionalidade excitt1 neste 
augusto recinto! Sirva isto de argumento contra 
os regressistas: sirva de provae-lhes que 
estamos em contínuo progres!:io. E' o que eu 
quel'ia, eslou contente. 

Vulo pelo adiamento, porque desejo que dei
xemos esta materia para melhor occasião : não 
temos tempo de a discutir agora. 

O Sr. Paula Candido: - Voto contra o udia
m~nto, não pelas razões apresenta das,· mas por 
que, consultando urna obrn nao ha rnuito tempo 
e.scripta sobre ;1 maneira porque as nações se 
constituem, li a seguinte passagetn, que me ficou 
impressa, e é que - quando uma nação passa 
de um syslema para outro, antes de se formarem 
costumes adaptadas ás novas instituições, ~ 
inutil accumular. leis que nao podem ser exe
cutadas : essas leis se complicno por si mesmas 
e a sua iolelligencia se torna mui difücil. - O 
que cumpre, senhores, é educar a nação para 
o fim a que é destinada ; sem o que na.a po
demos dar bom desenvolvimento ao syste1na 
adoplado, quaesquer que sejno as leis que 
se promulguem. Voto por isso contra o adia
mento, e hei de volal' .contL·a todas as ínno· 
vaçõcs. 

Direi d\lllS palavras sobre a questão que veio 
inlcl'Callar•se ne.:;ta, Nao é agot·a que defendo 
u 11uciouuliúuuo. So cu votei contra a emenda 
que diiiu quo a nuçllo ll1·aziltit·a nri.o cons"ntil'ia 
no seu to1·1·ilol'fo um pà oslJ•iu,gcil'o, ó po1·cJue 

'COlilO li! 

não devemos apumr muito os factos, porque 
z-ealcnente não sei se nós podemos lançar do 
imperio todos os pés estrange:irns, co,no fez a 
Peninsula, que mandou para fóra os judeus, e 

. ficou pobre. Eu nào tenho esse horror a es
trangeiros. Nllo ha ninguetn que seja mãis bra
zileiro do que eu ; eu o disse e direi sempre : 
poder-se-ha aci,ar um brazí[eíro de mais mc-
r•t)r1i,llPntn r\!"tf".!l lót" !l.;:;:,c:1},Y\fn t'ioc:lo l11rt~1~ n'1.-:tiC! r-rno 
~'-'V,ll.l.~'-'J..l'-V pl.•I..'-" t..VI.. ._.....,,,.,_;,'-'L.11,,V 1,,.1'-,.,UI..'-' .11,..10,..-L, Ã.(,l,cA:oJ "1_U'-' 

tenha mais patriotismo do que eo, nego. Vaiei 
pela admissão de tropa estrangeira, potque não 
tenho rnedo delles : sã0 homens que nos vêm 
prestat· serviços como outros quatsque1·, e para 
isso fe lhes paga. Eis porque votei, e não só 
por isso, como· porque a naçào brazileíra não é 
possivef que sê to.roe mil{tar, ao menos pot· 
muito tempo. O Brazil é urna nação agrícola ; 
a agrícultut'a será por muito tempo o grande 
manancial da riqueza e prosperidade _do Brazil; 
e se havemos de arrancar braços da ª"'ricultura o ' 
antes quero qne se admifüw estrangeiros que 
nos venlião ajudar, para que os nacionaes se 
possao dirigir a outros fins. 

NàO sei como na quesUlo do imposto das 
casas de con1m€rcio que têm mais de um cai
xeiro estrangeiro se possa inculpar a adminis
tração de 19 de Setembro porque demorou a 
nota um mcz em seu poder, depois (note-se 
bem) de ter respondido enel'glca e brazilei:a
mente. Não era dado, depois de ter havido a 
primeira resposta, havcl' uma conlemph1çüo 
pat'a ver se se dobrava a iulelligenci,t que o IJJÍ· 
nistro inglez queda dar? Cerlamellte que sim. 
Eu ní'.í.o sou daqueHes que devi.lo !'aliar ne;;:la 
materia ; ruas entendo que todas as vezes que 
um diplomata estrangeiro, ou encarregado de 
negocios, vier de alguina maneira a forir a na
cionalidade1 a resposta a semelhante nota é re
cambial-a, porque, emfim, devemos conservar 
o nosso decoro. 

Tem-se produzido a1·gumentos pelos quaes .se 
tem provado que o ministro inglez nao tem 
muita razão na sua reclamação : não quero 
repefü o que se disse, mas dil'ei que uu1 rni· 
nistro estrangeiro tem dever, primefro que 
tudo, de respeitar a naç/io junto a qual está 
acreditado. O que se . diria de um ministro 
brazileiro que fizesse um semelhante offieio na 
Inglaterra ? Pois aqui entre nós se vem assim 
enxovalhar o ministerio e os representantes da 
naç!lo? Quando o ministro inglez dirigia essa 
nota ao gabinete de 19 de Setembro, o insulto 
na.o foi feito sómente ao gabinete, mas a esta 
camata e á naçao que elegeu semelhantes de
putados. Como eu lenho uiais gloria em ser de
putado da naçao do que agradar o mais leve
mente que seja a estrangeiro nenhum, na.o 
posso dar apoio a semelhante inlerpt·elaçã.O: 
porque a minha gloria consiste em ser nascido 
e educado no Bt·aii:il,. n que t«mho n honra de 
p~rlencer. Amo o~ eslr~ugeiros, mas (lt1e1·0 que 
me re\ríbuno ua mcsurn i;orlu, 
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O Sr. Montezuma limitar-se-ha ao objeêto 
em discuss~o. Concorda com o Sr. Clemente 
p~~eira em que o artigo additivo ni-lo tem por 
fim refor!))ar o regulamento ; mas como tra~a_ 
de reform.tr as taxas dos prJrles das cartas e mais 
volumes que enlr!lo uo correio, entende que 
melhor seria reformar tambem o regulamento, 
dando-lhe os melhoramentos de que é sus-
ceptivcL . 

Nao convirá nem deixará de convir na pro· 
posiç~o de que o actual modo porque se acha 
di l'igiào o imposto sobre as cartas não póàe s~r 
Sllslentado : só dirá que, se assim é,.com mais 
forte razão se deve approvar o adiamento, para 
na.o se ir reformar indiscretamente. 

Concordará em que a maleria esteja suffi
cientcmente discutida, mas nno considera islo 
fundamento bastante pata que a camara adopte 
já uma opinião a este respéito, antes de 
examinar se convém opprímir, sobrecarregar a 
correspondencia dos correios com impostos 
muito fortes ; ou se pelo contrario convém n_ão 
alliviar de todo, mas impôr sómente a t.axa m
dispensave1 para salvar a <lespeza feita com este 
ramo de serviço ; se a correspondencia, que se 
póde chamar de familia, deve ser alliviada ·o 
mais que é passivei (opinião que segue o 
orador), impondo-se mais alguma taxa sobre as 
cartas commerciaes e de interesse. Ora, como 
considerar tudas e:;tas cousas sem aue o negocio 
seja sujeito ao exame de uma con1missão que 
no remanso do gabinete examine a ques\M ? 
Corno sem isso discriminar bem a correspon
dencia de familia da commcrcial e de interesse? 
Como fazer os calculos para ver quaes as alte
ra\'.ões que se devem fazer 11as taxas para a 
receiia fazer face ás despezas do estabelecimento, 
a não ir o negocio á commissa.o ? 

O imposto que se que1· lançar sobre os 
. l . " jornaes, quer nac1onaes, quet· es range1ros, rne 

parece excessivo, e tal que não ha exemplo de 
nnça.o alguma lei· estabelecido sobre elles {ai 
impos;to. Se as mais nações facilitão a circulaçno 
dos jornaes como meio poderoso de civilisayão, 
nno convém certamente procmar difficultal-a 
no Brazil, onde a communicaç!lo do<.1 pensa
mentos é a mais limitada que póde ser, 
Accresce que o augmento da taxa nos jornaes 
e nas cartas nM melhorará a rendn do correio, 
qu:\ndo nl\o fôr bem regulado : antes dirninuil'á 
a renda, porque os particulares na.o entregaráõ 
as cartas no correio, mas remeltel-as· hão por 
mão propria. 

Diria algnma cousa sobre a outra queslâo 
que se tem movido, mas a hora está adiantada, 
e tem-se dito tanto sobre isto, que considera o 
objecto esgotado. Como tem de se tratar aind:i 
desta materia. em outra occasiãO, então o 
orador emittirá a sua opinião. 

. O Sr. ministro se rttira com as formalidades 
do costume. 

O SR. PRESIDENTE dá p.'.'..ra ordem do dia : 1" 
parte, o parecer sobre paquetes de vapor, e o 
mais que vinha para hoje, com o n. 90 do anno 
passado, começando-se pelo n. 24 deste anno: 
2" parle, projectos de resoluça.o n, ~5 sobre 
proposta do governo, e do decreto n. 103 tam~ 
bem sobre proposta do governo, e chegando o 
ministro da fazenda continuaçao dos artigos 
additivos, e levanta a sessao depois das 2 horas. 

Ses~ão ern 18 de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su!lllllARIO. - Expediente. - Sr:ssào nos dias 
su,ntos dispensado.~.-Ordem do dia.- Lo
terias pm·a a santa casa. -Suspensão de ga· 
rantias.-Orçamento da 1·eeeita. 

Depois das 10 horas da manhã faz-se a cha
mada, e logo que se reune nni;ne1·0 legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, ]ê-se e ap
prova-se a acta da antecedente. 

Fallito com caus1.1. p:uticipada os Srs. Bus
ta111anle, Alcibiades, Miranda Riheiro, Pinto 
Coelho, Lourenço, Gomes Ribeiro, J. Gonçalves 
Mal'lins, Eustaquio, Cintt·a, Luiz Carlos, c~
jueiro, Andréa, Assis Mascarenhas, Andrada. 
Machado e Alvares Machado; e sem ell:i. os Srs. 
Tosta, Fr-..mdsco do Rego e Alencar. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes oilicios : 

Do secretario do senado, devolvendo a pro
posição desta carnara, reduzir;do a rlous annos, 
qt1c correráõ independentemente da declaração 
previa feita na camara municipal; o tempo de 
rcsidencia no Brnzil exigido pela lei de 23 de 
Ouluhro de 1832, para ter lugar a naturalisnção 
dos ~strangeiros, á qual o senado não tem po
dido d:ir o seu con-;eutimento.-Fica a camara 
inteirada. 

Do ministro do imperio participando que na 
.data de lG do COl'rente se expedira.o as conve
nientes ol'dens para que pela pl'esidencia da 
Parahyba se remclU\o á secrétaria de estado a 
seu cargo os mappas estatísticos dos municipios 
do Piancó e Souza, que farão organisados no 
corrente anno pdo prefeito da comarca do 
Pombal) afim de s<!rem presentes á camara àos 
Srs. depntados.-Fica a carnara inteirada. 

Do ministro da marinha, remeUendo a in
formação que lhe en viára o intenàente da 
marinha em officio de 14 do corrente mez, 
dada pelo respectivo contador ácerc,a . da 
quantia de 435:925$928, que no credito pe
dido se diz existir em dividas, satisfazendo 

· assim ao que lhe fôra requisitado em officio 
desbi. camara de 13 deste rnez. Por esta occa-. 
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sião participa, em resposta a on!ro ofiicio desta 
camara, que ao referido intendente se espedirão 
as convenientes ordens, afim de satisfazer 
promptarnente a todas as exigencias que lhe 
forem feítas' pela com missão encarregada do 
exame das contas da repartição da marinha.
A 's com missões terceira, e de orçamento da 
fazenda. 

Do ministro da fazenda, enviando os officios 
do presidente da provincia de Minas-Geraes de 
5, e do inspector da theso11rl'.lria da mesma pro-
'tJinn;,,, ,ln A .rln. ~n.~n.•Y'\1-,....,.-., ,.,,,. .... -.. .... : ........... .-..~...._ ...... :,.... :d_,,,lr.,.... 
TlU\,.;IU UÇ -:r u.c; i,.Jt;;t,c;u..1u1u, t: llJ(.1,j;:, pctpt;!~ JltUlv:,, 

os quaes fornecem os eschrec:imentos exigidos 
em officio desta camara, de 5 de Julho pro-
xin1n n::i;;-::1,lo ><nh1·1>,, f'nnf'r.><:<,!\,., ,J., lltn nr.orlin ------- r~ ........ -.......... , ...,....,.,,,, ............... ~~ ....... --...,-.;1.-1,v -\,..1 .......... 1-' .. ..., ....... 4'.J 

nacional para um e3tabelecí1'riento de caridade, 
pedida..·pela camara da cidade elo Serro, cujo re
querimento devolve.-A' commissao do orça
mento da fazenda. 

Do rnesino ministro, remeltendo o requeri
mento de Guilherme Young e ntho1 so!)l'e a 
consignação de fundos p,ira indemnisação dos 
supp]icanles. -A' terceira commissào de fa
zenda. 

Remette-se á terceirfl comrnissão de fazenda 
o requerimento de Manoel Francisco de Souza1 

e fica sobre a mesa para ser tornado em consi
deração, em tempo opportuno, o requerimento 
de Solidonio José Antonio Pereira do Lago. 

Lê-se o seguinte tequerimento : 
u Requeiro que d'ora em diante haja sessão 

nos dias santos dispensadôs.-18 ue Setembro 
de 1839.~Ferreira Fennct. )> 

O SR. MoN1'EZUMA pede a· palavra para 
mandar á mesa uma emenda a este requeri
mento. 

O Sr. Clemente Pereira declara que nesta 
casa existe uma repl'esentaçtl.o da assembléa 
legislaliva provincial do Rio de Janeiro, pro
poudo a reduc<;Uo dos dias santos, e pede a S. 
Ex. o S1'. presidente que haja de recowrnendar 
á illusti:e comrnissão das assembléas legislativas 
provinciaes que hajM de interpôr o seu parecer 
sobrn este objecto. Lembra que essa repre
sentaç~o até propõe a diminuição de alguns 
dias sanlos de guarda, e que exisle na camara 
ha tres ou quatro annos. __ 

O Sa. l\foNUZUMA pergunta se já ha parecer 
a respeito de semelhante representaç!io. 
· O SR. CLEMENTE PEREIRA diz que nlio ha 

ainda, e que o negocio existe nas pastas da com· 
missão. 

E~ lido e apoiado o seguinte : 
« Salva a redacç9.o. l". Requeiro que este re

querimento seja considerado indicação, e vá á 
commissa.o da mesa para indicar um artigo do 
regimento a este respeito. - }l(ontezuma.. » 

,e 2''. Reqneiro que a conrn1issào ccc]esiastica 
pl'Oponha uma resoluçllo tendo poL' íim fmfül' 
com que só sejno dias de guarda os 1lorui11gos e 
dias sanlos de gunrda, - ftlontc:mM. u 

O Sr. Ferreira. Fenna. sustenta o seu reque~ 
rimen to mostrando qLie deve ser approvado, 
e que na.o se deve considerar co'mo indi~ 
rnçn.o. 

O Sr. Monte.zuma declara uue nM se onoõe 
ao reqn-erimenlo . d-o nobt"e dêputado ; o qu~ o 
orador pretel'lde é que se tome sobl'e este objecto 
uma deliberação que fique para sempre ; de
seja que se acabe com esses dias santos díspen
sc1dos, mas qner que a comrnissão ecclesiastica 
dê o seu parecer sobre esses Jias santos1 para 
que se saiba q1.1ai é o meio mais proprio parn 
se conseguir o que se deseja ; reconhece que 
o objecto podia ser decidido como requerimento, 
rnus quer que o seja como indicação, para 
fazer um artigo permanente do re~imento da 
C:lS,1, 

l,1Jn-., c,n ,l;::-.n,,l:,-1.'" r. 1np.J..-....,.:r,. 
'-''-41t)a.=.:,c, lU.:J",.,U\.JUtl. d llld.LC'llil. 

O prí.meiro requPrimento do Sr. l\fontezuma 
é rejeitado, e approvado o do Sr. Ferreira 
Pennu. 

O segundo requerimento do Sr. Monle
zuma é remettido á commissão ecclesias
tica. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussM o parecer da terceira 
commisslío de fazenda, que terrnirn1 com o 
seguinte projedo de resoluç::\o, sob n. 24 deste 
anno. 

e< Artigo unico. Fica concedida. á santa casa 
da misericordia desta côrte mais uma loteria 
nnnual, pelo plano e maneira porque forno con
ccdid:,s as de que actnalmehte goza ; sendo es
pecialmente applicado o ser1 producto para as 
despezas do seu hospital. Ficrto revogadas as 
disposições em contrario. 

u Paço da r.arnora dos depntados1 21 de Jnn ho 
de 1839. - J. J. .Pacheco, -S. Mltrtins, com 
restricções. i) 

O Sr. Itezende vota pela resoluç~o ; mas 
declara que tem de mandar uma emenda, para 
que deste beneficio lambem se uti[isem os la
zaros. Observa que a santa casa da mfaericordia 
tem e deve merecer muitas sympathias j todo 
o mundo concorre para este pio estabelecimento, 
a assembléa com loterias e os particulares com 
legados; mas dos pobres lazaros, como empes
tados de um mal incurave], ninguein se lembra : 
na trovoada de loterias que tem havido, e que 
lionlem mai!? raios despedio do que a trovoada 
de sabbado, ninguem se Le.rn lem~rado dos la
za1·os ; e pol' isso que elle orador1 tem de offe
recer uma eroenda, applicando um terço do pro
dueto das loterias agora concedidas ao hospital 
dos la.zaros. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Vaz 
Vieira : 

,1 A ndministi·nvn.o dn snntu cmm npplicArá o 
bc1wlfoio do dunH 1h1R 1m\wodiln,1 lotorius pnr11 
11~ nhrns hnjn 1•m 1111,liunonto do rornlhl111m1lu 
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dos orph!los, com obrigação de admittir no 
mesmo recolhimento, logo qne estas obras fot·em 
conclnidas, dez meninas orphtts de pais mili
tares qne tiverem perdido a vida combatendo em 
beneficio da nação .. ,i 

Tambem é apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Rezende: · 

« Sendo destinado um terço destas lotel'ias 
para o hospital dos lazaros~ )> 

O Sr. Clemente Pereira: - Senhores, eu fal
taria aos meus deveres, se, tendo de implorar 
hoje a esta augusta camara novos favores para a 
santa· casa da misericordia desta cidade, deixasse 
de aproveitar a opportunidade qllC se me offe
rece de agradecer os qne se dignou conceder-.ihe, 
sobre proposta minha, na sessa.o do anno 
passado ; e pois que nada póde ser tâo sgradavel 
aos legisladores do BrazU como a certeza de 
que as sornmas por e\\es concedidr\s forílo des
penrlidas com proveito, consistirá o meu agra
dPcimento na manifestação dos beneficios 
z·estlltantes das qu::mtias votadas a favor da 
mesrna santa casa. 

Nao. é desconhecido à camnra o deploravei 
estado em que se achava, haverá um anno, 
o recolliimenlo das orphaos, onerado de di
,•i<bs, com um pessoai excessivo que não podia 
accomniodal', e até opprimido com o flagello 
de terl'iveis molestias, que, e principalmente as 
ophthalmias, fiierão am muitos damuos que 
deixarAo vestigíos permanentes em innocentes 
victimas, umas cégas de todo, outras com 
defeitos incmaveís. na vista, qne na.o tinha.o 
outt·o crime para se acharem naquella clausura 
que a desgraça da pobreza de sua orphandade ! 
Peli?.mente estes males desapparecêrão, e 
deve-se este allivio â generosidade com que esta 
augusta camara votou 8:000$ a beneficio do 
recolhimento: nois esta auantia, animando a 
caridade dos ge~erosos habitantes desta capital, 
nacionaes e estrangeiros, foi sufüciente para se 
effectuarem trinta casamentos no c~rto espà.ço 
de um anno ! E quantos beneficios daqui não 
resultarão? Trinta innocentes prisioneiras for!'ío 
restituidas á sua liberdade ; trinta doniellas 
sahirão do estado de solteiras para outro mais 

1 agradavel, o de mnis de filhos, e trinta jovens 
soileiros passarP.o a ser chefes de famílias l 
Ajuntai a tudo isto a consideração do aúgrnento 
de populaçiio que destes casamentos deverá 
provir, e todos os nobres deputados que dernô 
o seu voto a favor dos meios. que produzirão 
tao beneficos resultados, razão terão para se 
comprazerem de terem coutribuido para os bens 
que desses meios provierão. 

E n!i.o forão estes os unicos benéficios; 
convencida a administração de que a principal 
causa da insalubridade· do edificio do estabe· 
ledmento provinha da falta de circulação de ar 

:Jivre, emprehendeu a grande obra de demolir 
muitas pequenas casas que o circumdavno, e em 

virtude · desta deliberação gosa já o mesmo 
edíficio de espaçosa área que muito 'melhorou a 
sua condição; n brevemente fiearáõ suas 
commodidades a11gmentadns com quartos para 
mais vinte orph:\s; e se meios houvesse para 
poder levantar-se um segundo andar sobre o 
primeiro, que se acha em construcção, mais 
outros vinte quartos se poderião obter. Um meu 
digno collesa pela proviricia do Rio de Janeiro, 
membro da administração da santa casa, acaba 
de mandar á mesa. uma emenda no sentido de 
favorecer a obra de que fallo ; e po1·que julgo 
esta de muita conveniencia, eu adopto de muito 
bom grado, e aceito a condição nella proposta 
de se adrnittirem dez orp11ãs filhas de pais 
militares que tenhão perdido a vidi;l em defeza 
da patria, da integridade d1) imperio e do 
throno: esta pl'eferencia parece justa. . 

Passando a faUar do hospital, não slio menos 
i rnporlantes os beneficíos que este obteve, 
devidos ao favo1· que a assembléa geral lhe fe"z 
de o desonerar do fornecimento de viveres, com 
que mensalmente se prestava para sustento dos 
presos pobres. Vendo augmentadas suas rendas 
com a àiminuição de ião avultada despeza, pôde 
1evar a eileito o projecto, ha muito tempo 
desejado, da mudança do seu cemiterio1 e nM 

é necessario que me demore sobre a utilidade 
que desta mudança veio á salubridade do 
hospital, e á de toda a cidade, por ser geral-' 
mente bem reconhecida. 

Ontro benefkio igualmente de h'anscendente 
utilida(le obteve o hospital com a concessão 
daquella mercê ; brevemente terá agua de que 
muito carecia, e a nao ser aquelle allivío, 
impossivel fôra entrar nas obras necessarias 
para o seu encanamento, por falta de meios 
parí\ fazer a despeza .. 

Mas, senhores, outra necessidade maior exige 
novos favores, a construcção de um no~o 
hospital, porque o existente não merece este 
nome: é bem conhecida a sua insufliciencia 
pára accom111odar os muitos doentes que-a elle 
acodem diariamente, e mais que tudo a sua má 
constrncção e insalubridade. E poderá. a santa 
casa emprehender obra de tanta 1m1gnitude, de 
tanta importancia, se não fôr auxiliada pelõ 
poder executivo? E1 absolutamente impossive), 
porque a obra está orçada em mais de 
600:000$, e a santa casa apenas poderá applicar 
para ella annualmente 10 a 12:000$, distra
hindo-os de olltras despezas necessarias. 

Eis o motivo por que a adrninistraça.o da 
santa casa recorreu ao corpo legislativo suppli. 
cando a graça de uma loteria annua] applicada 
exclusivamente para o seu hospital. E bem que 
nilo sej,1 possível, com o seu diminuto producto 
annual, dar andamento regular a obra Ião 
importante, facil' será á administração contrah ir 
um empreslimo sobre a hypotheca das loterias, 
ee se concederem. Por esta íórma, com este 
beneficio, ajudado de outros meios que poderáõ 
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apparecer, poderemos obter, dentro de alguns 
<> n nl'lc, nrn hflm hoc,r.i~,. 1 ""'N'I rrr-<>h'1o nrflm:,Ítl\ 
Lf..&.,1,1...1,V~) ...... \.J...lo ~"""'1-,-• ..1.1'-".._,JJ..,Ll,l,IJ VVl_... lt)L~.1,..1,\AV J.Jl.._,•V•'-'-' 

da humanidade, interessada em um melhor 
tratamento dos enfermos indigentes, do que até 
nrovirá atütmento de normlacão : accrescen<lo a r O - - - -.- L- -- -- "--- - - - - - - - - - · -

tudo isto o beneficio que resultará, a con
decoração da capital do imperio. No caso porém 
de .que a camara não jnlgue conveniente 
concedet· uma loteria annúa( peço que, pelo 
menos, se digne conceder quarenta loterias para 
com o seu producto se poder fazer, se não toda 
a ohra, pelo menos a maior parte della: e neste 
sentido enviarei á mesa uma emenda sub
stítuti va. 

Fallando da emenda do Sr. Rezende, sinto 
ter de observar que, se fôr adoptada, it,utilisado 
ficará o beneficio que ~e cunceder ao novo 
hospital, pois impossivt>l será qoê a ohta Sê 

faça ; e virá a acontecer com estas lolerias o que 
está acontecendo com outras duas M1teriores 
concedidas, chamadas da santa casa, en{retanto 
que ella, de ambas, apenas percebe 7:000$ para 
o seu hospital, sendo todo o mais prodncto 
applicado para outros estabelecimentos. Sym
patbiso com os desgraçados lazaros, desejo ver 
melhorado o seu hospital, e votarei por qualquer 
soccorro que se lhe queira dar: mas sou obri
gado a declarar que não acho conveniente que 
se lhe conceda a terça parte do rendimento das 
loterias de que se fizer mereê á santa casa, por
que desejo ver construido o seu novo· hospital 
para amparo de 5 a 6,000 doentes que annnal
mente se tealllo no actual, e esle bem se nilo 
poderá obter diminuindo-se o producto das 
loterias pedidas. 

O Sr. :Rego Monteiro (pelri. ordem,) pede o 
adiamento desta matería para depois de haver-se 
tratado de outros assumptos de interesse geral 
que solicitão a attençao da camara; como porém 
lhe pareça que está a cam-ura inclin,ida a votar, 
não instará por seu requerimento. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Clemente Pereira : 

,, Se não passaL' o artigo que concede uma 
loteria annual, substitua-se pelo seguinte: 

" O governo é autol'isado para conceder á 
sarita casa da misericordía da cidade do Rio de 
Janeiro 40 loterias, cujo beneficio Sel'á applicado 
exclusivamente pat·a as obras do seu novo 
hospital, devendo ser extrahidas quando se 
offerecer opportunidade em concurrencia com 
outras anterformente já concedidast comtanto 
que nunca se e:ittraia menos de uma por anno. » 

O Sr. :Rezende, respondendo ao Sr·. Clemente 
Pereira, diz que n~o admira que este nobre de· 
putado tanto pugne pefo augmento do hospital 
da santa casa, porque ê este estabelecimento 
corno filho do nobre deputado ; elle orador, 
porém, recorda que ao passo que se tem con• 
cedido á santa casa· tantos beneficias, apenas 
houve quem se lembrasse de dur uma con-

signnção de 6 contos para os misera veis lazaros, 
rr11n t!l:nfn ~l'\fl'.'rorn <;;:ü J"lnl"\'1 n o\.•r.u·nn\r'\ ,1a ".'.l!C'.I '1,'-4'-' "-Ull"-'-' ~V.l..1..lV~llo '-'""' VUIIJ V \..,4\, ..... llffTIV ua a.;:,= 

sembléa geral os particulares se animáre.o a 
beneficiar o hospíta l da san la cas11, tam bem é 
justo que a assembléa ger·al favoreça os lazaros 
para mover a cariilari.e do8 pal'lic11lares em 
favor desses infelizes. Qui;'.;t'l'I\ que o nobre df:
putado dissesse com q1a•m nn1nl'te ll santa 
casa o producto das · 1ot1..iri11s · que lhe stlo 
concedidas ; será pnm o collcgio de Pedro 
II, estabelecimento rico ? ..• 

· UM SR. DEPUTADO : - E' ohr;~ado a isso. 
O Sn. REZENDE, contint1ando, oiz que é para 

rahl"'i,r!ltº ~ C'..l.t,h~ nnt!-, ._-1 nif\n ,l,,rt t:11:'!n'IHl•lC'I n ,..;nnc.o 
'V._,.L 'ti""-'- ~ 1,,..(ALJI..~ Vc:4..:!U CA. j~U\.J \,..4UI 1-i.:]IIJIUlt.•,;:, a l l\..,V~, 

mas sim a pobt·es que vivem desamparados, a 
enfermos de uma rnolestia t·eputada contagiosa, 
que elle orador deseja qne nm ten;o das loterias 
3gora concedidas seja dado uos lauiros. Na.o 
sabe porque orphãs que podem casal', e que, se 
nno quizerem, poJetn viver independentes com 
o trabalho de sua indu81i·ia, liave11do r·ecebido 
uma educação propria, tcnlit\o n1uis direito a 
esles socorros do que homcnf- qnc 11no podem 
trabalhar, e quando se esforcem po1· fazer 
algum trabalho, suas olm.,s silo desprcsadas 
pelo receio do contagio. 

Disse-se que a santa casa liuha melhorado 
muito a saude publica com n mudança do ce· 
miterio. O orador julgn que o resultado desta 
mnd,mça foi tornar a cidmfo mais empestada, 
por isso que nao se póde pussur pelas ruas da 
Misericordia e largo de Mo11rn, qr.iando se con
duzem da sauta casa para u barca de Caronte os 
cadaveres já corruptos e roidos pc1os ratos ... 

O SR. CLEMENTE PEm:m,\ : - Peço a palavra 
para responder: na.o é vcruude ; o nobre depu
tado não vio isto. 

O SR. REzENDE diz que nno garnnte a verdade 
do facto, nem o irá verificar por que lcm medo 
de. defuntos ( Mlaridade pl·olungmla ) ; ouvio-o 
porém a pessoas que muito conceito lhe me
recem, e que n-10 podem pa&sar pnlus immedia· 
ções da santa casa, quando se cond11iem os ca
da veres em estado de putt·efncçao parn a barca. 
Parece-Ih':' que melhor seria que a sn11ln casa 
fizesse um deposito no Valongo, pam dnhi serem 
conduzidos ao remiterio. Quanlq ao cemileriot 
julga _que o terreno foi o menos proprio, que é 
elle um campo pantanoso ... 

O ·SR. CLEMENTE PEREIRA : -· Nao é verdade. 
O SR. REZENDE : - E' verdade, porque vi 

com os meus olhos ... 
-· 

O SR. CLEMEN'rE PEREIRA. : - Nno é verdade. 
ALGUNS SENHORES: - A' ordem! á ordem. 
o SR. REZENDE : - E' verdade o que digo, 

porque vi. 
O orador continua com mais algumas ob

$ervações., e conclue votando pelu sua emenda. 
A discussao fica adiad11 pcln horn. 
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206 SESSÃO EM. 18 DE SETEMBRO DE 1839 

SEGUNDA PARTE DA.ORDEM DO DIA 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
jusLiça. S. Ex. é intrnduzido cou1 as fomiaJidades 
do regiinento. 

Enlru em discusc;ão :i seguinte p1·oposta do 
poder executivo (projecto n. 85 de 1839). 

(< A1·t. l.º Ficllo em V'igol· por mais um anno 
os dect·etos de 9 de Outubro de 1887, nu
mero salenta e nove, e de 12 de Outubro do 
mesmo anno, numero cento e vinte e nove. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 31 de Julho 
de 1839.-Fmncisco de Paula d'Almeida Al
buquerque. n 

E' apoiada a seguinte emenda das commissões 
de constituição e justiça criminal : 

« Com a declat·ação de que a suspensão de 
garantias só poderá ler luga1· na província do 
Rio-Grande do Sul. ,> · 

O Sr. Ramiro ('m,iniJ:Stro da justiça):- O go
verno aceita a emenda que foi proposta pelas 
illustres commissões desta augusta camara i eu 
sou mesmo autorisado a declarar· .que outra nã.o 
era a intenção do poder exec_utivo na proposta 
que ora se discute ; um descuido dEJ redacção, 
um Japso de penna· deu lugar á intelligencia que 
o poder executivo nllo-tivera em vista ; mas eu 
não posso dissimulará camat·a algumas reflexões 
que me parecem importantes. . 

A pt·ovincia do Pará, em verdade, eslá pa-
. cifica, segundo as nolicias que actualmenle 

existem ; mas eu creio que a politicu aconselha 
que se não despreze uma ou outra medida que 
possa conduzirá permanencia da paz. Na lei de 
22 de Setembro de 1835 erAo declaradi.ls illicilas 
as sociedades secretas na província do Pará. ; · 
na lei de 11 de Outubro de 1836 forão igual
meute declaradas como illicitas as sociedades 
secretas existentes na província do Rio-Grande, 
e ainda mesmo as publicas nao autorisadas 
pelo presidente da provincia. O governo en
tende que seria politico qne as associações 
não autorisadas pelo presidente fossem d~
claradas ainda como illicitas na província do 
Pará ; entende que isto é mais conveniente do 
que dar lugar a que no futuro algum partido 
possa gP.rminar á sombra de taes sociedades, 
apezar de pub1!cas ; eu portanto su bmetto por 
parte do governo esta consideração como im
portante ao conhecimento da camara. 

Ora, ainda mais outra reflexão me cuqipre 
offerecel' neste lugar. Quando o poder executivo 
trou:x:e ao seio da representação nacional a pro
posta de que nos occupamos, não havia conhe
cimento official dos ullimos successos relativos 
ás provincias do Maranha.o e Santa Catharina, 
e aggravando-se ta.o infelizmente as circum
stancias destas duas provincias, me parece que 
alguma providencia majs faz.se de mister. O 
~ovcrno eutende que seria muito conveniente 
que o poder legislativo decretasse alguma me
dida preveqtiva para as d1Jas prov~ricj~~ que ficão 

designadas; nl:lo será a suspensão de muitas das 
formalidades que garantem a liberdade indi
vidual ; mas a sns1.1ensão de alguma parece in
dispensavel. O governo pensa que a autorisaça.o 
de fazer sahir de taes provindas as péssoas que 
forem t·econhecidamente perigosas á ordem e 
paz publica, teria em seu abono um grande in-
teresse político do estado. . · .. 

O Sn. PRESIDENTE : - Não havendo quem 
falle, vou pôl' a votos. 

O Sa. CARNEIRO LEÃO pede a pa~avra pela 
ordem, e convida o nobre ministro a que ponha 
por escriplo as suas emendas, para que elle 
deputado as offereça como suas. · 

Sao lidas e apoiadas as seguintes emendas do 
S1·. Carneiro Leão : 

. <e Fica o governo aulorisado a tomar a me
dida de fazer sahir das provincias de Santa Ca~ 
tharína e Maranhao as pessoas perigosas á paz 
publica-, Jurando a autorisaçno pelo tempo de 
um anno. » 

cc São decla1·adas illicitas na província do 
Pará todas as sociedatles secretas, e as pu
blicas não sendo autorisadas pelo presidente 
dt\ província, dura~te o tempo do mesmo 
anno. » 

O Sr. Limpo de Abreu : - Sr. presidente, 
antes de volar sobre a medida excepcional pro
posta pel~ governo, desejnria obter de S: Ex. o 
Sr. ministro da j11slíc;a algnmas infom1açaes que 
pudessem dirigir o meu voto em nma materia 
que consi<lero de summa importancia ; estas 
informações reduzem-se a S. Ex. declarar á 
camara quaes, na opinião do governo, têm sido 
os effeitos saudaveis que têm produzido as leis 
de suspensão de garantias, de qne tem sido 
munido o governo deste 1835 nté hoje. 

Eu julgo precisas estas informações, para que 
o corpo legislali\•o se convença de que r.nedidas 
tnes como esta de que se trata, longe de terem 
prodmddo beneficio algu111 ao paiz, têm, pelo 
contrario, aggravudo os males puhlicos, ser
vindo, por via de regra, nno tanto para apoiar 
a cansa da justiça e da legalidade, quanto para 
serem instrumento de vinganças e violcnc.:ias 
exercidas por algumas autoridades, em nome· 
das mesmas leis exccpcionnes. 

SI'. presidente, a camaro. deve recordar-se de 
que têm sido distribuídas difforentes 1·elações 
de pessoas, que sofü·erilo no Purá e Rio Grande 
a pena de deportação; se a camara se quizer 
dar novamente ao e:icame dessas relações, verá 
que nenhuma pessoa de importancia política, 
de influencia em qualquer dàs provincias onde 
têm sido suspensas as gar;antias, foi ainda vi
ctima dê semelhaute medida. Se exceptuarmos 
as mulheres que forão deportadas pelo ex-pre
sidente da provincia do Rio Grande, eu sup
ponho que todos os individu9s que clle mandou 
sahir para fóra da provincia podia.o, sem esta 

-lei, ser expellidos da mesma provinciii, porque 
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quasi todos e11es esta vão sujeitos ao recrnta
men to. Ora, eu pergunto á camara se ne11 huma 
pessoa de influencia em provincia alguma da
q1.1ellas onde tem tido lugar a lei da suspensão 
de garantias, ainda soffreu a pena desta lei ; 
será necessario que, tendo nós dado ao governo 
lnnta fotça p::,.ra que elle possa restabelecer a 
ordem e tranquillidade publica, ainda lhe demos 
uma medida tal qual a que se discute? Eu nao 
me posso c:onvencer disto. Farei ainda uma 
observação, e vem a ser: com taes medidas, 
que successivamente reproduzimos todos os 
annos1 e que agora até accrescentuu10s com a 
emenda lembrada pelo nobre ministro da jus
tiça, não vamos provar ao paiz que as no:;sas 
c_ircumstanc~as e1npeiorl10 todos os dias? Na.o 
van10s des~nentir a faUa do throno que nos 
disse que o espirito de ordem se di\'isava em 
todas as províncias do imperio? Eu, assim como 
nllo me convenci desde logo de que os ctmse
lheiros da corôa tivessem dilo uma verdade 
quando enunciárão se111elhante proposição; 
assim tambem nãO estou pet·suadido que sejão 
inteiramente bem fundadas as apprehensôes 
que hoje obrigão o ministerio a insistir pela 
continuação de taes medidas excepcionaes para 
as pl'Ovincias do Rio Grande do Sul e P ,.1.rá, e 
pedir que estas medidas sejM extensivas ás 
proviMias do Maranhiu, e Santa Catharina. 

Se acaso estas apprehensões devessem ter 
uma importancia ta! que obrigassem o minis
tel"io a pedir medidas excepcionaes pai:a estas 

, duas proviricias, não devi:i o ministedo mostrar 
mais alguma actividade, mais algum zelo, afim 
de que pudesse ser informado, uM só corn 
ex.aclidão, mas tambcm com presteza, de quaes.-

' quer acontecimentos que possllo occorrer tanto 
em uma como em outra provincia? Parece-me 
qne isto é evidente, parece-me que o governo 
deveria ter estabelecido meios de communi
caçào mais füceís, mais prom plos, afim de que, 
se fosse possível, tivt•sse todos os dias noticias 
da provincia de Santa Catharina, e mais de 
duas vezes por mer. da provincia do Mar:mhao; 
todavia isto não acontece nem nunca -aconteceu. 
Lembra-me que quando eotrou o gabinete de 
19 de Sele.mbro no ex.ercicio de suas funcções, 
prometteu ao puiz uma linha de paquetes entre 
o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, p;ua 
que de 8 em 8 dias, ou de 15 em 15 dias, 
o governo pudesse ter notícias dos aconteci
mentos occorridos no sul ; esta promessa, 
assim como quasi todas as outras daquelle ga
binete, ficou em escriplo, não teve efl'eito algum; 
passárao-se mezes e mezes sem que no Rio de 
Janeiro se soubesse das occurrencias mais no
taveis da provincia do Rio Grnnde, e tanto que 
até do desastre do Rio Pardo soube primeiro o 
publico que o governo. Desejaria que o gabinete 

_ acfuals que deve extremar a sua politica da po
litica passada, que deve adoptar um sys
tema inteiramente ditrerente para administrar 

o paiz, se (JOr ventura aspira elle ao apoio do 
· paiz, tomasse entre outrns medidas à ue que 
acabo de fazer mençao, · 

Eu entendo, Sr. presid.eote, que se por ven
tma a camara deseja. adoptar esta medida 
excepcional, ella deve conciliar a utilidade 
publica com os direitos individuaes -dos ci
dadãas brazileiros; eu lastimo que em todas 
as medidas excepcionaes, pelas quaes se tem 
suspendido algumas formalidades que garantem 
a liberdade e segurança individual em algumas 
prnvíncias, nllo se lenha de maneira alguma 
consultado os direitos do cidadão brazileiro ~ 
o que o governo tem até agora pretendido 
é unicamente ser autorisado para prender, 
para deportar ; mas não tem cuidad9 da 
fixação do tempo dentro do qual taes actos 
excepcionaes devem cessar; e eu estou per
suadido de que as leis excepcionaes, pela ma
neira porque têm sido concedidas, violão ma
nifestamente a constituição do imperio. A 
constituição diz qae só por tempo determina<lo 
se possa suspendf:r algumas das formalidades 
que garantem a liberdade e segurança indi
vidual ; ora, pelo modo porque estas leis 
têm sido todos os annos reproduzidas, eu 
na.o sei q11al é o termo para taes medidas ; 
desde 1835 estão suspensas as garantias na 
pro\lincia do Pará; ainda este anno o nobre 
ministro da jt1stiça acaba de dizer-nos que 
esta nv:dida deve sel' continuada: desde 1836 
esU\o suspensas as garantias na província do 
Rio Gtande, e o Sr. ministro da justiça 
este anno ainda deseja que esta medida 
seja prorogada por rnais de um anno , nós 
violamos pois a constituição, porqne de anno 
em armo vamos fa~endo esta concessão ao 
governo. 

Ora, S. Ex. deseja que esta· medida se torne 
exte11siva á provincia de Santa Catharina, e 
porque i S. EK. não nos declarou cousa alguma. 
Cunsta-nos, mas nao of'ficiahnente, que as vrnas 
de L·1ges e da Laguna Corão ia vadhlas pelos 
rebeldes do Rio Grande do Sul; esta medida 
que S. Ex:. nos pede tem pois de ~et· executa.da 
ou nas villas de Lages e da Laguna, ou nos 
pontos onde na.o tem sido pos:;ivel penetrar até 
agora a rebellilo: no 1° caso creio que será 
muito ilifficíl emquanto estes dous pontos 
estiverem occupados pelas forças rebeldes ; a 
medida mais efficaz que o governo deve tomar 
é passar para Santa C:itharina forças suffidentes, 
com as quae.s se possa tent&.r a tomada destes 
dous pontos; e quanto ao 2º caso, não receia o 
nobre ministro que esta medida, em lugar de 
produzir beneficios, vá produzir muitos males, 
como eu e11tendo que ella tem produiido em 
outras províncias do imperio? Parecia-rne, Sr. 
presidente, que a experiencia1 que a autoridade 
dos factos deveriào ter convencido ao ministerio 
de que tal medida não é e.fficaz ; parecia-me 
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que a experiencia, que a autoridade dois factos 
devet'ia ter obrigado o minísterío a pensar 
miiduramente sobre os negocios pub1icos, a 
propôr á camara ~edidas que essa mesma 
autoridade dos factos, que essa mesma longa 
experiencia do tempo não tivessem já reprovado, 
e reprovado muito incontesta'1elmente. Mas eu 
nno vejn nada disto, eu vejo ó ministerio 
immovel como convertido em ·pedra á vista da 
cabeça de Meduza (muitos apoiados); eu vejo .o 
ministerio trilliando o mesmo caminho que seu 
antecessor, pedindo, r~produzindo as mesmas 
medida,:; que elle devia ter visto que nãO tinha.o 
feito senão mal ao paiz; eu, Sr. presidente, amo 
o positivo ; tendo visto que as leis de suspensão 
de garantias na.o têm feito sena.o males, confesso 
que não posso dar o meu voto a taes medidas. 
Mas reeeiando que. eJJas passem, procurarei, 
como eu dizia, conciliar o que o ministerio 
suppõe que é de utilidade publica corn o re~peito 
gue eu desejo ver consagrado aos direitos dos 
cidadãos brazileíros; se, portanto, tiver de passar 
esta medida excepcional1 desejarei pelo menos 
que se fixe um tempo dentro do ']Uai se deva 
formar culpa aos irifelizes que forem_ victimas, 
ou da lei, se ella fôr bem executada, ou nnica
mente da prepotencia dos delegados elo governo: 
eu mandarei pois uma emenda para que, a 
passar a lei, o governo fique obrigado a formar 
culpa ás pessoas que por indiciadas; em algum 
crime, tiverem. de' Fer presas sem culp,1 formada, 
ou de serem expeHidas par·a fóra da provincia. 
Se acaso dentro dos 6 rnezes o governo uno 
tratai· de formar culpa por meio das autoridades 
judiciarias a estes indivíduos, é consequencia 
que eHes deveráõ ser soltos. · 

Esta emenda, Sr. presidente, tem hoje tanto· 
mais lugar, quanto nós nos temos de occupar 
com uma medida que estabelece a maneira por 
que devem ser julgadas as pessoas compre
hendidas nos crimes contra os quaes póde ter 
execuçãa a lei de suspensão de garantias ; 
qualquer que seja o arbitrio que o corpo legis
lativo tenha de tomar sobre a maneira por que 
devem ser julgados os indivíduos compre
hendidos nos crimes. pelos quaes tem lugar a 
suspensa.o de garantias, nno vejo lllotivo aJgum 
para que a ca1nara recuse a minha emenda ; o 
ioverno na.o póde ter interesse em que sejão 
presos e deportados individuos alguns, uma vez 
que não esteja provado o crime que com
mettêrão; o interesse mais forte que o governo 
pôde ter é : primeiro, castigar aqucUes que o 
merecem ; segundo, que sejão quanto imtes 
soltos, postos em liberdade todos aqnelles que a 
autoridade cowpetente julgar livres de qualquer 
culpa. Peço a S. Ex. o Sr. ministro da justiça 
que dê a este respeito a sua opinii\o. Parece-me 
que a emenda que tenho de offe1·ecer mereCE: o 
assentimento de S. Ex. ; crei~ mesmo que não 
se apresentará talvez um paiz cujo governo seja 
çomo o nosso, onde taes medidas excepcionaes 

nlio levem clausulas que proteja.o, que defendão 
os direitos indi viduaes. 

S. Ex. ponderou a conveniencia de se tomar 
algumas medidas áce1·ca das provineias do Ma
ranhão, Santa Catharina e Pará ; deseja que 
nas províncias de Santa Catharina e Maranhão 
fique o goveL·no autorisado a tomar a medida 
de fazer sahir as pessoas perigosas á paz pu· 
hlica ; e na província do Pará deseja S. Ex. que 
se declarem illieitas todas as associaçé'les se• 
eretas e as publicas, nã.o sendo autorisadas pelo 
presidente da província. Ora, Sr. presidente, eu 
noto em S. Ex., nno direi contradicç.ão, mas 
que nAo propuzesse aqui)]o que desejava; na 
província do Par{, deseja S. Ex. q\le não_ se 
permilta sociedades secretas nem publicas sem 
autorisação do presidente ; para as províncias 
de Santa Catharina e Maranhão S. Ex. nno frlz 
men~ã.o desta medida, mas deseja que o go
verno seja autorisada para fazer sahir deUas as 
pessoas que forem perigosas á paz publica. 
O estado da provincia do Pará, segundo S. Ex. 
acaba de refel'it·-nos, é Iisongeiro ; S. Ex. no~ 
assegura que a paz está completamente re1;ta
belecida, ao menos em quasi todos os pontos 
da pro\lincia, e creio que só .no Alto-Amazonas 
é que ainda apparecem alguns bandos dispersos 
de homens· qu·e invadem uma ou outra po· 
voação; mas S. Ex. não dá importancia a esses 
bandos, nem receia que el les possão perturbar 
o resto da provincia ; entretRnto S. Ex. deseja 
uma medida, nào só para as sociedades secretas, 
1nas publicas, uma vez que antorisadas não 
sejão pelo pl'esidentc de provincia ; logo, parece 
que S. Ex. dá uma alta importancia aos males 
que essas sociedades podem introduzir na pro
víncia do Pará-; parecia portanto coherente que 
esta mesma medida fosse pedida para as pro
vindas do l\faranhM e Santa Catharina, cujo 
estado não é lisongeiro; mas S. Ex. contenta-se 
que os presidenlt::S destas províncias seja.o auto
risados a fazer sahir para fóz-a dellas as pessoas 
que julgarem perigosas. Ora, sendo pet·mittidas 
as sociedades secretas, uma vei que satilsfaç.ão 
o preceito da lei 2 sendo tambem permittidas as 
sociedades publicas, pergunto : quererá o nohl'e 
ministro da justiça que os prcsirtcntes do Ma
ranhllo e Santa Cathariua possão mandar sahír 
para fóra da provincía quaesquer individuos só 
pelo facto de pe1-tencerem a uma sociedade se
creta que tem preenchido todos os preceitos da 
lei, ou a uma sociedade publica? Será. um abusol 
uma vi0Je11cia comme!tida á sombra das leis 
por esses delegados do governo ; seguramente 
elles nao poderáõ usar da lei de suspensão de 
garantias cõntra individuo algum só pelo facto 
de pertencer a uma sociedade secreta que tem 
preenchido as condições da lei, ou a uma so
ciedade publica. Eu supponh.o portan(o que 
S. Ex:. não mostrou bastante coherencia quando 
offet·eceu estas emendas ; se a medida que pro- · 
bibe as sociedades secretas ou publicas na.o au-

" 
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torisadas pelo presidente é iodispensavel no 
Pará, creio que mi-lis indispensavel se tor-
'Ytl"l..,;º · n~f'I nn rna1-r n.nrina;fn. ...-n.n'C'l n.n. rln 'l"lnhl"'a 
JIJCl.f.J.Çl,1 ,I.JQ.U UIJ .LJ..lVU VVU.V~JLV' ,u.:,q;::, J..1.V UV ..1.J.VJJ'-1,.; 

ministro, nas províncias do Maranhão e Santa 
Catharina. 

M$1.s; Sr_ prPsirl~nh\ PII P.stnn pP.rs11adido dP 
que, longe de vir inconvenientes das asso
ciações secretas ou publicas ( uma vez que as 
associações secretas preencha.o as condições da 
lei), peÍo contrario póde o governo dal1i tirar 
e3c!arecimentos para melhor administrar as 
provindas, para poder melhor velar sobre a se
gurança e trnnquillidade publica. Lembra-me 
que em uma discussão um nobre deputado 
que já foi rnínistro nos disse que parecia 
haver uma força occuita que paraiysava os 
movimentos da legalidade no Rio-Grande do 
Sul, que fazia nentralísar os planos mais 
bem combinados : não sei se esse nobre de: 
p11tado se referia á alguma sociedade se
creta : ao mesmo tempo lembra-me _que 
por diversas vezes se nos tem dilo nesta 
casa que e:;.iste um club central, ou se des
<.:onfia que haja um club central que com
muníca todos esses movimentos revo1ucionarios 
ás diversas províncias do imperio. Ora, eu 
desejava que o nobre ministro da justiça nos 
declarasse se estes factos s~o verdadeiros ; se 
no imperío existem sociedades secretas que 
tenhão por fim procurar males ás provincias ; 
que nos dissesse se no Rio de Janeiro existe 
algum club central revolucionario, donde partem 
ordens, insinu::ições para todas as províncias 
do imperio onde mo'll'imentos revolucionarias 
têm apparecido. Se existe um club central, 
urna associaç1ío politica, que sob o titulo de 
secreta anima a guerra civil nas provincias, 
enHlo, a medida tambem não póde ser effüaz ; 
entao S. Ex. o Sr. ministro da jt1stiça deveria 
pedir. auto1·isaçno1 ou para que tal associação 
seereta fosse supprimí<la na capital do impe· 
rio, se por ventura ella existe, ou tomar outras 
providencias que talvez produzissem muito me· 
lhor effeilo do que esta. Se esta associaça.o, 
porém, nao existe na capital do imperio, mas 
nas differentes provincias, quacs s1ío ellas ? Que 
males lêm até aqui produzido a!:i associações 
s<:cz·etas ou publicas para que o nobre rninislt·o: 
queira contra ellas lançar o analhema ? [, •• Sr· 
presidente, talvez porque eu não esteja bem in
formado de todos estes pormenore3 é que re
cuso ainda dar o meu voto á medida que se 
discute ; é muito possivel que S. Ex. o Sr. 
ministro da justiçat dando-rue as infol'mações 
que knho solicitado, me convença da conve· 
niencia e necessidade de ser autodsado com a 
medida que rechuna do corpo 1egis1ati vo. 

Farei ainda algumas observações sobre os 
acontecimentos da província do Maranlião. Pelo 
que nós sabemos, eu creio que as desordens da· 
provincia do Maranhão não tiverão sua origem 
em sociedade alguma publica ou secreta ; 

TOMO lll 

apparentou-se a necessidade de serem re'll'ogadas 
duas leis da assemb]éa provincial; pegou-se em 
armas contra estHs duas leis, pôz-se em 
co~flagração toda ,l provi1_1cía; para fazer justiça, 
hoJe nestes bandos que mfestão a provincia do 
Maranhão nao se acha; que eti saiba, com~ 
prehendida pessoa alguma de consideraçllo ; 
achM-se cornprehendídos aquelles que soffrer~o 
em virtude destas duas leis ; uma é a resoeito 
do recrutameot~, e creio que; posto que se' nã~ 
possa justificar o recurso dos desordeiros do 
Maranhão ás violencias e aos roubos, todavia 
não se póde negar, segundo as informações que 
tenho tido, de que os delegados do governo têm 
commeltido, a pretexto de recrutamento as . . . . ' 
ma10res v101encias e vexações que se póde 
imaginar. Em lugar, portanto, de S. Ex. 
propôr-nos para o Maranhão a suspensão de 
algumas formalidades que garantem a seguranr-a 
e liberdade individual, não fôra melhor que n~s 
propuzesse alguma alteraçilo na lei do recru
tamento, afim de que o governo ou os delegados 
do governo não pudessem abusar por uma 
maneira escandalosa dessa faculdade que lhes é 
garantidi:1, para darem soldados ao exercito do 
Braúl, e não para satisfazerem vrnganças e 
odios particulares ? 

Além · disto, consta que na provincia do 
Mara.nh!io as desordens não forão supprimidas 
irnmediatarnente por falta de energia da parte 
de alguns delegados do governo. A cidade de 
Caxias esteve sitiada poe espaço de dous u1ezes 1 

e nunca houve tempo de serem soccorridos os 
sitiados, nunca se achou opportunidade para se 
lhes enviarem auxilias. Ora, em lugar de S. Ex. 
nos vir pro pôr para o· Mai·anhão uma lei de 
suspensão de garantias, na.o era mais conve
niente que o governo procurasse obter algum 
melhoramento, tomasse providencias mais con· 
formes ao socego das provincias, ô. Ol'dern e 
tranquillidade publica? 

Eu não indicarei uma por uma as medidas 
que ha muito deveria o governo ler tomado, S!;l 

por ventura não o considel'asse imrnovel; mas 
estou certo que ú perspicacia do nobre ministro 
11&0 podem escapar quaes são as rncdide1s mais 
convenientes e opportunas que deve lomar o 
miuistel'io que queL' faz.eL' alguurn cousa em 
beneficio dos negocios p11blico.,;, que quel' eucnrnr 
corno deve o estado do paíz e pl'ovidcnciar o 
que se prncisa provideJlciado qunnlo untes. 

Qmwlo á pt·ovincia de Santn C:uthal'ina, cu 
dfrei que, quando aqui clwgarllo as uolicias du. 
invasao de Lages, o ministcrio Jcu U\o pouca 
irn.pm-lancia a e:;le facto, que aptmas <lclle fei 
ligeira mençao em um dos relatol'ios que forao 
presentes ao cot·po legi?lalívo. Q11a.ndo depofa 
seguia-se a invasão da Laguna, que providencias 
tomou o ~overno nesta occa.si!lo ? O nobre 
ministro ha de recordar-se que a unica medida 
que se exigio do corpo legis!alivo foi a licença 
para que um dos nossos collegas pudesse deixar 

27 
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de assistir ás sessões da Clrnara e fosse presidir 
aque11a província. Foi este presidente, e levou 
comsigo aque1la força de que o governo pôde 
dispôr na occasião. Até agora não lêrn peiorado 
os negocios de Santa Catharina ; logo, que 
motivo ha para que o nobre ministro nos venha 
pedfr a suspensão de garantias para Sc1nta 
Catharina? 

Sr. presidente, eu entendo qlle uma medida 
semelhante é tal que o governo não deve usar 
deHa sem que possa contar com um effi~ito certo 
e prompto; desde que isto não acontece, desde 
que urna lei de suspensão de garantias não 
produz um effeito certo e promplo, a con
scquencia é ínuiilísar este meio que a con~ 
stituição reserva para os casos em que o es
tado corre perigo imrninente: entã(), sendo um 
dos effeitos desta n1edida. produzir. un1a 
impressllo de rned0 e de terror nos lngares onde 
tem de ser executada, vendo-se que nenhum 
effeito benefico delta resulta, acostuma-se o povo 
a despresar este meio, a considerai-o, como eu 
o considero, como uma arma que se emprega, 
na.o em beneficio publico, mas para satisfação 
de sentimentos de odio ou de vingança da 
parte dos delegados do governo. Ora, se o go
verno sabe que é este o effeito que taes me
didas têm alé hoje produzido entre . nós, ou 
porque têm sido pessimamente executadas, ou 
porque não têm sido acompanhadas por outras 
medidBs indispensaveís, para que a vem pedir? 
Reflicta S. Ex:. nas considerações que lhe suh
metto ; creio que se ha de convencer que o que 
tenho dito não é por effeito de opposição ao 
gabinete actnal: espero que S. Ex, .. se con
vença que o que digo hoje é, nem mais nem 
menos, o que tenho dito desde 1837 : eu não 
tenho mudado de princípios; os factos me con
vencem que meus aélversaríos não tinhão razão 
em insisti t' por este e outros meios semelhantes, 
posto qne a experiencia mostra que el les não 
têm feito beneficio a1gum ao paiz, que pelo con
trarío têm produzido muitos males. 

Ainda farei uma ol,servação a S. Ex., com a 
qual pretendo terminar o meu discurso. Note 
S. Ex. que nunca o socego pnblico se resta
beleceu tão promptamente em província ne
nhuma, como naqueJlas onde não teve lugar 
nenhuma medida excepcional ; eu indico com 
parliculuridade a provincia de Minas ; em 1833 
houve alli uma sediçao, e esta sedição foi suf
focada dentro em dous mezes, sem que o go
verno tivesse requisitado medida alguma exce· 
pcional : portanto mo parece que na.o sao taes 
medidas nque1las que podem satisfazer as ne
cessidades publicas; outras e muito diversas 
silo eslas medidas. Voto contra a proposta do 
governo. 

E~ lido e apoiado o seguinte artigo sub· 
slitutivo do Sr. Montezuma: 

« Fica em vigor por ml;lÍS um anno a lei de 
O de Outubro de 1837, e o governo autodsado 

a dispensar igualmente por mais um aulio na 
provincia do Rio Grande do S1Jl as forma
lída<tes que ga1·ãnlern a libenlade individua}, 
mencionadas no artigo 179, §§ 7º, 8º, 9º e 10 
<la constituiça.o do estado. i> 

O Sr. Ra.mir.:> (múiistro da.justiça): -Co· 
meçarei, senhores, por agrnuecer ao nobre de
putado por Minas Geraes (o Sr. Carneirn Leão) 
a cooperação que acaba de pi·estar ao governo 
no empenho em que elle está de pacificar o 
imoerio : em nome.· nois. do e:overno. eu lhe 
ag~adeço a sua coop~r~ção, franc; e espo'ntanea, 
pois que em verdade a nenhum dos nobres de
putados en1 e;:;pecial eu rne lia via <liri~ido ; 
rnafs esse motivo pois se dá pira que o ãpoio 
do íllustre deputado seja para agradecer. 

Desejára ler uma occasião igual de render 
agradecimentos semelhantes ao nobre deputado 
pela mesma provincía (o Sr. Limpo), que 
fallára ultimamente: esperava mesmo que tãO 
maslre representante concorresse com o seu 
apoiá para auxiliar e fortificat· o· governo na 
actual conjunctura, em que a paz do 'ímpedo se 
acha tao estremecida : infelizmente, porém, e 
com desgosto meu, ac3hei de ouvir que não 
podia contar com o seu apoio pelo que respeita 
ás emendas que o governo j11lga necessarias. 

Responderei pois ao nobre deputado, e pela 
ordem de suas objecções. O beneficio que re
s1Jlt2. das leii ~ue tên1 sns_pend}do g:mmtias nas 
diversas provincia do imperio póde antes con
siderar-se como neg::tlivo, do que mesrno como 
directo e positivo : esse beneficio teru estado 
mais em impedir u mal do que em fazer um 
bem ~ensivel e patente. Ql]e a suspensão de 
garantias, geralmente faHando, póde fazer o 
bem que acabei de ex.pôr, é facil cónhecer, ap
pellando-se para a experiencia dos povos, que 
demonstra que as formalidades que garantem 
a 1iberdau.e individl]al durante a paz sao muitas 
vez.es perigosas dnranle as com moções politicas : ' 
é por essa experiencia que os legisladores 
amestrados têm reconhecido a necessidade de 
velar algumas vezes a estatua da liberdade 
como em sacl'iílcío á ordem publica. Se poi~ 
isto assim é, se o paiz se tem achado naquellas 
tristes circumstancias em que taes sacrificios 
aproveitão, parece qm! se· tem justificado as leis 
qne têm suspendido algumas d:\S forma
lidades que garantem a liberdade individual, I! 

que os mesmos beneficos resultt,dos devem ter 
havido entre nós como entre os mais povos. 

Nao sei como, adoptando-se as emendas que 
solicitei, irá dar a camara um desmenlitlo á 
fülla do lhrono, nem como irá ella revelar ao 
paii que as circumstancias têm empeiorado. 
A falla do throna apresentada em priocipios de 
Maio deste ann_o não será desmentida pela 
votação da catuara em fins dei mez de Setembro, 
de que este.mos proximos. Se as circumstan· 
cias têm empeiorado no paiz, nl!.O é a camarn 
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quem o assevera ; s~o os factos que o de
n1onstrão; que convencem a populaçtto inteir·a. 
Tinha por ventura a cidaçle de Caíxas cahido 
em mãos dos anarchistas que a devorão, tinha 
sido saciueada. antes de 3 de Maio ? Foi antes 
desse dià, que ·a vil]a da Laguna acho~ :se ~~: 
copada por p_arte dos rebeldes? E por ventura 
sM menos notorios esses factos ? Como pois 
temer que se desminta a falla do throno ante
riormente apresentada ; e receiar que sejamos 
nós que annunciemos fados de tal notoríeJade? 
Não nutro eu receios serne}hantes. 

Disse o nobre deputado a quem respondo que 
o e:overno deveria ter estabelecido meios .de 
corr1municar mais facnmente a capit;f do icn
perio com as provincias em que a desordem 
se tem manifestado ; e que, não o tendo ainda 
feito, era-lhe permiltido -duvidar da necessidade 
das medidas que o governo pede. Senhores, o 
ministerio de que me coube a honra de. fazer 
parte, hem qnc immerecidamente, conta apenas 
alguns e muitos poucos dias de existencia; 
a camara o sabe, e o nobre deputado : como 
pois exigir delle immediatamente, e antes Jo 
preciso tempo, a adopção dos meios de facil 
communicação, que dcmandão tempo, e mais. 
qne tudo meios ? Quaes são esses meios de que 
possa dispôe o minislei'io na actual conjuncturn? 
N1:10 foi trazido ao seio da representação nacio· 
nal o estado do thesouro publico ? Não se tem 
feito á camara a exposição dos apurns finan· 
ceiros com que o governo luta actual mente ? 
Como pois exigir-se do governo o emprego_ de 
taes meios de communicaçM, uteis ctn verdade, 
porém incompativeis com rts urgcncias do 
thesouro ? E se o gove1·no não póde füier uso de 
meios tncs, pol' isso que silo dispendiosos, 
deverá dle julgar-se cxon~t·ndo de pedir outtos 
meios ao governo, que, sendo d'lieazcs, nno sno 
onerosos no thesou1·0 ? Desca11ec o nobt·e <lc
pulndo, que tmlo serü l'c.'ito cm lcrnpo, e pcr
mitlu que Lhe (!U \l~\'.t\ 1, sun indulgencia pum 
com o ministel'io or~unisado htl lno poucos dias. 

Disse, conlinnt111tlo; o nobre clepnlndo, qu~ 
se nno tcrn 111111·eado o tempo (!111 que devem 
ccssn1· as leis de s11i;p!.!11sn.o de goruntias ; que 
desde 1886 nlé o pr1~sentc tôm sido us leis res
labclcci<lus trnm1alnu.intc, e que po1 tnnto tem · 
havido violaçno da conslituiçno do irnpcrio. Eu 
porém cruio (Il.ll', cowrnltadas as )eis de que se 
trnla, nchnr-se-ha definido o praso de sua 
ccssaçno : verdade é que anriualrnente se têm 
reproduzido essas medidas ; isso porém .se 
deve a que as I ircumstancias Lêm continuado 
as mesmas : cede portanto o corpo legislativo 
á imperiosa lei da necessidade: attribua-se o 
effeiJo á continuaçao do mal~ mas não ao corpo 
legislafü•o que lhe applica o remedia de que 
se carece. Violação teria havido se não fôra 
definido em todas essas-leis o praso de duração, 
~u se fôra dada a providencia fóra dos casos ern 

que teni Iug·ar: mas nem uma, nem outra 
cousa hu succedido. 

R.~ft:rintlo-se o no'nre àeputaào á medida que 
soliciteí para Santa C,üharina, fez o seguinte di
lernma : ou ella teve lugar nos lugares que 
~ccuprt0 os re~Jeld_es, ou nos qu_e possu~ a lega
lidade! nos pnmeiros torna-se inexeqmve), nos 
segundos póde ser de nessimos resultados. Se
nhores, o governo nao póde prete~der já ~ ex~~
c.ic.io de sua autoridade 'legal nos lugares que 
c,ccupão os rebeldes; antes disto tem de 
occupar-se cm combalêl,os e forçai-os a que 
evacuem essa parte da província de que se 
apoderár~o; póde porém empregar essa medida, 
iogo que os rebeldes fôrem comb,1.lidos e 
dispersos : e na p;irte que a legalidade occupa 
póde o governo fazer uso da autorísaçno 
-- - - • - 1_ 1 • -- - - - - 1 ' qt1e oouver, sem que se .lSSUste com os abusos 
da execução, por isso que os póde prevenir e 
corrigir. O governo ha de expedfr instrucr,ões 
convenientes para que o set:1 delegado na pro· 
vincia de Santa Catharina cumpra exactamente 
os seus deveres, não lançando mão desta 
medi.da senão quando a urgencia o justifique. 
E se, não ol}:,.tanle as esperanças e ordens do 
governo, nbusos fôrern praticados, tem o governo 
em suas mitos o rneio da demissão, que será 
empregado nrto só contra .esse presidente, mas 
lambem contra todos que o governo seja p1ena~ 
mente informado de que têm violado as leis. 
Nem creio que é muito valíosa a opposíçao que 
tem por fundamento o abuso da execuçao, pois 
que se assim fôra, nenhuma lei de in1porlaneh, 
poderia ser proposta, porque de todas poderia 
dar-se abuso. 

Disse uinda ci nchre deputado que lastima 
que o governo tenh& continuado a pedir mi 
mesmas providencias que pedirão governos 
o.nleriores. Permilla o nobre deputado que lhe 
diga que, ernquanto subsistirem os males que 
dcl'ilo lugar a que outros governos pedis iem 
tnes medidas, rn1o e licito esperar que algum 
governo possa dispensar os meios de repres~ao 
em todos os pnizes conhecidos por indispen
savcis: nno é nos governos, é nas circumst&ncias 
rlo paiz qne existe a causa de serem pedidas 
providencias taes. 

Tratando da medida que pedi relativa ás 
associações quer publicas, quer secretas, na 
provincia do Pará, pareceu ao nobt·e deputado 
que eu laborava em uma especie de conlradieçllo, 
mas que ao mcsm!) tempo em que dizia que o 
Pará se acha pacificado, entretinha receios que 
me levavàO a \)edir a pro'iidencia consignada 
etn uma das emendas. Senhores, o Pará acha-se 
pacificado, mas o Pará nãO póde deixar de 
ainda resentir-se dos ma1es que experiOJentou ; 
vestigios devem ter ficado das. de'i:.g-ra.ças dessa 
rebellião tremenda: não ha muito que soffreu 
essa provincia uma sedição militar no Macapá, 
a qual, se nn.o teve consequencias, denota que 
aü1da é neces:sario não preterit cautelas que 
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preservem a pai. E' ·verdade que as associações 
- podem trazer utilidades, mas tambem é certo 

que podem produzh· alg11mas desvantagens ; 
podem pa didos abrigar-se á sombra e protecção 
de laes sociedades, e com pron1etf er a paz futura 
da provinda: e não será pofüico que o governo 
se p1·evina em tempo da necessaria autorisação 
parn i111pôr silencio ás sociedades q\le o pre
sidente não tenha auto,-ísado antes, do que 
at·risca1· ~ pt'Ovincfa do\Pa.rá. a experimentai· de 
novo o flagello da discordia civil que pot· meio 
de uma ossociação possa ·insinuar-se? Creio 
que a politica, e mesmo a hutnanidade o acon
selhilo. Mas disse o nobre deputado que a. eon
tradiccno ainda continua, e exclamou dizendo : 
Por qÜe razão não foi solicitada a autorisação 
para o Mlilranhito e Santa Catharina? Por 
ventara pretende o nobre deputado que uma 
mesma medida seja sempt'e- applica.vel a todas 
as prov-incias, quaesquer que seja.o as suas 
eircu.mst:mcias r Se uma necessidade especial se 
verifica l10 Pará que reclame uma providencia, 
é por ventura de rigor que o governo a pec;a 
para província que não sente- a mesma neces
sidade? O governo oito tetn informação de 
sociedade que possa incutir algum receio 
existente no Maranbao ou Santa Gátharin;1; 
rnus póde não estar nas mesmas circumstancias 
alguma associação que exista ou que pL'etenda 
formar-se no Pará. . 

Disse ainda o mustr-e depu\ado : - Quererá 
o gov,~rno autorisação para fazet· sahir do 
Maranhão ou Santa Ca.tbarina individuas unica
mente porque pertencem a sociedades secretas P 
- Senhores, emquanto os individuos a que se 
refere o nobre deputado nlo tiverem conka si 
mais uo que o facto de pel·teueen~m a sociedades 
secretas, o governo nri.o usará de cel'to da 
autorisaçno que pede i mas se essas pessoas á 
sombra de tacs associações amcaç1ll'et11 11 ordem 
publica, tornando-se po1· isso pet'igosas, n9.o 
ha de ser a protecçao dessas suciedndes que as 
terá de ab1·jgar. 
. P~rg,tnta o nobL·e deputado se o governo tem 
intorma,ção de a1g11m club central que sopre 
m1s 1mwincias o fogo da discordin ~ e se tem, 
porque nllo pede a supp1·essno ger,11 de as
socio.ç<lcs sem·etas, D ir-lhe· h.ei cm re:,~sll\ {1\le 

o govui•no nrto tem inf'ormavao dn cxi:;tencia ,fe 
l1ll club ; mas so por ventura A obtiver, ha de 
empregar os meios de evitar o perigo do estado, 
e 1u~dir mesmo a sua suppressao. 

Accrescenlou aiuda. ~ - Para que lançar um 
analhema sobre as associaçaes secretas do 
impe,:io? - Mas quem é que o fei? Onde as 
palavras que importem esse anathema ? Póde 
ser isso dado em culpa ao governo que pedio 
uniç1nnente a declaraçao de . lllicitas ás so· 
ciedades estabelecidas no Pará, quer secretas, 
quer publicas, mas não autorisadas ? FaHei eu, 
pol' parte do governo, das associações ge
ralmente hatidM. ~m todo o imperio? ~l\o foi 

o nobre deputado quein mesmo me achou con
tradicforio po1· nlo ter pedido a mesma pro
videncia para outL·as provincias ? Em lugar de 
pedir (ainda continua o illuslre deputado) sus
pensão de garantias para o Maranhão, fôra me• 
ihor que o governo propuzesse algum me
lhoramento na lei do recrutamento, pilra se 
evitarem abusos dos executores. Mas eu, se
nhores, não sei que o remedia contra os abusos 
na execução da lei seja a proposta de o~í.ra lei : 
se existem taes abusos, o governo proverá, logo 
que delles ti ver conhecimento. E quando 
mesmo a lei do recrutamento torne, como eu 
creio, necessaria alguma revisão, pensa o nobre 
deputado que nos fim, de Setembro, achando-se 
adiantada como está a , presente sessilo legis
lativa, não tendo pnssado á terceira discussto a 
importaute lei do orçamento, existindo pro
postas tao urgentes como a do credito pedido, e 
as duas para cuJa discussã.o füi hoje convidado, 
seria. conveniente trazei• ainda uma proposta 
relativa ao recrutamento? Se o nobre deputado 
póde afiançar que, depois de trabalhos tão con
tinuados e que hão de continuar, àinda a ca~ 
mara se achará disposta a ver-se prorogada até 
os mezes de Dezembro e Janeiro, então pro
metto-Ihei em nome do governo, que alguma 
proposta será feita pelo que respeita. ao recru
tamento. 

Consta que as desordens do Maranhão nao 
fora.o acilmadas por ra·1ta de energia da parte 
da autoridade publica ; é esta ainda urna re
flexão que ouvi ao nobre deputado, e para 
sali.sfa.1.er a ella, direi que o governo não tem 
informaçao alguma que argua o presidente da 
provincia de negligencia em tal objecto. Razões 
especiaes derão lugar a que os soccorros não 
fossem tao 1·apidos como era para desejar : en
chentes de rios extraordinarias embaraçárli.o 
muito a marcha das forças da legalidade ; 
algmn plano talvez do official executor poderia 
uao ser o mais conveniente : circumstancias 
pois 11ue o governo não pôde acautelai- derão 
lugar á mora dos soccorros ; nunca porém o 
pl'esidente da provi11cia púde ser arguido em 
z·azllo do incre1nento da desordem no Maranhao. 
O governo füria uma injustiça a esse delegado 
se entretiv-esse duvida.s sobre a. regulatidade do 
seu procedi1uento emqttanto nno tiver infor·· 
mações que o conduzão a isso. 

Ordens p,1ra o Maranh!\o exige o nobre 
deputado, tendentes a restabelecet' a ordem. 
Senhores, o primeiro cuidado da. adminislrat;ão 
foi informar-se do estado da~ provinci..s, e 
de:poh cllido,1 \030 ue ex.pedir as ordens que 
mais urgentes parecel'ão ; occupando-se ainda 
deste objeclo1 e Jogo que possivel seja. serãQ 
ex.pedidas todas quantas fôrem ao alcance do 

· go-qerno : ardente como o é o nobre deputado · · 
ern seu patdoti:;;mo, póde _ descansar que o 
goveroo nenhum outro objecto tem posto mais 
a peito do qt-ie rJstituir a orde1n ás provi11cias1 
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e para isso conta co.111 o voto do corpo legisla
tivo. 

Deseja o iHustre deputado informar-se dos 
motivos novamente occonidos em Santa Ca
th~rina, para que s~ja necessaria a suspensão 
de garantiu1?- Posso asseverar-lhe que ;1s cir
eumslancias se lornilD caóa vez mais graves; 
parece-me que possç, affirmat1 sem o risco de 
errart que depois dos ultimos successos de que 
11 camara tem conhecimento, as cousas .têm to• · 
mad.o uma face mais desagradavel1 e o presi
dente urge por provirlenciàs mais energicas e 
pl'Omptas, o que revelt1. maior necessidade. 

Affirma o nobre deputado que nunca o socego 
se restabeleceu mais promptamen\:.e do que nas 
provindas en1 que não se usou de suspensão de 
grwantias, e citou o exemplo da província de 
Minas. Sem contestar o facto, direj ao nobre 
depn\aào que se a ordem foi restabe1ecida tão 
depressa na indicada· provit1cia, isto se deve a 

_ causas muito especiaes. A sedição de Minas não · 
garihou a força que tem gapho a rebellião 
em outtas provindas do impedo : a provincia 
inteira se ergueu logo em massa para combater. 
os sediciosos> suster a ordem e paz publica, e 
vingai-a do insulto que se lhe fizera em Ouro
Preto : foi e patriotismo dos mineiros quem pôi 
logo termo á sedição, e impedia que fosse de 
miste1· a suspensão de garantias : e por ventura 
nas ~cbcfüões do Pará e Rio Grande. e ora ern 
Santa Catharina, derM·se as mesmás circum
stancias ? E se diversas circumsfancias occor
rêl'àO nas difersas provincia~, como províden-. 
ciar em todas pelo n1esmo modo ? Se, pois, 
o patriotismo dos mineiros e o S!ill a.morá 
orJcm, suffoc,üao t110 depressa a sedição de 
Março independente de lei excepcional, não é 
essa fortuna dos mineiros que deve servir de 
aresto para 1·egular e1n circumstuncius • mui 
diversas. O governo deplora a necessidade triste 
de pedir taes meios ; mas á semelhança do me· 
dico1 deplora com o eofermo a pl'ecisno de mi· 
nistrat··lhe remedios im:ommodos e ama1·g-os ; 
mas nem po1· isso desconhece o utilidade de r;;ua 
applicai;ao. Laslimn o ~overno que o paiz cnreça 
de leis excepcionaes como as de que se trata : 
mas nem po1· isso deixa de cl)nvencer-se de 
sua conveniencia pam reslabeteciinenlo da paz 
e ardem publica. Qunnto á emenda que pro
mette o illuslre deputado, como a na.o tenho 
pt·esente, n:i.o posso ainda. adiantar o meu 
juiio ácerca deHa ; fal·o hei auando fôt· offe-
recida. · · 

O Sr. Limpo d.e Abreu explica: que se n!lo 
ref,irío expr~ssamente ao presidente do Ma
ranhão, quando disse que, se tivesse havido mais 
energia, se teria.o cortado as desordens naquella 
provinda. 

Sã.o apoiadas as seguintes emendas~ 
« Quanto á autorisaçn.o para deportar-se no 

Maranhão e em Santa Catharina, accrescentarei 
as seguínles contli~~es ~ 

(! 111• P1·eccdent.lo intimaçilo por escripto, e 
marcando-se um prazo razoavel, que nunca será 
mê:nol' de 24 horas. . 

1c 2ª. Remettendo o presidente regulam1enle 
ao governo, em cada mez, uma relaça.o nominal 
dos deportados, especificando ci rcumstanciada
mente os motivos que para isso leve. 

(e 3". Só poderá ter lug~r a deportação por 
ordem assignuda pe1o presidente da provincia.
Coelho. )1 

cc Artigo additivo. - Formar-se-ha culpá, 
dentro em seis mezes1 ás pessoas a quem se 
suspender o e1C.ercicio de sua liberdade e se
gurança. individual, em virtu\Je dos arUio~ ari.te~ 
cedentes, e todas áqueltas contra . as quaes n!lo 
resultar culpa serão postas em liberdade findo 
aquelle prazo. 

{~ Pn~ d1. ~'.\m?.ta, em 1s de Setembro de 
1839. -Limpo de Abreu.)> 

O Sr. Nu.rias Machado : - S1·. presidente, 
principiarei dizendo que o nobre ministro não 
achará na camara um só dos sens membros que 
não esteja prompto a coadjuvar o governo 
na honrosa empreza de salvar o paiz. Con
cordarei com o nobre deputado pe1a pro
vincia de Minas. em aue com effeito ;is leis de 
snspensa.o de ga~antias; em tfez de trazerem ao 
paiz o bem que sem du.vida dcvião trazer se bem 
administrado fosse, pelo contrario vão aggravar 
mais os nossos males. Sr. presidente, fui 
castwlmente á fortaleza de Santa Cruz, e tive 
de observat· quae~ os altos presos políticos que 
tinha.o sido rcmettidos pari! a córte do im.
perio, quaes os grandes homens de estado cuja 
íníluencia sustentava a rebelliao no Rio Grande 
Jo Sui ; mostrárM·ml!, Sl·. pl'esiden' e, pes• 
cudores e meslt·os de ol'Ucio, e emfün gente a 
anuis 111is1mwel. Eu uté entendo, Sr. presidente, 
que :,;e nno póde fazer um quadro mais de8favo, 
1·avel uo espil'ito de ordem no imperio do que 
füzer depenctet· a tnrnquillídnde do Río Grande 
do Sul d,;1 vanset·vaçllo na prisão desses mise~ 
1·aveis. A lei de suspcnsllo de garantias tem, 
como di::;se o St·. ministro, produzido bens ne
\;Utivos: isto ú uma v~:n·du.de ; e!la nno tem ser
vido senllo como instt·umento terri\rel para 
animar os partidos ; ella não tem servido 
eenl\o para aliçar cada vez mais as facções. Isto 
não é uma asserçao va~a) são factos que o 
demonstt-:10, como aquelle que acabei de ob
se\·var. Um só homem influente na .revoluçilo 
não soffreu em virtude desta lei. · 

Póde ser que seja muito conveniente á pro
vincia do l\Iaranha.o a suspensão de garantias ; 
rnas por agora, níio impugnanào as idéas do 
SI'. ministro a semelhante respeito, no meu 
conc.ei.lo outras ti.1.edidas devia. empregar o Sr. 
ministrn a respeito do Ma.ranhuo, 'lue offore~ 
cessem um effeíto mais immediato e mais 
prornpto do que a suspensão de garantias. Por 
outro lado, Sr. presidente, nao sei se dçvo. con-
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siderar esta medida de suspensão de garantias 
no Maranhão como eminentemente impolitica. 
Ouço dizer a varias pessoas, e aos nobres depu
tados do Maranhão, que a desordem naque11a 
provincia nenhuma côr política tem : consta-me 
que o Maranhão é infestado por assassinos e 
ladrões, e no meu modo de pensar, ladrões e 
assassinos não se derrotã.o, mas prendem-se e 
punem-se. (Apoiados.) E1 a acção da justiça 
que deve cahir ~obre ladrões e assassinos, e 
não se devem empregar conti:a elles medidas 
polilicas. · 

S. Ex. ha dl:' permittir que eu ainda insista 
em uma idé.a do nobre deputado de Minas, que 
disse que lhe parecia que as desordens do Ma
ranhão já podião ter cessado. Se por ventura 
se tivessem empregado medidas que tivessem 
mais immediato cfieito, cujo resultado fosse 
mais prómpto, parece-me que a ordem· já es
taria restabelecida no Maranha.o. Ha um facto, 
que já tem sido aqui repetido : a cidade de 
Caxias por dous mezes inteiros reclamou soc
corros á at1toridade da provincia. Medindo a 
distancia que separa a cidade de Caxias d.'.l de 
S. Salvador, parece-me que em do·us mezes 
uma autoridade mais vigilante e mais expedita 
teria certamente mandado para Caxias soccorros 
muito proficuos, que talvez tivessem chegado 
a tempo de evitar que a cidade fosse presa dos 
assassinos e ladrões. 

O Sr. ministro, combatendo o receio que o 
nobre deputado manifestou do abuso. que se 
potlia fazer de uma medida de semelhante na
tureza, disse que o governo confia grandemente 
nos seus delegados. Sr. presidente, se eu qui-. 
zera recorrer a factos, eu poderia talvez dizer 
que o governo pa1·ece dar mais ouvidos ás 
vozes de seus administradores do que ás vozes 
publicas ; e que portanto devo acl'edilar que, 
quando appareçao queixas contra abusos de 
seus administradores, difficilmente ser!ló ntten
didas. 

Não posso conceber como a suppress!:\o de 
sociedades publicas no Pará seja medida sal
vadol'a e necessaria ao paiz. Parece- me que o 
Sr. ministro tem suas apprehensões n respeito 

. do Pará, e não tem bem investigudo as ver
dadeit·as necessidades da provincia. No meu 
entender, o Pará necessita de que o imperio da 
lei Jhe vá sarai· as feridas que 11lli abrirão as 
desordens e o arbítrio : o Pará na.o precisa de 
outra cousa mais para prosperar e ser feliz do 
que vet· restabelecido em todos os seus pontos 
o im perio da lei. Sr. presidente, o que fci e o que 
·é hoje o Pará? Ou porque está em uma .ex-

. tremidade do imperio,· ou mesmo por principio 
de po1itica, o Pará n!lo tem sentido ainda a 
benefica influencia do estado actual. em que 
no,s achamos ; o Pará tem-se conserva<lo ainda em um estado de pouco adiantamento, · estado 
que foi aggravado pela horrorosa revolução por 
q,ue aÇi\ba de:passar. Qual seria portanto a me-

,. 

dida propria e proficua de fazer prosperar o 
· Pará ? Encadear ainda mais os meios de civi
lisaçno ? Prohibir as sociedades publicas ? Se
gundo a minha fraca compt·ehensão, eu entendo 
que uma medida salvadora para o Pará seda 
a opposta á que apt'esenla o Sr. ministro. No 
Pará hoje quasi qne muito precisa ser animado 
o espírito de associação, para que os meios de 
civilisação, da promoção da industria e do~ 
melhoramentos se espalhem e se facilitem. 
Portanto, perdôe-me o nobre ministro e digno 
ex-collega que,~n encare a medida que lembt·ou 
como um verditdeiro contrasenso. Quem quer 
conspirar contra o paiz reune-se em. sociedade 
public:a? · 

O Sr. ministro nno achou contradicção al
gtúna entre a sua proposição a respeito do Pará 
e seu silencio a respeito das outras provincias. 
A contradicção me parece manifesta, e eu re
ceio que o nobre ministro, apezar dos grarides 
talentos de que é dotado,. não se possa salvar 
de1la. Se por ventura em uma provincia pacifica 
que acaba de passar por uma revolução qual 
aquella por que passou o Pará, as sociedades 
publicas podem ser perniciosas, o que não de
vemos esperar dessas sociedades nas provincias 
onde ainda ha desordem ? E se o nobre mi
uistro tem dito que uma tal medida não póde 
ser perniciosa nas provincias onde ainda se luta 
com a desordem, como suppôr que no Pará as 
sociedades publicas possao prejudicar a paz e 
alimentar partidos ? Basta já de leis excepcio-

. naes para o Pará : o remedio para curar as fe
ridas abertas naqueJla provincia é restabelecer o 
imperio da Jei em todos os pontos della. Em 
vez de probibir as associ.1çõcs no Pará, peço a 
S. Ex. que insinue ao administrador daquella 
provincia que promova o estabelecimento alli de 
taes associações. · 

Não sei o estado actual da província de Santa 
Catharina. Existe na casa um digno deputado 
daquella província : elle terá a bondade de nos 
exp6r, com a franqueza que lhe é propria, qual 
seja este estado, quaes silo as necessidades da 
província, e quacs os remedios que silo alJi ne
cessnrios. Só direi ao Sr. ministro que quando 
nos foi aqui pedida a licenra para que um dos 
nossos collegas fosse para alli mandado, eu 
eslava persuadido de que elle seria empregado 
como· general, e sómente como general ; e 
póde ser que a sua conservaçno na adminis· 
tração daquella prO\rincia me difficulle um pouco 
o dar o meu voto a favor da medida proposta. 
Eu desejárà. que o Sr. tninistro fosse mais ex
plicito e fizesse sentir melhor á camara o seu 
pensamento, e nos dissesse por-que razão as cir
cumstancias àaquella província empeiorárao. 
Recebêrão os rebeldes maiores soccorros? Têm 
elles avançado mais terreno P Tem.o novo pre
sidente perdido os 1·ccuri10s qne tinha ? ·rem o 
ministerio deixado esse presidente deso.mpn
rado? Sem estas explicações tenho algnm receio 
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SESSÃO EM 18 DE. SETEMBRO DE 13;3i, 215 

de votat· por uma medida destas para ser exe
cutada pelo general que se acha á testa da ad· 
minislraçl\o daquella provincia. 

A materia fica adiada pela hora. 
O Sr. ministro da justiça se retira com as 

formalidades do costume, e é recebidJ o Sr. 
ministro da faienda. 

·TER<;:_EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discusst'I.Q do adiamento do ad. 6° 
additivo. 

folgada a materia discutida, é o adiamento 
rejeitado. 

Continua. portanto a discussão tlo referido ar
tigo, corn as eroendas apoiadas. 

Não havendo quem falle 1 o Sr. pl'esidente 
consulta á camarà se a materia está discu
tida. 

Decide-se pela affirmativa. . 
E' rejeitado o artigo e todas as emendas. 
Entra em discussào o seguinte : 

« Art. 7º. O. governo fica autorisado para me
lhol·ar por meio de regulamentos a atrecadação 
dos segtlinles impostos: sello de heranças e 
legados, e de usufructo ; meia sisa de escravos ; 
20 por cento no consumo da aguardente ; de. 
cima de predios urbanos, bens de defuntos 
e ausentes ; taxa de escravos ; terras diaman
tinas e correio geral, deb.tixo das bases acima 
eslabeh-.l.cidas, e a imµôr nos m~~\\'\.~';, t~t~\'à.
mentos as penãs e multas, dando conta ao corpo 
legislativo para definitiva approvação. A dispo
sição deste artigo cessará o.o fim do anno finan
ceiro de 1840 a 1841. » 

O Sr. 1erreira Penna : - Ha algumas ma
lerias sobre as quaes não duvido ampliar a 
autoridade do poder e~ecutivo para expedii: ·os 
regulamentos que julgar mais convenientes e 
adqnados ao serviço, ainqa mesmo- que eu não 
conheça os membros do governo, porque per
suado-me que muito raro será o ministro de 
estado qae, tendo de dar providencias geraes 
em um regulamento, queira abusar de:3sa au
torisação para fins particulares, e comprorn.etler 
desta sorte a sua propria reputação. Asi;im con
sidero eu alguns dos objectos mencionados neste 
art. 7º, e creio que ern virtude delle poderá o go
verno melhorar a arrecadação de certas rendas, 
mas na.o poi:;so approval-o inteiramente, porque 
ahi se comprehendern impostos sobre as terras 
diamantinas. - Esta disposição pal'ecerá muito 
simples a algumas pessoas, mas envolve sem 
dllvida a solução de uma questao difficil, qual é a 
reforma da adrninistraça.o dos diamantes ; e 
para evitar a fatalidade de ser repentina
mente approvada, julgo do ~eu dever mi~ 
nisti-ar á carnàra aJguns esclarecimentos sobre a 
materia. 

No tempo do governo absoluto, e quando 
liavia o monopolio dos diamnnles, estava a 
demarc1.1.çao diamantina sujeita (como a camara 

o sabe) a um regimento especial, cuja barba
ridade, posto qne algumas vc.zes adoçada por . 
um ~\1 ~utrn inlendenle mais i\\ustrado e hu
mano, se f.izia sentir de uma maneira que seria 
superior a toda a credulidade se nós mesmos 
não presenciassemos os seus terriveis effeitos : 
prisões as mais vexatorias, os desp~O$ ou de
portações, as confiscações e mesmo as torturas 
era.o factos ordinarios na historia do Seno da
qµelles tempos calamitosos : tempos em que a 
falsa denllncia de um inimigo ou de um escravo 
contra seu senhor seria bastante para compro· 
metter a paz e a segurança de uma familia in
t<a.i.t:3- t (Apoio.d.os.) Proc\arnado felizmente o 
s;ystema constitucional, mudárão as cousas de 
face, deixou de ser um perigo pat·a o serrano a 
residencia na sua propria terra, o barbaro re
gimento ficou proscripto, e começou-se a con
ceder aos habitantes algumas porções de terreno 
não reservado pai-a o serviço nacional, afim de 
o lavrarem por sua conta, o que tem- sem du
vida cohtríbuido mais que tudo para o estado 
de opulencia em que se vê a cidade Diamantina. 
Parece-me que a principio alguma ordem houve 
para que os particulares -vendessem com pre
ferencia á jnntu adrninistrativa os diamantes 
que extrahis3ero ; mas porque não houvesse 
dinheiro destinado a semelhante compra, ou 
por outras raz6es, cahio isto em desuso, de 
sorte que este cornmercio passou ti ser tido como 
Y1c·rto, e ate o presente não tem siào embaraçado 
por lei ulg11ma. Tambem se tratou em certo . 
tempo de arrendar os terrenos a uma tompanhía 
composta em grande parte de capitalistas estran
geiros, mas esse projecto rnallogrou-se por ~treito 
das mais justas e eoergicas repres~ntações, e 
continuárãO as cousas no mesmo estado, isto é, 
concedendo-se a particulares gratuitamente, e 
sem p1·azo certo, as lavras não ·reservadas para 
o serviço nacional. · 

A cessação do monopolio e das rigorosas leis 
que o mantinha.o, a distracção de muitns forças 
que passárão a ser 1::mpregadas nos .serviços 
particulares, o conseql~ente augmento de jor
naes, a den1ora ou a insufficiencia das con
signações do thesouro, e dhrersas outras causas, 
concorrêrão para a decadencia da administra.Ção 
diamantina, de sorte que o con_selho g~_ral de 
Minas julgou conveniente prop!Jr a sua inteira 
reforma, que foi decretada na lei de 25 de Ou
tubro de 1832. 

A sua execução porém encontrou graves diffi
eu\dades, que consistem principalmente na 
divisão das aguas, na demarcação de datas em . 
um. terreno coberto de elevadas serras, na ava
liação desses mesmos terrenos para u. qual. 
fa\lM todas as bases, na gua1·da dos que não 
fossem arrendados por particulares, etc.; de 
sorte que o digno presidente daquella provincia, 
que enlào era o Sr. Hena,Jor Mcllo o Souza, 
nllo pôde levar a effeilo " reforma, e o con• 
selho geral upresentuu um'4 nova p1·opo1Jl~ 
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216 SESSÃO EM 18 DE SETE~IBRÓ DE 1839 

que ainda não foi approvada, ficando assim 
suspensa a execução da primeira lei com 
corlsentirnento do governo e do corpo legis
lativo. 

O!ltros dignos presidentes de Minas tratárão 
como devião deste importante ohjecto, sendo 
·ouvidos por vezes o conselho do gove~no, a 
junta dos diamantes e a respectiva camara mu
nicipal : novos planos se ofierecêrão, mas na.o 
ge acérlou com o meio de realisar uma re
forma que concilie ~s interesses_ da faz_e!'da pu
blica com os de mnumerave1s fam1has, que 
tirão daquelles terrenos a sua subsistencia, e 
que sr~rião reduzidos á ultima miseria se se res
tabelecesse o antigo systema. 

Em 1838 o Sr. Calmon, como ministro da · 
fazenda, tendo em vista ps diversos papeis exis
tentes no thesouro, apresentou uma proposta, 
que, a meu ver, não remove os embaraços indi
cados. Limita-se ella a exigir que o governo 
seja at:Jtorisado a reformar aquella adminis
tração arrendando os terrenos : e sem que cu 
pretenda offender o nobre ex-ministro, devo 
dizer com franqueza que jámais darei meu voto a 
favor de tal proposta, porque entendo que um 
arbitrio ta.o perigoso na.o deve ser concedido a 
governo algum (apoiados), ainda que elle me
reça muita confiança (q.poiados); não, eu não 
arriscarei por este meio a sorte do paiz onde 
tive a fortuna de nascer. 

Demais, se ao poder executivo se commetler 
materia tão grave, que envolve os mais caros 
interesses de uma comarca ta.o importante 
como a do Serro, eu na.o · sei o que deva 
ficar reservado para o corpo legísJativo, que 
aqui se reune para prover as necessidades pu
blicas. (.Apoiados.) 

Essa proposta foi remettida á primeira e 
terceira commissões de fazenda, que nenhum 
parecer derão ainda ; e comquanto eu muito 
respeite ·a ili ustraça.o de cada · um de seus 
membros,· persuado-me que ser-lhes-ha difficil 
ap1·esentar um trabalho completo e :;atisfactorio, 
faltarnlo-lhes o conhecimento das circum
slancias peculiares do districto diamantino. 

Se a]guma cousa quizer a camara fazer a este 
respeito, parece-me que deverá nomear uma 
commissão especial, que apresente um projecto, 
se na.o na actual sessão, na do anno seguinte. 

O objecto é digno de todo o esforço e consi
deração, e eu animo-me ainda a lembrar á 
camara que existem n3: casa alguns collegas 
nossos muito habilitados para desempenharem 
este importante trabalho, porque ·uns têm resi
dido no Serro e outros já alli servirão lugares . 
de magistratura, iuclusive o de intendente dos 
diamantes. 

Creio que com as razões que neste momento 
rue occorrem tenho justificado a opposição que 
faço a esta parte do artigo, e a conveniencia 
da emenda que vou offer~cer. 

O orador manda á mesa a seguinte emenda, 
que é apoiada-, e entra em disct1ssao : 

cc Supprirnão-se as palavras - terras dia
mantinas. » 

« Paço da camara dos deputados, 18 de Se
tembro d~ 1839.-Ferreira Penna,. » 

O Sr. Limpo de A.breu. : - Sr. presidente, 
estou inclinado a vot.ir contra o artigo 7º epi 
discussão, mas por motivo diverso daquelles 
que acabão de ser lembrados pelo nobre depu
tado de Minas, qae se assústa um pouco com a 
autorisação que i::e quer dar no governo para por 
meio de regulamentos melhorar a arrecadação 
de algumas rendas, entre as c;úaes se com
prehende a das terras diamanlinas. 

A conslituiçAo autorisa o governo para dar 
regulamentos para a boa execução das leis : ora, 
estando o governo por consequencia autorisado 
para melhorar por meio de regulamentos ~ 
arrecadaçno não só dos impostos de que trata o 
artigo 7º, mas de todos os impostos ; nao se 
lhe podendo tirar esta atlribuição, _p~ra que a 
autorisaçlio que se 1he quer conf e1·1r pelo art. 
7°? Salvo se a commissão comprehendeu algum 
pensamento occulto debaixo destas palavras do 
artigo. Os senho:es que estão mais em contacto 
com os nobres membros da commissão o po
deráõ conhecer melhor do que-eu ; quanto a 
mim, voto contra o artigo, porque o acho abso
lutamente desneccssario. 

Eu quizera que a commissão dissess; f!anca~ 
meute se quer dar ao governo o d1re1to de 
legislar sobre o melhoramento da arrecadação 
destes ·iro postos. 

O Sa. VIANNA : - Sim, senhor. 

O Ss. LrnPo DE -ABREU : - Das palavras da 
commissão. nno se póde deduzir ta] coLtsa : 
rnas se é essa a intençilO da com missão, 
devia. o dizer francamente, porque do contrario 
poderia a camara votar contra a sua intenção, 
porque, creio que na~ se deve dar.ªº governo 
autorisação para legislar sobr~ 1mpo~tos, e 
mesmo ainda qu€ a camara estives.se disposta 
a fazei-o, 119.o o podia fazer, po1• que é urna das 
altribuições que silo ,P~i~alivas da . camara ; 
o governo nem pórle m1c1ar sobre 1mp?sl?s, 
como pois ~óJe a cnmnra delegai um d1re1to 
que a conslJluiçllo quer e ruanda que nno de· 
legue, que 11110 seja exercido no menos na 
primeira oecasilo sonao pe\a camaro dos l\c· 
pulados P Demais, além de nn.o podermos de· 
legar semelllante attrib~ição, creio qn! nas cir· 
cumstancias actuaes seria desnecessar10, porque 
o Sr .. ministro da faienda, pelos sens conheci· 
mentos profissionaes, reconhecido talento . e 
pratica dos negocios de fazenda, está muito 
habilitado para concorrer para o melhoramento 
da nossa legislação sobre impostos, podendo 
nós occupar-nos seriamente deste. importante 
negocio na sessão futura. A comm1ssão o que 
deveria ter feito era habilitar o governo para 
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cobrar maior receita, para desta maneira dar-lhe 
meios para occorrer ás despezas publicas ; mas 
isto não era neceesario, por isso que a commissllo 
apexar de reconhecer a necessidade de conferir 
ao govel:'no meios para occorrer ás despezas pu
blicas, creio que deu tudo quanto entendeu ne
cessario no parecer da commissi\.o, que ainda 
não foi lido. Se pois o gove1·no já tem a receita 
necessaría_ para occorrer a: todas as r1espezas 
qne se podem fazer nos ano.os financeiros de 
1889 a 1840, porque não havemos de esperar 
para a sessa.o futura, e enUto occupar-nos da 
maneira. de melhorar o nosso systema de im
postos ? Portanto a 1·azn.o de necessidade não 
póde lambem prevalecer neste caso. Não es
tamos em estado tal que seja preciso por esta 
11lancira augmentar a receita publica ; porque 
a· com missão a quem foi remcttída a proposta 
do governo sobre_ o credito deu tudo qu~uto 
julgou indispensavel para occorl'et' ás despezas 
publicas. Portanto, seria desnccessario dar no 
governo esta allribuiçao, ainda quando se lhe 
pudesse dar. Não se persuada o nobre deputado 
contador gera1 do thesouro de que não deposito 
confiança no Sr. ministro da fazenda ; tenho 
todas as razões para deposiln em S. Ex. a 
maior confiança ; servi com elle no ministedo; 
conheço os ieus talentos e couhecimenlos pro
fissionaes, e sei que s. Ex. póde set·vir a SéU 

paiz ainda nas crises rnais arriscadas. M;as isto 
nno obstante, não posso dar a S. E~., sem ne
cessidade a1gun1a, uma atll'ibuiçao tão impor
tante, uma faculdade de tanta monta como 
aqueJla de que se trata ; eu a recusaria a qual
quer Sr. ministro, qnanto mais que mostrei que 
não ha necessidade de habilitar o governo c.om 
semelhante faculdade. 

O Sr. Vianna.: ·- Direi duas palavras em res
posta ao Sr. Limpo. Tendo eu já declarado o 
pensamento da cornmissão1 creio que não se 
póde dizer que ella queda fazer passar por 
sorpt·eza u attribuição de o governo legislar 
para melhor arrecadação dos impostos. Mas 
note-se que a maneira por que a com missão se 
exprimia lhe pa1·eceu a melhor, po1·gne a fa
culdade que deseja dar ao governo não é em 
toda a latitude da palavra-legi!:lar,-porque a 
commissão não quer que o governo possa le
gislar alterando as quotas ou taxas, mas que 
possa melhorar a arrecadação destes impostos. 
A commissno não quer, por exemplo, que o 
governo altere a taxa de 10 por cento estabe~ 
lccidu sobre o sello de heranças e legados ; não 
qm•r que so nltm·e a meia siia, quanto ao quan
lilntivo, mn11 que seja autorisado para me
)hornr n irupoei~·nn, tanto na pnrte fiscal, como 
penlll. Pm· i•xumplo, pt>ln loi vigente, feito o 
lançamento dn 1tucim11, 1,ódo o contt·ibuinle 
reclamar purn11to o j11ir. 110 1111i1 vm1tihw n 
questão, o tom dcpuil!I ruuu1·110 p11rn o I rihmrnl 
do thesouro, que tlcchlo ,ld\nilivnmnn\li L111\n 
questão administrativa, ouh·ulnnto quu Ullh'IIN 

TOMll Ili 

q11estões são decididas pelo poder judiciaria. 
Parece-me nesta parle haver uma especie de 
anomalia. A lei manda que a decima das casas 
se CGhre á visla de recibos ; mas lies recibos 
sao muitas vezes falsos, e o governo vê-se na 
necessidade de estar pelo que declarão os re· 
cibos, apezar de conhecer que são falsos. Se o 
governo e:;tivesse aulorisado para legislar a csle 
respeíto1 poderia mandar que se avaliasse o 

. aluguel da casa cujos recibos se conhecesse 
evidenlemeute serem falsos, e que se cobrasse 
a d·ecima do preço em que fosse avaliado o 
aluguel. Assim não só se melhoraria o imposto, 
como se evitaria a fraude que alguns empregao. 

Senhores, nós temos nm deficit constante ha 
muitos annos; as circumslancias financeiras não 
podem melhorar emquanlo as circumstancias 
do paiz nãO me\horar~~m. Na 2"' discussão se de· 

. crelarão despezas na lei do orçamento exce
dentes ã receita no valor ·de 2,800 contos ; 

• temos demais que occorrcr ao credito pedido 
pelo go'fcmo : se nãO melhorarmos a nossa 
renda, onde ha de isto parar? Podemos continuar 
lodos os :rnnos a supprir um deficit conside
r-.lvel por meio de emprestimos ? É facíl o meio 
na verdade) mas eu nil.O o desejo ; desejo me
lhorar a renda para a pôr ao nive) da despeza. 

Entende o nobre deputado que não podemos 
dar ao governo a autorisação que propõe a 
comrnissao. Senhores, isto não é cousa nova: 
ternos dado, em diversas épocas, autol'isações 
para reformar o arsenal de guerra, a fabrica da 
polvora, a fabrica de fet·ro de Ypanerna, as al
fandegas, em cujo regulamento se impôz, etc. , 
ate.; não digo que a cousa seja boa, mas é preciso 
que saiamos deste estado ; e nn.o se podendo 
disC'Utir estas matet'Ías por falta de tempo, faça
se o que se tem feito desde 1831. 

Di?. o nobre deputado que já providenciámos 
a respeito dos meios de supprir o deficit. Pois 
o nobre depula<lo quer que s11ppramos o deficit 
constantemente com emprestimos? O meio 
de evitar grnves males é equiparar a receita á 
despeza; e se a\guma cousa passasse este 
anno •já para o anno. podiamas ler alguns 
melhoramentos : porque taes melhoramentos e 
os novos impostos nao fornecem recurso irn• 
mediato, mas só depois de algum tempo. 

Nada mais direi : nã.o tenho empenho em 
que o artigo passe_; a camara decida o que en
tender melhor, na certeza de que é de absoluta 
necessidade diminuir a despeza e augmentar a 
receita, para o que cumpre que se creem 
rendas. 

O Sr. Alves Branco (m,inistro da.fazer,.da): -
Agradeço mL1ito ao nobre deputado que foliou 
antes do otad.)r que acaba de stm lar-se, as 
Jisongeiras expressões que se dignou dirigir-
1110, assegurando-me toda a sua confiança ; eu 
1lcvo declarar ao nob1·e deputado qui:: 11unca 
oii11orel outra cousl\ de seu distincto caracter. 

28 
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sESSÁO EM h; V.E SETEMBRO DÉ 183~ 

Direi a minha opinirio a respeito do artigo em 
discussno. 

_Eu entendo que e1le pôde ser utii, porque os 
impostos que aqui .se referem podião produzir 
muito mais do que actualmente produzem. 

O governo sem duvida tem dado muitas pro
videncias para melhot·ar sua arrecadação ; por 
exemplo, a respeito do sello de.heranças, tem 
feito nomear avaliadores, por parte <la. fazenda, 
para aco.bar com o abuso das diminulissimas 
avalíações que, para illudir a Jei, constante
mente se faziao das mesmas heranças, por não 
assistir a ellas fiscal algum por pai-te do publico, 
tem feito n:gistrae os testamentos na recebedoria 
do município, e finalmente empregado todos 
os meios a· seu alcance para melhorar essa ar· 
recadaçtl.o. Entretanto, o resultado não tem 
correspondido aos esforços, e o imposto do sello 
nao pt·oduz ainda o que talvez produzisse, se me
didas mais eflica~,es pudessem sei· adoptadas, e 
qne parecem depender de acto legislativo. 

A respeito de actos legislativos e · regula
mentos, enunciou o nobre deputado um.1 opinião 
que é verda_deira, isto é, que o governo está 
iiuiorisaào para fazer 1·egulament0s, mas nem 
por isso se segne que seja escusada a nova au
torisação que se dá no artigo em discussão, e 
a razão é porque entre nó:. o que é regula
mentar está perfeitan1cnte <;onfundido com o 
que é legislativo. Se acaso houvesse uma 
distincção precisa entre uma e outra cousa, 
então a consequencia que tira o nobre deputado 
seria inconlestavel, isto é, não haver·ia neces
sidade de autorisal'-se de novo o governo para 
melhorar a arrecadaç~o po1· meio de regt1 la
mentos. Mas tal distincça.o nã.o existe, e as leis 
acluaes envolvem mu1las disposições que real
mente sa.o regulnmentar~s, e que entretanto 
muita gente entende que, pot· e!Stnrem sanccio
nadas por actos legislativos, têm tomado o 
caracter de lei, e o governo nao as p6de alterar. 

Minha opiniao a respei!o da ct·cação ou esta
belecimento de ímpotiiçõcs é que n parte le
gislativa apenas consiste na quota ou taxa do 
tributo em si, assim como no numero ,de em
pregados e seus ordenados. Tudo o mais que 
trata do modo de arrecadar, das medidas pro· 
prías pnra levar a cffeilo o fim da lei, é pura
men lc n•gulamenlar, e por conseguinte da attri
buição do governo, na fórma da consti!uiçn.u. 
Daqui ntto póde resultar damno algum ao pu
blico, antes ao contrario é assim que se podião 
aproveitar- mais· depressa . os conhecimentos es
peciaes que tives.sem OS ministros, OU meSl1)0 

quaesquer homens praticos encarregados da ar
recadaça.o para adopçn.o de medidas que a expe
riencia mostrasse necessarias para a boa co
brança. Esta porém parece n/10 ter sido a intel
ligencia que até hoje .se tem dado ás palavras 
le-i e regulaniento; por isso, e para que não 
Jiajão duvidas, assento que nllo é inutíl a dou
trina do artigo, e que elle deve passar. 

Sobre a meia sisa dos escravos tem-se dado 
algumas pt·ovidencias, mas outras seriao neces
sarias para rpelhor arrecadar-se este imposto. 
Ha nrnítas casas de consignação e nrnitos leilões 
onde se vendem escravos. Se a recebedoria ti
vesse, par exemplo, o direíto de, sendo apresen
tado um escravo como vendido p'lr um preço 
muito infimo, o tomar por um preço superior, 
por uma especie de analogia com . o qu e se 
pratica nas a1fandeg_3s quando entrào parn des
pacho mercadorias avaliadas abaixo de seu valor, 
muito se melhoraria a arrecadação deste im
posto, e o mesmo fim se conseguiria se o go
verno pudesse obrigar as casas de consignações 
de escri::n-os a ter e~cripturaÇ;ão regular. Não 
offel'eço isto como opinião decidida, mas como 
meio de que agora me 1embro, que podia con
correr para a melhor arrecadai;il:10 deste imposto. 

A cair.ara sabe que a administração dos ter· 
renos diamantinos teve alteraçao desde o anno 
de 1832, mas que não teve effeito, ficando a lei 
suspensa com conhecimento- da assembléa geral 
até hoje. Esta administraçllo ora nada pi-oduz. 
Creio que no anno passado vierâo alguns dia
mantes, mas que já estava.o nos cofres àa admi
nistração ha muito tempo. A administração 
nada produz e os empt'ega.dos pedem dinheiro 
para seu pagamento. Talvez que o governo pu· 
desse aproveitar 11lguma cousa da lei de 1832, e 
fazer com que aquella administração produzisse 
algnma cousa, ao mcno~ para. que cs empn1.

gados na.o pesassem sobre o thesouro,· sem que 
a administração produzisse cousa alguma, como 
es!á acontecendo. 

O SR. lº SE:r.RETARIO dá. conta de se acharem 
sobre a mesa os quatro seguintes pareceres dos 
membros das com missões encarregadas de exa· 
minar a proposta do governo, de 6 deste mez, 
ácerca de urn credito: 

,, Os abaixo assignauos, membros das com
missões reunidas eucarregadas de examinarem 
a proposta do governo1 de 6 do mez que corre~ na 
qual se pede ao corpo legislalivo um credjto de 
8,99,5:487$234, pam occorrer ao deficit ve
rificado de igual s01nma1 e constante das di
vetsas addições apresent1:tdas na tabel!a n, 1, 
annexa á mesma propostf~, tendo procedido ao 
exame deste negocio, e nM tendo podido con
cordar com os seus coilegas assim ern algumas 
reducç,ões, como principaln1e11te nos; rneios para 
suppril-01 . vêm apresentar á consideraça..o da 
camara, em separado, o resultado do seu 
exame, e a s-ua opiniao a semelhante res
peito. 

cc E' fóra de duvida que existe ·um deficit, o 
qual se cornpõe de duas parles, a suber : de· 
ficit existente no fim do anno financeiro proxi
mamente findo, o qual foi apresentado ao co
nh~cimenlo desta camara pelo Sr. ex-n1inisil'O 
da faienda em 27 de Julho, e deficit prop1·io do 
anno financeiro corrente, ueinonsll'ado pc]a 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 11:59 - PÃ¡gina 18 de 29
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commissão do orç4rnento . desta eamara no 
seu p,\recer sobre a receita, dado em 9 de 
Agosto. 

« Ser"lindo-se destes elementos, e addicio· 
nnndo-lhe os novos pedidos dos minislerios da 
guerra, marinha e justiça, computa o Sr. mi
nistro da fazenda. o deficit presumivel na som ma 
acima de 8,995:487$224 : mas os abaixo .as
sígnados pensM que póde ser diminuída n 
somma de 8,995:487$224 pedida, e portanto 

. que é menor a importancia do deficit, para cujo 
supprimento ct1mpre hahilitar o govemo, pelo 
menos já> com meios extraordinarios, alé10 da 
renda decretada para o corrente armo financei1·0, 
como passão a demonstrar. 

<e Sendo lambem incontestavel que nas cír
cumstancias, em que se acha o paiz, curnpre 
cortar por todas as despezas que não rorem 
absolutamente indispensaveis para salva)-o, e 
que só nãO devem ser es:casseados ao governo os 
meios, que para este füu forem indí.;pensaveis, 
jnlgão os abaixo assignados muito possivel, e 
conveniente supprimir nas despezas decretadas 
para o anno financeiro corrente, na lei de 20 de 
Outubro de 1838, a somma de 1,114:960$000, 
q1le p.ódé ser annullada sem perigo do serviço 
pub\ico, pois que a.lguns dos serviços para que 
foi decretada parte desta somma, podem ser 
adiados para tempos mais prospetos, e parte 
cleJles se não fazern·. A labclla B mostra qmies 
sejão as suppress0es propost«s, e no acto da dis
cussão darão mais amplos desenvolvimentos, se 
a camara os julgar precisos para seu esc1are:. 
cimento. 

« Propoem tambem que se suppríma no pe
dirlo do minislerio da marinha para con1p1·a de 
4 barcas de vapor 200 contos, dando-se tao so
mente 200 para a compra de duas. Os abaixo 
assignados convêm em que mui vantujoso se1·ia 
que a nossa marinha de guerra possuísse esses· 
4 vapores ; e lonvavel é a inhmçllo l.lo go
verno ; mas nas circu mstancias actuaes não 
jo)ga possivel, e nem prudente augmentu a di
vida êfo paii para ter muitos barcos de vapor ; 
e portanto sómente conv~n1 em da.r 200 contos 
para a compra de dous, guardando-nos para ha
vermos os mais que necessarios forem, quando 
águellas o permiltirem. 

tt Propoem lambem a suppressão de 130 
contos pedidos pelo mesmo ministedo pal'a 
compras de barcos, porque tendo sido dada na 
lei do orçamento do anno que coL-re, não 
pequena somma para o serviço dos arsenaes, 
e por conseguinte para nofas construcç0es, 
deve o governo despender menos com a 
compra de mat~rias primas~ e jornaes de 
operarias, quando entenda mais conveniente 
na actualidade comprnr embarcações já cons
truidas para o serviço da marinha de guerra. 

« Entendem lambem que na sommn de 60 
contos dada á província de Santa Catharina 
pela res\>Juç.fto n. 52 ele 1838, e para os fins ahi 

mencionnd,Js,. se deve supprimir a quanti::i de 
20 contos, dando-se sómente 30 .contos, os 
quacs com a de 10:000$ já dados prefazem 
40:000$ : o estado financeiro do paiz j11slifica 
este c6l·te ; e n!!o pouco ã !tende a as~c~m b li~n 
geral ás necessidades daqnella província con • 
signando-lhe mesmo 40 contos nlém do sup· 
primento ordinario. 

« A commissão do orçamento da fazenda, na 
demonstração que fez do deficit do corrente 
anno financcirn, conternplo11 como parte delle 
a somrna de 20 contos ckcr·etarlos pela lei n. 47 
do anno passado, pata n obra da nova eskada 
de Matto-Grosso a Goyaz ; mas verificando-se 
agor:1 q11e esta somma já está inclu~da no§ 17 
do art. 2º da lei de 20 de Outubro de 1888, os 
abaixo assignados a supprimem. 

« Por igual motivo snpprimem tambem a de 
53:885$, contenwlada pela mesma commissão, 
pot·que a maior parle dessa sornma, que foi 
decretada para gratificações dos lentes substi
tutos e secretarios das escolas de medicina, e 
cúrsos jurídicos eslã comprehendída nos §§ 10 
e 11 do art. 2º da citada lei ; e o resto qne é a 
gratificaçno concedida aos empregados nn se
cretar-ia do tdbumll da Junta do corn mercio, é 
lã.o pequena, que <luranle o armo fimrnceil·o 
corrente, em que nno foi contempfoda nã res· 
pectiva lei do orçamento, póde ser feita pelas 
despezas eventuaes do ministerio do imperio. 

« Propoem lambem que se supprimão as h'es 
verbas contempladas na referida dernonstração 
da. commissão do orçamento da for.cnda, a 
saber~ 3:!360$ para indemnisaçno a Antonio 
Pedro de Aleneastro1 710$ para tenças decre
tadas ein leis especiaes, e ainr]a não com
prehendidas na lei do orçamento vigente, e 
2:885$895 para aposentadorias nas mesmas 
circumtuncias: a primeh•a porque é inteira· 
mente eventual, e póde sei· feita por essa ru· 
bricn, se é tjue já não está f'eiln, e as seguintes 
poL·que sendo quantias insignificantes poderáõ 
sei· pagas no corrente anno pelas sommas dei
xadas pelos pensionistas e aposentados que falle
cerem, muito embora não esteja.o contempladas 
ainda na lei: não tendo praticado o mesmo 
com a v\wba de 14:316$500 de pensões decre
tadas pela ultima sessão, e ainda não contem -
piadas na lei de orçamento, não só por ser 
quantia avuHada. como põrque já este anno 
têm sido decretadas algumas pensões, que têm 
de ser pagas já no corrente anno pela rubrica 
respectii'a, sem que tenhão sido decretados os 
fundos correspontlentes, e ent/lo talvez não seja 
bastante.pHra a dec;peza total das que accrescem 
as sommas que ficarem pvr morte de alguns 
pension i.stas .. 

,e Tambern entendem qne só se deve dar ao 
Sr. ministro da justiça a quantia. de 20 contos 
para con1pra de armamento, que com 80 contos 
jádailos na Jei do orçamento em vigor pre
fazem a de -50 contofi piua este ran,o de ser· 
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viço, somma esta com que já se p~derá haver, 
se nilo lodo o armamento <leque precisa a guurda 
uac:iorwl, pelo menos uma nãO peque11<L porção 
compalivel com ·as circumstancias financeiras 
do estado; e, porbnlo, .supprírnem nesse pe· 
elido 20 contos. 

« E, clependendo de mais minucioso exame, de 
csela1~ecimentos, que se pediràO ao governo, e 
de outro3 de que ainda precisão as commissõ-e-s, 
a concessão de dous e reditos pedidos, a saber: 
um J.e 259:920$881, demonstrado no do
cumento n. 3, annex.o ao {ifüeio do Si,. ex
ministro da fazenda, de 27 de Julho elo corrente 
a.nno, impresso em n. 72, e 92:77-1$960 pe• 
diúos na proposta do Sr. n1inisteo da fazenda, 
para indenrnlsaça.o de perdas causadas pelas 
troµas da legalidade durante a rebellião da 
Bal1ia, er11 virtude da lei n. 52 do anno passado, 
os abaixo assignados eliminárrto_ as duas refe
ridas somrnas do credito pedido para darem en.) 
projecto separado o seu parecer, depois que 
tiverem cx,mlinado os imrnensos documentos 
que comprovão aquelles pedidos, B outros que 
a::; cominissões reunidas precisão ainda exa
winar, pam o que não liverão o ternpo preciso. 

u Do pedido do tnÍl1istro da guerra, na impor· 
t.mcia de 372:131$612 dão o-s abaix.o .i:ssignados 
tão sómente a quantia de 97:027$658, que é a 
vertladeira divida do arsenal tle guel"ra 110 

u itirno de J unho,abatidos 2-:722$500 proveniente 
de genet·os comprados a prà1,os (\\\~ s1c. 'l~n~~m 
no correr1te i:inno, e 8:304$4:J 7 de divida passiva 
militar, o que tndo prefaz a som ma de 
108:054$.575, dívida do arsenal da côrte em 
Junho de 1839, segundo os docnmentos que 
por autorisaçrw do Sr. ministro da guerra forao 
fornecidos ás commissões pda contadoria do 
arsenal de guerl'a, e pela respecliva secretaria de 
e::;tado, e supprimem 272:361$45,1, a saber: 
8:304$ divic.la pa~siva militar, a qual na.o 
lendo sido paga no anno anterio1·, como fôra 
ordeuado, e podendo ser paga lc!~te anno pela 
cm1~ignaçã0 dada para este ramo do serviço, 
nao pódc, propriamente falll:l.ndo, , lw.rnal'-se 
divida do anno passado ; 239:191$612 despeza 
feita e paga, e 24:865$ que nao forão despen
didos, e q:JC reunidos á sornmfl de 108:054$575 
})l'efazem a de 132:920$ pediàa por orçamento 
para despezas do mez de Junho, no officio do 
director Jo a1·senal, de 27 do mesmo mez. 

(/ Que a somma de 239:191$612 é despeza 
elfec.:tivamente feita e paga na.o ha duvidaa}guma, 
e pi:ovão Oii proprios documentos apresenla.dos ; 
porquanto provêm de 129:463$327 que demais 
dos creditos. concedidos recebtiu do thesouro o 
arsenal de guena da côrte ; de 53:733$730 
despendidos na provincia da Bahia, além de 
mais 100:000$ ern ·que havia já sido excedida 
a quota de 240:000$ f1Ue lhe rõra deslinada na 
primeira distribuição do credito do ministerio dll 
g-ue1·ra; de 14:205$735 despendidos na mesma 
provincia com a expedição euviada para a 

provincia de Santa Catharina; de 2:653$980 
pagos na mesma. pro\•incia á intendencia da 
i:narinha pelo fornecimento a 200 recrutas 
mandados Lambem para Santa Calharina ; de 
9:545$320 despendidos no Rio GranJe do Norte 
além. do credilo dado para as despezas da guerra 
nesta provincia; e finalmente de 29:589$519 
tambem de 1nais despendidos na provincia de S. 
r"\. '1 ,_ I '\ -1. r.. A r-.. A t'\.r'.;i, _ 11 _ _ f- . _ -1Jau10, a1em ae 1vu:vuvi;ll1 que rne wrao 
marcados para despezas por conta do ministerío 
da guen·a. Isto (permilta a cumara que de pás· 
sagem digão os abaixo assignados) prova que 
na repartição da guerra nãü ha a fiscalisação e 
escrípturação que deveria. haver; e que é neces-
í.!~ , .. :n Nt10 ll'fl"lr.l t>àr\~J•fÍ.r-iS/l ["l'1nh~!111 C!D~~ f'l_f'Cli~1d!.\ 
.:JC\.l lU \...f\.l\... U\.1.j,.(.\. '-VJ'-'" .. '- \..•"iU'V' v·-.1&&\..J.U..l. -.;i.v,- ....,._..._~..._...._..f 

por meio da qual o 1r1inisterio da guerra físcalise 
nll:o só o arsenal da côrte como os das provincias, 
e t0das as mais e;:;tações por onde nellas se 
despendem os dinheil.'os da nação pela repar
tição da guerra i e esta repartição poderia ser 
a mesma contadoria que existe, sendo desan
nexada do arsenal e erigida em contadoria 
geral e central, subo1·Jinil.da directamente á 
seCl·etaria de estado e não ao ar5enal de guerra, 
a quem lendo a contadoria de tomar contas é 
todavia sujeita µela legislação vígenle. · 

« Por esta occasi~o os abaixo assignados 
cham.ão mui seri::m1ente a aUenção do corpo 
legi~fativo para este i 111 port,mte objecto, sendo des
necessario lembral'· lhe que desprnúendo-se pela 
1í::pa,f1çào ua gnerra a avtJ.)tada somma de mais 
de :),000 coo tos) eslào as cousas com a legislação 
existente em t'stado tal qne o m inb;.lerio dr\ .guerra 
vem pedir um credito para fazer despezas 
quando taes despezas estão já feitas e pagas. 
Pelo que respeila á verba de 435:925$128, 
pedida para pagamento da divida do arsenal de 
marinha da côrte, verificada e lcgalísada no 
ultimo de Junho de 1839, os abaixo assignados 
abonM ta.o sómente a somma de 211:817$881, 
eq11iralente ao que por es:Sa repartição se pagou 
~ tem a pagar pertencente ao anno fiuanceirn 
de 1837 - 38, que importa em 112:915$970, 
e do que deixou de recebel' do thesou1·0 pára o 
anno financeiro de 1838-1839 nu irnportancia 
de 98:900$911: e supprimem a de 224:107$347, 
divida propria deste ultimo anno, por isso que 
tambem nilo contemplão e111 receita os saldos 
de caixa, que passarão daquelle para esle anno 
no lhesouro, em Londres, e nas diversas 
t besourarias. · 

<< Taes são [•S reducçCies, que na opinião dos 
abaixo asignauos se podem fazer na sornrna 
do credito pedido para occorrer ao deficit ; 
vindo assim aq:wlfo a ser igual á somma 
ele 6,567:806$197. Nao podem os abaixo 
assigna.dos convir em contemplar como re· 
ceita, ern grlllulc parte po1· eslimativa, ..lS 

saldos da caixa, que passárão do anno fi
nanceiro passado para o corrente ; por isso 
que 11ão padetdo avaliar o resto que ficou 
a pagar, não sabem se esse saldo fará füce 
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a essa despeza, antes pres11mern · mesmo que 
esta excede áqt1elles. Passou é 'ferdade um 
saldo1 que se póde avaliar pela seguinte ma
neira approximadaruente : no thesouro pll· 
blico nacional 81;232$311 ; no qual se coin
prehendem 40:351$59~, não disponíveis, que 
l1ão de vencer-se do 1<> de J1Jlho de 1840 
alé 1868 ; em Londres cerca de 4-10 contos; 
e nas provincias tambelll em dinlteil'O e 
letras a vencer até Dezembro 456:000$, 
pouco mais ou menos; mas só no thesouro, 
pelos documentGs que forã.o presentes á com· 
missãQ, consta ter·se pago até 22 de Agosto 
de <!anta de annos anteriores 390:741$, pouco 
mais ou menos ; resta-se da divida da ma
rinha em Jnnho, como acima se vio, a somma 
de 224:107$347, sem fül1ar no que se ficou 
devendo nas mais provincias na mesma época, 
o que ainda se não conhece, e não deve 
ser pouco, se se considerar o estado da pro
víncia de Maranhão e a avultada divida mi
litar do Pará. Ainda uma outra razão accresce, 
e vem a ser que talvez se não deva contar 
que as provincias de Maranhão e S. Pedro 
produzão as sommas, ern qne está orçada a 
receita deHas. 

cr Tambem não podem convir que se sup· 
prima cousa alguma nus sornmas votadas nos 
miuisterios da guerra e marinha além das 
suppressoes já propostas: pelo que respeita á 
repartiçao da guerra, por que se por um lado é 
verdade que as ferragens, e forragens, que esta.o 
calculadas a 480, se podia.o reduzir a 400 réis, 
e que é só agora que se decretão 16,000 
praças de pret, . é pot· outro lado lambem 
inconteslavel: lº, que· nada se decretou para 
gratiticaçGes de campanha, despeza decretada 
na lei, e que monta a mais de 200 contos : 
e 2º, que aqueUa força existe já em serviço 
elTeclivo desde o começo ilo unno financeiro, 
como se vê do l'elatorio do minislerio da 
guerra apresentado a esta camarn: e quanto 
á repartição da marinha, porque segundo o 
assevel'OU o respectivo ministro, quando se 
discutia a lei da fixaçno de forças de mar, 
já existia.o mesmo nessa época mais de 8,000 
pt·aças em serviço. 

« Pelo que respeita aos meios de occorrer ao 
deficit acima demonstrado, os ofl'erecem os 
abaixo assigoados no projecto de lei, que 
acompanha este relatorio, o qual offerecem 
em sub$tituiçlio da proposta do governo. 
Restnr-lhes-hia portanto sómente justificar 
as medidas nelle propostas; mas pat·a não 
fazer arn.t mui longa exposição, que não per~ 
mitte a esll'eiteza do tempo, e a ul'gencia 
que ha de adoptar-se ulila tnedi<la, que tire 
o thesouro publico, e esta capital do estado 
de emba.raço, em que se ach:io, nada mais 
dirão, reser\'ando-se para oo acto da discussão 
apresentarem as razoes pelas quaes ~1dopta.o 
o arbitrio proposto, e não podem conc01·dar 

com atglms outros, que silo lembrados. e 
de preferencia abmçados por seus honr~dos 
collegas membros das duas commissões reu
nidas. 

« A assemhléa geral legislativa resolv~: 
1< Art. l.11 Ficão supptimidas na lei de 20 

de Outubt·o de 1838, e em cada uma das 
rubricas de despeza dos respectivos minis
terios, as sommas constantes da tabella B, 
annexa a esta lei. 

" Art. 2.º O governo é autorisado para des
pender no tor\'ente anno financeiro a quantia 
de 6,961:656$7111, além da despeza fixada 
para o mesmo anno na lei de' 20 de Ou-
tubro de 1888. · 

« At't. 3.º Este credito será divido pelos mi
nisterios, na fórma prescdpta na tabe!Ia C, 
annexa a e:;ta lei, e em cada um delles ex• 
clusivamente applicado para os ramos de ser
viço mencionados na mesma tabella, não 
podendo te1· outro nlgurn destino. 

« A1t. 4.0 Para supprir a. deficiencia das 
rendas ordinarias decretadas na referida lei 
para as despe1.as do anno corrente, o governo 
emiltirá na cil'culaç1101 á proporção que o 
forem exigindo as necessidades do serviço, 
bilhetes do thesouro de curso forçado, os 
quaes serão t·ecebidos como moeda nas 
estações publicas das provincias, onde tiverem 
curso legal. 

cr Art. 5. /> Estes bilhetes sera.o fabricados com 
a maior pe1:feição para que não possão ser fal
sificados : venceráCI juro annual de 718 por cento 
ao unno, correspondente n 20 réis diarios por 
cn,ia 100$, o qna) irá declarado nos mesmos 
bilhetes, e será. pago no dia do vencimento 
dellos. 

" A,·t. 6.º A circulução destes bilhetes fica 
Hmil;,da ás províncias do Rio de Janeiro, Bahia 

. Pernambuco, Maranhão e á cidade de Santos : 
serão dos valores de 200$1 300$, 500$ e 1:0008 
aceitos pelo tl1esourciro do thesouro publico 
nacional, rub1·icados pelo inspector da caixa 
da amorlisação, e assi;nados por dous 1nembros 
da junta da caixa, os quaes nno poderáõ as• 
signar além da somma decretada nesta lei, 
sob pena de se tornarem responsaveis, bem 
como o inspector da caixa, e o thesoureiro 
geral, pelo valor do excesso da emissão. 

<r A1·t. 7.º A somma total será emittida com 
os pratos de 6, 12, 18 e 24 mezes; e denll'o 
de cad~ semestre se irão resgatando a porçao 
equivalente, p1·oduclo das seguintes rendas, 
que ficao exclusivamente applicadas ao seu 
resgate : 1 a, a. renda ipplicada á amorlisação 
e resgate do papel-moeda, que será de pre· 
ferencia em pregada no resgate delles ; 2\ o 
excesso da nova soh1·a á a1Jtiga renda dos vi
nhos ; 3ª, do novo imposto creado por esta lei, 
no artigo que ficão exclusivamente applicadas á 
amol'tisnçao destes bilhete$, 
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222 SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1839 

« Art. 8.º Os bilhetes resgatados dentro de 
cada semestre serão no fim delle entregues á 
caixa da aniortisaça.o parn proceder na queima 
com as solemnidades marcadas na Iei de 11 
de Outubro de 1837. 

« Art. 12. Ficão revogados os arts. 27, 28 e 
29 da lei de 20 de Outubro de 1838. 

(( ArL 13. Ficri.o revogadas as disposições em 
contrario. 

<r Art. 9.º Se as rendas arrecadadas em cada 
semestre nao bastarem para resgatar os bilhetes 
que nelle se vencerem, o excesso delles sobre 
a renda será. reformaào, paganào-se nesse acio 

cc Paço da c9mara rios deputados, em 18 de 
Setembro de 1839.-J. F. Vicmna. » 

o premio vencido. . 
« Art. 10. A emissãO dosactuaes bilhetes não 

poderá mais ter lugar desde que estiverem 
promptos os novos billii>tes, ficando revogado 

" Concordo quanto ao deficit e sua demons
traç~o, e não assim quanto aos meios pro
postos, e offereço como emenda o projecto junto. 
-M. N. Castro e Silva.» 

o art. 18 da lei de 11 de Outubro de 18:17. 
" A ,-.f 11 N.-. <>nnrl fin->n'no;,.,.. rloc,f,:, Jpj nllri 
,, .c::1,,11.,. ..1,....._, .i.,v u11.i..1v ,111u.1,v1...1&'-' '-''l..•,;J1.t;A -1,..., ...... .....,..., 

será paga, debaixo do título de despezas even
tnaes, · 011 por conta de cprnlquer outra rubrica 
,fo Jpj 110 orr'.ami>nfo. desnez:i afonma alrazada : -- --- -- -- ... ----------., -- --.----- ---~-- ----- ---- . . , 
que não tenha sido decretada na lei do orça
mento, ou em alguma lei especial. 

e, Coneordo com o parecer acima, na parte que 
reconheceu a existencia de tlm deficit, que eu 
enlendo n~o exceder n. mai-;; ~.e 4,500 cont(l~ ; 
assim como na parte relativa aos meios dados 
ao governo para prernchel-o. Port;=,nto, em 
vez d:i quantia declarada no art. 2º do pro-
11:do, tsff~i:~<:;G c<nno ~\:\~nda substitutiva a. 
quantia de 4,600 contos.-8ottza Martin8. )) 

TABELLA A 

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT 

De'fi,eit verijfoado até Júnho de 1839, segundo a propoBta do governo 

O que pede o ministro da marinha para pagamer1to da divida da repartição 
da marinha existente até Junho de 1839 .................. . 

O que pede o da guerra para. o mesmo fim. . . . . . . . . . . . ..... . 
O que pede o do irnperio par~ pagamento de dividas atrasadas) ségundo a 

demonstração annexa ao officio do n1inistro da fazenda, de 27 de Julho, 
menos a divida- de Guilherme Young & C ...... 

Bilhetes do thesouro ern Junho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. 

Deficit ào anno que corre 

Pelo q11e demonstrou a com missa.o do orçamento da fazenda em seu parecer. 
O que mais pede o ministro do imperio .... , .............. . 
O quic p~àe o t\a g11erra para eng;1jamenlo (\e estrung-:!iros. . . . . . . . . 
Idem o da justiça p~ra compra de urrmimento pum a guarda nacional . 
Irtem o da marinha para compra de vapores e outras despezas. 

Somma o credilo pedido. 

Dediicções que se podem. fazer 

Suppressões nas despezas decl'eladas na Jei do orçamento 
<lo anno corrente conforme a tabella B. . • . . . . . . 

O que pedio o ministro da marinha para compra de va
pores, dando-se sórneute pura compra de dous. . .... 

Supprima-se mais no mesmo pedido .....•....•. 
Supprhna-se na somrna dada para a prnviucia de Santa 

Ciltharina 20:000$000 , dando-se sólllente 30:000$000 
para preencher a quantia de 40:000$000, com os 
10:000$0001 já l'ecebidos. . . . . . . . . . . . . • . • , . 

Idem na dernonsh'açao da coinmis.são para a estrada de 
Matto Grosso a S. Paulo, por estar comprehendida no 
§ 17 do art. 2º <la lei de 20 de Outubro de 1838. . . 

Idem na mesma demonstração, por estar iá dada. nos ~§ 10 
e 11 da cilada lei, e porque o restante póde ser supprido 
pela rubrica de despezas eventuaes. . . . . . . . . . .. 

1,114:960$000 

200:000$000 
130~000$000 

30:000$000 

20:000$000 

53:885$000 

435:925$928 
372:131$612 

2.59:920$881 
2. 38õ:000$000 

4,579:738$8.53 
92:774$960 

300: 000$000 
40:000$000 

530:000$000 

8,985:487$234 
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Sl1:SSÃ.O BM 18 DE SETEMBRO DÊ 18:19 

Transporte. . • . . . . 

Idem a indemnisação mandada fazer pela resolução n. 481 

por ser inteiramente eventual. ... ~ ......... . 
Idem para tenças, por ser diminuta a quantia, e poder 

ser talvez paga com a somma decretada, em razl1o <le 
mortes que possão haver. . . . . . . . . . . . ..... . 

Idem para aposenladorius pela mesma razao. . . .... . 
Idem no pedido pdo güverno para compra de armamento 

para a guarda nacional, dando sómente a quantia de 
20:000$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

O que pedio o ministro do imperio, que depende ainda de 
ulterior JiquidaçM e exame ............... . 

O que pedio o mesmo mínisterio, por estar nas mesmas 
Pi rt•n n,c:::l!l nl"'lf..::ic 
1,,.,z1.vu1..t.i...:,t.1;.4lJl...;1uu- ., • , , • ~ ,. ... • • .... • ,. • • •• ., • • • 

Supprima-se no pedido do ministro da guerra para paga
mento de divida atrasada até J umho} por ser despeza 
fP.ita; P effecfivamfllltP p~g:1, s;,mrln ;,11m1>nlP ::i vPrrl;irl1>Írn 

sonnna em divida do arsenal da côrte a de 97 :027$658. 
Idem no pedido .de 435:925$128 para pagarnento da 

divida do arsenal da curte legulisada em Junho de 
1839, dando sómente as duas qnantiasseguintes, a saber: 
112:915$970 divida de 1837-1838 no anno financeiro 
de 1838-39, e 98:801$9111 que deixou de receber do 
thesomo para preencher o seu credito ......... . 

T1\BELLA B 

1,,558:845$000 

3:360$000 

710$000 
2:858$89,5 

20:000$000 

259:920$881 

92:774$960 

275:103$9f.í4 

224:107$347 

:223 

2,427:681$037 

6,5H7:806$197 

Snppressõe.:; que se podem .f aze1' na lei do orçamento do anno financei1'o corrente 
.sem prefttizo do -'Wtviço. 

i:..' ,.. ,, 

~ '. § 8,n 
~ 9,º :-1 
§ 15. 
$ 17. 
§ 18. 
§ 27. 

§ 17. 

§ 14. 
§ 15. 

§ 6.º 
§ 16. 
$ 18. 

MINfSTERIO DO IMPERIO 

Com os presidentes de prnvincia .. 
Com a camara dos senadores.· .... . 
Com a camara dos deputados .. . 
Com a visita de saude nos portos ... : 
Corn canaes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Com o monumento do Ypiranga ..... 
Obras no municiµio ...•. , .. •. 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Despezas evcntuaes . . 

MINISTERIO DA MARINHA 

Com pharóes . . . . . . . . . . • • . .. . . 
Com obras ............ . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Officiaes de za. linha. . . . . . . . . 

. .. . ' 

Obms militares. ·. . . . . . . . . . . . . • . • . . . 
AmortisaçãO da divida posterior a 1826 ...•.. 

6:400$000 
18:000$000 
18:000S0OO 

40:00$000 
30:000$000 

40:00$000 
100:00$000 

15:000$000 
48:000$000 

9~000$000 
30:000$000 

226:000$000 

90:400$000 

8:000$000 

63:000$000 

265:000$000 
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224 SESSÃO EM 81 OE S~TEMBRO DE 1839 

MINISTERIO DA FAZENDA 

§ 1.0 Amortisação dos emprestimos brazileiros, a saber : 
amottisaçf!o ~ 48.665, e~ 1.021 de corretagens 
e commissões, ao cambio de 31 1/2 ...... . 

~ 2.º Dita das apolices de 6 e 5 por cento resgatadas 
por conta do governo até Junho de 1839. 

§ 15. Conslrucçao de obras. . . . . . . , . . . . . . . . 

TABELLA C 

MINISTERIO ;DO IMPERIO 

Pu.ra serviço dos paquetes de vapor, a1ém da quantia de 
80:211 $864 que p;tssará para este ministerio, do da 
marinha, em que tal somma foi votada ......... . 

Supprimrnto extraordinario a Santa Catharina, na confor
midade da r~so\uç\10 n. 52 de 18381 1·edui'.ida porém 
a 40:000$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Para compra de armamento para a guarda nacional. 

378:560$000 

242:000$000 
68:000$000 

57:788$136 

30:000$000 

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

DHferença de cambio nos pagan1e11tos, que têm de verifica1·-se fóra do impel'Ío 
em metal, calculado aquelle a 31 1/2 ús. por 1$000 ............. . 

MINISTEHIO DA l\iARINHA 

A irnportancia <los vencimentos correspondentes ao aug
rnento de mais 1,500 praças na força decrelad.1 para o 
anno fina11ceiro de 1889-1840 ...... , ...... . 

Pãra a compra ou construcçno de duas ba1·.cas de vapor 
de força de 100 cavallos. , ............. , .. 

Par:1 o pagarnento da divida passiva do arsenal de marinha 
da côrte, existcnle em 30 de Junho de 1839 ...... . 

Augmenlo de ordenado ao auditor do mari11ha, t"esolu<;ão 
n. 53 ........................... . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Para soldo, elape, fardamento, ferragem e remonta com a 
força decrelada para elevar o exercito a 16,000 praças 
de pret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para artifices e aprendizes menores. : . . . . • . . . . . . 
Para as forças fóra de linha, que segundo a. nova organi

saçào devem ser elevadas a 2,000 praças . • . . • . . . 
Pagamento de divida do ars~nal de guerra em Junho, a 

saber: 81:384$188 proveniente de compra de generos 
para os arrnazens; 8:434$000 de armamento e 7 :209$4 70 
de generos e materiacs para as obras militares. . . . . . . 

Para o engajamento de estrangeiros. . . • • . • • . . . 
Augmento do ordenado do auditor ( resoluçao n. 53 ). . • 

• 

-14!J:G21$GOO 

200:000$000 

211:817$881 

0008000 

1~531:504$218 
30:263$400 

360:203$131 

97:027$658 
300:000$000 

880$000 

688:560$000 

1,114:960$000 

87:788$136 

20:000$000 

143:794$285 

862:039$381 
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SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1839 

MINISTERIO DA FAZENDA 

225 

Juros e amortisação da divida interna, augmento prove-
niente dos ultimos creditos aqui vendidos . . . ..... . 194:698$000 

197 :364.$000 
Idem do emprestimo ultimo de 2t500:000$000 vendidos 

em Londres ..••...••........••...... 
Differença_ de ·cambio no pagamento da divida externa cal

culado a 31 1/2t cambio em que se poderão fazer as 
remessas • . . • • . . : . . . • . . . . . . . • • • ; • . . . 836:778$032 

2,385:000$000 
14:316$500 

Para paggmento e resgate dos bilhetes do tbesouro em 
Jnnho de 1839 ..........•..•...•..... 

Pensões. . . . . . . . .. . . . . . , . . . . . . . . . .... 

u A assembléa geral legislativa resolve : 
«. Art. 1.º É concedido ao governo um credito 

supplementar da quantia de 6,961:656$, a 
saber: 

Para o ministerio do imperio. 87:788$000 
» » da justiça.................. 'l0:000$000 
» » dos estrangeiros......... 148:794$000 
» ,> da marinha................. , 862:039$000 
» » da guerra.................... 2,219:878$000 
» » da fazenda ................. 3.628;156$000 
« Art. 2.º O governo haverá esta somroa : 
cc § 1.º Pelo produzido dos impostos com ap

plicaça.o especial, nno só do que se houver de 
ar1·ecadar no corrente e seguinte anno finan
ceiro, como do que já se arrecadou ; ficando 
suspensa, pelo mesmo tempo, a queima orde
nada na lei de 11 de Outubro de 1837, n. 109. 
As notas provenientes destes impostos que forem 
queimadas, sera.o substituidas por uma nova 
emissão, equivalente á somma queimada, que 
será feita na caixa da umorlisação. 

« § 2.0 Pelo pl'Oducto do imposto addicional 
dos vínhos1 estabelecido no decreto de 6 de 
Maio do corrente. 

cc § 3.º Pelo p1·oducto dos depositos que exis
tirem na cabt.a do extincto banco, e ern. quat!s
quer outras caixas publicas, cujos donos se 
ignora.o, ou se achão ausentes, e que nao tenha.o 
sido reclamados. 

« § ·4.º Pelo i:iroducto do imposto de 10 por 
cento das notas que deixarem de ger trocadas 
dentr'o do prazo legal. O governo fica autorisado 
a marcar um novo prazo para o troco d.,s noh,s 
de 50$000, e · do extincto banco, e das cedulas 
que ainda não forão trocadas. 

cc § 5.º Pelo producto de um emprestimo, que 
fica autotisado a fazer com o cofre dos orphãos 
do municipio da cô-rte, e com quaesquer cor
porações de mão-morta, não excedendo o juro 
de 6 por cento. · 

,e § .6." Pela emissão de letras de credito, e de 
bilht:tes do thesouro até 3,000 contos. Estas 
letras e bilhetes serllo dados em pagamento 
aos credores do thesouro, por mutuo accordo, 

TOll[O 111 

3,628: 156$532 
-------

6,961:656$7 41 --------
e ás differentes repartições : e . poderáa ser 
descontadas na pra4ta pelo intermedio do cor
retor da caixa da amortisação, quando o go
verno julgue indispensavel ; ficando derogado 
o artigo 18 da lei de 11 de Outubro de 1837, 
n. 106. 

cc § 7 .C' Pela venda de apolices internas, 
quando o seu preço exceda a oitenta e cinco. 

<< Art. 8.º Resgatados os títulos desta divida 
com o producto das rendas aqui especificadas, 
contfouaráô a ter a sua devida applicação os 
impostos de que trata o § lº do artigo 2º 
desta lei. 

cc Art. 4." O imposto addicional dos vinhos 
continuará a ser applicado á caixa dos im
postos com applicação especial alé que ella 
seja indemnisada de toda a somma com que 
concorreu para este credito, e preenchida assim 
a caixa, será ellc incorporado â receita get'al 
do imperio. 

" O producto dos impostos do 1uligo 3º e dcslc, 
em vez de ser queimado, corno ucl<ll'lniua a lei 
de 11 de Outubro de 1887, n. 109, sc1·t\ t'lll· 
pregado em ·apoiices du. divida publica interna, 
afim de se fo1·ma1· com ello um f'urnfo nccu
mulado, destinado para nmo1·lit111\ino do pnpcl, 
na époc.a delem1inada pela nsscml>léu gol'UI. 

« Al'l. ó.º Do 1° de Julho tlc 1840 cm 1liu11lo, 
cobra1·-se·hn 1/10 em rnctacs nobres, (J''!lo val,11· 
do padrno monclal'io, despreiadas ns t'rncçõcs., 
de todos os impostos da 1·eceita gc,•al. Est(!s 
melaes nob1·es 1 ou seu equivalente sera.o ap· 
plicados para pagamento da divida externa. 

t( A1·t. 6.° Fica consignada como cauçllo e 
garantia deste emprestimo toda a divida activa 
do ímperio. 

« Art. 7 .º Ficao revogadas todas as dispo· 
sições em contrario. - Manoel do Nascimento 
Castro e Silva.» 

« Divergindo das opiniões dos meus collegas, 
o meu parecer é o seguinte : 

cc Para que o governo obtenha do corpo legis
lativo um c1·edito, afim de occorrer ás despezas 
publicas, dous sao os meios : 1 º, é o da inteira 
confiança, o qual funda-se na medida em que 

29 
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SÊSSÃO EM 18 DE SETEMB:RO DE 1839 · 

se quer empregar o dinheiro : o 2º prova-se na 
demonstração arithmetica dos serviços feítos e 
por fa~er; este u1timo é o que eu tenho seguido, 
sem que todavia reptove o primeiro. Os docu
mentos que forão prt::sentes á cornmissão em 
nada justificAo o credito pedido, mostra.o antes 
a sua inutilidade por serem contradictorios ~ 
inexactos: as informações pedidas não forão 
apresentadas ao corpo legislativo, e por isso 
nenhum dado seguro tiverão os membros da 
comrnissao para fazer nm juízo exacto ; e de 
real só conheceu-se que a circulação estava 
irJundada de bilhetes do thesouro, e que esse 
motivó fôra o principal que obrigára ao governo 
n fazer a proposta de que se trata ; attribuindo 
a difficuldade em que se achava de haver di
nheiro, na duvida suscitada nesta casa a res
peito do art. 18 da lei de 11 de Outubro de 
1837. Qualquer intelJigencia de lei desfavo1·aveJ 
ao ex-ministro a tal respeito nM podia illudir a 
pessoa alguma, ele que os bilhetes emittidos 
pelo mesmo thesouro deixassem de ser consi~ 
derados como validos, e a nação responsavel : 
a responsabilidade recahit·ía unicamente sobre o 
ministro, no caso de que se julgasse revogado o 
artigo da lei1 e se isto se não entendeu assim, 
como é que dias depois de suscitada a duvida o 
ex-ministro da fazenda descontou bilhetes a 8 3/8 
por cento ? Devêrn pois o governo procurar 
outras causas, e talvez achasse algumas em si 
mesmo. 

« De todas as addições pedidas pelo governo 
para supprir o deficit que diz. ter hnvido em 
Junho do corrente anno, s6 julgo demonstrada 
a de 2,385:000$, importancia dos bilhetes em 
circulaça.o emittidos pelo thesouro, cujo resgate 
torna-se urgente fazer, sem que se entre no co
nhecimento da applicação que Livert10 taes 
fundos. Cumpre notar que pelo re)atorio do mi
nistro da fazenda, vê-se que, alí=m da receita 
arrecadada, e do credito concedido o anno 
passado na somma total de 18,128:701$, para 
os serviços do anno de j838 a 1839, ainda se 
despendeu a quantia de 21885:000$, para a qual 
pede o governo meios. . 

« Do segundo deficit presumivel no c.or1·enlc 
mno sublrahi a somma de 92:721$360 do rni
nisterio do imperio, por me [Je1·su11dir que esle 
pagamento deverá te1· lugar quando :ls circum
staneias do \besouro permiltirem 1 satisraicndo-se 
aos prejudicados pelas ren<lasordinarins. Deduzi 
dõ's ministerios da marinha e guerra os venci
mentos de 4 mezes dos accrescimos de força de 
mar e terra., qu~ ~\a ~ei se mandarão conta l', 
desde já; .e como se acha calculado o anno por 
inteiro, deduzi a quantia correspondente ao· 
tempo decorrido. Na addição dos diversos mi
nistel'ios diminui as; duplicatas dos cursos ju!" 
ridicos, e escolas de medicina em 53:000$, e 
20:000$ para a estrada de Goyaz, cujas consi· 
gnações se achão contempladas na lei do anno 
eorrente, e a quantia de 10:000$ da consignação 

para Santa Catharína, por já se haver pagó. O 
pedido pat·a o mínisterio da justiça reduzi a 
20:000$, os quaes unidos com os 30:000$ que 
lhe dá a lei fazem 50:000$, qmm tia sufficiente 
para compra do armamento para a guarda na
cional. Na addiça.o da marinha consignei 
100:000$, unicamente i,ara a compra de duas 
pequenas barcas de vapor para o serviço do Rio 
Grande do Sul. Contemplei os 800:000$ para 
engajamento de tropa estrangeira, cuja dispo· 
sição se acha autorisada por lei. 

1c Eis as quantias, que, no meu entender, ju1go 
sufficiente P.onceder-se ao governo, das quaes 
deduzindo-se os saldos das orovincias e em 
Londres no fim de Junho1 na· importancia da 
890:000$, resta a quantia de 5~837:970$. 

ct Cumpre agora apontar os meios para supprir 
este credito : 1°, em minha opinião, é sem du
vida o da reducça.o nas despezas no corrente 
anno; e sem inconvenjente do serviço publico, 

· póde-se reduzir a qnantia rfe 524:400$ nos di
versos paragraphos da despeza. Parece que deve 
continuar por mais um. anno suspensa a amor~ 
tisação dos emprestimos brazileiros em Lonàres. 
D1we-se igualmente suspender o juro das apo
lices resgatadas) existentes na caixa da amor
tização. 

" Proponho que se appliquem pai·u as despezas 
geraes os impostos que têm sido destinados para 
a queima do papel-mceda, do que nenhum mal 
póde resultar. 

«Todas estas addições uniclas o.os direitos dos 
vinhos prefazem uma recefüi de 3:916$400, 
vindo assim a haver um deficit de 2~021$570. 

« Entre os diversos meios de credito que so 
apr·esentão, na impossibilidade de creal' novos 
impostas, sou de opinillo que esle deficit scjn 
supprido com a vendn de 11p0Jiccs dll nossll 
divida interna, como meio mi.mos 1.mrigoijo, 
Reprovo nll11rnentc os meios violc11tos : uma 
circulação forçada, quc1· tlc 1mp'-!l•mocdn, olém 
do que existe, <tum· de bilhetes 11 pmzo, nl\o 
póde dt!ixur ele tt·azea• mulcs o ct•isos no pniz ; o 
nem snpponho poder nlgmn do cslullo nulo• 
risado pnru decretar scmclbnnto mcc.liJl\ : 1.1, 

sciencin 1•ep1·ov1\ ti,es meios po1· niminmonlo in• 
justos e perigosos, Nns ch·c111m1l1.1nr:insttcl11ncs um 
nugmcnto na nossa divida d" 8 a •1,000 contos, 
por conh·o.cto onlt·e o governo o o cnpi· 
tnHstn, nenhum mal póue otrorecel'. g' esta a 
minha opinino, ex.pendida corn a lealdade que 
devo ao paiz, deplorando que nunca chegue o 
tempo d~ se tomarem as contac.; aos Exms. mi
nistros. Offereço pois o seguinte projecto : 

« A assembléa geral legislativa resolve:· 
« Art. 1. º O governo é autorisado para des

pender a quantia de 5,937:790$, além da 
despeza fixada para o corrente anno financeiro 
pela lei de 20 de Outubro de 1838. 

cc Art. 2.º Ficão applicadas ás despezas geraes 
os impostos que têm tido applicação especía1 1 

ficando suspensa a alnortisaçn.o do pape1-moeda1 
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SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1839 227 
durante um anno. A sor.nrna ora existente 
proveniente destes impostos, será tambem 
appJicado. ás mesmas despezas. 

mente ficará suspenso o p,gamento dos juros 
das apoiices resgatadas, existentes na caixa da 
amortisação. 

« Art. 3.º Durante o presente anno financeiro 
continuará ainda suspensa a amortisaçao dos 
emprestimos brazileiros em Londres, e igual-

1c A rt. 4.<> As despezas decretadas na lei de 20 
de Outubro de 1838 serão reduzidas das quan
tias constantes dos para.gmphos seguintes: 

. § 7.º 
§ 8.º 
§ 9.º 
§ 15. 
§ 17. 
§ 18. 

1\ilNISTERIO DO IMPERIO 

Com os p1·esidentes das provincias. . . . . • . . . 
Com os senadores. • . . . . . • • . • . • . . . . . 
Camara dos deputados. . . . • . . . • . . . . . • 
Empregados de visita. . . . • • . . . . . . . . . . 
Ganaes, pontes, etc. . . . ·. . . . . . . . • . . . . 
O monumento no Ypiranga ..••....•...•. 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

§ 15. Casa de prisão com trabalho. . . . . . . . . . . . 
§ 17. Eventuaes ...................... . 

§ 14. 
§ 15. 

§ 6.º 
§ 7.° 
~ 16. 
§ 18. 

§ 16. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Pharóes . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 
Obras publicas, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Orticiaes de 2:. linha . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ditos reformados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obras militares. . . . •........... 
Com a amorlisaçã•, dn divida passiva. . . . • . . . 

MlN1STER10 DA FAZENDA 

Gonsh·ucça.o de obras. . . . . " . . 

6:400$000 
18:000$000 
18:000$000 
4:000$000 

20:000$000 
4:000$000 

20:000$000 
8:000$000 

15:000$000 
48:000$000 

9:000$000 
40:000$000 
20.000$§00 

226:000$000 

70:400$000 

63:000$000 

295:000$000 

68:000$000 

524:400$000 

" Art. 6.º Para supprír o d<'ficit o governo poderá haver até a quantia de 2,022:000$000 
cmittindo pafa esse ílm apoliccs da divida publica. 

1c. Ficno revogadas as disposições em conh·ario. 
rc Paço da camara dos deputados, ern 18 de Setembro de 1839. - JJf. A,naral. 

Quantias pedidas pelo 9ove1·no e <.i8 que b<3 deve1n votai· 

Deficit de 1888-1889 Pelo gover,io Que 88 de·vem votar 
Minísterio da marinha. . . . . . . . • . . . . . . • • • . . 43fü92õ$928 $ 
Ministerío da gueri·a. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 372:131$612 $ 
.Ministerio do iwperio. • . . • . . . . . . . . . . . . 259:920$881 
Thesouro . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2,885:000$000 $ 

De 1839-1840 
Em diversos ministerios. . . . . . . . . . . . . . . . 
Miuisterio da marinha. . . , . . . . . . . . . . . . . 
l\finisterio da· guerr~. . . . . . .... , ..•... 
~1inisterio do impel'io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,452:978$421 

9,808:141$604 
449:621$500 

1,821:970$749 
92:774$960 · 

2,385:000$000 

2,220:000$000 
300:000$000 

l,502!970$000 
$ ______ _,,_ -------

8,12:5:487$234 6,407:970$000 
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228 SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1839 
Engajamento de estrangeiros. . . . . . . . . . . . . . •.. 
Ministerio da justiça . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 
Ministerio da marinha. • • • . . • . • . . . . . . . . . • • 

· Saldos existentes nas provincias em Junho do corrente 
anno . . . .. . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . .. . . .. 

Dito de Londres. . . . • • • . • . . • • . • . • • . . . . . 

.Meios para supprir 
Córtes na lei corrente· (a) ..•........•....• 
Amortisação em Londres. . . ...........•.•. 
Apoiices resgatadas. • . . . . ~ . . , . . . . . • • . . . • . 
Existentes em deposito ........•........•. 
Rendas com applicação especial ........... .- .. 
Ditas dos vinhos . • . . . . . . . . . . . . . . , . . . • . 

(a) MINl~TERIO DO IMPERIO 
§ 7.º Com os presidentes de provincias ........ . 
Com os senadores. • . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . 
Com os deputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. 
Com os empregados de visita ..•.•..•••••••. 
Con1 os canses . . • . • • • . . . . • • • . . • . . . • . . 
Ypiranga. . . . . . . . . . . . , ........ , .... . 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 
§ 16, C11s11 de prisao com trabalho. • • . . • . , . , • . 
§ 17. Eventuaes . , ..................... . 

MINISTERIO DA MARINHA 
§ 1. 4. Pl1aróea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ l 5. 01,ras, etc., . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

MINISTERIO DA GUERRA 
§ 5.ª Ofliciaes refürmados, . . . . . . . • . . . • . . . . • 
Ditos de segunda linha,· • . • . • . . . . . . . • . • . • . 
Obras rnilitares . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Divida militar . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

I 

800:000$000 
40:000$000 

530:000$000 

8J996:487$236 ---
450:000$000 
440:000$000 .. ______ ____.. 

524:400$000 
350:000$000 
242:000$000 
600:000$000 

1,400:000$000 
800:000$000 · -------

Deficit provavel. 

6:400$000 
18:000$000 
18:000$000 

4~000$000 
20:000$000 

4:000$000 -------
20:000$000 
8:0003000 ---------

15:000$000 
48:000$000 

40:000$000 
8:000$000 

20:000$000 
226:000$000 

§ 15. Construcção de obras. . . ~ ... ... ~ . . . . . . . . . . . . . 

800:000$000 
20:000$000 

100:000$000 

6,827 :970$000 · -------

890:000$000 

5,937 :970$000 

8,916:400$000 
----·--

2,021:570$000 ---------

70:400$006 

28:000$000 

63:000$000 

295:000$000 

68:000$000 

524:400$000 

Dos Srs. Carneiro de Campos e Pacheco. - Os abaixo assignados não concordando inteiramente com seus collegas da commissao, quanto á fixação do deficit, cujo exame lhes foi commettido ; e sobretudo quaoto aos meios de o preencher, vêm apresentar em separado á consideração da camarn, o resultado de seus trabalhos, 
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SESSÃO EJ.ti 18 DE tiETEMBRO DE Us39 229 
Elles sao de parecer que o deficit reduz-se á somma de. 5,959:144$097, na fórma 

da demonstração que adiante se encontra (tabella n. 1). 
Pensão tambem que este deficit será reduzido á quantia de 4,686:184$097, se a 

camara adoptar a diminuiçl'lo de 1;272:960$000, IH\ despeza decretada na lei do orc;,a
mento do anno financeiro- corrente, conforme adiante se propõe (tabella n. 2) ; dimi
nuiç)io que as circurnstancias d,o thesouro reclama.o, e com a qual o serviço publico nao 
padecerá. 

Igualmente julgao que se pôde suspender por algum tempo a qutima do papel res
gatado por conta das rendas para isso applicadas; e destinar o seu producto (que deve 
ser de 1,600:000$000) para occorrer o deficit. 

« Nesta ínte11igencia propoem os abaixo as
sígnados, que afim de habilitar o governo para 
preencher o deficit, se adopte o seguinte, que 
offerecem em substituição da proposta do go
verno: 

,e A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1 º. A despeza decretada na lei do 

orçamento do anno financeiro corrente nos §§ 
7, 8, 9, 15, 17, 18 e 27 do art. 2º ; § 17 do 
art. 3º ; §§ 14 e 15 do art. 59 ; §§ 6, 16 e 18 
do art. 6º i §§ 1, 2 e 15 do art. 7°, fica reduzida 
pela fórma seguinte. ( Deve-se mencionar cad<l 
uma das rubricas a que se referem esses para
graphos, e contemplal-as em seguimento deste 
artigo, feitas porém as 1•educções respectivas na 
fórma proposta na tabella n. 2. ) 

« Art. 2ª. Para suppl'ir o deficit do anno 
corrente, proveniente das dei:;pezas seguintes 
( sã.O as. constantes da tabclla n. 1 ), o gove,·no 
fica autàrisado : 

<< § lº. A applíca1· ús ::mas despezas o pl'oducto 
no corrente e futuros annos financeiros das 

..t ,. d . ·· • ' I ren~as app11eu as a a11HH'1i-~r1i:;w w, pape -
moeda ; suspe11dc11!lo a qw.•i111,\ d11 mesmo or· 
denada pela lei de 11 dl.! 011!1.1hru tl1: J.S:?7. 

,e § 2", A emiltir, conful'111c as ex.Í)l;tndns do 
sc1·viço publico, hilhctc:-; i!u l\1u~otu·u 1w:ionul 
n(é a quanlin de 8if)8G:000$, como anh::1,ipação 
sobre o produclo do tumo financeiro pt·oximo, 
<.ln differen~:n en trc o antigo e novo di 1·cilo dos 
vinhos, das l'Cndns applicudas ao rcsg<1te do 
papel-moeda i e o de um emprest:1110 110 valor 
de 626:000$, que fica autorisado a conlrnhir na 
fórma .do artigo seguinte. 

,r Art. 3°. A' medida. que o governo emiltir 
N. 

os sobreditos bilhetes entrará para a caixa da 
amortisação com equivalente quantia em apo
Iices da divida pubHca, calculadas ao preço de 
80; devenào taes apolices ser venàidas quando 
o estado dos fundos publicos _permittir que o 
sejão pelo menos por tal preço. 

" Art. 4º. O prnducto tias mencionadas rendas 
dos vinhos, e da applicada. ao resgate do papel, 
e o da venda das ap,:,lices, na fórma do a1·tigo 
precedente, sel'ãO 1::xclusivamente app1icados na 
fórma do art. 2º § 211 ao resgate destes bilhetes, 
afim de serem queimados, tudo na fórma da lei 
de 11 de Outubro de 1837. 

cc Art. 5º. Estes bilhetes venceráõ o premio 
que não exceda de 7,8 ao anno, e terãO prazo 
certo de pagamento, sendo o mínimo de 6, e o 
maximo de 24 mezes, podendo o governo sub
stituir pot· outros os que não puderem ser res~ 
galados, segt1ndo fica disposto. Elles poderáõ ser 
aceitos nas repartições publicas fiscaes, com 
abonação pol'ém do p1·emio correspondente á 
época de sua emissao. 

<< Art. fiº. Os biihetes do thesouro, na impor
tuncia de 204:000$, que fora.o resgatados no 
dia 26 de Agosto do corrente anno, serão 
inutilisat.los : ffoanclo o governo exonerado de 
e1ltta.t· coin sua importancia para a caixa, 
que fornecerá os fundos com _que tal resgate se 
en·ect uou. 

1c Art. 7º. Fica revogado o art. 18 da lei de 
11 de Outubro de 1837, que aulol'isou o go
verno a emittir bilhetes do thesouro. 

(< Paço da camara dos deputados, 18 de Se
tembro de 1839. - O. Carneiro de Oam,pos;. - , 
J. J. Pacheco. » 

1 
TABELLA DEMONSTRATIVA DA QUANTIA A QUE FICA REDUZIDO O DEFICIT 

Para pagamento do atrasado 
Na repartição de marinha (a) ............ . 

)) d!'I guo,..ra r ") - '-'.I. .1. \._ lA • • ,._ ~ " • • • • • • • .w • 

>> do imperio (supprima~seJ . 
. ,i do thesouro, deduzidos 240 contos de bi-

lhetes já recolhidos segundo o governo expõe. 

/)e'fi,cit no anno financeiro co,-rente 
Em diversas minislerios (b), .............. . 
No da marinha ( e). . . . . . . . . • . . •...• 
No da guerra (d) ........ , , , , .. , .. , ... . 

Credito que se concede 
211:817$881 
97:027$658 

2,181:000$000 
----·---

2,217)127$800 
400:000$000 

1,701 :070$740 

2,489:845$630 

4,319:298$558 
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SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1839 
Engajamento e transpol'te ,de estrangeiros. . . . . . . . . 
l"I~ ~Mn ri~ "~~"as ~ara ,_ ~-•~ra~ na"=~na1 uutUp1t> u,:; ulUJ l-' <' 5ua. i:l \.IU 1. , • , • • • • 
Dita de barcos de vapor, etc. . . • . . . . . • . • , , • 

Abate-se 

O producto do novo direito sobre os vinhos, que não vem 
incluido na receita do anno financeiro corrente .•... 

O saldo existente em Londres, e que passou do mez de 
Junho para Ju}ho de 1839, segundo a exposição do 
governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . • · • 

Reduz-se no deficit. . - . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 

' .. . . .. . . . . 

860:b00$000 

440:000$000 

300~000$000 
20:000$000 

130:000$000 

7 nr:::9,1 :, '$0"..,. ,"'-iJ • ':I:'± .JI ., 

1,300:000$000 

5,959:144$097 

(a) Estas reducções e suppressão são feitas pelas razões dadas no relatorio da commissão. 
(b) Provêm a diminuiçM desta verba du suppressão de 20:000$000 para a estrada de Matto 

Grosso, e 53:885$000, para gratificações que constituem uma duplicata, por estarem contempla dos 
nos§§ 10 e 11 do art. 2º da lei do orçamento do anno conente; de 6:828$B95, para tenças, in
clemnisações, etc., do que parte já está satisfeita) e outra parte compense-se com diminuições que 
annualmente vão soffrendo taes verbas; e de 10:000$000 no credito de 60:000$000, pedido para 
verificar o auxilio dado á provincia de Santa Catharina, visto ter-se já fornecido aquelles 
10;000$000. · -

(e)' Provém a diminuição de considerar~se que a autorisação de elevar a 4,,500 praças a 
força de marinha foi dada, lia dias, isto é, estando quasi a findar um trimestre do anno, sem que 
tal força exista, e o computo pedido dá esta força como existente desde o principio do corrente 
anno financeiro. 

(d) Provém a diminuiçã.o de ealeulri.r-se a forragem e ferragem a 400 réis, conforme a lei de 
fixação de forças feita este anno, e não a 480 réis, como vem calculado. 

N.º 2 

Tabella da dim,inuição da deapeza que se p6de fazer na lei do 01·çamento 
do corrente armo financeiro 

Art. 2.º 

MlNISTERIO DO IMPERIO 

;: 7.º ll' 
~ .8.º ~ 
§ 9. o 

§ 15. 
§ 17. 
§ 18. 
§ 27. 

Com os presidentes .... 
Com a camara dos senadores. 
Com a dos deputados .... 
Vísita de saude. . . . . . . . ... 
Canaes . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Monumento do Ypiranga ...... . 
Obras no municipio. . . . . . . . . . . . 

6:400$000 
18:000$000 
18:000$000 

4:000$000 
30:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 
Art. 3.• § 17. Despezas eventuaes. . • . . ' . . . . .. . . . . . . . . ... . . .. 

MINISTERIO DA MARINHA 
A rt. 5.0 § 14. Phar6es . . • . . . . . . . 

§ 15. Obras publicas . . . . . . . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Art. 6.º § 6.º 
§ 16. 
§ 18. 

Officiaes cfo 2" linha. . . . . , . . . . 
Obras militares . . . . . . • . . . . . . . 
Am.ortisaçao df\ divida posterior a 1826. -

15:000$000 
48:000$000 

9:000$000 
30:000$000 

226:000$000 

90:400$000 

8:000$000 

63.000$000 
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SESSÃO EM 19 DE SETEMBRO DE 1839 

MINISTERlO DA FAZENDA 

231 

Art. 7 .º § 1.º Amortisaçao dos empresfünos brazi\eiros. 
§ 2.º Dita das apoiices de 5 e 6 por cento. 
§ 16. Construcç!lo de obras. . . . . . • . . . . 

378:560$000 
400:000$000 

68:000$000 

Va.o todos a im;,rimir eoni urgenc.ia. 

Alguns senhores lembrão que seria melhor 
imprimirem·se estes pareceres no Jornal do 
Oomniércio. 

O Sa. PRESIDE~TE responde que assim terá 
lugar, se fôr possível. 

O Sr. ministro se retira com as formaHdarles · 
do costume. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 19 
do corrente, na 1" parte, a mesma dada para 
hoje, e na 2\ a 3º discussão do projecto de lei 
do orçamento da receita e despeza, e a proposta 
do governo sobre o juízo privativo dos feitos da· 
fazenda com as emendas da com missao sob 
ns. 51 e 166, e levanta a sessão ás 2 1/2 horas 
da tarde. 

Se~são e.m 1.9 de Setembro 

PRESIJ>ENCIA DO ~R. ARAUJO VIANNA 

$uMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia.
Oo»ipanhia, de paquetes de vapor. -Terceira 
discussão do orçamento. 

Depois das 10 ho1·as da manhã faz-se a 
chamada, e logo que se reune numern legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão1 lê-se a appro· 
va-se a acta da anl!'¼cedente. 

Falta.o com causa os Srs. Andréa, Cajueiro, 
Luiz Carlos, Gomes Ribeiro1 Cintra> Bustamante, 
José Gonçalves, Miranda Ribeiro, Pinto Coelho, 
Assis Mascarenhas, Andrada Machado e Alvares 
Machado; e sem ella os Srs. Alencar, Tosta, 
Souza Martins, Bandeira de MeJlo, Maciel 
Monteiro, Francisco do Rego, Monte, e Ribeiro 
Duarte. 

EXPEDIENTE · 

O Sn. 1 º St;cRl!:TARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes orticios : 

Do ministro da guerra, participando que logo 
que recebeu o officio desta camara, de 14 do 
corrente, expedira as precisas ordens para se 
franquearem á.commissão encarregada do exame 
das contas da repartição da guerra a seu cargo 
todos os livros e papeis que ellajnlga necessarios 
para o desempenho do referido exame. - A' 
commissM de contas de marinha e guerr~. 

Do mesmo ministro, sobre os esclarecimentos 
que lhe forão exigidos em data de 13 do 

Somma. 

846:560$000 

1,272:960$000 

corrente: l°, quantas dividas existia.o por pagar 
por aquella repartição da guerra no fim de Junho 
prox.imo passado pel'lencentes ao ultimo anno 
financeiro ; 2°, se pela mesma repartição se 
adiantarão remessas de dinheiro para o Rio 
Grande do Sul ou para o norte antes do fim do 
dito mez, para despezas que se devcráõ realisar 
no corrente a.nno ; 3'', se os creditos dislrihuidos 
pelas provincias se gastarão todos, e a quanto 
monta o excesso desses creditos no armo fi. 
nanceiro que acabou. Em resposta declara o 
ministro, quanto ao 2" quesito, que sendo taes 
remessas feitas por ordem do thesouro publico 
nacional, delle solicita naquella data as precisas 
informações para as ti·ansmiltir a esta camara, 
não lhe sendo poréin possivel responder aos 
outres quesitos satisfactoriamente emquanto 
das provincias não chegal'em as contas que ora 
manda exigir. -A's commissôes de orçamento 
e terceira de fazenda. 

Vai á 'terceira commissão de faienda o 
requel'imento de D. Gertrudes Maria Demhy. 

Lê-se e approva-se a redacça.o da Jei sobre a 
fixação das forças de terra para o futuro anno 
financeiro de 1840 a 1841, ~fim de subir á 
sancção. 

Lê-se e approva-se a redacção da lei sobre a 
fixação das forças navaes para o futuro anno 
financeiro de 1840 a 1841, afim de subir á 
sancçno. 

Lê-se o seguinte requerimento: 
ic A com missão de marinha e guerra, a quem 

foi remettido o projecto de ordenança militar·, 
attendendo ao cmto espaço de tempo que resta 
de sessão, e urgente necessidade de se dar 
quanto antes ao nosso PXercito a organisação e 
disciplin11 de que ellc tanlo carece, e consí~ 
dorando qunuto é grnve n materia sobre que se 
!leve dclibc1·ar, comp1·ehcndida ella em 1,462 
artigos ; é po1-tanto dQ piueccr, e requer que se 
proceda á noinonç110 de mais dous rncmbros 
para se 1·eunirem aos da commissno, com o fün 
especial de reverem a dita ordenança e p,·o· 
porem as alterações qne-julgarem convenientes, 

« Paço da camara dos deputados, 19 de 
Setembro de 1839. - Carvalho de Mendonça. 
· -Rodrigues ibi·res. - Lim,a e Silva. ·» 

Depois de um curto debate é approvado o 
parecer com a seguinte emenda : 

« Que a commissao seja permanente para 
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232 SESSÂ.O EM 19 DE SETEMBRO DE 1839 

dar o seu parecer na seguinte sessão, addi
cion:mdo-se aos seus membros mais quatro 

·membros de dentro, ou de fóra, como a eamara 
entender. - Montezuma. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em díscussãO a nova resolução offere
cida pela commissão de commercio ácerca do 
contracto celebrado com a companhia dos pa-
quetes· de vapor. · 

O Sr. Na.varro pergunta porque nA.o continua 
a discussão da resoluçao adiada hontem, 
que concede loterias á santa casa de miseri
cordía. 

O SR. PRESIDENTE : - Porque entendi que 
podia esperar para depois ; nM é materia tão 
urgente como a dos paquetes de vapor. 

O SR. NAVARRO nota a desconveniencia de 
entrar-se ora na discussão da resolução sobre 
paquetes de vapor, ora · da das loterias á santa 
casa ... 

O Sa. PRESIDENTE : - O nobre deputado 
requer alguma cousa ? Pede o adiamento desta 
materia para se tratar da outra ? 

O SR. NAVARRO :- Não, senhor. 
O Sa. PRESIDENTE : - Então está fóra da 

ordem. 
São apoiadas as seguintes emendas ~ 
Do Sr. Torreão : - (e Se se approvar o art. 3º, 

diga-se - que os paquetes de vapor tocaráõ 
igualmente na provincia do Rio.Gr:mde do 
Norte.· n 

Do Sr. Coelho: - cc As viugens sejão de 15 
em 15 dias, como no contracto primitivo. 

« O augmento da prestação seja unicamente 
da data desta le.i em diante e da quantia de 
8:000$000. » 

O Sr. Montezuma diz que se inclina ao voto 
emittido pelo Sr. Cv.rneiro Leão n'uma das 
sessões passadas, isto é; que a companhia deve 
cahir, não· deve merecer mais favor algurn da 
assembléa. geral : a·assembléa deve insistir em 
que a companhia cumpra .o primitivo coo .. 
lracto, porque do contrario todos os dias as 

· companhias que contractarem com o governo 
viráa impetrar n.ovas condições. Nota que a 
companhia não calculou bem sobre o modo 
por que pretendia desempenhar os seus de
veres, comprou barcas de má construcçao que 
não sao capazes de andar mais de õ milhas ; 
que estas barcas ella não as venderá para 
comprar outras melhores ; e que por conse
quencia o serviço ha de ser constantemente 
mal feito, e este é mais um motivo para que se 
opponha aos novos favores que se. impetrão. 
Outro motivo é que a camara assim vai c:rear um 
privilegio que ha de offender a navegação por 
vapor, que tanto cumpre promover no Brazil ; 
com estes favores a companhia · destruirá toda 

a concurrencia, que aliás o corpo legislativo 
deve faciJitar quanto fõr possivel. 

Se a reso)nçlo e emendas passarem, elle 
orador se persuade que as companhias de 
barcas de vapor creadas na Bahia nãO poderá6 
sustentar-se, o que será de grande detrimento 
para o Brazil em geral, e para aquella provincia 
em particula1·. Parece-ih(!' que isentando-se a 
esta companhia, assim como a todas em geral 1 

dos· direitos do carvão de pedra, a camara na.o 
. só favorece a esta como a todas as outras, 

e na.o precisa alterar as concessões primitiva
mente feitas á ~ompanhia de paquetes ·pa-ra que 
ella se sustente. Além da protecçM que se dá á 
navegaçllo por vapor com a isenção dos direitos 
do carvão, accresce a consideração de que o 
nosso combustivel tem chegado a um valor 
extraordinurio nas gtandes povoações, e que 
assim cumpre Jimital-o aos usos domesticas, 
o que se consegue com a isenç~o dos direitos 
do carvliO. 

Se a companhia de paqneles com essa isen
ção na.o puder subsistir deixe de continuar, 
que outras apparecer;:iõ que tomem sobre 
si os encargos a que se sujeitou a mesma com
panhia mediante as vantagens que se lhe con• 
cedeu ; na Inglaterra se está estabelecendo 
actualmente uma companhia que tem de fazer 
os correios entre aquelle paiz e o Bl'azil; essa 
companhia e outras mais poderáõ substituiL· a 
dos paquetes; e quem sabe se alguma só espera 
pela decisn.o da assembléa geral para offerecer 
os seus serviços. 

Quanto á extravagancia das emendas que 
se acha.o sobre a mesa, o orador diz que, 
havendo surnma facilidade de_ communicações 
entre a Parahyba e Pernambuco, desnecessario 
se torna que os paquetes toquem no porto 
da Parahyba. Q11anto ao do Rio-Grande do 
Norte, observa que l! esse porto de diflicil 
entrada, que é de muito risco tocarem alJi 
os paquetes ; e por · isso a camara nào deve 

. exigir condições que tragão prejuízo aos par· 
ticulares; se porém é necessario que os pa· 
quetes toquem ou 110 porto da Pat"ahyba ou 
do Rio-Grande, prefere elle orador este ul
timo pela razão que ãcerca . do pl'imeil'o já 
ponderou. . 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Montezuma: 

cc Como substitutiva a todas as que existem 
na mesa, e de accôrdo com a primeira 
parle da ernenda do S1·. Coelho:- Fica isento 
do direito de importação o carvão de pedra. " 

O Sr. Gonçalves Martins nota que quando 
fe-.t opposíça.o ao primeiro parecer dava á 
companhia 8 contos de réis pór viagem ; 
que agora, dispensando-se de direitos o carvão 
de pedra, vem a dar 10 contos, porque esta 
dispensa equivale a 2 contos de réis ; con
cede porém os 12 contos que pede a com-
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Skss.Ao EM i9 DE SETEMBRO UE l83f.l 

panhia, nno só porque a diffe1·ença não é 
muito grat1de, como porque deseja que alguma 
cousa se faça; com este auxilio, e com o 
que tem dé lucrar com os fretés, púde a 
companhia subsistir, pois que nM servem 
de base as despezas que ella apresentou, 
pois _qt!e forão ellas excessivas por amor 
da má gerencia da mesma companhia. 
Persuade-se que a companhia nào terá de 
qneixar-se fazendo-se-lhe a concessão dos 
12 contos e a isenção dos direitos do carvão ; 
e se alguma demora tem havido da parte 
da e.amara neste negocio, a companhia de si se 
deve qtrnixar, porque foi ella a causadora 
com os máos calculos que apresentou. 

Í\ f"'\r~tln.11 t'"ltiln rlo nnc,c_,4""1no..-n Nr,õ ,-,e, nn1"T'I 
'-' v.1.u.\..lv.1. .uv~a ui..., pu.:::,.;:,obç1,1J '-i.u,:; Q..;::J. 'uVL11-

!J1UnÍCêlÇÕeS com o norte estão interrompidas, 
que nenhuma providencia se tem dado para 
se saber das occurrericias do Maranhao; 
que ha um mez sahio uma barca, e não se 
cuida em mélndar outra; apenas agora sahio 
um vapo1· para a Bahia, fretado pelo go
vernu, em commissão, ao que parece muito 
importante, por i~so que ainda está em se
gredo. (Apoiados e risadas.) 

O orador conclue fazendo algumas oiiser
vações sobre a con veniencia de se isentar o 
carvão de pedra dos direitos, em beneficio 
das cornpan11ias de barcos de vapor. 

A discussao fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Terceira discuss~o do 01·çamento da des- · 
pe;m, e receita geral do imperio, para o anno 
financeiro de 1840 a 1841. 

Vêm á mesa as emendas que se seguem, 
que sao apoiadas, e entrtlo em disc11ssão: 

" Em vez de-es-cola militar-substitua-se
academia militar.- (}oelho.-Lima e Silva.>i 

(< Com a dotação de S. M. Imperial, 240 
contos.-19 de Setembro de 18B9.- JJ1a-rinho,J> 

ir Com a dotaçrw de S. M. Imperial, 240 
contos.- Oa·rneiro Leã.o.J> 

« No § 41 da receita supprimM·se as pa
lavras - índios e africanos livres.- Oarnefro 
Leão.,) 

"Na facLJldade concedida ao governo, para rlê!· 
formar as secretarias d'estado, se não compre
hende a do augmento dos ordenados. Os emo
lumentos, que ::-e percebem em cada urna das 
secretarias d'estado, serão reunidos, e no fim 
de cada mez divididos por todos os officiaes, 
que a elles têm actualmente direito.-Vianna.» 

cc Ao § 21 do arl. 7º:-diga-se - 50:900$000, 
e aécrescente-se inclusive a quantia de 200$000 
para o procurador-fiscal da lhesouraria da pro
viucia de Malto Grosso ; 300$ ao contador, 
e 400$ ao inspeclor, como gratificaçllo.-Na
varro.)> 

cc Com a indemnisação já liquidada, e decre. 
tada dos prejuízos que soffrêrão Ignacio Rigaud e 

TOMO III 

Antonio Joaquim Rodrigues da Costa, em vir
tude da occupaçll.o de snas prnpriedades pelas 
tropas da legali1lade1 d,minte a rebel!iao na 
Bahia 92:774$960. 

(e Paço da camarn dos deputados, 19 de Se
tembro do 1839.-Barreto. )J 

« No ministerio do impel'io.- Ao§ 18. Ern 
lugar de- 70:000$000 -diga-se -60:000$000. 

<< Âo § 19. Em i11gar de 20:000$000 -
dig::i.-se - 12:000$000. 

t( Ao § 26. Em lugar de 110:500$000 -
diga-se - 90:500$000. -

e( No ministerio da justiça.- Ao § 13. Em 
lugar de - 274:853$800 - diga - se -
200:000$000. 

(<Ao§ 17. Em lugar t.le-12:000$000-diga-se 
- 8:000$000. 

e< Paço da camara dos deputados, cm 19 
de Setembro de 1839.- A. P. L. de Abreu. 
- J. J.vl. de Brito.- Souza 11-fartins. » 

;r O governo é autorisado a despender até a 
quantia de 14:000$000, para remir a fazenda 
do Corrego Secco, sita no alto da serra da Es
trella, e que no inventario do_ falleciuo im
perador, o Sr. D. Pedro I, foi lançada 
aos credores; a dita fazenda ficará pet"ten
cendo a S .. M. o Imperador, e á seus suc
cessores, sendo incorporada aos p1·oprios na
cionaes.- Carne-iro Leão. » 

« O suppt·imento da provincia de Santa Catha
rina seja de 25 contos de réis.-- Coelho. >J 

u Fica revogado o arf. 17 do regulamento de 
30 de Maio de 1836, na parte sómente ern 
que impõe aos trapiches e annazens que se 
houvet·em de alfandegar com licença do go-· 
verno, o onus de contrib1.1irem annualmente 
com a somma correspóndenle ao vencimento 
de um guarda agente da respectiva mesa do 
consulac.lo.- Via.nna.- Castro e Silva. >> 

1c O governo fará, desde já, recolher aos co
fres publicos a ímporlancía cios dividendos 
do extinclo b::rnco, não devidamente 1·eclamados 
pelos seus respectivos proprictal'Íos, na fórma do 
art. 91 da lei de 24 de Outubro de 1832.
.Montezuma.- J. · F. Vianna. >, 

(C O prazo livre de trinta dias concedido para 
os generos de estiva pelo § 3º do art. 16 
da lei de 20 de Outubro de 1838, fica reduzido 
ao 1ie dez dias para lodos os liquidos coa· 
lidos em cascos.- Vtan.na.-Gasfro e Silva. )1 

« Ministerio do imperio.- § 12. Sendo o go
verno autorisado a nomear os directores, e 
dar-lhes o ordenado na fórma da resolução 
de .... de 1838. 

« Da justiça.- § 12. Ficando comprehendida 
na despeza decretada no § 4º. 

cc Da guerra.- § 12. Ficando o governo au
torisado a conceder- a gratificação addicional 
aos officiaes dos corpos, e quaesquer empre-

:-:o 
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St~SÁO EM 19 VE SETEMBRO DE Hs39 

gados em repartições. militares, que com li
cença frequentarem · a escola. 

« Disposições geraes.-- Additivos.-Ficão ap· 
provadas as tenças 1nilitares, que até agoi·a 
têm sido apre~entadas á assembléa ·geral.
Henriques de Rezende.- Ocir-valho de Men
donça." 

« O governo na.o poderá executar, sem previa 
approvaçâo do corpo legislativo, a reforma, 
aue foi autorisado a fa.r.er nns secretarias de 
êstado pelo art. 82 da lei de 20 de Outuhl'O 
de 1838.- .A. P. Linipo de Abreu.» 

<e O governo fica autorisado a despci1der até 
a quantia de 4:000$ 1 para mandar proceder 
ás explorações necessarias, afim de verificar-.ie, 
se é, ou não verdadeiro carvão de pedra, o 
da mina existente na província, das Alagôas, 
e fJual a capacidade, e extensão da mesma 
minn. 

11 Paço da camara dús deputados, 19 de Se
tembro de 1839.- Casad{). 11 

« O imposto sobre as segcs, e carruagens 
comprehende os carrinhos, quer sejão tirados 
por parelhas, ou por uma só besta ou ca
va1lo. Os carrinhos pagaráõ o mesmo que 
pagão as seges, e bastará a existencia da 
sege, carruagem, ou carrinho ao tempo do 
lançamento, para ser pago o imposto, em· 
hora não cstejão mQntados. 

« Paço da cama1·a dos deputados, 2i de 
Agosto de 1839.- M. N. Gastn> e SihJa.
Joaquim Francisco Viamia.- Oai·los Carneiro 
de C',a,mpos. » 

« Fica revogado o arl. 36 · da lei n. 60 
de 20 de Outubro de 1838, que manda 
fixar por lei da assembléa geral a receita e 
despeza da camara municip~il da côrte. 

rc 19 de Setembro de 1839. - Paulino 
JOBé Soares de Souaa. - José. Ignat:io Vaz 
Vieira. - Francisco Gomes de Campos. -
J. J. Rodrigues Torres. - J. Cle:rne-nte Pe
rei1·a. - A. P. Barreto Pedroso. - J. L. 
de Freitas. » 

Não é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Coelho: 

cc No art. 8°, para Santa Catharina, em 
vti de - 10 contos de réis, diga-se - 20 
contos. » 

O· Sr. Carneiro Leão diz que a illustre 
commissão accrescentou no artigo da receita
bens de defuntos e ausentes-as palavras
bens de índios e africanos lini::s. Ao orador 
parece isto um absurdo, pois suppOe que é in
tenção da camara que os filhos dos índios e afri
canos livres não herdem de seus pais : sem 
duvida a commissão teve em vista outra cousa, 
mas de sua, palavi-as o que se conclue é qt1e 
assim como se faz apprehensãO dos bens de 
d~funtos e ausentes, se deve fazer dos bens dos 
indios e africanos livres, não tratando dos inàios 
\: africi\nos livres que tiverem herdeiros ausen-

tes, porqne estes estão comprehendidos nas 
palavras-bens de defuntos e ausentes. Talvez 
quize.sse a com1nisr.o que os arrendamentos 
que se fazem dos africanos livres seja.o arreca
dado::; p,tra o thcsouro ; tnas isto, ria qpinião do 
oradorJ seria uma iniquidade, porque esses ar
rendamentos devem ser ~mptegados e01 tempo 
no transporte desses a!rfoanos para a. costa 
d'Africa. 

Quanto ao:,; bens dos índios, o orador nota 
que elles têm certas propl'iedades que pela con
servatoria são administrndas, e com cujo ren
dimento sao soccorddas as f'reguezias e capellas 
dos indios, e os mesmos índios: se a com missão 
teve em vista esses bens, nota o orador que 
elles ficaráõ pertencendo á administração pro
vincial, e que o que se deveria fazer sobre este 
objectb seria emancipar os inrlios, tiral-oa da 

· tutela em que se ·achrw, e não usurpar-lhes bens 
que têm verdadeira applica.~ilo. 

F~llando de sua segunda emenda, ·o orador 
lembra que o fallecido imperador comprou em 
1829 uma füzen<la no alto da serra da Estrella 
e alli estabeleceu uma casa de recreio; esta 
fazeo.da, que fui comprada por 24;000$000, no 
invental'Ío feito na Europa foi avaliada por 
13;574$0007 e lançada para pagacnento dos 
credores : como esta ra~enda le1n de ir á praça, 
para que n9.o aconteça ao imperadot· actual o 
que suc:cedia a seu augusto pai, que quando 
tinha de tocnar melhores ares, se via na. neces~ 
sidade de pedir emprestada a. fazenda chamada 
do Padre Corl'êa.) propõe o orador que ella seja 
comprada. 

A'cerca da emenda que eleva a dotação de 
S. M. Imperial, o orador diz qne muito estima 
ter sido prevenido nesta parte pelo nobre depu
tado por Minas (o Sr. Marinho). Observa que 
desde 1831 tem-se assignado para a dotação de 
Sua Magestnde 200:000$000, mas que um me
nino de 7 annos nn.o gasta tanto como um mo~o 
na puberdade; além disto, as visitas que varios 
príncipes têm feito a. eshl côrie dão occasião a 
despezas exlraordina1'ias, e dahi pL·octde o não 
concluil'-se a obrn de um dos torreôes de 
S. Christovão, que ha dous annos está descoberto 
e exposto ao tern po. Em alle.nçào ao estado do 
thesouro é que propõe o diminuto augllleuto 
de 40:000$000. 

O Sr. Coelho diz que mandou á mesa uma 
emenda pedindo que se augmentasse o suppri
menlo feito á Sauta Cathatina ; esta emenda 
teve o orador o desgosto de a nno vel' apoiada ; , 
julgando porém indlspensaveJ que o suppri
mento áquella província seja augmentado, vê,-se 
na rigorosa necessidade de insistir na matel'ia 
de1la; e para salvar o artigo do regimento que 
veda reproduz.ir na mesma sessão uma emenda 
não apoiada, propõe agora que o ~upprimento a 
Santa Catharina seja elevada a 25:000$000. 

Fundamentando esta sua exigencia, o orador 
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diz que o supprimento ás provincias se torna 
necessario á vista da má distribuição das rendas 
provincíaes, que 11ão consl8.o pela maior· parte 
sentl.o de uma taheHa àe nomes. A.rgumen\a-se 
coIJtra o supprimento ás provincias, dizendo que 
ellai:1 forãO consideradas com iguaJdade dando-se 
a todas impostos iguaes: o orado1· observa que 
é nesta igualdade que existe uma verdadeira 
desigualdade, porque, dando-se jndis[inctamente 
uma classe de impostos que produzem differen
temenle, .segondo as diversas provincias, segue-se 
que o producto desses i1nposlos é ioteirament~ 
desigual : ern sua opinião, quando a camara fez 
a divisão das rendas, devia ver o producto de 
~ada 1mpc~\~io ; des\e modo conhece1:ia que um 
artigo da receita, rendoso em uma prov!n.cia, 
deixa de o ser em outrti: por exemplo, o d1z1mo 
de exportação, que nada produz em Malt~-Grosso, 
é attigo de receita m11ito valioso no Rio de Ja
neiro, a meia siza dos escravos 1adir10s1 que na 
Bahia e Rio de Janeiro é muito rendosa, em 
Santa Cl-)tharina deixa de o ser; além de nllo 
haver a igualdade qne se diz, accresce que seda 
nbsurdo pret~nder-se i~ualdade de l'end~ para 
todas as provrncias, pois que suas necessidades 
vai·it\o segunde, dreums\-ancias pecu\iit:s. ;,nmas 
esta.o mais atrazadas que outras em c1y1hsaçilo 
e industría, outras têu1 menos necessidades e 
muita facilidade em crear recursos, por isso que 
o seu eslttdo de civili!~flÇl.\o é maior. Por todas 
estas razoes o orador crê qlle a distribuição d~1s 
rendas foi muito mal regnlada; e se rHlo se deve 
estranhar por isso que as pl'ovincia;; em geral 
peçM suppl."imento~, menos razno lia p:tra que 
se estranhe que a provirwia de SaJJta Catharina 
os peça, porque ella se acha em ~s~ado extraor
tlinado, a bta"o~ tom u. @i\\ena c1•n\ ~ l)~~tl.~t;ô.o 
dous dos n1ais importantes dos seus mi.:m1mp1os, 
suas rendas têm dimin1.1ido. 

O on1dor accre!Scént:;i que é uma das vanta
gens da u11i1101 que as provincias recebao soccor
ros do poder geral quando se achao en., ~s.l~do 
de ~esgraça e pen_uria : ne1!1 ~ale diz~r-se que 
nqmllo que se da ás provmcias se d1strahe á 
naçao, pois que a nação outra cousa não é senão 
a reunião das provinci.-is, o todo Mo póde pros
perar sem que prospere cada uma das suas Pª:· 
\es: conc}ue notando que talvez a repugnanc1a 
ern dar este soccorro a Santa Catha1:ina venha 
do celebre supprimento de 60 contos que se 
votou o imno passado, mas elle orador de
cla1·a que desse dinheiro aquella província não 
recebeu nem um só real, sendo inexacto o 
que a este respeito diz a cornmissào do orça· 
menta no parecer impre:;so hoje no Jornal do 
ComrnereiQ. 

O Sr. Vianna, lembra que a cornrnissão do 
banco offerecéu uma l'esolttção ou emenda. pa1·a. 
sei· discutida quando se discutisse a receita; e 
como esta emenda importa chamar ao thesoul'o, 
na fórma da legislaçlto vigontc, 60 e t.inl(iS contos, 

requer o orador que o Sr. presidente ponha 
ao apoiamento a resolução da commissao. Talll
bem pede que o mesmo se faça com o outro 
projecto da comrnissao sobre trapiches. 

O Sr, Rezende pronuncia·se contra a emenda 
do Sr. Carneiro Leno que consigna 14 contos 
para comprll dâ fazenda da Estrella. Na sua 
opinião o governo não de11e ter fazendflS, mas 
\~fTil-S pllnt ó.!lr em sesmatias ou vender. Lembra 
que para o ten1po de verão Sua Magestade tem 
a fazenda de Santa Crui e outras commodi
dudes ; po1· isso e pelo estado do tbesouro, 
apezar de toda a veneração que tem para com o 
monat·clu.1, 1'.lào (>óde dar o seu voto a esla 
emenda. 

A'cel'ca da que olierecêtllo os Srs. deputados 
pelo Rio de Janeiro, diz que não póde deparar 
com motivo 1·azoavel para dispensar a camara 
municipal da côrte de apresentar á assembféa 
'6\';ta\ o ttã\!l'D~O óa sua rece1ta e àespeza. Ju)ga 
que nenhuma razão b.a para que se isente a 
camara municipal da côrte de apresentar suas 
contas á ·assembJéa geraJ, quando todas as ca
maras do in:1perio são obl'igadas a dál-as ás 
respectivas assemb1éus pravinciaes " e . se em 
nenhum tempo se dt!ve dar tal privilegio á 
camara do Rio de Janeiro, muito menos se 
deve fazet isto agora que ella expulsou de seu 
seio um membro por querer fiscaJisar os di
nheiros da carnara. 

Gb~?'la \'.}Ue por uma reso\uçtlo ào anno 
passado o governo foi autodsado a dar uma 
gratificação aos direclnres dos cursos j1.1ridicos 
e escolas de medicina : a camara snppôz que 
o governo podia nomear esses àirectores 1 mas 
como pelos estatutos da esco)11_ de medjcma o 
direttor é nomeado por lista triplice apresen. 
ta.da pela ml?sma escola, eJJe orado1· otTerece a 
emenda pal'a que o governo dê essa gratificação 
quando a non1eação do director fôr do gov<·rno 
e não recahir em membro da escola. 

Nota que ba :urnos se concedem para a 
guarda nacional a consignação de 200 ou 100 
contos, e para o rn11nicipio neutro tambem se 
vota uma consignação especial para a guarda 
nacional : nM vê razão o oraiior pa1·a separnr 
nesla. parte o municipio neutro do resto do im
perio : tem pois de off erecer uma emenda .rara 
compl'ehenJer a despeza da guarda naczona1 
do municipio neutro na consignação geral que 
se vota par.;i. este ramo de serviço publico. 

Tendo o Sr. ministro diJ madnha mandado 
confinuar a abonar ao~ lentes e officiaes da ar
mada que frequenUlo a academia de marinha 
a gc·atificaça.o addicional, de que fora.o privados 
pelo Sr. ministro da guerra, os lentes e alumnos 
da academia wílilar propoem que se lhes abone 
Lu.mhem ~o. Çitll.fü\cu.ç\o. Na ~monda qu~ u\'í~
rcce diz - com licença -, porque cxclue os 
officiacs avulsos que não tê,u emprego no ex:e~
t:ito, qurrendo 111w Se.) abone sómcute a grnt1-
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SESSÃO EM 19 DE SETEMBRO DE lo39 

ficacão addicional ao5 militares emoregados nos· -----.- - -- . .,... 

eorpog. 
Reproduz a emenda q11e aprelientou no anno 

passado1 apprnvando as tenças que têm sido 
até agora presentes á cumara. Espera que este 
apno mereça a sua apprnvaçt!.o, 

O Sn. ].ü SECRi·:TAnro lU o \)t\tecer da corn
rnissao a respeito dil 1·ep11gna11cia da commiss/lo 
liquidadora do l.mnc:o, de entrar partl o thesouro 
com a importancia dos dividendos não devi
damente reclamados. A cornmiss1lo é de parecer 
que na lei do orçnmcnto ~e inclua uma dis
uosicri.o vura rme estas sommas seilio reco1'tüdas 
~O tJ;eso;lrO. • " 

O Sr. Montezuma :- Sr. presidente, o exame 
e discussão da lei do orça1nenlo forão este anno 
feitos de maneil'a que estabelecem um pessimo 
precedente µ,,\'?. o~ \ri\ha\hus da Cé\\Uí:l.ta ..., na 
realida<le não se póde dizer que e corpo legis
Jati vo examinou hem ílS necessidades publicas, 
e muito menos as faculdades dos contribuintes, 
para dalli se poder deduzir o principio de 
haver satisfeito ú. alta misso.o de q1.Ie cada um 
de nós so ac1rn encarregado. Entendo que ne
nhuma lei 6 mais Ítnf'Ol'tnnte, nenhuma dis
cussão n1uis digon de occupa1· a altcnção dos 
representantes da füu,:nu, do que aquella que 
versa sobre o ex11me Jus cifras e sua morali
di\de. Esta tegm ~I\l{! I! gern\ ~tn \.odDs \):, par
lamentos, muito priucipulmentc · o é para o 
parlamento brmdll!i1·0, pelas circumstancias 
em que se nclm n 11açno1 onerada de di
vidas ex!rao1·Jinurins, ll braços con1 uma des
peza ignalmcnlc c•xlrnordinuria, com os con
tribuintes jà sol.H·cc11r1eg11dos de impostos, com 
uma industriu l'Xlremn111e11le acanhada, e 
com os limitmlos l'Ccttrsos de um paiz na 
idancia da civllisa~:no. Creio que em taes 
circumstancias um r1•pr1~sentanle da nação 
nri.o póde deiX,\t d~ p,e~l1\\' 1;t·,,nde all~n)'io á 
discuss1lo ela lei tio orçnrnento. A época, se
nhores, nr:lo é tanto para se disputarem gráos 
maiores ou meno1·C's do libel'dnuc politica, como 
muito principalmente pni·n e::;cngiturmos o meio 
mais adequado de l'uz~rmm; o maior economia 
que fôr possivet. lnfelizmonlo este anno na.o 
creio que se tenhno l'eilo reducç0r.s no serviço 
publico cornpativt'is com ns nossns dt·cumstan
cias e com. a utilidade do scrvi~:n. Nao poderei 
deixar de confessar que n camara dos Srs. de
putados @;rande elo9;io deve merecer dos 00~1-
tribuintes por algumas Lias t·oduc<;Oes já foitas, 
muito principal mente cm n ma t·epartiçao onde 
era licito fazer maior reducça.o. 

Eu entendo, Sr. presidente, que o governo 
pouco tem auxiliado a camara na presente dis
cussio do orçamento este anno: tudo se tem 
passado sem que houvesse um governo que, 
forte pela opinião publica, inteirado dos nego
cios, e sufficientemente Cl•nsolidado, pud~sse 
exigir da camara aqneUe conceilo, n'lnelln con-

fianca. sem a qual nem é possivel que a 
adn1itÍistraçM mãrche) nem que ~anhe -~Ioda 
ndrninistraçn.o alguma. Infelizmente a a<lmi
nistracão de 19 de Setemhi·o de 1837 udxou 
as réd~as do governo em urna época em que 
maís importava que estivesse no poder para 
informar o corpo legislativo do estado dos M:· 
gocios pubi'1cos. A demissão d essa nàrnin'is
tração, que no meu conceito chamarei anti
parlamentar, confundio, atrapalhou de tal fórma 
os trabalhos da camara, que desde o começo da 
sessão não tem podida achar, por assim dizer, 
o fio de Ariadne1 para entrar no labyrintho dos 
negocios pub1icos. En, desejoso de não cen .. 
smar mais a administraçM de 19 de Setembro, 
não poderei, corntudo, todas as vezes que se 
tr.~if;1r llOS tralrn]hnc;: rb prP~Pnfp <::fl>::<;:!'11\ lfoÍX31' 

de deplorar que esse gabi!lete por tal fúrma se 
t;Orúpor'tasse. 

A administrarào que se seguio á de 19 de Se
tembro, incerta da carreira política que devêra 
encetar, e mesmo incom piela pelo que dizia 
respeito aos conselheiros da corôa, todo~ os dias 
julgava ou devia considerar o dia de sell termo, 
e por consequencia jámais podia resolver um 
systema que désse á naçao as garantias in<lis
pensaveis nas circumstancias em que nos 
achamos. O que acabo de dizer se acbou justi
ficado pelo facto occorrido no meio desta sessao. 
En-:. dias de Setembrn, de repí:n\e, uma nova 
administração substituio a administraç/10 de 13 
de Abril, e t~o desapercebidamente que quasi 
não podemos hoje marcar o dia do sell nasci
mento. Espero que a admínislraçã.o actual pro
curará por todos os meios ganhar o conceito e 
força que é iridispensavel para levar a salvo a 

1 náo do estado poe eutt·e a procellosa borrasca 
em que nos achamos. Confio,' Sr. presidente, 
nas luzes de seu~ membros, confio no pall'io
tismo de cad,1. um daquelles que têm a honra 
tl-e ~en\.ar-se 110 g;\b\n'c\e ac\ua\, que nr:to pou· 
paráõ meio algum de bem desempenhar os 
seus deveres. Pern:,itta o céo que, tendo eu 
sido forçado a fazer tantas censuras á adminis
tração de 19 de Sdernbro, a qual aliás por 
tantos títulos respeito, na sessão seguinte só 
tenha de fazer elogios, e ~e dar constantemente 
o me~1 voto ás medidas adoptadas no inte,·vaHo 
da sessão pelo gabinete actuaL O beneficio, 
como já disse em outra sessão, não será sómente 
meu, não é'individualmente de brazileiro algum, 
ma~ G é da na<;,t,G, que a.n\-!.e\a ler na cnpnh\ 
social um governo, uma adrninistração, que, 
reunindo toda a capacidade necessaria, s!ltisfüça 
ás exigencias do serviço publico. 

Na discussao dos differentes orçarnentos1 

Sr. presidrnte, votei sempre pelas reducções : 
opinei mesmo a respeito de alguns artigos de 
despeza de u111 modo que, se fôra adoptado, 
creio que pouco teriamos hoje de considernr o 
deficit -la renda. Parecia necessurio otTerecer á 
consideração d.1 camara alguma emenda de 
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SESSÃO EM. 10 DE SETEMBRO DE 1839 237 
accôrdo com os principios emittidos por mim· 
na segunda discussão da lei do orçamento ; mas 
vendo acamara cansada, eu terei sómente de 
votar contra algumas das emendas que forão 
aprcsentadàs á consideraçn.o da camara, e 
apoiarei outras. 

Approvo a emenda do nobt·e deputado pela 
provi11ei& de Minas, que autorisa o governo para 
despender alé a quantia de 14 contos de réis, 
para arrematar a fazenda do Corrego Secco) sita 
no alto da serra da Estrella, pata ficar perten
cendo u S. M. o .1 mperador e seus successores, 
sendo incorporada aos proprios nacionaes. Julgo 
desnecessario avançar mais explicações a este 
respeito para motivar o meu voto de· assenti
mento ácerca desta emenda, depois que o seu 
nobre autor a explicou : peln leitura da n1esma 
emenda. se collige a necessidade de a approvi.ir. 

Approvo igualmente a emenda do meu digno 
amigo deputado pela prnvincia de Minas, que 
augmenta a dotação de S. M. o Imperador ulé 
a som ma de 240 contos de réis. Se acaso o meu 
nobre amigo não tivesse feito esta emenda, eu 
approvaria igua, emenda feita por qualquer 
outro digno deputado : e se acaso se não 
tivesse feito hoje esta emenda, tão convencido 
estou da sua necessidade, que eu a faria por 
minha parte. 

Sr. presidente, é necessario que eu explique 
alguns dos motivos que. tenho para approvar a 
emenda de que se trata, e que ao mesmo tempo 
declare que ella ainda me não satisfaz. 

Eu, senhores, não me queria vet· na necessi· 
dade hoje de approvaL' o augrnento da dqh1ção 
de S. M. o Impel'ador na quantia de 240 contos 
de réis : eu queria que hoje fosse o dia em que 
tivessemas já de fixar a dotação que deve ter 
S. M. o Imperador considerando-o 11a plenitude 
de todos os poderes da coustituiQãCI. Eu julgo, 
Sr. presidente, da maior necessidade que esse 
dia brazileiro chegue quanto antes para sa
tisfazer os dcsej<Js da nação, unico passo, em 
minha opinião, capaz de salvar o estudo dc1s cri
ticas circu mstancias em que se acha, e arra.n· 
c.ll-o da ruir.a em que o mergulhará o estado 
provísorio em que desgraçadamente nos achamos 
desde 1831. O sentimento que eu exprimo, Sr. 
p}esidente, nno é um sentimento meu particular, 
é um sentimento geral, não tfüei só de alguns 
dos partidos politicos, mas creio qne fallo com 
exactidão qnando affirmo á casa que é opiniãO, 
ó desejo, é voto de todos os partidos, quaesquer 
que sejão as crenças politicas, comtanto que 
tenha.o po1· fim a felicidade e pl'Osperiàade do 
Brazil, que esse dia chegue, Sr. presidente, 
quanto antes ; seL·ia talvez um dos objectos 
dignos da consideração da car:nara dos Srs. de· 
pulados. Eu, em óufra occasia.o, recordei á 
camarc1 que, para nos salva1·mos da crise em 
que nos achamos, era preciso amparnr-nos com 
esse escudo. Pedi nessct occasiao á camara que 
houvesse de examinar bem a constituição do es, 

lado, a ver se nella se achava inserto algum 
artigo que obstass~ positivamente a uma dimi
nuiça.o do te1·mo da minoridade de S. M. o ltn. 
pel'ador; eu appellei mesmo nessa occ:asíão para 
o governo do paiz, desejando que partisse do 
governo a iniciativa sobre um tal ohjeclo. 
Quanto mais examino a constituição do estado, 
quanto mais comparo os seus artigos, quanto 
mais litteralmenle interpL·eto, mais duvidoso me 
acho a respeito da opiniao duquelles Srs. depu. 
lados que pretendem que a constiluiçãa se oppúe 
a que se diminua o lct·mo da 1ninoridade de 
S. M. o Iu1perndo1·. 

O SR. CARNEmo DA CuN11A i - Tambem se 
está orçando .i idade do imperador ? 

O SR. MoNTEZUlltA : - Pot· consequencia, Sr. 
presidente, eu deseja v1, que a camara se não 
esquecesse dessa consideração. e c1ue ella bem 
examinasse a qucslllo, afim de que se na.o de· 
terminasse hoje sómente a quantia de 40 contos 
p:mi a dotRção de S. M. o Imperador além dos 
200 contos que já se achavão estabelecidos, mas 
que se fixasse a verdadeira dotaçào como se 
fôra S. M. o Imperador considerado já maiot· ou 
proximo a sel·o. 

A connexão que têm as observações c111e 
acabei de fazer com a emenda apresentada pelo 
meu digno amigo deputado pela provincia de 
Minas me parece manifesta ; todavia reservo-me 
para apresentar emenda neste sentido, para a 

· occasião em que a camara em sua sabedoria se 
mostrar disposta a entender que o artigo da 
constituição que fülla da minoridade do im
perador não é artigo constitucional, e por con
sequencia não está nos lermos do determinado 
no art. 17 4, quando dispOe o rnodo por que se 
deve interpretar ou alterar a mesma co11stituiçllo. 
Sirva sómente esta pt'oposiç~o para arredar 
desde já o sophisma com que se tem pretendido 
fazer crer ao povo 4ue aquelles que desejao a 
diminui9no do termo da minoridade de S. M. o 
Imperador desejão ferir, violar a. constituição do 
estudo. Considerações , politicas podel'áõ ser 
inattendidas ; mas nao se diga, não se p1·elenda 
que a constituiçilo se oppõe á declaração de um 
artigo que apenas é administt·atiYo, é regu · 
lamentar, e nao constitucional. 

Outra emenda existe, St·. pte:;idenle, que não 
rne é passivei approvar de' fórma alguma : é a 
emenda que trata de revogar o art. 86 da lei 
n. 60 de 20 de Outubro de 1838, que obriga a 
camara municipal da cõrte a apresentar 
orçamento. 

Se eu tivesse, St. presidente, de votar por 
esta emenda, sómente tendo em attenção os 
meus ilJustres collegas que se acha.o assignados 
nella, eu nno hesitaria um minuto em dar o meu 
apoio ; eu cegamente decluraria á camara que 
sobre semelhante objeclo nada mais tinha a 
fazer do que subscrevei· igualmente a emenda. 
T~l é o cmice-ito, tal o rcapcito q11e p1e.;to aos 
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2;38 SESSÃO E!tt 19 OE SETEMBRO DE 1~39 

nomes que se achão escriptos na emenda de que 
se trata! Mas sou obrigado, Sr. presidente, a· 
respeitar . igual menta a lei; sou obrigado a 
procurar que o serviço publico se faça com a 
maior vantagem, que fôr possivel, dos cidadãos. 
Eu devo desejar que o municipio da côrle não 
seja peior adminislTodo do g·ne o são os outros 
municípios; devo desejar igualmente que em 
favor da a.dminislracno municipal da côrle se 
11ão estabeleção privílegios que podem parecec 
odiosos, e que podem mesmo dar aso a que 
outras camaras nmnfoipaes exijao entrar em tal 
exclusão com detrimento dos cofres municipaes. 

Não julgo necessario ·expender a min11a 
opinião a respeito do conceito que faço de cada 
um dos iodividuos, membros da camara mu
uiripal. Esta observação, senhores, parecerá · 
talvez extraordinaria na boca de um represen
tante da 11 ação ; mas se a camara se recordar 
de que desde que passou este a1·tigo na lei do 
orçamento do anno passado se tem querido 
envolver o nome, o respeito, a consideração, 
que de'-4e cada um dos membros da aclual 
municipalidade merecer dos representantes da 
nação com um objecto exarado na lei ; desde 
que acamara tiver ém vista esta consideraçllo, 
desculpará. que eu principie a coinbater a 
emenda füzendo semelhante prote~tação. Ha 
mais outra razão, a qual creio que a camara 
não terá presente, porque foi apenas lido na 
casa o officio que cobria a representação da 
actual camara municipal : se a camara. pois 
tivesse sabido o conteudo de.ssa representação 
dirigida pela camara municipal ao governo 
actual, reconheceria a neC'essidade que h11- de 
fallar sobre a Cllmara municipal do Rio de 
Janeiro com um recefo, com um acanhamento 
extraordi11ario, parn na.o parecer que as ·vozes 
que aliás são profoddas ~ó em favor das delet·
minações Jegaes lêm poi· fim affectar a reputaçao, 
o credito dos indivírh.tos que compoem acamara 
municipal. Em oulm occasião, portanto, eu nno 
teria de roubar á caroara os minutos qu~ lhe 
tenho roubado com semelhante declaração. 
Isto posto, a camura tem de examinar duas 
questões : a l" é. se a ob.tigaçào imposta pelo 
arligo da lei de que se trata é obtigação a que 
a camar.a municipal da CÔl'le se deva :::;ujeitar, 
segundo está expre~so da consliluiç.ão e acto 
addicional ; a 2" guesUto é saber se semelhante 
a1·tigo é ou não proveitoso á administração 
nmnicipal. 

Não é esta a pl'imeira vez que se tem tratado 
na easa d~ f·.mdam~nlat a prim~ira opinião, 
mostrando que a camara municipal da côrle 
11enhum privilegio lem mais do que as outras 

· 1nunicipalidades, e que assim como as outras 
camaras se achão sujeitas ao \letet·minado no 
artigo da lei de 20 de Outubro, igualmente a 
municipalidade da côrte deve set· obrigada a 
executar esta <lisposiçao da lei. Na lei do 1 º 
c.le Outubro de 1828 cxpressa.tnenle se delcr· 

mina que em todos os casos en1 que e11a 
manda que as camaras municipaes se dirijão 
aos presidentes das províncias, a municipali
dade da capital da provincia onde estiver 
a códe s:e díl'ija ao ministro do imperio ; 
e que em todos os casos em que pela ci
tada lei se manda que as camaras municipaes 
se dirijão a~s conselhos geraes, a municipa
lidade da capital da proll'incia onde estiver a 
côrle se dirija á assembléa geral ; pnr conse
quencia tudo aquillo que se póde considerar de 
attrihuição das assembléas provinciaes, pelo 
que respeita ás camaras munidpaes das pro
vinciâs, se deve considerar attribuiç~o àa 
assembléa geral quando se trata da camara 
mnnicipa1 do municipio da côrte. (Nume,·osos 
apoiados.) Eu ponho esle ponto da quesUlo 
como decidido e provado, para na.o cansar a 
altençri.o da camara. 

No anno passado estc!I materia foi sobejamente 
discutida e inconcussamente se mostrou que isto 
seria um privilegio que se daria á camara mu
nicipal da côrte, privilegio que os S1·s. depu
tados que ~ssirn opinárão declarárão que era 
privilegio justo e conf(m.11e êiOS interesses da 
assernbJéa geral, por isso que sendo ella in
cumbida de muitas atlribuíções, e tendo a seu 
cargo objectos muito variados, justo era que 
se não obrigasse a assernbléa geral a tomar 
sobre si mais esla tarefa. Escuso, Sr. presidente, 
declarar á camara a 1rregu1al'idade de set11e· 
lhante argumentação : nós por ella íriamos des
conceituar acamara e neutra1isar de um modo 
muito evidente todas as obrigações que sobre a 
assembléa geral devem cahir na fórma da con
stituição e das leis. Creio pot·tanto que ácerca 
deste objeclo na.o me devo mai~ demoraz·. 

Vejamos se ácerca da segunda questão eu 
sou tão feliz como me parece que fui a res
peito da primeira. 

A camara. munk.ipal da côrte, senhores, 1cm 
pretendido um gráo tal Je independencia, qu~ 
póde compromeUe1· muito a dignidade da ca
mara dos deputados. (Movime1ito de espanta na. 
sala.) E' um par.i.doxo á primeit'a vista, e eu 
não estranho que os nob.res deputados se es
pantem, se maravilhem <le ouvir uma propo
siçao de tal nalureia : mas o facto é verdadeiro, 
e os representantes da nação devem pasmar que 
uma camara municipal pretenda tal indeµen
dencia (apoiados) que compz·om~tte a digni
dade da camara dos deputàdos ; mas nem por 
isso é menos verdadeira a proposição que 
a vnncei. A camara recorda-se que um digno 
amigo meu, deputado pela provincia de Minas 

. Geraes, offr.receu á consideração da camara um 
requerimento pedinclo algumas ínforrna~ões 
sobre netos administrativos da ca.mara mu
nicipal, e isto em 20 ou 16 de Junho do corrente 
anno. Recordar~se-ha lambem a camara de que 
um mez depois, fallando eu sobre oulro obje,:to 
que ~inha relação com csll'1 m;rnifestei o cs-
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SESSÃO EM 19 DE SErrEMBPlO DE 1889 

panto de que taes info!'mações ainda não ti
vessem sido re1neUidas, e accrescentei que por 
pessoas que assistirão a uma das sessões pu
blicas da camira municipal, eu sabia qu~ o c;;~u 
pn!siàent~ se havia exprimido àe uma maneira 
pouco decorosa á c.1mara dos Srs. deputados, 
referindo-se a este requerimento, dizendo que 
não era objecto sobt'e o qual devesse a carnara 
loroar uma resoluç.ã.o. A r1ueslão terminou enU10 
com o meu discurso. 

Passou-se n1ais ur:n inez., e é apenas en1 6 de 
Setembro de 1839 que o nobre ministro do 
imperio n,rnelte á catnara as informai;Oes pe
didas em 18 de Junho do corrente anno ! Üttasi 
3--me~e-; pois forão necessmfos para a ca~ara 
municipal responder a es:;es quesilos \ P6L\e 
dizer-se que a rnaleria era difticil ; póde dizer-se 
que as averiguações não erão faceis, e então 
que mt1ito é. que 3 mezes fossem necessarios 
p::ira que a camara respondesse '! Se porém a 
camara dos Srs. deputados lêr a representação 
a que me refiro, verá (Jtle a <;amara municipal 
não responde aos quesitos : levou 8 me'~es, 
Sr. presidente, para declarat· â cama1·a dos Srs. 
depotados 'que não respondia a taes quesitos ! 
(Apoiados.) E' cousa admiravel na verdade ... !! 
(Atoiaclos.) E' pot·é1n um facto que consta da 
representação da ca\fiAra municipal, qne '>c:io 
junta ao officio do nobre ministro do itnperio. 

ALGUNS S'E.Nllol:\E.~ ~ ~ Lêc\, 1êa. 

O SR. MoNTEtmIA: ~ E' muito longa, e na
turalmente os Srs. deputados a lel'ão flü':S n)ã0S1 

e se quizerem a poderáõ lêr. 

ALGUNS S&NHORES : - Lêa, lêa. 
O Sn. MoNTEZUMA: - E' muito grande, 
O SR. NAvAnBo: ~ Nrw )êa 1 continue o seu 

discurso, que está muito interessante. 

A1cuNs SENHORES : - Lêa. 
O SR. MoNTEZU.MA: - Em fim, eu lerei quanto 

fôr bastant~ para inl.el\igencia da camara; sào 
mais dous minutos de attenção. 

Os quesitos erii.O os seguintes : 
1° que:Sito. Se a camara municipal Jª orga

nisou a sua secrelal'ia, eontadOl'ia, lhesouraria e 
procuradoria, como pela lei ele 26 de Junho de 
1836 Jhe foi facultado a requerimento da me~ma 
camara? 

A resposta a este quesito era facil: - Sim 
ou nào. 

2.0 A lei e razôt!S de conveniencia em que se 
fundou para crear uma administração de obras, 
como se vê dos seus balanços; desde quando 
está creada essa administrnção: a despeza annual 
que faz a rnesm3:, acompanhando a este e::;clare
cimento o regimento que marca as obrigações 
do administrador. 

A resposta a este quesito era igualmente 
muito facil : -A con venienda é esta : a admi
nistração das obras foi creada em tal época : a 

despeza annual é tanto ; as obrigações do adro i
nistrador con,;;tu,0 do regimento junto. 

3." Se a.ntcs de se executar qnalquer obra da 
camaw 'el{.l iwa~ica. o qne orderni o art. 47 da 
lei do 1° de Outubro de 1828? 

A resposta a este quesito era tão facil ca_mo 
ao primeiro : - Sim, ou nno. 

4.<' O dia ern qne se ntrernatárão as aferições 
dos pezos e medidas dó termo deste municipio 
no corrente anno de 1889) acompanhando a 
~npi ,1 rb ~v·.t >\ d,,,-.<;:[> ili;i._ 

A satisfação a este quesito er.1 trabalho de 
um nrnanuense. 

5. 0 Quantas obras se tem feito desde Janeiro 
de 1837 alé Deze111bro de 1838, com declaraçilo 
da tbta d;ts reso\uçõe:s que ordenarão taes obras; 
o dia em que cada uma principiou, e seu custo, 
mencionando-se explicadume.nte a respeito de 
calçadas o nnmern de braças quadradas em cada 
um lug,ir; o cu.sto da tnão d'obra; a quantidade 
de carroças ou Cflrros de pedra consumida em 
cada uma das obi·as; e emquanto ás obras de 
entulhos ou aUenos, que exlemão de terrenos 
em cada um lugar foi mister alterrar i que pro
fundidade tinha essa extensao; quantos carros 
ou carroças de alterro se gastou para chegar ao 
devido nivelament0? 

Este quesito era mais dífüci1 de satisfazer, 
mas pergur1to eu ... (Alguns senhol'es dirigem 
a1w,i·tell ao orador.) Ell 'i)e<;:J '3. 'a\lenção dos 
nobres deputados, que é melhor que me attendao 
para depois me responderem, porque disto re~ 
Slllla eschrecirnento para a camara. 

Ora, o quinto quesito era um pouco difficil de 
responder, mas era ol,jecto do engenheiro da 
camara. Note-se que a camara paga um enge~ 
nheiro, e que a camarn, antes de determinar 
estas obras, deve resolver sobre ellas e sobre o 
orçamento, e depois mandai-as arrematar ern 
ha3ta publica, e qnando não haja quem as ar
remate, mandal-as fazer a jornal, isto é, na 
fórma. <la 1ei. 

Viu SR.. DEPUTADO :-NM ha tal. 
O SH. M:oN1'EZUMA :~Na fónna da lei : o art. 

47 da lei do lº de Outubro de 1828 diz o se~ 
gninte ~ 

« Poderáõ ajustar de empreitada as obras que 
<( se houverem de far.er, mettendo-as p1·ime-ira
« mente em pregão (apoiados) para 'preferirem 
« aquelles que se offerecerem por menor preço, 
<e precedendo vistoria legal, publicação do plano 
rc e sua avaliaç!l.o ; e na falta de empreiteiros 
<< ( 'll'ttu:00 <tlto ), e na falta de empl'eiteiros 
<e (nume1·osos apoiados), as poderáõ fazer por 
« jornal. E quando as obras forem de grande 
cc impo!'lanci-a, e alguns socio~ ou emprebende
u dores se otfereceren:1 a fazel-as, pei·cebendo 
u alguma.s vantagens para a sua indemnisação 1 

cc en viaráõ as propostas aos conselhos geraes da 
« província.» 

Aqui temos pois que taes obras deveráô ler 
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.sEsSÂO EM 19 DE SETEl\lBRO DE 1839 

sido resoJvidas, e resolvidas depois de vistoria 
]ee-aI. nublicaçao do pfano e avaliação ; e tendo 
~ ca~1~ra m11nicipaf engenlrniro, pergunto á ca
mam dos Srs. deputados : o que !'estava para 
responder a ~sle quesito ? Mandar o tnibafü o 
que o engenheiro deve ter feito. 

O Sr.. Num::s M!\.~l-H.no ·.-()u ~t>p~a\~o. 

O SR. itoNTEzürtrA :-o·u copial=o, como rnuito 
bem diz o nobre deputado ; e qu1:mdo a carnarn 
quizesse mandai-o fazer melhor e mais correcta· 
mente, poderia ser objeclo; quando muito, de 
um rnez. 

Vamos ao outro quesito : 
ttª Deterrnine .. se que a carnara. n1unicipal re .. 

metta as contas originaes, entregues pela pessoa 
encarregada das obrn~ pela. camara, acompa
nhadas das informações e parecer a respeito 
concemen tes aos balanços das armos de 188(; 
a 1837, e de 1837 a 1838. . 

O que tinha acamara que resolver? Ren1etler 
ou deixar de reme\ter ; era objecto de prompta 
decisa.o. 

Tenho pois mostrado á camarn dos Srs. tle-1 
putados que não era necessarin que a camara 
municiptil Jev~1sse tão grande tempo para res
ponder a cada um dos quesitos aqui meneio- / 
nados. 

Agol'a peço {t cam11ra dos Srs, depurados que 1 
me permitta Mr o modo por que a nrnnicipa
lidade da côrté se ccitt~$\)ô\"\d<c ~~m ~ i\)~~1'n~ I 
quando trata de responder aos quesitos votados 
pela camara dos Srs. representantes d.:t naçM. 

Depois de gastar todo este tempo que acabei 
de mencionar, diz, por exemplo, a respeito do 
5º quesito; 

« Nada mais podemos informar a esse res
peito senno o que consta das coutas que airre
senlamos, e do mappa a cllas junto. Dahi se 
vê com toda a precisM e clareza as obras que 
esla camal'a foz, sua quafülade, valor e circum
stan cias, e só ( o orador lê estas palavras com 
muita pawsa, acompa1thcmdo-a.s de uccionado3 
querendo índica1· a censura q1te envolvem) f al
iarão algumas daB especificações lembradas no 
quesito, porque nnnca Jorão pratfoadas nas ja
cturas de oõras deete imperio, nem ha Jei que 
o.s ordene, ao n:.enos t:m gera\ 11 (Risadas.) 

O SR. NAVARRO (1·indo-se) :-Estylo de r:pi
gramma. 

O Sa. MoNTEZUMA :-Eis-aquj como acamara 
municipal da córte responde a um quesito vo
tado pelos representantes da rn,çao. Mas, no 
pdncipio desla 1·epresentaçno já algumas expres
sões se nota.o que tnatc~o b~m o dedo do gigante 
(o orador é inter1'omp·ido pelas conve1·sas de 
alguns S1·s. deputados). Eu peço á camara al· 
leuçll.o. Srs. deputados, não se fl'ala de um 
ob_jfclo ordinario ; h'ata-se de negocio grave. 
Censure-se-me, censure-se a mim unicamente, 
J'ecaia sobre mim com -toda a severidade a cen
sura daquelles cidada.os que se a~harem oiien-

didos por minhas expressões ; rnas que o corpo 
do_s representantes d.a naç!:1.o nenhum detrimento 
soffra · em sua honra e dignidade. (Apoiados.) 

. Peço, portanlo, a attençi,'ío da camara. 
A carnara municipal no principio de sua 

represrntação, depois de dizer que, tendo 
n-.me.ltido á camara dos Srs. deputados as 
conlas do anno µassodo, nenhuns out.ros escla
recimentos ihe parecia que poàeria dar senão 
a respeito de &rtigos que silo relativos ás In:.!Smas 
contas, continua: 

,i Entretanlo nada disto foi bastante para 
satisfazer aos escrupulos do nobre deputado 
que fez os quesitos, e sem embargo de que a 
n1aiqr parle delles tenh~o por objecto, não tanto 
a exactidilo e veracidade das contas .-1presen
tadas, quanto a fórma e economia da nossa 
administração; sobre isso mesmo dar-lhe-hemos 
~Q.rn as info;rrn~:l.ções precisas para ti:anc1lül
Jisarmos a sua consciencia, e ]ava1·-nos da 
nodoa que sobre a nossfl. reputaçl'io parecem 
lançar semellwn tes quesitos. >> 

Que! Senhores! Foi o Sr. deputado qLlem 
~xigio que o governo do paiz informasse 
ácerca de taes quesitos, ou foi a camara dos 
representaut<:5 da nação?\ E' possivel que 
assim a dignid,tde dos representantes do povo 
se a.che offendida na dignidade ue um de 
seus membros? (N11,merosos apoiados.) 

A camara dos Sts. deputados ainda não 
W.\"¾)'o \tn.'iu , e\Ja va·1 tomar :.igora conbeci
menlo da maneira por qt1e a rnuniciµa]id11.de 
da côrle respot1de a.o 6º quesito. 

Diz a camara muníciplll em sua represen· 
tação : cc Quanto ao 6º e ullimo quesito, nelle 
se comprebende uma eiigencia, a quê os 
membros desta camara se nao julgão obri
gadGs. por dous motivos : o primeiro é que 
os originaes pedidos se devem conservar em 
seu archivo, e delle não sahir, como justa
mente determina o regimento nos arts. 49 e 
79 : e a razão é clai-a ; o desmazelo... 11 O 
uesmaze)o m Desmazelo de quem? ( Continua 
ler•do) : <e ou outro incidente que póde dar
lhes sumiço ... 11 Outro incid ~nle de quem? 
Desse nobre deputado de Minas? 

UM. Sa. DEPUTAllO ~-Dos portadores, 
O. Sa. MoNTEZUMA :-Quem é o portador ? 

Não é o governo do pai~? Nao é o minish·o 
do impet"io ? Qual é o outro incidente que 
póde occasionar a pe1·da 011 sumiçc, ..... ? ! 
Eu desejo que se pcrc:chu UC!lll u pJmuw, ll 
palavra -sumiço - (aJJoiad<J~) ~ ütli\ l~m um~ 
"S.~nifü~.\\~-~o l)TO))rin que é pl'eciso nr.o tlt!e· 
prezur. 

O orador continun a ler: <e e m•ssc <!aso, 
dado que se nos façao arguições injuslas, 
como poderemos nós rebatel-as sem os docu
rnenlos precisos. » 

Nilo havia meio de na camara municipal 
ficarem lilu1os afim de rebater ess:.s argui~·acs 
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StSSÂO EM í9 DE SETEMBRO DE 1839 

injustas? Não julga ella que teria sómente de 
fazel-o a respeito de censuras da :camara dos 
Srs. deputados, ou da assemb1éa!gera1, que é 
justamente a que toma contas á camara muni· 
cipal? 

Ainda mais (lendo) : <e Além de que esta 
exigencia é contra a lei expressa, e contra a 
decisão do governo em caso mais aggra vante. A 
eamara municipal do Recife deixou de mandar 
imprimir as suas contas, como lhe determinava 
o artigo 46 do regimento: um dos membros do 
conselho geral da província exige della a apre· 
sentação de seus livros na falta das respectivas 
contas ; acamara recusa prestal-os, e o couselho 
queixa-se disto ao governo imperial; mas qual 
foi o resultado? .A sua queixa foi indeferida, e 
isto pela razllo acirna dada, como se vê da 
portaria de 22 de Julho de rns1. )) 

Por c-onseque11cia uma portaria ào governo 
sobre objécto desta natureza, a respeito de uma 
camara que recusa satisfazer a urna exigencia 
de um conselho provincial, deve merecer a 
mesma força, o mesmo respeito que uma detet·
mínação positiva da camara aos Srs. deputados 
dh-igida ao governo do paiz para informar sobre 
objectos relativos á. finanças dQ municipio ! 
Note-s_e mais que no artigo 63 da lei do l° de 
Outubro de 1828 expressamente se determina 
que as camaras _municipaes darão á camara dos 
senadores, e dos deputados da provincia, todas 
as informações que ellas pedirem, e todas as 
que julgarem precisas, ainda que se não peção. 

Continúa a camara municipal : <e A isto 
accresce ique semelhante cxígencia nos é 
por extremo indecorosa e offensiva da nossa 
boa fé e reputação. >> 

Ora, é das susceptibilidades ~ a mais ex
travagante que é possivel conceber. (Apoiados.) 
Nao tomemos de hoje em -diante mais· contas 
ao governo, porque isto é offender o decoro 
do governo do paiz ! (.Apoiaàos.) A lei da 
responsabilidade, :a lei de 15 de Outubro 
rle 1827, é um insulto, offende a dignidade 
do governo! (Apoiados.) Impôr responsabí
lidn<.!e a quem ? Ao governo ! ! ! E1 duvidar 
da boa:f'é,~ é ofl'endel' a;reputaça.o dos memb1·0s 
do gabinete dos conselheiros~ da corôa l l ! 
(ÀJ)O-iacfos e 1·isadas.) 

Conlini'1a, senhores, n ca rnara municipal 
no seu (pcnnit!a·se•me que o diga) no seu 
tresloucado; assumplo : - <e Tendo nós tomado 
as !nossai:; contai,l sobre esses mesmos do
cumento'.!, e havendo-as julgado boas e exactas, 
o pedir-se-nos ~ os [documentos originaes em 
que elJas se fundárãa é desconfiar do nosso 
juizo ( riBadas), é arguir-nos de má fé, pa
tronato e~ improbidade em nossa adminis
tração. Este conceito dB certo nM merecíamos 
nós ao nobre deputado que fez semelhante 
quesito. Elle devêrá lembrar-se (note-se, 
senhores,~ este:- e1le devêra lembrar-se - } 
que a maioria• da camara actt1al é com-

TOMO Jll 

posta de homens todos probos (sobre o 
nobre deputado podia haver duvida! 
(apoiados ironieoa), e independentes pelos 
seus ha. veres e posição social ; que nem um 
delles entrou em suas funcções senM porque 
a ellas 0:5 chamou o voto livre e e8JJontaneo 
de seus concidadãos... }1 ( o orado1· l~ estas 
palavras com muita paitsa e continúa dizendo): 
A quem <:ouber a carapuça que a tome. (Nume· 
rosas apoiados.) A ca'mura -municipal da côrte 
entrou em suas funcções pelo voto unanime de 
seus concidadao~: qaem na.o entrou para 
aqui assim nllo se rnetta com a carnara muni
cipal. (Nitme1'osos apoiados.) 

O orador continúa. a ler.... <e e a convicção 
de que poderiao prestar-lhes algum serviço, 
como de facto têm prestado, conforme as suas 
forças. >} 

A camara municipal pelo lado da modestia 
tambem não fica atraz de ninguem. (R-isada8 e 
apoiados.) 

«< E esta confiança elles a não têm desmere· 
cido (veremos) até agora por abusos da sua ge
rencia, ou por ca1culos de mesquinho interesse 
que elles desprezão, e de que nao precisão. ,, 

Sr. presidente, eu páro aqui: ea julgaria 
mesmo indecoroso continuar a fazer a leitura 
desta representação ; e eu nno me atreveria a 
trazer ao conhecimento da camara, nem teria 
lido parte della, se para isso nlio fosse forçado 
a dar conhecimento delta á camara dos Srs. de
putados pela emenda que appareceu na mesa : 
isto tanto se prova, que esta representaça.o se 
acha em minha mão desde 6 de Setembro, 
e eu poderia já ter dado conhecimento della 
a esta camara. Eu nl\o o pt·etendia fazer, e 
desejava mesmo que ficasse no silenciü, o que 
se lhe désse o destino que ordínnrinmente se 
dá ás representações tresloucadas, que é fic,ucm 
nas pastas das commissOes, ou debaixo das 
mesas da secretaria da camara. (Apoictdo~. ) 
Mas quando se lrata de expi·imh· um \•o\Ó 
co r.sciencioso ácerca de um objecto que no 
anno passado passou em 3" disr:ussrto, e foi 
sanccionndo na lei, e cuja suppt·essão nestC! 
anno se propôz na segunda discussao que 
cahio, e hoje foi reproduzida i cstn lcnacid..ide, 
esta teima não me obl'iga a vii· dccla1·,u aos 
meus colhigas que se achn.o compll•lamenle 
illudidos, e que é necessario votar de out1·a 
maneira, nllo approvar semelhante supp1·essa.o? 
Que é neccssario que tomemos conhecimento 
das contas daquelle corpo, e que sustentemos a 
nossa dignidade e mantenhamos o nosso di· 
reito? (Numerosos apoia.dos.) 

O SR. NAvARRo: - Apoiado; é preciso 
acabar com este patronato tM escandaloso. 

ALGUNS SRs. · DEPUTADOS : - Patronato de 
quem? 

O Sa. ToRREs : - Peço a palavra. 
()-f 
i)l. 
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SESSÃO EM 19 DE SETEMBRO DE 1839 

O SR. NAVAR~o: - Eu tenho a palavra, 
nao? 

O SF. 1º SEC{:'..ETARIO acena que sim. 
O SR. MoNTEZUMA. : - Eu disse á camara 

que pelo lado da administração ou gerencia 
dos negocios tambem não havia muito a 
louvar á carnara municipal da côrte. 

lh.1 SR. DEFUTAüO pede a palavra. 
O SR. MoNTEZUM.A:- Eu sentirei que estas 

minhas reflexões dêm lugar a uma discussfio 
desagrada vei. 

Desde que a camara municipal da côrte en
cetou a sua gerencia administrativa, ha outra 
questão na mesma camara a respeito da no· 
meaçrw do actual adminfatrador das obras mu
nicipaes. Eu, Sr. pres}dente, nao quero que as 
T"r'\;nhnC" .ovn't'faci,,:~.J•\.ac:,, nt'll1irln,...,:a.n <'.l. nrnnA,• NnLl.h,..r, 
.1,..1...jJ.,.l.J.L.{QY ÇAfJA. \,..C'j;:1VL,j;J PLV"'"'""L.q,V CA J,.J..LVUVL '-J.U.'ÇJJl.~ 

no cancei,to e reputação que merece a admi
nistraç::i.o aetua1 da camata rnunicipal; eu tenho 
por fim tão sómente referir factos occorridos. 

.Nas sessões da camara municipal vereadores 
houve (eu faJlo no plural, se foi um ou mais1 

não sei; na.o quero designar indivíduos), ve
readores houve que julgárao illegal a nomeaçao 
de um administrador para as obras publicas do 
município; vereadores houve que entendêrM 
que a camara podia nomear um adminístradoL· 
para aquellas obras. Decídio-se que se nomeasse, 
e a nomeação cahío em um individuo que se 
acha exercendo actua:lmente o lugar, fulano de 
tal Mello. 

Unr SR. DEPUTA.Do :- Por antonomasia-da 
policia. 

O SR. MoNTEZUMA :-Quaesquer que sejao os 
antecedentes deste cidadão, eu nao procuro 
examinar. 

Continuando elle na administraçri.o das obt'as 
apesar da intelligencia que alguns vereadorns 
dera.o ao art. 47 da lei do 1° de Outubro de 
1828, aqneHes vereadores que entendêrtlü em 
sua consciencia. que a nomeaçao era illegal cuí
dárao de restringir sempre os trabalhos deste 
adrninistrador. Isso é natural: tendo eu muita 
confiança em um administrador, examino pouco 
o seli trabalho ; e se tiver nelle pouca <!.onfiança, 
prestarei a maior attenção ao exame da sua 
ge,encia ; é o que exactamenle aconteceu. Este 
unico motivo fez a scisao dos membros da ca
rnara municipal, que ficárão inimigos uns dos 
outras. (Apoiados.) Os que entendêrão que a 
nomeação era illega\ continuárao a sustentar 
que era iHegal, e entendêrao que portanto era 
preciso pôr pêas a este administrador. Moveu-se 
a questao se o administrador devia prestar 
fiança. Os vereadot·es que entendêrao que a 
nomeação era illegal, forão de opiniãú que um 
adminiitrador, por cujas mãos passavã.o ta.o 
consideraveis fundos, devia prestar fiança. Nao 
quero entrar nesta questão ; mas me parece que 
ella nao era indigna da camara municjpal, e 

que pelo contrario era muito propria da admi
nistraçM das rendas municipaes. Longa dís
cussao ~ouve sobre este objecto, e por fim se 
determinou que o administrador prestasse fiança. 
Na sessão seguinte se tratou sobre o quantita· 
... T n n ~· , _ ., <»> uvo na nança .. us que unnao queriao que eue 
não presfas!?e fiança queriD.o a approvação das 
contas deste administrador anleí; de prestat· 
fiança; os: outros di'l.ião :-Gomo havemos de 
apptovar ou rejeitar as contas, sem que o admi
nistrador primeiramenle preste fiança? Suppo-
n h"'''"'"" C<l11" ho:, <>lf'C>nt'<> • h..:, no C,c.l' ~Onr\;.:, rt,1<> 
.........._.~ .. -l.Jl'-11.J '"f._...._,. .i;..,1.u, ..,,,-4\..<U.1.,l'V'-', J..&.UI, "-"liV t,:JI..,&, \,A,l.,,:t-'Ul..,;;J '-t'L4.1-., 

se tiver conhecido o alcance que elle prnstará 
fiança? Eutão só tem lugar o µagamento.
Sobt·e isto houve uma quesUlo muito prolon
gada, e o resultado foi determinar-se que pres
tasse fiança. Mas depois mudou-se inteiramente 
esta deliberaçãoi detenninando-se em uma das 
seguintes sessões que não prestasse fiança ; e 
assím está o administrador ~ervin<lo. Ora, como 
na camara houvesse quem se oppuzesse a esta 
nomeaçi!.o, o que se fez? Deu-se ao adminis
trador carta branca para fazer as obras que 
quizesse sem serem resolvidas em camara. 

Ora, Sr. presidente, que de descaminhos, 
que de desordens e confusa.o nllo deve ter lugar 
nas contas de um administrador de obras cujos 
trabalhos nM stlo prímeiramente votados em 
camam ? Não é isto uma positiva e expressa 
víolaçM da lei que serve de regimento ás 
camaras municipaes ? Para provar que com 
etfeito a camara municipal soffria isto, e que o 
seu presidente dava só e H\o sómente as ordens 
para se fazerem os trabalhos do municipio, sem 
previa resoluç&o da camara municipal, offereço 
á camara. o seguinte documento (La uuia relaçã.o 
de muitas ob1·as que .se têtn feito, desde ~Março 
de 1837 até Setembro de 1838, debaixo da 
administmção de Joaqiiirn José de Mello.) 
Todas estas obras, que :nao slW poucas, forM 
feitas pelo administrador1 sem previa deliberaç·ão 
da camara ; aqui estn.o as <lutas. (L8-as.) Ora, 
quando pudesse havet· duvida sobrn isto, que 
nao pó<lc haver, aqui está um onicio do mesmo 
administrador, dirigindo-se á camarn municipal, 
pedindo que se lhe upprovem as contu.s das 
obras feitas por t:lle sem resolução da camara ; 
a camara approV'Oll esw.s conlas, e, por con• 
sequencia, obt·as feitas sem resolução ~ua, Diz 
o administl'lldor em seu 9fíicio que dii•igio á 
camara municipal em 19 de Julho de ·1839: 

" Tendo eu por va1·ias vezes otliciado sobre 
algumas obras, e tendo recebido sobre ellas 
resoluções que certamente por minha mera 
desconfiança não satisfazem ás exigencias das 
mesmas obras, porquanto os seus andamentos 
díversificão na sua faetura, e mesmo por eu 
querer melhor autorisação para o meu deBca.nço 
e deseargq de minhas obrigações, rogo a VV. SS. 
se dignem approvar o muro de pedra e concerto 
da estrada do Cosme Velho, a ohra do desmo
ronamento do morro do Nheco, no alto da rua 
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do Sacco do Alferes, ás ruas adjacentes ao 
campo de S. Christova.o, etc., etc. )> 

A P.::im:i.r:i.; Pm <:P<.:<.:i'lo rlP ÇJ rlP Agosfn nltimo, 

approvou as contas destas obras, feitns sem 
resolução sua, como se vê da certidão que aqui 
está extmhida do livro das actas da camara 
municipal, assignada pelo secretario da mesma 
camara Luiz Joaquim de Gouvêa. 

Diz esta acta : 
<( Depois de a1g.umas observações, forão, 

contra o voto do Sr. vereador Menezes, appra
vadas as obras mencionadas no dito officio, por 
terem sido determinadas e feitas com sciencia 
do Sr. presidente e vereadores. O Sr. Menezes 
declarou que votava contra as ditas obras, 

- - - _., - .. 1 . , •• - -- - ~ 1 • - • • , ........ apezar ae se ter ano que navm sciencrn ao ;::,r. 
presidente e dos Srs. vereadores, por ser talvez 
sciencia particular, e não delibemções tmnadas 
pela wmara. >; 

Ora, esta declaraçl'!.O consolidou para sempre 
a divisão entre os demais vereadores e este 
vereador, e o resultado foi ser expulso da 
camara este vereado!' ( o Sr. Menezes) no dia 
23 do mez proximo passado! 1 ! Note-se mais 
que, quanto á regularidade das contas do admi
nistrador, tenho aqui um officio do contador 
que fornece alguns esclarecimentos. 

Sr. presidente, eu nãO posso trnzer ao conhe
cimento da camara todos os pareceres dados 
pelo contador; por isso só trouxe um, e vem a 
ser o seguinte, que é de 27 de Maio de 1839: 

cc Tenho a honra de apresentar á illush·issima 
camara as contas entregues por Joaquim .José 
de Mello, relativas á despeza por elle feita com 
as obras a seu cargo, desde Janeiro até Dezembro 
de 1838, importando em 66:88;3$260 (conforme 
os documentos por elle dados): cumprindo 
dizer que, de Janeiro ati'.! 30 de Setembro, dia 
em que finalisou o anno municipal, se despen
deu 47:247$530, e em Outubro, Novembro e 
Dezembro, mezes pel'tencenles ao corrente, 
19:635$730, e por isso que aqui vai junta por 
copia a infoz·maçào que dei em 16 de Novemhro 
ultimo a respeito daquellas primeiras contas, 
deixo, quanto a ellas, á considernçno da illus
tl'issima cu1nr11·n as rdlexões alli feitas, e tratarei 
unicamente dns de Outubro e Dezcmb1·0, nas 
quaes encontro as duvidas que passo a expô1·1 

por ser a isso obrigado em vil'tude da re
solução de 25 de Outubro de 1833. No mez 
de Outubro, vejo que na feria da ob1·a da 
valia da rua de S. Diogo venceu 26 dias 
de jornal, vencendo o official e o servente 
que mais se occuparãO só 25 dias : que na 
féria do armazem das obras, achão-se dous 
fieis com vencimento em todos os dias que 
teve o mez, acontecendo o mesmo aos apon
tadores da ponte de Merity e atterro da Praia 
Grande de Bemfica, para o , qne · me não 
consta exista resoluçn.o alguma. Assim mais 
vejo na féria da obra da valia e atterro da 
estrada do Engenho Velho (obr~s inteira~ente 

diversas, mas que o administrador engloba) 
vencer o apontador 25 dias e meio de jornal, 
quando os demais empregados vencerão 25 dias 
unicamente. » E assim por diante. 

Escuso occupar a attenção da camara dos 
Srs. denutados com a mrnlidade rli=> r.onfo.<:: 
taes, em que se apresentão mai; dia~ ci;-i;;= 
bal~o do qúe os dias uteis do rnez. Nas pri
meiras contas, que erao os documentos que 
meu amigo tinh-a pedido, apparecem recibos 
assignados pelo mesmo indivíduo, com diffe
rentes letras: por isso é que elle tal vez exigi o 
que acamara enviasse os mesmos d,ocumentos 
para se poder verificar se na realidade isto 
era exacto. 

Tendo pois justificaào a opinião que emitti, 
de que, pelo que diz respeito á gerencia da 
camara municipal, na.o se póde fazer eiogio, 
mas que pelo contrario muitã cousa ha a 
censurar, e que é muito digno de censura 
o patronato,· sem duvida escandaloso, dado 
a esse administrador das obras: creio ter 
juslificado tambem a minha opin,ião votando 
contra a emenda de suppressào, Ha de haver 
occasião em que a camara tome conhecimento 
da escandalosa expulsl\o do Sr. Luiz de 
Menezes Vasconcellos de Drummond da carnara 
m unicipaJ. O a1-t. 32 da lei do 1" de Ou
tubro de 1828 não foi cumprido de fórma 
alguma; foi uma verdadeira violação dos 
direitos dos vereadores. Mas não occuparei 
agora a camara dos Srs. deputados com este 
objecto : eu me reservo para outra occasil:!.o. 

Estas contas mesmo, Sr. presidente, tão 
escandalosas como acabei de mostrar, farão 
approvadas por tres vereadores membros de 
uma cornmissao, que de tal maneira queriao 
patrocinar o administi·ador, que pretcndêrão 
neste parecer acabar inteiramente com a fis. 
calisaçao que a camara deve exercer sobre as 
despezus municipaes. O parecer é o seguinte: 
« A commissa.o encarrega.da de examinar as 
contns do administrador das obras, Joaquim 
José de Mello, de Janefro a Dezembro de 1838, 
as achou exactns, salvas as pequenas diffe-
1·enças na parte arithmetiCQ já notadas pelo 
contador, e verificadas pelo rn-esmo na conta 
corrente annexa. Igualmente a commissJg, 
combinando os documentos com as contas, 
achou qne tudo confere e se acha legal, Quanto, 
porém, ás duvidas que offerece o contador em 
seu officio de 27 de Maio do corrente anno, 
julgou de mister mandar ouvir o administrador 
afim de responder a taes quesitos ; em resposta 
offereceu o officio incluso, expendend.o razaes 
com as quaes a commissão se conforma. 
Por esta oecasião lembra a commissiio qua 
seria conveniente, por obviar traóalhos, que 
todas as despezas de compra de materiaes e 
férias, depois da ai,thentieadas pelo admi
nistrador e examinadas pelo contador, fique 
o pagamanto a cargo do thesoúreiro da ca-
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mara. " Fique o pagamento ~ ca!go ?.º t~e
someiro da camara~ sem mais J1sca! tsaçao, 
sem maís exame em camara, sem m?1s reso
lução tomada por ella ! f ! Felizmente a isto 

" ...J'-. ..... 1\tr ............... ~.,.._,.... ,-....,._,.......,.,..._ _1-,._,.,.._1,."\-1,-r,,_ oppoz-~e o vereauu1, 1ni::11c;;i::;~, i.;uuw au,,v,u <a· 

mente contrario ás obrigações da camara, e 
os outros vereadores se virão na nec~ssidad_e 
de seguir o seu votot 1nas ne1n por isso det
xárão de conservar-lhe odio e rancor, para 
em tempo opportuno o expellirem, como fi~~riior 
com gra,nde descredito da camara mumc1pal, 
e grave offensa do Sr. vereador Menezes. 

Nada mais me resta a dizer senão que a 
n""nn~l"'~ nYn n-Pinflinin hn1'1r1f'H''Ae~ can1ara sanC\.,lv.u.u.J.1..-lo 1.,1.l...LJ. t'LA-'-.J.-....,,LYJ.'-,1 L ... VL .... UL'IJ~V 

s~ nas actuaes circumstancias approvar a 
emenda de suppressao (num,e1·osos apoiados); 
appello para a ~ignidade dos meus. collegas; 
embora se supprana em outra occas1ão 1 mas 
nunca presentemente.(Numerosos apoia~os.) 

Ernquanto ás outras emendas, cre10 que 
declarando á camara que me sujeitarei ao voto 
que parecer mais patrocinado, tenho . term~
nado o meu discurso, porque n~o dese10 mais 
cansar a camara. 

Dada a hora, fica a discussão adiada. 

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
mesma, principiando pela eleição de- dous 
membros para a commissao de marinha e 
guerra ; e levanta a sessão depois das 2 horas. 

Sesl!São etn ~O de Setembro 

PRESIDE:NCIA. DO SR, ARAUJO VJANNA 

SuMMARro. - Expediente.- Ordem do dia.
Com,panMa doa paquetes de vapor ; votação.
Orçamento. 

Depois das 10 horas da manha faz-se a cha
mada, e Jogo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessao, ]é.se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Faltno com causa os Srs. Andréa, Cajueiro, 
,José Gonçalves Martins, Luiz. Carlos, Cintra, 
Gomes Ribeiro, Bustamante, Alcibiades, Mi
mnda Ribeiro, Assis Mascarenhas, Pinto Ri
beiro, Alves Machado e Ferreiro de Castro ; e 
sem elJa os Sra. Rego Barros, Alencar e Tosta. 

O Sn. 111 SECRETARIO declara que não ha expe
diente, e que vai officiar ao governo para se 
saber o dia e hora em que o regente, em nome 
do imperader, deve receber a deputação desta 
camara que tem de lhe apresentar as duas leis 
sobre a fixação das Corças de terra e forças de 
mar. 

Lê-se e approva-se a redacção da resolução 
que concede á irmandade do Santissimo Sac~a
mento da antiga Sé desta côrte duas loterias por 
anno, por espaço de 6 annos. 

Lê-se a redac9a.o da resolução que conceq.e 

uma loteria) que correrá nesta côrte, á santa 
casa de catidade de S. João d'El-Rei. 

O Sr. Henriques da Rezenc1e observa que 
a concess[o desta loteria passou como emenda 
á resolução que concede loterias á frmandade 
do Sacramento, e por conseguinte entende que 
deve formar um artigQ da mesma resoluç:to, e 
se não devia fazer ta1 separação como se fez. 

O illustre deputado manda á mesa o seguinte: 
1< Tendo a camara votado nessa:,; loterias 

,l • • • • como emenuas á primeira, requeiro que assim 
se redija, Juntando-se esses artigos á resolução 
que foi para o senado.- Rezende. ,1 

li'' <>l"'lnÍ,:,rlr, nr>t-hm t'a1aif-:1rlf\ 0."n~Ínn-. ~ Ai,;;. 
~ 1-A,tJ .................. v, ,ttV.l.V.&,,L'- .LVJ'-'L\,V\'-"V• ..... v.J...i'-J"-11.AQ. u U.l.;;;J 

cussão sobre a redacção. 
O Sr. Nunes Machado pergunta se está na 

faculdade da comrnissã.u de redacção alterar o 
que se "Venceu nesta casa : se está na faculdade 
da commissão fazer uma lei diversa, separando 
os objectos que devi110 fazer parte de uma só 
lei, segundo se venceu. 

O SR. PRESIDENTE observa ao Sr. deputa.do 
que a eommissão podia redigir o projecio como 
entendesse melhor, e a camara resolver como 
julgasse justo, 

O Sr. Montezuma, declara que tem oireito a 
reclamar a votaçrw da camara, porque julga que 
ella não fôra bem entendida : · uo menos elle 
deputado se ach.t1va na casa e a não entendeu, 
assim como aconteceu a muitos dos seus col
legas. Pondera os inconvenientes que se podem 
seguir da commissão separar os objectos que 
devem ir incluidos em uma só lei : e é de pa
recer que se não devia fazer a a1temça.o que se 
fez. 

O Sr, Marinho aao julga que a commissn.o 
de redacçao tenha maior poder do que tem esta 
camara ; e entende que n~o póde alterar o 
vencido corno fica alterado, separando-se o que 
junto se Jrnvia decídido. 

O Sn. PRES1DEN1'E observa que a commissão de 
redacçào redigio como entendeu, e que acamara 
póde approvar ou rejeitar, segundo lhe parecer. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda de 
redacça.o do Sr. Montezuma : 

« Art. 1.° Ficao concedidas á irmandade do 
SS. Sacramento da antiga Sé desta cidude duas 
loterias annuaes de 120 contos de réis, por 
espaço de 6 annos, para continuação e conclu· 
são da obra da igreja matriz. 

<< Art. 2.° Ficao outrosim concedidas uma 
loteria á santa casa de caridade da cidade de S. 
João d'EI-Reí, que correrá nesta côrte; outra 
para a reedificação da igreja matriz da freguezia 
da ilha do Governador ; duas para a da fregue
zia de inhaúma ; e quatro para a conclusão da 
de S. J ollo Baptista da. Lagôa de Rodrigo de · 
Freitas. 

" Art. 3.° Ficão derogadas as disposições em 
contrario! · 
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cc Paço da camara dos deputados, em 19 de 

Setembro de 1839. -Jfontezuma. " 
O Sr. Carneiro Leão diz que sempre foi 

direito reconhecido na commíssão de redacção 
separar ou reunir os obiectos conforme entende 
mais conveniente ; mas veste direito não tira o da 
camara _de approvar ou reprovar essa separação 
ou reumão : no caso de que se trata não approva 
a separação da commissào, por que as materias 
são identicas, e por isso a camara quiz ligar 
umas loterias ás outras; talvez mesmo alguns 
senhores votassem por concessão de loterias a 
algumas matrizes por quererem que passç1sse a 
mesma concessão para outras, 

Depois de algumas breves. reflexões dos 
Srs. Re~ende e C~stro e Silva, que mostrão que 
a conumssão não mnovou separando para maior 
clareza as diversas disposições offerecidas como 
emendas, por ser esta a pratica, dá-se a materia 
por discutida e é apoiada a redacça.o offerecida 
pelo Sr. Montezuma. 

O Sr. :Rezende (pela ordem) diz que na 
sessão antecedente votou-se que se nomeassem 
mais dous membros para a commissão que tem 
de rever a ordenança militar ; e porque está 
findand? a sessão, e cump~e aproveitar o tempo, 
requer acamara que consm!a que seja o Sr. pre
sidente autorisado para nomear esses dous 
membros. 

O Sr, liontezuma julga que o que quer o 
nobre deputado está prevenido no regimento, 
porque-por elle é o Sr. presidente quem nomêa 
os membros que fü.ltãc nas com missões ; e ainda 

- que agora não ha verdadeira falta, todavia na.o 
ha tambern uma nomeação nova, ha apenas um 
accrescimo de membros. 

O SR. PRESIDENTE: -Se fosse preenchimento 
de commissão, entendia eu o regimento como o 
Sr. deputado; mas nao sendo, só por votação da 
camara poderei fazer esta nomeação. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Rezende, 
é approvado. 

O SR, PRESIDENTE nomê;\ para. a deputação 
que tem de npt·esentar no Exm. regente os auto
graphos das leis âe fixaçao de iorça de mar ·e 
terra os Srs. Vaz Viefra, Coelho Bastos e Casado. 

PRIMEIRA PAR'fE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da resolução sobre 
paq_uetes de_ vapor, com as emendas apoiadas, e 
mais a seguinte do Sr. Montezuma: 

,, A tripolação dos paquetes seja. na fórma das 
embarcações nacionaes. » · 

O Sr. Ferreira. Penna :-Parecia-me que de
pois da longa discussão que tem tido esta ma
teria, não seria necessario que a commissao 
sustentasse ainda o novo projecfo que offereceu, 
não sendo elle outra cousa mais que a expressno 
das diversas opiniões emittidas na casa, e con-

signadas nas emendas que for11o suhmettidas 
ao seu exame. Logo, porém, que um nobre de. 
putado pela Bahia (o Sr. Monteiuma) combateu 
o projecto, não entrando verdadeiramente no 
fundo da quest:io, mas limitando-se a qualificar 
de extravagancias o mesmo projecto e emendas, 
o que tudo em sua opinião deve ser rejeitado 
para approvar-se sómente a emenda substitu
ti~a que. offereceu_, e qu~ aliás me parece illusoria 
e rns1gnificante, Julguei conveniente fazer ama 
nova exposição da materia, para o que peço a 
atten?ãO da camara. 

Quando a companhia declarou qne não podia 
continuar a cumpt'Ír o contracto primitivo, 
porque soffria consideravel prejuízo, o governo, 
depois de todos os exames e averiguações que 
julgou convenientes, não só lhe concedeu novos 
favores, conforme o decreto de 12 de Agosto, 
que nos foi remettido, mas ainda autorisou 1 ou 
exigio a continuação das viagens dos paquetes, 
na esperança de ser approvado pela assembléa o 
accrescimo da despeza. 

A com missão de industria, commercio e artes, 
poucas alterações fez no novo contracto, porque 
em verdade estava persuadida de que o governo 
( sem duvida mais habilitado para conhecer 
destas materias) o tinha feito pela maneira mais 
conveniente ao paiz, concedendo sómente os fa. 
vores indispensaveis ao andamento da empreza. 

A discussa.o porém mostrou que a maioria da 
camara não estava disposta a annuir a todas as 
condiçõe!l do novo contracto; e a com missão, que 
nunca teve outra cousa em vista senão a maior 
util_idade do serviço publico, encarregou-se de 
mmto boa vontade de organisar este projecto 
que se acha em discussão como substitutivo do 
primeiro. Agora farei conhecer á camara que 
elle comprehende da maneira que é possivel as 
~mendas que aq':1i se offerecêrao, e que está por 
isso no caso de merecer o assenso da maioria. 
· O orador passa a lêr cada uma das emendas, 

mostrando que quasi todas as suas disposiçoes 
forão incluidas no projecto, e prosegue dizendo : 

Indicou tambem um nobre deputado da Bahia 
(o SL·. Günçalves Martins), que todo o carvãO de 
pedra importado no paiz fosse isento de direitos: 
mas a commissão não adoptou esta emenda: 
primeiro, porque pareceu-lhe que na.o era esta 
lei propria para uma tal disposição ; segundo, 
por entender que, sendo mui criticas as actuaes 
circumstancias do thesouro, não convinha dar 
um córte em nossas rendas, que não pôde 
montar a mui pequena quantia. Se, nllo obstante 
estas considerações, entende a camara que uma 
tal isenção f admissivel, a commissa.o, longe 
de oppôr-se, votará para que se reduza a 10:000$ 
(como iudic~ em um dos artigos do projecto) a 
consignação que o thesouro presta á companhia 
dos paquetes. Assim. conhecerá o nobre depu· 
lado que a commissno nno tem empenho senno 
em que passem medidas razoa veis, e ~u me Jj • 
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songeio desde já com a certeza de que o seu 
voto ha de ser favoravel ao projeato. 

Outl'a emenda do nobre deputado por S. 
Paulo (o Sr. Andrada Machado) tem por fim 
negará companhia o pagamento d~s viagens 
feitas depois do novo contracte ; mas o nosso 
honrado coJlega ha de permittir que eu lhe 
diga que isto se não deve fazer de maneira al
guma, pelas razoes que passo a expôr de novo. 

A 'companhia era obrigada a duas viagens 
por mez recebendo 8:000$, mas fez sómtlnte 
duas, e declarou ao governo que nao podia con
tinuar sem que se reformasse o contracto. O 
governo reduzia o numero das viagens a uma 
por mez, levou a consignação a 14:000$, e au• 
torisou a companhia a continuar no serviço até 
serem approvadas as novas condições pela as
sembléa : a commissão porém propõe que as 
viagens feitas alé a uata da lei que ora dh;cu· 
timos, a contar da 34 em diante, sejão pagas a 
8:000$ cada uma, que vem a ser a importancia 
da consignação mensal estipulada no contracto 
primitivo. 

Se poís, a companhia, annuindo ás exigencias 
do governo, · e confiando na sua promessa, 
continuou a empregar os seus paquetes no 
serviço publico, como poderemos nós sem 
d~sar negar-lhe o pagamento correspondente? 

Diga-se embora que o ministro excedeu 
suas altribuições quando fez essa promessa; 
seja elle accusado~ . se o caso o exige ; mas 
nã.o se deixe de p2gar á companhia o se1·
viço que prestou, ainda que se reduza á 
quantia que a commissão propõe como l'a
zoavel. 

O orador passa a respondei· ao discurso do 
Sr. Montezuma, proferido na sessão antece
dente, fazendo ver \1ue os barcos da com· 
panhia não fazem viagens tão demor,aclas como 
se disse, e que os favores que se lhe con
cederem não offentlem os direitos da ·outra 
companhia da Bahia, que nenhum contracto 
fez com o governo, e continua dizendo : 
Entende o nobre deputado que a simples 
isenção dos direitos do carvão é sufficiente 
auxilio para a companhia dos paquetes, . ~ 
exige que a commissão prove o contrario. Bem 
extraordinaria me parece uma tal exigencia 1 
Não salle o nobre deputado, n~o sabe a 
.camara que a commissão, · além de apresentar 
um reh1.torio muito c.:ircumstanciado, tem cons
tantemente provado seus calcu)os com o 
parecer de outras pessoas conhecedoras da 
materia, com facturas, contas correntes, e 
outros documentos de incontestavel exactidão? 
Como, pois~ exige ainda o nobre deputado 
demonstrações, se a commissão as tem apre
sentado e faz quanto póde para que 'eJlas 
sejão bem a vaHadas pelá camara P 

O nobre deputado que impugna o pro· 
jecto é quem tem obrigação de destruir de 
uma man~ira satisfactoria as bases em que 

I 

elle se funda, e não dizendo sómente que 
tal ou tal disposição é uma extravagancia, o 
que é certamente mui facil: se o qufaer fazer, 
eu· me!imo lhe fornecerei todos os documentos 
que têm sido examinados pela commissa.o : 
aqui os apresento ; reveja.os o nobre depu· 
lado, e muito estimarei que nos aponte os 
erros em que laboramos, ou que finalmente 
se convença de que neste trabalho não somos 
guiados por quaesquer considerações particu~ 
lares, mas sim e unicamente pela boa fé, 
por sinceros desejos de ver prosperar a em
preza dos paquetes pela maneira a mais con
veniente ·ao pair.. 

A camara resolverá em sua sabedoria o 
que fôr mais justo, e eu só peço a brevi
dade da decisão, porque é manifesta a urgencia 
deste negocio. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Gon
çalves Martins: 

cc A consignaça.o por viagem seja reduzida . 
a 10 contos de réis. O carvão fique isento 
de direitos para todos ·os barcos de vapor de 
cabotagem. » 

Mu1Tos SENHORES :-Votos, votos. 
Cedem da palavra para se votar os Srs. Re

zende, Carnefro da Cunha e Montezuma. 
Procede-se á votação. São approvados os 

seguintes arti~os da commissll.o: 
cc Art. l.º O governo fica autorisado a al

terar o contracto celebrado a 81 de Março 
de 1887 com a companhia hrazileiro. dos pa
quetes de vapors admittindo-se as seguintes 
condições: 

{C A companhia fica obrigada a fazei· sahir 
um paquete de 20 em 20 dias. Para co
meçar a ter inteiro vigor o cumprimento desta 
condição, marcará o governo um prazo ra
:i.oavel, continuando entretanto as viagens como 
actua]mente se fazem. . . 

cc As viagens feitas até a data desta lei 
a contar da terceira em diante, serão paga~ 
a oito contos de réis cada uma. 

« Os paquetes tocaráõ tarobem no porto da 
P~rahyba do Norte, além dos designados no 
contracto ; poderá o governo permittir que 
toquem em qualquer outro intermedio que a 
companhia requerer. 

cr A companhia fica obrigada a fazer trans
portar gratuitamente até quatro passageiros do 
estado, quando aconteça não ter havido taes 
passageiros em duas viagens successivas, bem 
como qualquer somma de dinheiro que o go
verno houver de remetler de urnas para outras 
provincias. . 

« A con!:lignação por viagem redonda será de 
dez contos de réis. 

{C O governo mandará examinar as contas · 
da companhia de õ em 5 annos. 

« Art. 2." Subsistem em pleno vigor as 
multas e mais comlições estipuladas no contracto 
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que não sã.o . modificadas ou alteradas pela 
presente lei. » . 

São taro bem approvadas as seguintes emendas: 
Do Sr. Torreão : « Os paquetes locaráõ 

tamhem no porto do Rio Grande do Norte. » 
Do Sr. Montezuma : « Fica isento do direito 

de importação o carvão de pedra.» 
Do meim\) senhor : « A tripolação dos pa

quetes ·seja da mesma fórma das tripolações 
das embarcações nacionaes. )> 

As mais emendas são julgadas prejudicadas 
ou comprehendidas na volaçào. 

A resolução assim emendada é remettida á 
commissão de redacção. 

O Sr. Anàrada :M'aohado (pela ordem) l'equer 
que a commíssão de c:onstituiçao dê o seu pa
recer sobre a representação da camara mu
nicipal da villa de Alcantara. Nota que a 
commissão, depois de bastante tem po1 recorreu. 
á. evasiva de pedir que se remettesse essa 
representação á commissào de assembléas 
provinciaes : a elle, orador, parece muito feio 
que se trate com menospreço a um dos direito~ 
mais importantes do cidad110, qu€ll o de re
presentar. 

O Sr. :Sa.rreto Pedroso observa que já por 
o~tra occasiao disse que a commissàO de consti
tmçã~ tinha el:aminado esses papeis, e julgára 
necessarío remettel-os á commissão de as
sembléas provinciaes ·; a essa comrnissão pois 
deve o nobr~ deputado fazer o seu requerimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a terceira discussão da lei do 
orçamento com as emendas apoiadas, e mais 
_!1S seguintes, que lambem o são : 

Do Sr. Montezuma :- « Na emenda da do
tação de S. M. Imp.erial - diga-se dei>de já. )> 

Do Sr. Rezende: - ;, A reforma de empre
gados das .secretarias de estado antes da auto
risação concedida ao governo pefo lei aio Ol'Ça
mento de 1838s nn.o produzirá o sou effei\o sem 
a approvação da assetnbléa ger.il. » 

Do St·. Nunes Machádo: -- cc A congt·ua do 
thesoureiro das alfaias da cape1la imperial sel'á 
elevada a 600$, e a do seu ajudante a 450$1 e 
a 400$, a dos thesoul'eiros da sacl'istia, e dos 
confessores da_mesma capella. » 

O Sr. Oa.rneiro Leio : - Eu tenho precisão 
da attençllo da camara ·para lll.1l objecto sobre 
que se tem fallado. Hontem a materia de uma 
.emenda offerecida?por alguns Srs. deputados 
do Rio de Janeiro foi combatida. por um illustre 
deputada pela Bahia. com tal habilidade, que, 
para de alguma maneira attenuar as impressões 
que o discurso do nobre deputado causou, devo 
solicitar toda a attençã.o da ca.mara.. E.1 tal a 
força que um bom discurso, que a inflexão de 
uma voi appropriada podem dar ás materias, 
que estas parecem inteiramente dilterentes do 

que realmente são. Não tenho a habilidade do 
nobre deputado para tomar os diversos tons 
que queira emprestar a qualquer discurso ou 
escripto ; quem o ouvisse poderia julgar que o 
oficio que elle leu era urn insulto, uma grave 
injuria á camara a quem se dirigia : eu mesmo, 

. que estava resolvido a votar pela emenda dos 
Srs. deputados do Rio de Janeiro, recebi uma 
impressão tal, que, possuído de algum despeito, 
estive · inclinado a votar contra essa emenda ; 
mas quando, passadas as primeiras impressões, 
11 o ofiicio da camara, a-.;bei que de nenhuma 
sorte esse ofücio devêt·a causar as impressões 
que a sua leitura pelo nobre deputado me 
causára : vi entrto quanto é difücil votar-se com 
imparcialldade sobre qualquer objecto depois 
que mn orador habil coinmunica ao seu au~ 
ditorio os sentimentos que lhe agradão ; e é 
esta imparcialidade que eu sol:cito da camara. 

Sr. ptesidente, trata-se de saber se a camara 
muniGipal do Rio de Janeiro deve apresentar 
o seu otçamcnto para ser approvado : se n9.o 
póde eUa fazer obra alguma que não seja pre
vista 110 orçamento. Quando a constituição au
torisou os municipios para fazer posturas ; 
quando os conselhos provinciaes, e depois as 
assemb]éas, pâssárào a tomar contas ás ca
maras e a fazer os orçimentos de suas des
pezas, foi porque havia nas prnvincias, foi por
que havia me~mo nos municipios alguma cousa 
de interesse peculiar de que o yoder '6eral nu.o 
devêra ser chamado a-conhecer; entretanto o 
municipio da côrte ficou privado desse bene
ficio ; não tenho de me arguir disto, porque 
votei que ella estivesse sujeita á jurisdicça.o da. 
assembléa provincial. Hoje queremos que a 
camara municipal apresente o Ol'çamento de 
todas as suas despezas : mas para que ? Será 
por ventura para. que e.ss,; orçamento se faça 
melhor? Nem· sempre acontece isto ; tal vez se 
houvesse no estado um corpo que fosse su
perior ao corpo legislativo, aclrnsse elle sempre 
que col'l'igir naquillo que fosse fefüu:u. nos~a. 
E' necessnl'ío que a cnmara se rcco,·de un1 
pouco da mm·cha dos sous h·nbttlhos, vejn o 
que tem feito, julgue 1-c por vontum o muni• 
cipiCJ <lo Rio lk fandrn <:;eró. me\hor \\1hni• 
nistmdo hnveudo umis esm l'onnalid1\llc pum u 
feitura de was obras : u cnmarLl devo lembrur• 
se que nós estamos ja em mais de mci.:tdos do 
Setembro, e ainda nlio temos concll\ido o or
çamento da receita e despeza geral ; deve 
lembrar-se que ainda se não tomárno contas á 
administração geral ; deve lembrar•se que 
tendo a munieipa!idade do Rio de Janeiro en
viado consfantemente suas contas de receita 
e despeza ao corpo legislativo, ainda uma só 
conta não foi tomada ; e isto é muito mais es
sencial que o et·çamento, que não é s~nã.o uin 
calculo provavel de despeza, calculo que muitas 
vezes fallla,. que muitas vezes se nãO verifica ; 
como pois a assembléa geral, que nao tem 
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··preenchido um objecto mais importante, qual o 
da tomada de contas1 quer descer a estas miu
dezas1 quer fazer o orçamento da municipa
lidade? Eu peçq ao Sr. deputado que consulte 
a si mesmo, diga se está em estado de poder 
apreciar todas as necessidad·es do município e 
seus recursos, para poder determinar o ·que é 
conveniente. 

N,uma villa qualquer do imperio, n'uma ci
dade pequena, poder-se-ha fazer o orçamento 
da despeza, poder-se-ba dizer que na.o se faça 
despeza que nã.o esteja prevista no orçamento ; 
n'uma cidade pequena, n'uma villa, faz-se uma 
calçada que dura 12 e mais annos; mas n'uma 
cidade como esta, que pela immensidade de 
suas com municações, onde, por exemplo, a rua 
do Cano, que foi calçad~ de novo não ha ainda 
6 mezes, principia já a arruinar-se e a precisar 
de reparos, quererá a camara que a municipa
lidade, embaraçada pelo orçamento, não possa 
acudir as obras desta natureza 9 Senhores, é 
impossivel que, com a communicaçllo immensa 
que tem este m unicipio, se possa prever todas 
as despezas, se possa mesmo calcular ; seria 
defeituoso todo o nosso systema dos calculas, 
e o que aconteceria seria que despezas as mais 
necessarias do município, como uma calçada, 
nào se farino por nno terem sido previstas na 
lei. 

Muito mais conveniente me parecia que os 
orçamentos feitos pela camara municipal re
cebessem approvaçã.o do governo, porque então 
estes orçamentos podião ser modificados, se
gundo a diversidade de circumstancias; e isto 
me parecia muito mais conforme aos interesses 
do município. 

Na.o temos um meio muito completo de fis
calisar o bom emprego das rendas muni
cipaes ; é a tomada de contas, é esta impor
tantíssima faculdadé que a camara ainda não 
exerceu ; é para ahi que chamo a atlenção da 
camara, e na.o para os orçamentos, com os 
quaes não vai sena.o embaraçar a camara mu
nicipal nas obras nece8sarias ao seu município : 
obras ha que a mesma camara municipal não 
póde prever, como a reedificação de uma ponte 
que se arruinou, o concerto de urna estrada, etc. : 
n'uma grande capital, onde, apezar de toda a 
renda municipal, é ella sempre inferior á neces
sidade das obras ... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - E' por ser 
muito roubada. 

O SR, CARNEIRO LEáo: - Nao attribuo eu 
isso ... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Attribuo eu : 
calçadas de 16 contos passarem a 45 .•. 

O SR. CARNEIRO LElo : - Mas pergunto ao 
nobre deputado : - As despezas domesticas, 
que serião de uma quantidade dada ba tres 
annos, não crescerão, não triplicarllo ? •.• 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Mas o augmentõ 
que notei foi de pouco tempo. . 

O Sa. CARNEIRO LEÃo : - Os vereadores da 
camara municipal são de probidade tão conhe
cida, que se póde dizer affoutamente que a sua 
administração tem sido proba ... 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Não digo que 
elles roubem ; só julgo má a administração. 

O SR. CARNEJRO LEXo : - Mas, senhores, 
como se podem tirar todas estas cousas ? Uma 
das rendas da camara _ municipal provém das 
condemnações feitas pelos fiscaes : a camara 
sabe das difficuldades de verificar-se taes con
demnações ; e não é só no Rio de Janeiro que 
os fiscaes não cobra.o as rendas todas ; ex
aminem-se os outros municipios, e se verá que 
o defeito é geral ; elJe em· grande parle vem da 
instituição dos fiscaes : antigamente o almotacé 
passava pela rua, achava objecto de condem
nação, pedia logo os 4$000, e não sahia dalli 
sem o dinheiro ou o homem para a cadêa. 
Agora é'preciso que o fiscal passe pela ru~, traga 
duas testemunhas, mande fazer o auto ; este 
auto vai ao procurador1 o procurador ha de 
requerer perante o juiz de paz; ahi vem toda a 
chicana ; vel'ifica-se a condemnaçãO, depois 
ainda ahi vem o direito de requerer revista: vai a 
uma relação qualquer, e isto por uma condem
nação de 4, 6, 8 on 10$000 !..... Senhores, 
talvez a càmara julgue que tem onerado 
pouco a camara municipal no Rio de Ja
neiro ; quizera que a camara examinasse só 
a despeia que se tem feito com custas de 
processos ; a disposição que manda pagar 
pelas camaras muuicipaes as custas dos 
absolvidos lem feito de algum modo a 
ruina da camara municipal do Rio de Janeiro, 
sendo frequente a absolviça.o, ainda mesmo 
de réos que parece terem toda a probabildade 
de ser condemnados. E como se isto não bas
tasse, quer-se agora que a camara pague 600$ 
de uma fiança. E' o caso: em uma lei de 
orçamento estabeleceu-se o dh·eito de chancel
laría sobre fianças concedidas ; um dos pro
nunciados nesta capital (parece-me que um dos 
empregados do consulado) requereu e obteve 
fiança; mas esta fiança importou em grande 
quantia, de sorte que o pronunciado teve de 
pagar de direitos 600 e tantos mil réis ; foi 
absolvido, e exige que a camara pague, na.o só 
as custas do processo,. que não são pequenas, 
mas tambem o que elle pagou de direitos pela 
fiança .•• 

O Ss. Go111Es DE CAMPOS :- Entra t:lm conta 
de custas. 

O Sa. CARNEIRO LEÃo :,;_ Creio que não de
vêra entrar em conta de custas, porque me 
parece que o réo podia muito bem defender~se 
da cadêa ; e este beneficio que recebeu de 
livrar-se solto paga-lhe a despeza que fez. 
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Senhores, esta digressão tem por objeclo 
mostrar que a renda da camara não é tal como 
Dil.""'"º" !lfl ·ill11c,h•,:, rlr>nnf,:,,lr, • a <>flminic:,h·~""'" .t. .... .a.vvvu 1.11v .tc,1.AL&J..}I.&.'-' ~.._..t'_!i.,_'-"V, '-" L"'-•••.1..a..-1.,1.v ... ,1.u.yu.v 

destas rendas não é tul que affecte a probidade 
e capacidade dos vereadores ; e quando assim 
fosse. cumoria aue a camara dos deoutados. 
que ~ corp~ legi;lativo tomasse co~tas á. ~ar11~r~ 
municipal, censurasse, glosasse as despezas mal 
feitas, mandasse proceder na fórrna da lei contra 
os individuas quê fossem culpados, mas n~o 
estabelecer Lltn artigo inconveniente, de urna 
execução quasi impossível no estado actual das 
cousas. 
• Sr. presidente, dizia eu que a leitura feita 

pe1o nobre deputado, do ofücio dirigido pe1a 
carnara municipal, dando informações que- se 
lhe exigia, tinha sido feita coro um tom tal que 
tinha dado um sentido que esse officio não teria, 
lido em outro tom : eu sofTri uma impressão 
tal com essa leitura, que me admirei que o 
Sr. minístro do imperio tivesse recebido este 
officio e o tivesse dirigiào â camara 90s depu
tados i parecia-me pela leitura que delle fez o 
nobre deputado que o Sr. ministro devia re
cambiai-o á camara municipal, e fazêl-a entrar 
em seus deveres, porque um ta1 offieio de in
feriot· p.:Lra superior seria, nno sei se diga, cri
minoso : mas eu não poderia explicar o proce
dimento de se não reenviar este officio á camara 
municipal senão julgando, ou que não tinha 
sido lido, ou que era reprovado este recurso do 
governo, porque já houve uma camara muni
cipal que por occasião da vicloria alcançada 
pelas armas imperiaes na Bahia, aproveitou-se 
deste ensejo para, a pretexto de dirigir uma 
felicitaç110 ao governo geral, dirigir-lhe uma 
diatribe violenta. O Sr. minislro do imperio 
recambiou este ofticio, mas o procedimento 
daquella camara mereceu de alguma sorte des
culpa de alguem dest:l. casa. 

Bu, porém, sou capaz de levar esle offü:io 
aos termos mais humildes e supplicantes : mais 
humilde e supplicante póde pat'ecer este oi'ticio 
lido no tom neutro conveniente, assim como 
pareceu o mais insolente passivei, e de uma 
linguagem cheia de orgulho e vaidade, quando 
se lhe emprestou tom proprio do orgulho e da 
vaidade ; mas eu na.o o quero ler .nem em tom 
de supplicante, nem em tom arrogante, quero 
lêl-o em tom ueulro. · 

O SR. NAVARRO:- Vamos ao tom neutro. 
O SR. CARNEIRO LEÃO lê o ol'ficio em voz 

baixa. 
ALGUNS SRs. DEPUTADOS:-:- Está muito hu

milde o tom neutro. (Risadas.) 
·o SR. CARNEIRO LEÃO continúa a ler o officio. 
O regimento da carnura municipal manda 

que estes documentos fiquem archivados na 
camara : para a camara deixar de cumprÍl' 
esta disposiçno da lei, fôra necessaria outra 

'l'OMO III 

lei: a camara não podia deixar de cumprir . 
a lei só para satisfazer a exigencia de um 
ou outro ramo do poder legislativo. Acl10, 
pois, esla observação respeitosa e fundada 
na lei. Tem-se querido interpretar esta parte 
do orticio de modo ,111e nossa n:1recer crne 

"'1--- ------ e--·----- -_i--

a camara municipal injuria á ca~ara dos 
Srs. deputados ou aos membros della, ju~
gando-os capazes de sumir esses papei:,;, e 
julgando haver grande risco em os "re-metter. 
Sr. presidente, interpretemos estas palavras na
tu~almente, e ver-se-ha· qne tal injuria não 
existe. Em geral qualquer documento que sahe 
de uma repartição, ou archivo para outro, corre 
risco de. se pe.rde.r e. smnit· ; e. por isso que. a \ei 
providenciou, àeterminando que os do1mmentos 
originaes fossem guardados no archivo da ca
rnara. Onde, pois, a inj1Jria que se quiz des
cobrir ? Senhores, eu quizera que a camara de 
Cuyabá ou de qualquer oatra provincia tivesse 
representado, e que as suas representações 
fossem lidas e comparadas com a representaçll.o 
de que se trata, e ver-se-hia que nenhuma é · 
concebida em termos muis respeitosos do que 
esta. 

Sr. presidente, o municipio do Rio de Janeiro 
cahio em desagrado, porque em todos os corpos 
necessariamente apparecem membros de diffe
rentes opiniões, e na camara municipal 8 verea
dores votavãü de uni modo, e um só de outro 
modo. Principiára.o a divergir em opiniões; forao 
indo azedando-se, até que se azed4rao completa
mente, e a carnara usou da faculdade do regi· 
mento, e lançou fóra o vereador divergente ... 

O SR. NAVARRO : - Queremos saber corno 
têm sido despendidas as rendas da carnara. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: - Nós tambetn o que
remos : nós tambem queremos que as rendas 
se despendão com utilidade do mnnicipio. 

Sem tratar de saber, nem de comparar a pro
bidade de nenhum dos membros da munici
p,didade ... 
. o. SR. NAVARRO: - A assembléa geral tem 

d1re1to de entrar no exame de todas a:; reparti-
ções fiscaes. . 

O Sa. CARNEIRO LEÃO : - Ninguem lhe con
testa este direito1 o que se contesta é a uti
lidade do que se pretende fazer. O que se diz 
é : -Srs. deputados, se vós ainda não tomastes 
contas ao governo gemi ; se ainda vos occupais 
da lei do orçamento do governo geral, se tendo 
a municipalidade p1·estado contas ha muitos 
annos, vós ainda as n~o examifü,stc, e ainda nao 
indagastes se ella administrou he:u as rendas do 
municipio, e as despendeu bem o mal ; como 
quereis agora que a camara municipal na.o possa 
fazer obra de qualidade alguma sem preceder 
orçamento? 

Entendem alguns senhores que sem objeclo 
de partido não se póde professar esta opinião. 
Eu me calaria se estivesse pe1·suadido de que 

:J2 
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-era preciso ter uma opinião de partido para 
".-: sustentar. essa emenda. Cada um de nós tem 

muitos objectos, e objectos gr~vi~simos, de 
nos occupar. Nilo ha um só Sr. deputado que 
não reconheça a neeessidade de se fazer uma 
lei de eleições, refora1a dos codigos, etc., etc. : 
ora·, quando nada disto ainda se tem feito, 
iremos dizer agora : - A municipalidade da 
côL-te não faça obra sem que apresente orça
mento? Senhores, para fiscafüar as obras do 
m unicipio, para conpecer se as rendas são 
bem arrecadadas e bem despendidas, exami
nem-se as suas contas ; e se se quer estabelecer 
algum co1itróle(permitta-se-me este gallicismo), 
um contraste, determin~·se que acamara não 
proceda á obra alguma, sem que seja approvada 
pelo governo que, não sahindo da côrte, está 
nas circumstancias de fazer as modificações ne
cessarias ; pois que um orçamento f P.ito com ta.o 
grande antecedencia não póde prever o caso em 
que seja necessario o concerto de uma calçada, 
que em pouco tempo a immensa trituração 
arruina no Rio de Janeit·o ; se haverá precisào 
do concerto de ·uma ponte, e finalmente se 
outl'as obras possão ser reclamadas para o 
commodo publico, que não possão esperal' até 
a reunião do corpo legislativo para autorisar a 
despeza. 

Além disto, é muito duvidoso que o corpo 
legislativo, que não tem tido tempo de tratar 
de importantissimos negocios geL·aes, tenha 
tempo de occupar•se dos negocios muito in
dividuaes do municipio. ( Continua a ler.) 

O SR. MounA MAGALHÃES :- E' pouco ? ! 
O SR. CARNEIRO LElo :- Isto é insulto, se

nhores? Supponhamos que um Sr. deputado 
exige de mim uma cousa, e que eu, muito 
susceptivel, diga :- Sr. deputado, o Sr. nisto 
fai-me um insulto, porque desconfia da,:ninha 
probidade. O mais que se póde seguir daqui 
é que eu sou susceplivel, mas não que eu 
insult!!. Senhores, ciuanto mais delicado é 
o homem, quanto mais rigoroso observador 
é das leis da probidade e da honra, tanto 
mais susceptivel costuma ser. (.Apoiados.) Isto 
tem um sentido muito claro ; nao se queira 
attribuir islo a um Sr. deputado, quando o 
sentido natural destas palavras significa - ti
vemos entre nós um vereador que se nos op
punha em tudo e por tudo : este vereador, 
aproveitando-se da amizade e refações que 
tem com alguns Srs. deputados, poderá piolar 
a nossa administração com côres diversas da
quelJas por que deve ser pinta-da .... 

O SR. ANDRADA MA.cRADo :-Eu tenho amigos 
nesta camara, não só de um como de outro 
]ado. 

(Ha outro aparte q-ue não ouvimos.) 
O Sa. CARNEIRO LE!o :-E'. outra illiaça.o que 

eu, não tiro : respondo . só pelas ~inhas pala-

vras, e não me parece offensivo o artigo 
que a um nobre deputado pareceu ter fe
rido a um membro desta casa : julgo que 
o artigo nao tem este sentido. Não digo que 
o vereador divergente, ou a maioria dos ve
readores tem razão: nllo tenho entrado no 
exame das decisões municipaes, e da admi
nistração e- fiscalisação das suas rendas : não 
posso dizer por isso que a opinião da maioria 
fosse sempre boa, e, semp·re má a do in· 
dividu0 divergente. Ninguem, de certo, póde 
affümar que sej~ sempre boa a opinião da 
maioria e que ella não possa errar; nem se 
póde affirmar lambem que a opinião de um 
individuo fosse sempre má; póde·-se suppôr 
que algumas vezes acertasse roais com os 
meios de fiscalisar a renda, e que a maioria 
não ace1-tasse ; mas houve tal animosidade, 
injuriarão-se de uma maneira tal, que deli
berara.o que o membro divergente não pu
desse mais tomar assento, na ·conformidade 
do regimento. 

Estes ·membros estão ·azedad(?s entre si, e, 
por consequenr.ia, talvez desejosos de mostrar 
defeitos uns aos outros na administração da 
municipalidade i Ol'a, é natural que um destes 
membros, que tem relações de amizade com 
membros desta casa, póde ter querido pintar 
a administração municipa) com côres que 
não deve ter. E' portanto claro que o artigo 
do of'ficio da camara municipal não póde 
referir-se ao Sr. deputado que fez a requi
sição, mas á divergencia que houve na ca
mara municipal. Eu não o entenderia a~sim, 
se os membros da camat'.a municipal per
manecessem a fazer pacificamente suas ses
sões, tratando-se entre si com a cordialidade 
que costuma havet· entre memb1·0s da mesma 
corporaçao, a~nda que divergentes de opiniões ; 
mas quando as cousas chegarão a ponto de 
ter sido despedido o vereador divergente, e 
quando este facto é lãa notorio e publico, 
que se póde dizer que entre este vereador e 
os outros membros da camara existe animosi
dade reciproca, julgando•se o vereador offendido 
por esta delib~raçAo da carnara; como quer 
o Sr. deputado qne este artigo se refira a um 
membro da camara dos Srs. deputados, e nao 
ao vereador divergente ? E' milis natural que 
a camara se refira a -este vereador. Dando
se portanto ao artigo a sua intelligencia na
tural, vê-se que não é possivel que a ca
mara quizesse insultar a um membro desta 
casa. 

Tenho mostrado que o oflicio da camara 
municipal basta ser Hdo em tom neutro para 
que não appareça debaixo das côrés que apre
sentou o nobre deputado. Eu poderia tambem 
em contraste .ao nobre deputado, Jê)-o em 
tom supplicante ; mas eu quiz antes lêl-o em 
tom imparcial. Direi ao nobre deputado que 
não ha discurso proferido por elle, a que, 
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SESSÃO EM 20 DE SETEMBRO DE 1839 251 
lido por mim, apezar de não saber dar as 
inflexões de voz do nobre deputado, eu nl.l.o 
possa P.mprestar as intenções que elle pare-

• ceu emprestar á municipalidade. O nobre de· 
putado )eu este officio em um tom que pa· 
receu emprestar á municipalidade intenções 
diversas das que o sentido obvio das pala
vras lidas em toro neutro poderia apresentar. 

Complicou-se a auestão com outros muitos 
objectos: disse-se que havia má administra
ção, e que muitas obras se fazião sem appro
vaçllo da camara mnnicipal. Tu<lo isto é alheio 
da 'luestão. Tomai as contas, legislai conve
nientemente a este respeito, mas nil.o é de
baixo das impressões da discussão havida 
sobre este officio que <leveis fazer um artigo 
de lei. Deveis cons11ltar unicamente o inte
resse publico do municipio, e fazer com que 
as renâas àelle sejão bem empregadas em 
utilidade do municipio. A respeito da cen
sura que se fez, direi que o regimento das 
camaras municipaes . manda que se reun:io 
as municipalidades quatro vezes por anno, e 
autorisa o presidente dellas para deliberar 
sobre cousas miudas, e concertos, que são 
as obras cuja relação o nobre deputado apre· 
sentou hontem. 

A' vista do que acabo de dizer, pr-onun
cio-me a favor da emenda enviada por alguns 
Srs. deputados, e igualmente me pronuncio 
contra a intelligencia dada ao officio como 
contendo insulto á camara dos Srs. deputados, 
ou a alguns membros desta casa individual
mente. 

E' lida a seguinte emenda, que não é apoiada: 
cc Supprima-se o artigo 8°. - Dantas.» 
O Sr. Beze:nde mostra que o argumento 

apresentado a favor da rejeição da er.nenda de 
suppressàO, de que acamara <los senhores de
putados não tem t.omado as contas da carnara 
municipal, prova demais, e como tal não é 
admissivel. A difficuldade ponderada de prevêr 
despezas que podem occorrer de grande Ul'· 
gencia, e que nno permittao que se espere µela 
reuniM da assembléa geral, lhe parece facil de 
remover, consignando-se no orçamento muni
cipal uma quantia para despezas eventuaes, 
bem como se pratica a respeito dos ministerios. 

Tanto mais necessaria julga a apresentaç.11.o 
do orçamento, quanto consta ao orador que os 
rendimentos da camara têm tido osci1lações 
consideraveis ; deseja examinar a que causas 
taes asei Ilações se deva.o attribuir. · Não sabe 
porque se deva dar á camara municipal da 
côrte um privilegio que nenhuma outra tem, 
nem que se deva pl'eterir uma cousa que é 
de direito commllm em favor dos sujeitos que 
estao na administração da municipalidade, 
porque são probos e capazes, e nelles concorrem 
as mais qualidades necessarias para bem servir : 
pois que do facto de se poder suppôr que ha 

hoje minoria menos capaz se póde inferir que 
para o futuro possa haver maioria que não· 
seja capaz ; devem-se portanto estabelecer 
principios gemes, e não segundo o respeito e 
consideraçM que merecem os membros da 
municipalidade que actualmente servem. -

Voto contra a emenda de suppressão do 
artigo que obriga a camara municipal a 
apresentar o sen orçamento. 

O Sr. Castro e Silva: - Pedi a palavra para 
dar algumas explicações ao nobre deputado 
pela provincia de Minas, que mandou á mesa 
uma emenda suppressiva das palavras - indios 
e africanos livres. - Se o nobre deputado, 
antes de apresentar sua emenda, recorresse aos 
balanços do thesonro, acharia nelles essa verba. 
A cotn missão, otferecendo essa sua emenda, 
nada mais fez do que pôr em harmonia o titulo 
da renda gerai com os balanços do thesouro, 
e firmar o direito incontestavel qne o fisco tem 
nessa renda. Eu não posso concordar nos co
rollarios que tirou o nobre deputado, de que 

· por essa emenda da commissão se pretendia 
privar os filhos dos indios e dos africanos do 
direito de heranÇ3 ; tal na.o podi~ ser, e nem é 
a intenção da comrnissão ; e se essa illaç1l.o que 
tirou o nobre deputado é verdadeira, então por 
essa verba - bens de defllntos e ausentes - se 
deve tambem considerar privados do direito de 
herança os filhos dos defuntos e ausentes. 
Porém ninguem até hoje tem assim entendido, e 
nem se poderá entender. Essas verbas servem 
apenas para indicar as rendas que pertencem á 
receita geral: portanto o nobre deputado socegue 
seu escrupuloi que não se realisat'á. ·esse 
absurdo. 

Sabe o nobre deputado que os indios, além 
de bens proprios, têm bens em commum , 
1~ destes bens e nno dos outros que tratou a 
commissão. E a quem senão ao fisco pertencem 
os remanescenies de iaes bens ? Mas àisse o 
nobre deputado que esses bens pertencem á 
renda provincial, por isso que a catechese 
é de altribuição das assembléas provinciaes. 
Eu não concordo com a opiniãQ do nobre 
deputado. Tendo sido abolido, pelo codigo, o 
lugar de ouvidor da comarca, e estando an· 
nexas ás ouvidorias as conservaêorias dos 
inrlios, e nada determinando a respeito o go
verno, por decreto de 3 de Junho de 18331 

sujeitoLt a administração dos bens dos indios 
aos juizes de orphaos ; e pelo acto addicional 
a càtechese ficou commum á assembléa geral 
e pr·ovincial. Pergunto eu : os remanescentes 
das caixas dos orphnos pertencem á renda 
provincial ? Certamente que n!lo : logo, os 
remanescentes dos bens dos indios tambem lhe 
não pertencem. 

Quanto aos africanos, diz o nobre dep11lado 
que seria uma iniquidade tomar-se-lhes esse 
dinheiro. Se é iniquidade, ella está sanccionada 
nas inslrucções ; por (;llas ordena,se que o pro-
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dueto da arre:mataç1io de seus serviços ser
virá pãra oeneficío dos n1esmos africanos e para 
as despezas de seü transporte. Portanto n&o ha 
razão para se pedir a suppressão dessas pa
hivras~ 

Eu podia prevalecer-me desta occasião para 
responder ao nobre ex-ministro da fazenda; 
mas V. Ex., quando eu tive a honra de con
sullal-o se podia ou ,n:lo responder ao nobre 
ex-ministrai me fez Ver a estreiteza do tempo 
qüe 110.s resta, e a urgencia de passar o orça
mento. E porque esta minha resposta pôde pro
longar a discussão, e nl:'l.o desejando eu de 
maneira alguma o desperdicio de tempo ião 
precioso á casa, abraço a observação de V. Ex., 
e mesmo porque o nobre ex-ministro nM se 
acha na casa. Sinto n11o poder prescindir da 
resposta, porquanto elle · fez-me accus~ções 
graves, e porque formigão no seu discuJ'so 
muitas inexactidões e falta de lealdade. Recor
rerei outm vez á imprensa ( apoiados ), e sup· 
ponho que a folha da casa se não recusará a 
este serviço, pois que tendo sido publfoado por 
ella o discurso do nobre ex-ministro, por ella 
deve ser lambem publicada a resposta, que não 
será extensa. · 

Quem tiver lido a minha exposição e a con
frontar com a resposta de S. Ex., confessará que 
cu lhe não merecia uma resposta tao descome
dida : mas-eu o não irnitarei. 

- O Sr. Navarro: - Mandei á mesa uma 
emenda augmentando o ordenado de alguns 
empregados da thesouraria de Matto-Grosso. O 
augmento que proponho é t·azoavel, attenta a 
distancia em que está a provincia, a carestia 
dos viveres e outros objectos de absoluta ne
cessidade, e o esquecimento em que estes 
empregados estno do governo geral. Neste ob
jecto julgo que não ha muito a pondet·ai· ; a 
cousa é evidente : consequentemente limito-me 
a pedir á camara que haja de votar por minha 
emenda. 

E11 deveria parar aqui, mas na.o posso, 
porque, tendo eu, quando hontem fallava um 
Sr. deputado pela Bahia, relativamente á 
emenda dos Srs. deputados pela provincia 
do Rio de Janeiro, que querem isentar a 
camara municipal de apresentar o orçamento 
de sua receita e despeza, dito em um aparte que 
entendia que se devia acabar com o patronato, 
e que Julgava a isenção. a favor da camara mu
nicipal do dever de apresentar o orçamento de 
sua receita e despeza como verdadeiro patronato, 
o Sr. Torres me pedio que declarasse de quem 
era o patronato; o que me pôz na necessidade 
de pedir a palavra e de hoje explicar-me. Se eu 
fosse assás imprudente, eu diria de quem é opa
tronato ... ! mas emfün, na.o o direi; não tratarei 
do objecto. · 

Sr. presidente, eu me explicarei mais ainda 
sopre os motivos que me obrigão a fallar sobre 

' . 

, esta materia. Quando no anno passado o Sr. 
deputado pela provincia do Rio de 'Janeiro (o 
Sr. Vianna) offereceu a emenda que obdgava 
a camara municipal a prestar orçamento de 
sua receita e despeza; eu votei por eHa ; e 
sendo pelos jornaes ata5salhado o Sr. deputado 
Vianna, eu que não era nem filho do Rio de 
Janeiro nem deoutado aue representava esta 
provincía, escrev'i e def~ndí Ô Sr. deputado 
Vianna. Posso disso apresentar documentos 
authentícos e o testemunho irrecusave1 de 
pessoas cuja veracidade não se póde conslestar. 
Logo, nlíü é motivo nenhum pessoal, de con
sideração propria, nem razão de patronato ou 
odio particular que me guia nesta questão ; ao 
contrario é a convicç:lo de meu coruc,:ão, é a 
vontade de bem servir o paiz, e razão occulta 
que não allego, que me guía para votar que não 
se deve isentar a camara municipal do Rio de 
Janciró de apresent::i.r o orçamento de sua re
ceita e despeza, e de fornecer á camara dos 
Srs. deputados tudo quanto fôr conveniente para 
esclarecel-a sobre a maneira por que a muni
cipalidade despende os dinheiros publicos. 
Seja-me ]icito nesta parte ainda dar os parabens 
á minha fortuna de ter defendido o Sr. deputado 
Vianna, que não quiz prestar seu nome para 
cobrir a irresponsabilidade de um corpo que 
despende os dinheiros publicos, porque em 
verdade eu julgo fóra de razão, e não vejo mo
tivo algum pelo qual se queira isentar um 
coq:;o que tem de ren.da 200, 300 ou 400 contos 
de réis, de prestar orçamento de sua receita e 
despeza. Nno é por ventura tornal-o irrespon
savel, dar-lhe uma consideração superior áquella 
que possno merecer os homens em sociedade, 
que sã.o ohrigados a responder por suas acções ? 
Sem duvida. A camara municipal se compõe 
de personagens distinctas, de homens pode
rosos que talvez tenhão uma reputação illibada; 
daqui vem a nossa sympathia e a persuas:io em 
que estamos de que nM podem disperdiçar os 
dinheil'os publicos, furtal-os, etc., etc. 

Mas, senhores, quem trata da honradez, da 
probidade desses homens ? O que tem isto de 
commum com a questão presente ? Pois n6s1 

tendo a inspecção sobre tudo quanto é receita 
e despeza do estado, sómente não poderemos 
inspeccionar a receita e despeza da camara 
municipal do Rio de Janeiro ? Qual é a razão 
por que hoje se faz tamanho esforço para al
liviar a camara municipal deste dever ? No 
anno passado não julgou a camara dos Srs. de
putados em sua sabedoria que não devia dis
pensar a carnara municipal do desempenho deste 
dever ? Não foi desattendida este anno uma 
emenda de um nobre deputado por Minas, que 
tinha por fim a mesma isenção? E porque nessas 
occasiões não apresentárão os nobres deputados 
pela provincia do Rio de Janeiro a favor desta 
isenção o mesmo fervor que noto que hoje apre
sentllo ? Qual será a razão disto ? Se acaso eu 
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SESSÃO EM 20 DE SETEMBRO DE 1839 253 
· quizesse oQrar de má fé, se acaso ou quizesse 
ir perscrutar intenções alheias, e buscar mo-

. tivas odiosos para explicar as cousas, eu po
deria explicar, dizer os motivos por que a depu
tação do Rio de Janeitro não apresentoll então 
o fervor, não empregou nesta questão os es
forços que hoje emprega. Mas não trato desta 
questão, e sim sómente da justiça ou não jns
tiça da ise11ção proposta. Se eu quizesse procurar 
perscrutar a causa deste fervor, deste empenho 
da depntação do Rio de Janeiro, eu diria que a 
camara municipal á carga sobre a deputaçã.o do 
Rio de Janeiro lhes impõe o dever que até agora 
não tinhão escogitado, para que a deputação se 
apresente com formularia para fazer passar a 
sua emenda. · 

ALGUNS SENHORES :~Isto é fóra da ordem. 

O Sa. NAVARRO :-NI\O é; eu fallo em hypo
these ; eu disse :-Se quizesse procurar per
scrutar a cansa deste fervor, deste empenho da 
deputação do Rio de Janeiro, diria. que a ca
mal'a mtmicipal á carga sobre a deputação do 
Rio de Janeiro lhes impõe o dever que até agora 
não linhí!o lembrado de fazer passar a isença.o. 
E' porque o corpo legislativo, a camara dos de
putados é talvez desacreditada na população do 
Rio de Janeiro. 

O SR. TORRES :-Não ha tal. (Àpoiados.) 

O SR. NAVARRO :-Emfim, 11110 quero dis
putar, neu1 demor-.1r-me a fallar sobre isto ; 
tenho-me alongado mais do que devia. 

O SR. TORRES :-0 • povo do Rio de Janeiro 
respeita muito a camara dos Srs. deputados. 
(Nu,nerosos apoiados.) 

O SR. NAVARRO :-Sinto em extremo que o 
meu amigo deputado pela provincia du Bahia, o 
Sr. Moura Magalhães, na.o empregue nesta occa
sillo a sua poderosa voz, o se11 raciocínio fo1·te 
para nos ajudar, conto outr'ora, nesta questãO ; 
porque este Sr. deputado, sendo tão inimigo 
das idéas, segundo sua expressão, de patronato, 
nll.o havia de querer que uma cot'poraçtlo como 
esta, que não deve ter mais privilegio de que 
as outras do imperio, que deve ter uma respon
sabilidade ig~al, que deve ter quem a inspec
cione, e deve ser obrigada a apresentar o orça
mento de sua receita e despeza, esteja em uma 
completa irresponsabilidade, porque eu entendo 
que a camara municipal do Rio de Janeiro é 
um verdadeiro 8tatus in statu; ao menos pelas 
influencias, pelo fervor que mostra.o os partidos 
d,ícasa. pelo odioso que apparece nas questões, 
nfostra-se que ha muito interesse em que passe 
uma idéa tao injusta, quanto é degradante ao 
carl)cter da camara, que tem por vezes repellido 
está idéa. 

Sr. presidente, quando se tratou da leitura 
do officio da camara municipal, alguns senhores 
tratára.o de o aggrava.r, e outros de o altenuar. 
Eu julgo qlle :iquclle officio nao tem no seu · 

fundo boa fé : as suas expressões, se não são 
extremamente acres, .não resumbrão aguella 
boa fé, espirito e vontade de quem quer obrar 
bem e sem despeito. A camara municipal 
obrou despeilosamenle, o que· não devia fazer 
para com o primeiro pode-r do estado. 

Por consequencia, me vejo na necessidade de 
continuar a votar contra a emenda. . 

O Sr. Rocha Galvão: - E' para lamentar, 
Sr. presidente, que um paiz tão favorecido da 
natureza como é o Brazil, tao rico e fertil nas 
suas producções, longe de fazer face ás despems 
do estado, apresente um deficit que de anno em 
anno ·cresce em uma proporção extraordinaria ; 
e ainda mais lamentavel seria esta circum
stancia, se não soubessemas que a insuffi, 
ciencia da receita procede menos da falta de 
recursos, do que da_ má arrecadação das 
rendas, e dos grandes extravias e prevari
cações que frequentemente occorrem nesta 
parte da publica administração ; porque se 
existem, coroo não duvido, entre os empre
gados e agentes do governo, muitos indi
víduos de illicada integridade, que cum
prem fielmente o seu dever, ha tambem grande 
numero de outros, os quaes, se não defrauda.o 

. directamente o thesouro para se locupletarem a 
· si, defraudão-n 'o indirectamenle, quando movi
dos de contemplações d,: amizade, ou cedendo a 
empenhos (quinto e omnipotente poder politico 
entre nós), deixa.o de fiscafisar como devião os 
dinheiros da nação. Em prova desta verdade, 
pudera eu citar o nome de uu1 grande proprie
tario ·nesta côrte, que ha tempos devia ao 
tistado a decima, não de um ou dous, mas de 
uns poucos de annos ; divida de que nllo tem 
pago um ceilil ; e no caso deste achar-se-hão 
infinitos. 

Prescindindo porém desta ultima conside
raçno, que torna um pouco menos assustadora 
a nossa crise financeira, que afasta de algum 
modo o espectro harrivel àa banca-rota (porque 
não devemos desesperar de ter um dia uma 
melhor fiscalisação), e fazendo· me unicamente 
cargo da penuria actual do thesouro e dos 
onerosos impostos que já pagão os povos, 
assento que devo ser, e l"ealmente sou tão 
amante da economia como qualquer dos meus 
illustres collegas, podendo a este respeito invocar 
o testemunho da camara, que me tem visto 
constantemente votar contra toda a sorte de 
pensões, que nunca me vio enxertar na lei do 
orçamento o mais peqneno ramo de despeza 
addicional. 

Estas reflexões que acabo de fazer, Sr. 
presidente, na.o são tã.o alheias da questão como 
á primeira vista terno parecido, porque, estando 
eu inclinado a mandar á mesa uma emendaJ 
consignando para o novo corpo diplomatico a 
quantia de 178 contos de réis, somma um pouco 
maior do que a consignad~ na emend,a offcre• 
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254 SESSÃO EM 20 DE SETEMBRO DE 1839 
cida pelo illustre deputado o Sr. Maria do Amaral, 
desejo que a camara e o mesmo nobre deputado 
se persuada.o de que o meu ·procedimento em 
mandar esta emenda só póde nascer da convicção 
em que estou de ser necessaria aguella 
quantia para preencher os fins a que está 
destinada. 

Faço justiça ás boas intenções do meu nobre 
• 11 • • .t 1 'I amigo e couega: CUJO rncessame aesve10 em 

cortar despezas inuteis e poupar os dinheiros 
da·nação é trio gera1mente reconhecido, que su
perfluos serião os meus elogios para lhe accres
centar a gloria que dahi lhe cabe; mas no 
vresente caso ha de permiltir-me o meu digno 
amigo que eu não approve a reducção de· des
peza por elle proposh, porque me parece que a 
utilidade que ella tratá ao thesouro na.o póde 
compensar o detrimento que resultará provavel
mente ao serviço publico e á dignidade nacional, 
se os meios que destinarmos para sustentação 
do corpo diplomatico fôrem inadequados á irn
portancia do seu objecto. 

Bem sei que o Sr. ex-ministro que ha poueo 
largou a pasta dos negocios estrangeiros não fez 
o mínimo esforço por defender a verba da pro
posta relativa ás nossas legações e consulados, 
sendo esta a principal razão por que alguns 
nobres depuhdos votárão não só contra ella, 
mas ainda contra a emenda da commissão que 
só lhe subtrahia 10 contos de réis ; mas eu peço 
á camara, peço a estes mesmos senhores que 
assim votárão, que tragão por mn momento á 
memoria o proceder indeciso, pusillamine, direi 
mesmo quasi inepto, do ex-ministro neste re
cinto ; e digno-me se acaso podemos dar gt-ande 
peso á sua opinião sobre a materia ? Por outra 
parte convém observar que, como a suppressão 
de uma legação na Belgica1 ou de um ou 
outro addido de primeim classe ( pois que· os 
de segunda na.o recebem ordenado ) 1 está bem 
longe de explicar a difTerença de 67 contos 
entre a proposta do governo e a emenda do 
illustre deputado o Sr. Amaral, segue-se que, 
ou o ex-ministro pedio muito mais do que 
era mister, cousa incompatível com a sua bem 
conhecida integridade, ou que foi por summa 
fraqueza que elle se resignou a aceitar, manso 
e quedo, um ta.o grande córte que necessaria
mente o havia de pôr em graves embaraços se 
tivesse continuado no ministerio. Resta ainda 
para explicar a conducta do ex-ministro a ter
ceira alternativa do despeito, mencionada por 
um nobre deputado pela provincia de Minas ; 
mas eu faço a S. Ex. a justiça de nll.o adrníllir 
como certa sena.o a segunda. 

Lembra-me agora, Sr. presidente, que na dis
cuss:ao que houve sobre esta mes1i:-1a verba do 
orçamento, fallando-se de despezas secretas, 
disse um nobre e sabio deputado que nenhuma 
necessidade havia de as fazer, e como nada ob
servou a esse respeito o Sr. ex-ministro, julgo 
uecessario declara.r que soq qe contrario pa-

recer, e que, na minha humilde opinião, os que 
se persuadem que elias se podem absolutamente 
evitar sem prejuizo dos nossos interesses, prin
cipalmente nas legações de França, Inglaterra 
e· Estados-Unidos, laborão em erro, ou ajuizão 
da materia sem pleno conhecimentõ de 
causa. 

Achando-me em New-York no anno de 1837, 
fui testemunha do descobrimento de uma 
grande porção de notas do irnpel'io, man
dadas falsificar por dons negociantes da ilha 
da Madeira al1i residentes, Pauio e Foriunato 
Joaquim Figueira. As pesquisas e diligencias 
a que procedeu a policia daquella cidade 
conseguirão descobrir não só os principaes de
linquentes, mas lambem os gravadores e im
pressores por elles er,.1pregados, as chapas de 
cobre; e um grande numero de 11otas de cin
coenta mil _réis, com porção de · papel já 
prompto, que de,·ião prefazer a somma de 
duzentos contos de réis ; verificando-se ao 
mesmo tempo, com provas irrecusa veis, que já 
de muitos annos atl'az fazia Paulo Joaquim 
Figueira este·illieito e para nós ruinoso com
mercio, pois que, além das notas do imperio 
já mencionadas, havia falsific:1.do as cedulas 
provinciaes de S. Pedro do Sul, as de outras 
provincias, de cincoenta e de cem mil réis, 
emillidas em virtude da lei de 3 de Outubro 
de 1833, e até mesmo ·as notas do extincto 
banco, de cem e de trezentos mil réis : achando
se as chapas destas ultirnas escondidas em 
um cano subterraneo. De maneira que, por 
um calculo bem moderado, n~o se póde orçar 
em menos de dous mil contos todo o papel falso 
intl'oduzido nos differen Les porlos do Brazil por 
aquella casa de New-York; e o mais galante, 
Sr. presidente, é que o chefe dessa casa que 
as&im nos roubava foi nosso vice-consul em 
New-York desde 1833 até 1837 ! E a quem se 
deveu o atalhar-se essa· grande fraude, e a 
éaptura dos falsificadores? Deveu-se no zelo e 
patriotismo do nosso consul geral nos Estados
Unidos1 que então era o honrado brazileiro 
Silvestre de Souza Telles ; deveu-se principal
mente ao dinheiro que elle com toda a fran
queza adiantou, para despertar a vigilancia e 
tornar effecti va:= as diligencias dos ofticiaes da 
policia, dinheiro de que me consta ainda nllo 
foi indemnisa~o esse benemerito cidadno ; mas 
eu espero que S. Ex. o actual ministro dos ne
gocios estrangeiros fará cessar o clamor da jus
tiça e a vergonha da nação, que pedem a satis
façrt.o desta diYida. 

Ora, querendo eu provar a necessidade que 
póde occorrer de se fazerem despezas secretas 
por algumas de nossas legações, parecerá tal vez, 
Sr. presidente, que o facto que agora citei é 
contraproducentein; porque no decurso de 
tantos aonos nada fizerll.o os nossos encarre
gados de negocios nos Estados-Unidos por des
cobrir e nlalh.ir uma fraude tao escanctulosa ; 
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inas eu responderei a quem essa objecção me 
fizer, que não teria.o os nossos agentes diplo
maticos deixado de cumprir nesta parte com 
a sua rigorosa obrigação se houvessem sido in
formados de quanto se passava em damno do 
Brazil ; porém vivendo em um paiz caro, onde 
os seus ordenados apenas chegllo para lhes 
fazer, occupar na vida social uma posiçãc cor
respondente ao caracter que representão, não 
lhes sobravão os meios necessarios para gran
gear e recompensar amigos officiosos que tal in
formaçM lhes dessem : e a não ser a zelosa inter
venção do ex-consul Silvestre de Souztl Telles, 
ainda hoje continuaria a inundar o. Brazil de 
papel falso a fabrica em grande de Figueira 
e Comp. 

Creio, portanto, que, em vez de proceder 
contra mim o facto apontado, de1le se deduz 
a indispensavel necessidade de applicarem 
fundos para despezas secretas e imprevistas, 
objecto para o qual não vejo consignado um 
só real nas verbas approvadas na segunda 
discussão. Assim, espero que a camara, á 
vista das razões que acabo de submetter á 
sua sabia consideração, se dignará approvar 
a emenda qne vou mandar á mesa. A somma 
que nella applico para o nosso corpo rlíplo
matico é inferior em 29 contos de réis á 
verba original da proposta do governo ; nao 
me parece possivel fazer-se maior reducça.o 
neste artigo de despeza, sen1 grave detri
mento do serviço publico. 

Concluirei, pois, rognndo ao meu nobre 
amigo e collega, o Sr. Amaral, que reílicla 
que as mais puras intençaes nem sempre 
acertão com o mais feliz resultado, e que o 
melhor é muitas vezes o inimigo do bem; 
concluirei pedindo igualmente á camal'n qua 
advirta que a despeza feita com o corpo 
diplomatico, quando este se compõe de pes
soas escolhidas pela sua idoneidade, . e nllo 
por cega predilecção ou mero patronalo1 é 
de todas as desp,,zas productivas a mais util 
e vantajosa ao estado : verdade incontrnversa, 
á vista do um facto bem memm·avel na bis-

. tol'ia conlempornnea, isto é, que foi antes a 
diplomacia dos inimigos que o numero dos 
seus exercitos, a que abalou e lançou por 
terra o podei· colossal de Napoleão. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Rocha 
Galvão : 

u Legações, consulados, ajudas de custo e 
despezas imprevistas, 178:466$500. » 

O Sr. Vfanna propõe-se a offerecer uma 
emenda para que se consignem na lei do 
orçamento seis contos de réis para o con
certo da igreja matriz de N. S. do Desferro 
do Campo Grar1de. Alguns · cidadãos muito 
1·espeitaveis da localidade fizerão reqnerimento, 
pedindo para este fim a concessao de ]aterias: 
a commissão exigia que apresentassem plano 

e orçamento da obra, e tendo-o elles feito, 
apresentando pelo orçamento que a obra já 
está adiantada a expensas de particulares, a 
commissão pretendia apresentar uma resolução 
concedendo loterias ; mas vendo que ellas 
crescem, e que 3:ugmentando o seu numero 
chegará tempo em que se não possão extrabir, 
ficando assim a nação privada de não pe
quena renda, julga melhor dar para esta obra 
a consignação de sei~ contos na lei do or
çamento. 

Pretende reproduzir tambem a emenda que 
offet·eceu em segunda discus$ã.o, para que se 
consignem oitenta contos para compra de páo• 
brazil, e que infelizmente cahio, talvez por
que o orador se não exprimisse bem, e 
porque não tivera occasião de rebater os 
argumentos e11lão apresentados pelo Sr. Limpo 
de Abt·eu. Offerecerá lambem como sua uma 
emenda que fôra apresentada pelos Srs. Car
neiro da Cunh::i e Nunes Machado, no CbSO 
de que estes senhores a na.o queirão re
produzir. 

O Sa. NuNES MACHADO :.,-Já a mandei. 

O Sa. V1ANNA não terá du\'ida de a subscrever 
porque deseja empregar todos os meios para 
que a naçn.o tire vantagem deste precioso 
producto, que, segundo os calculas feitos no 
thesouro, dá um lucro consideravel. A maior 
somma, pois, que propõe que se empregue na 
compra deste genero, longe de ser uma espe
culação ruinosa, como erilendeu o Sr. Limpo, 
é muito vantajosa. Parece-lhe lambem nno ser 
fundado o t·ec.eio do Sr. Honorio, de que, 
comp1·11ndo o govemo mais páo-1,raziJ, não po
derá c.lisuôr delle em Lomkes por sei· excedente 
ás necessidades do me1·cado. Pois se os con
trabandistas achão extracçno pnra o páo-brazil, 
que exporlao cm quantidade, po,que a niio 
achará igualmente o governo ? Que se deve pois 
augmenta1· a cousignaço.o, lhe parece evidente. 
D111· só 30 contos, a pagar o páo-brazil a 8$000 
o quintal, póde produzit· t:10 pouco, que melhor 
é enUl.o cortar esta ve1·ba da despeza ; porque 
pam fazer alguma vamtagem mais, será preciso 
abaixar o pt·eço, indo-.;e deste modo alimentar 
o contrabando. · 

Sustenta a emenda que a commissão offe. 
receu, para que em lugar de 60 por cento 
sobre os vinhos, se diga : - imposto addi· 
cional : - sendo uns de opinião que este 
imposto muito póde produzir, e outros que 
produzirá muito ponco, julga a commissão 
que o govern.o não de,e ficar com as maos 
atadas, mas ser autorisado para o reduzir, por 
exemplo, a 40 por cento, ou ainda menos, se 
entender que assim convém. Os calculos em 
que o orador não convém, de 2 mil contos, 
Corão feitos pelo Sr. Saturnino, mas tomando 
base muito differente, não estabelecendo nem. 
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pauta semanal, nem 50 por cento, mas sim um 
direito fixo de 40 réis por canada. 

Como a hora está dada e a camara enfastiada 1 

continuará amanhrt ; isto é, nM pede _para 
continuar o seu discurso amanhll: votou sempre 
contra isto e ha de ser coherente. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Todos os se
nhores deputados se forão embora, nào ouvirão 
o que se disse sobt·e o páo-brazil, e amanhã vêm 
votar contra. · 

O SR. ANDEADA MACHADO: - Ouvimos muito 
bem. 

O Stt. CARNEIRO DA CUNHA : - Os que aqui 
não estava.o quando o Sr. Vianna fallava, é 
• • , - -- • - I' "1, • • 'J -

1mposs1ve1 que ouvissem <._ airigina_o-se para o 
Sr. Vianna). E' preciso repetir amanha. o que 
disse hoje, 

O Sn, HENRlQUES DE REZENDE manda a se .. 
guinte declaração : 

<e Declaro que votei contra a autorisaçãO para 
que o governo· alterasse o contracto, e contra 
tudo.- Rezende. ,i 

A discussão fica adiada. 
O Sn. PRESlDENTE dá para ordem do dia dis

cussão das loterias a favor da misericordia, e o 
mais que vinha para hoje ; e levanta a sessão 
ás 2 horas da tarde. 

Sessão e1n ~I. de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARro. - Expediente. - Ordem do dia.
Loterias para a santa casa. - Te·rceú-a d·ia
cussão do orçarnento. 

Depois das 10 hol'!ls da rnanhn fo.i-se a cha
mada, e logo que se l'eune numero legal de 
Srs. deputados, al.lre-se u sessno, lê-se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Falta.o com causa participada os Srs. Ca
jueiro, Lima e Silva, 'l'orreno, Luii Curlos, 
Monte, Cintra, Eustuquio, J. Gouçulves Murlins, 
Galvão, Bustamente, Alcibiutles, Mfrunuu 
Ribeiro, Pinto Coelho, Assis Mnscurcnhns, bispo 
do Cuyubá, Alvares M110h1,do e Dins de Toledo i 
e sem participaçao os Srs. AJencRr, Frnncisco 
do Rego e Tosta, 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1º SEcRETARlo dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : · 

Do ministro do imperio, remettendo o au
tographo da resolução approvando a pensão de 
800$ concedida a D. Maria Rosaura Ro
drigues de Gouvêa, na qual o regente, em nome 
do imperador 9 Sr. D. Pedro II, consente.
Para o archivo. 

Do ministro da fazenda, que, em resposta 
ao officio desta camara que lhe foi dirigido em 

10 do corrente, informa que o art. 19 da lei do 
orçamento do presente anno financeiro está em 
e:,ecuçao, com: a excepçã.o constante do officio 
do seu antecessor, de 21 de Agosto ultimo, sob 
n. 47, isto é, das casas inglezas que teohao 
caixeiros braziieiros ou subdítos de nações que 
por tratados se achem igualados em materia 
de contribuições aos mesmos brazileiros, e qne 
o governo julga ser app1ica vel a qualquer casa 
de commercio em identicas circumstancins, 
porque entende que na.o podia ser outra a in
tenção da assembléa geral ; entretanto, como 
essa intelligencia tem sido contestada, ó governo 
espera que a ;;lssembléa, tomando em conside
raçfío o dito objecto, o declare pur uma inter
pretação authentica que possa remover todas 
as duvidas.-A quem fez a requisição, e depois 
ás commissões de constituicão e areamento da 
fazenda. ' · · 

Faz-se menção da representação dos nego
ciantes desta côrte, em que pedem com ins
tancia promplo e efficaz remedi o para alli vio 
do mal que pesa sobre a praça, procedido dos 
apuros do mercado monetario que ameaçao a 
ruina do seu credito e fortuna, assim como ca
lamitosos embaraços ao thesouro publico.
Remette-se ás commissões do orçamento e ter
ceira da fazenda. 

Lê-sei e approva-se com as seguintes emendas, 
a redacça.o da resolução sobre os paquetes de 
vapor: 

1." cc A' 4n condiça.o diga-se:- Bem como de 
qunesquer sommas de dinheiro que por ordem 
do governo se houvCL' de rcmetter de uns para 
outros portos.- Calmon. >> 

2.~ « No art. Bº uccrescente-se:-no imperio
entre ns palílVt'ilS importaçâo e carvão.- Gon
çalves Jl,Jm·Uns. " 

Lô-:;e o sc·guin le pal'l:!Cer : 
,e A commissllo da praça do commcrcio desta 

côl'le, pede que se estabeleça novo prnzo para 
so 1·ccoll1ercm as ccH.lulus elo novo padl'l.10 ria 
clnssc de 50$000, que deixúra.o de ser trocadas 
em virtude dn portaria do governo do 1°· de 
}i'cvcrdt·o de 1839, como ultimo prazo pura o 
tl'oco final dus dilas ccdulas, das quaes ficár:w 
algumas cm mno dos possuido1·es, vista a 
dil'ficuldade de communicaçôes aos lugares 
remotos, em c1ue se acha.o;"que na.o permittio1 

que ao conhecimento de taes possuidores che
gassem as ordenst que mandárão recolher toda~ 
as cedulas de 50$000, senão depois de ter 
findado o dito prazo marcado. 

« A 8" commissão de füzenda, tendo pedido 
ao governo as necessarias informações, pensa 
que na.o póde ter lugar o que se pede, não só 
porque em diversos annuncios forilo convidados 
os possuidores de taes cedulas á virem trocal-as 
nas estações competentes, por espaço de um 
anno, tempo sufficieote para cabal conheci
mento de todas as pessoas que as possuissem, 
como porque principiava a circular uma porçao 
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de cedulas falsas da classe de 50$000, cujo mal 
devja ser immediatamente prevenido, como o 
foi pel.i portaria do 1º de Dezembro de 1838. 
Nào havendo pois injustiça da parte do go
verno em ter fixado o prazo final para a substi
tuiçno, de que se trata, antes fica demonstrada 
a omissao, que tiverão os possuidores de taes 
cedulas, a favor dos quaes representa a com-
m ic:c::~n ib nt•,.,,-.;i rln pr,n,n,,,,.,.;,.., b nnrf.,nh, <> .-.-- • .._.._,_.._,,. ...,..._~ J;-'""' 1.,y- -..C.V '--"'-'.t.Ã.11..r.-l.J V.I VI._,,, ~ _t'IJ.I. L,U..L.J t,V "-" 

commissilo de parecer, que nao tem lugar o 
que se pretende. 

(< Paço da camara do!; deputados, 28 de 
Agosto de 1839. - /J1. do Anwíal. - J. J. Pa
checo. >> 

VOTO SEPARADO 

<( O abaixo assignado entende, que os por
tadores das redulas mandadas substituir têm 
direito a serem inàemnisaàos àa sua impor
tancia, bem que incorrão em alguma pena por 
causa da demora na apresentação das ditas 
cedulas. Por isso julga que se póde adoptar a 
seguinte reso]ução: 

« A assembléa gel'al legislativa resolve : 
<e Art. 1. º O governo mandará fixar um prazo 

razoavel para serem substituídas as notas do 
valor de 50$000, que farão mandadas trncar 
pela portal'ia do 1 º de Dezembro de 1838, e 
nao forao apresentadas dentro do prazo nella 
prescripto ; pagando os portadores das ditas 
nota:; dez por cento no acto da substituição. 

cc Paço da camara dos deputados, aos 20 de 
Setembro de 1839. - Souza .Martins. )) 

O parecer fica adiado, o projecto julga-se 
objecto de deliberação, e v~o anibos a im
primir. 

O SR. PnESIDENTE nomêa para a commissão 
de justiça civil, em lugar do Sr. Tosta, o 
Sr. Amelíano, e para o exame da Ol'denunça 
militar os Srs. Coelho e Clemente Pereira, 
para se reunirem á commissno de mnl'inha 
e guet·t·a, na. conformidade do veneit..lo. 

O Sr. Clemente Pereira. (pela ordmn) ob. 
serva que está nomeado para a commissao 
do codigo do comrncrcio, e que bem poclia 
ser dispensado desta para a qual acuba de 
ser nomeado, pondero.ndo que nn.o póde tra
balhar ao mesmo tempo em ambas as com• 
missõés. 

O Sr. Moura Magalhães (pela o'rd~n) :
Sr. presidente, estou informado que o ministro 
da fazenda respondêra áce1ca da requisição 
desta camara sobre a execução do art. 19 da 
lei do orçamento vigente. Como cheguei roais 
tarde, desejava que o Sr. lº secretario infor
masse que destino deu a essa resposta. 

O Sa. 1<1 SECRETARIO diz que vai remettida 
a quem fez a requii,içao, e depois ás com
missões, a que está affecto o negocio. 

O Sn. MouaA MAGALHÃES :-Bem, não pre
ciso que a resposta venh:-i ás minhas mnos, 

TOMO 1lf 

e eu rogo a V. Ex. que, remettendo todo 
este negocio ás respectivas commissões, e:x.ija 
deHas que apresentem o seu parecer com 
urgencia) porque é necessario que haja uma 
decisão sobre esta materia, afim de que a 
camara dos Srs. àeputaàos saia ào embaraço 
e desse obscuro dedalo em que a collocára 
a precipitada e irreflectida opinião do governo. 
Convém que as eon1n1issões interpreten1 o 
artigo, se é que ell e necessita de interpre
tação, do que agora se lembra o governo, 
e isto ein cons~quencia da discussão que sobre 
tal assumpto se tem suscitado nesta casa. Meu 
requerimento, pois, consiste em pedir a ur
gencia deste negocio. e uma decisão termi
nante ; pois, nov me'u parecer, a materia é 
assás momentosa .. 

n g,.. Mn'l'lf.~17:,,m~ PnlPnn~ J11H> " (\rr;,..;" ,1,-,. 
• -• t a1•v••ww1,,1.1i,4,.i..1,,1,,'"""' ...,.,,.,.""..._.1..,,..-v •1~- -..... -vJ.J...J.v&v uv 

ministro da faienda deveria ter ido antes ás 
commissões de diplomucia e orçamento. 

O officio vai tambem á commissão de di
plomacia. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão qne concede loterias it 
santa casa ela mi::.ericordia dcst:1 côrte> com 
as emendas apoiadas dos Srs. Clemente Pe
reira, Vaz Vieira e Rezende. 

O Sr. Rezende pede l'ctiral' a sua emenda, 
e substíluil-a pela scgninle: 

<e A co11signaçno eom cpw a santa casa 
concol're pura o scmíual'io tlc Pedro I lici\ 
deslinadu fHlt'a o }wspi!1d dos la1.111·os. i, 

E' apoiada esta e11wnda, bt11u como a se
guinte, dos Srs. Aureliano o Feneirn P1m11n: 

rc l•'il!a c1111cctlicla u mt1 lutcri11 a i1·111a1Hlailu 
do Suutissimo Suenunc11to da fr(•gumda de 
S. Frnrn:isco Xavier uo J~rigenlio Velho p11ra 
rcedHieur,~no dn 1·uf;pceliva mnlrix. J1 

O Sn. Hi-:oo MoN'nmw propoc o seg1li11tc: 
« Adie-se cslll dbcus1.no pa1·a dolla lrnlu1°·HC 

depois que su conduir a lei do orçu111ento 
e m; pl'opostas do go\'Cl'llO, n 

O utliumcnto 6 npoiutlo e entra cm dis
cussllo. 

O Sr. Clemente Pereira observa que, depois 
de se ler adiantado a discussão desta maleria 
nenhum proveito se tira em adiai-a ; ganha-se 
µelo contrario em concluil-a. 

O Sr. Rego Monteiro sustenta o seu adia
mento. (Não pudemos ouvir o nobre dep1.ttado.) 

Dá-se por concluida a discussão do adia
mento. E' rejeitado. 

Contínua a discussão da resoiuçllO. 

O Sr. Paula Candid.o observa que duas con
siderações devem guiar acamara nesta questão: 
1º, se o hospital da santa casa merece ou nao 
esle beneficio ; 2º, se os meios que se lembra 
são ou não appropriados. Quanto á primeira 

33 
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258 SESSÃO EM 21 D~ SETEMBRO DE 1839 

parte, entende que o hospital bastantes títulos 
tem para contínuar a merecer os favores da ca
marâ, corno melhor se vê do relatorio apre
sentado pelo provedor daquelJe estabelecimento. 
Entre os títulos que a santa casa tem para me
recer a consideração da camara 1 ha o do 
estabelecimento do cerniterio extra-muros, mo
numenlo levantado á civilisação do Rio de Ja-

... t' j .,, _, . - '\. 

neiro. ~.iipoia.ao3. J 
O orador, antes de E!ntrar na segunda consi

deraç11o, respon<le ás arguições que a respeíto 
do novo cemiterio fez á ad;ninistrêlÇão da santa 
ca\:la o Sr. Rezende. Como membro da com
mis~ão da academia imperial de medicina, en
carregado de examinar o terreno, sua posição 
topographica, etc. ; affirma. que o cemiter10, 
collocado no lugar onde existe, nenhum mal 
oóde trazer á salubridade da cidade. 
• Fallando na segunda consideraçí.M, quanto aos 
m~ios de que se t~m lemhrn.do a caroa~i riarn 
favorecer a santa casa, dii que muito se tem cla
mado contra as loterias ; mas elJe orador na.o 
acha neste meio a immoratidade qt1e alguns se- . 
nhores têm nelle enxergado. 

Lembra que a França ha 20 annos luta para 
acabar com ::is loterias ; mas os legisladores 
francezes recuao diante desta medida : elles 
vêm que por se acabar com as loterias n!lo se 
acabM os jogadores. Compara o systema de 
lotel'ias existente na França com o nosso, e dabi 
conclue que entre nós a lolêria é um imposto 
voluntario, que n!lo tem a imrnoralitlade que 
em outras partes ha. 

E' apoiada a seguinte emendn do Sr. Na
varro : 

« Fica concedida urna loteria para a santa 
casa de misericot·dia <la cidade de Cnyahá, 
devendo ser aqui exlraliitla segundo ns c:on
dições pcla-s q11aes sü extrahem as lot.c\'Íl\\; 
da santa casa da misericordia do municipiu 
neutro. )) 

O Sr. Na.varro diz que, assim corno passou 
uma loteria para a santa casa. da misel'icordi11 
de S. Jono d'EI-Rel, com mais ra1.ilo so deve 
conceder este beneficio ti santa cast\ da misel'i· 
cordia de Cuyabá, eslabelecimenlo de uma pl'O· 
vincia pobre, que n9.0 him S\~füdenl~s m~ios 
para soccorrer aos infelizes. Nota que n camara 
muito generosa tem sido nu concessa.o de lole· 
rias, algumas das quaes têm passado a surrelfa; 
em sua opinillo1 não se devem conceder lo
terias, pretenàe vot"r contra ellas ; se porém 
passarem as que se discutem, deseja que se 
conceda uma ao hospital de Cuyabá ; foi com 
este fim que mandou a emenda á mesa. Pelo 
qu-e tem ouvido, a santa casa da misericordia 
da côrte nM é muito bem administrada, não 
apresenta contas ; e talvez fosse conveniente 
que na camara se discutisse o orçamento da 
receita e despeza daquelle estabelecimento. 

O Sr. Clemente Pereira : - Senhores, 

quando se enuncil:'i.o factos pa1pave1mente op· 
postos áquillo que se vê, na.o é possiveI teL· mn 
sangue frio tão for-te que se ouç-ao sem qne o 
espirílo se ínflamme. Os factos produzidos, na 
sessão de 18 do corrente, por um nobre depu
tado por Pernambuco, erão de tal nrngnitude, 
por tal fórma desairosos á admínisll'açao da 
san'ta casa da misericoruia, que, estando con-

~. • _j _ . . 1 _l • /l l' ~ l' •"' ..-~enc1uo como esmu ua sua maa ae exact1llão, 
n~o p·ude deixar de soffrer uma impressão des
agradavel, que m~ lt;v~u a praticar um ac~o 
contra os meus pr1ncipi0S, e que não podia 
deixar de offender a decencía e o respeito que 
devo guarda!' para com o nobre deputado, e para 
con1 a camara ! Tendo e111pregado a express~o 
- não é ?Jerdade - quando o Sr. deputado 
produzia factos que declarou ter ouvido a pessoa 
aue lhe merecia confianca : e não desmP.ntindo . - - ~ , --- ---- ------------
eu nesse caso senão a essa pessoa, no qoe não 
ha'lia intonveni.ente, produzindo o mesmo 
illustre deputado outros factos que declarou ter 
visto, ainda repeti - não é vei·dade. - Confesso 
que devêra calar-me, ou apenas dizer -nllo é 
exacto : - peço á camara e ao honrado depu
tado que me desculpem : a reacçao é sempre, 
igualá acçãO: o meu espi1:iffl"~Vh'=se foflam
mado pe1a gravidade dos factos produzidos, e 
vou mostrar que linha raz!\o. 

Urn dos factos apresentados com falta de ex
actidão foi a denuncia de que, no liospilal da 
sanla casa, os corpos se di!morao poi· dias ú 
espera de que se 1·euna carga pam carregar n 
bal'ca, segundo as palavras do nobre deputado! 
Ora, senhores, como póde isto ser exuclo, su a 
bat·ca. salte in<lefoclivelmcnto todns as v inlo u 
quatro horns, e ús vcies sô com um corpo, como 
ja lctn uco11lechlo? E nno púrh~ sula ir 11111íH n 
mi111lo, porq1w, polu lei, OH 1:oqu,~ nl\o pod11111 
d111'-so ú sepult11t'n 1111l\!:,, dD \'lllll) o q1111trn lw1'IIH, 

ÜH corpos sno cornl11zidos tllll t11) <tH(u(!o do 
pt1l1'ol'uc~1no, disse o 110111·0 d1 11)11ln1lo, tJIIO i111• 
\\(\~lt\o 1,~ \'\\l\l:l \lú\' Un(\u 111ls~t\ü 1 Tn111hcm rn,ltl 
urg11i~!/'lo nno é t•x11ctn: diroi 1!0lllO csln ~t11·vivo 
se !'n1.. Tudoi; \.Ili dini, no 1111oitccc1' su l1111çno 
todos os corpos existentes, cuda 11111 crn sc11 
ctdxna foclmuo: cutre 9 e 10 horas dn noite. 
sno conduzidos do hrJspitul plll'u n Lm·,111 1 e esta 
snhe imprelel'ivelmenlo com u pl'imcira maré, e 
tanto, que ordinariamente chega ao cemiterio 
de noite, e faz-se immedfatamente o desem
barque. 

Ora, se todo o serviço se faz de noite, afim de 
evitar o desagrado que poderia occasionar a 
quem o presenciasse, como se póde affümar 
que os corpos empestão os lugares por onde 
pass'ão? Não sei que serviço de semelhante 
natureza. possa ser feito por maneira menos in
commoda ao publico ; e tambem não é con· 
cebivel como corpos que se demorão depois de· 
t1.1ortos apenas vinte e quatl'o horas, indo fe- ~ 
chaàos em caixões) possão tomar as ruas intran
sita veis, segundo disso o nobre deputado. Se-
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SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE Us39. 259 
nhores, este negocio tem merecido tanto as 
minhas attenções, que tenho chegado a infor
mar-me até com o juiz de paz da freguezia, para 
saber se a populaçao soffria algum incommodo 
1;1a passagem dos corpos, e estou informado que 
se não otferece inconveniente· em conservar as 
cousas como estão. 

Falla:ndo depois o nobre deputado da quali
dade do terreno onde se estabeleceu o cemiterio, 
alfirmou que foi o menos proprio, que é um 
campo pantanoso ? Quanto a esta parte, devo 
dizet· que a adminiskaça.o da santa casa não 
póde ter responsabilidade, pois que cumprida a 
lei, solicitou e obteve as licenças necessarias da 
autoridade competente, e esta, desejando pro
ceder coni acertoi consultou a academia impe
rial de medicina, a qual mandou examinar o 
local por uma commissao de sete de seus mais 
respeitaveis membros. Apresentou-se a com
miss:io no lugar, prevenida conti·a a sua ca
pacidade, como e11a mesma confessou no seu 
parecer, por ter ouvido dizer que era pantanoso, 
como lhe chamou o illush·c deputado : e não 
satisfeita dos exames oculares a que pessoal-

... -.Cnentlfprol!t!'tle"u, m'a'fflrôii9"procedc1·1t c.rutros por 
um engenheiro de sua confillnça, o qual, depois 
de consumir muitos dias nas suas averiguações, 
fazendo muitas sondas em diversos lugares, de
cln1·011 que o lugar era o mais proprio que 
podia desejar-se 11nm cs\nbele(}imcn\o do ce
mitcrio. 

Disse o nobre depnlado que vira ngun na 
cova elo pé de nm cojneiro que se havia deitndo 
por terrn : não duvido, mas devcl'fa ser da 
chnvn, porque a pnrle mais haixn do ter1·eno 
nclrn-su brnça e meia acima do nivel rio mar, 
segundo n deelaraçllo do engenheiro. Mas ainda 
c111nndo fórn exacto que existe no lugar umu 
porçno de terreno nlugadiço, o nobre deputado 
tlt?veria ver qne o cemiterio se achn collocado 
cm lugnr elevo.do, e lã.o enclmto, qne a dez. ou 
doic palmos de profundidade offerece uma 
camada de piçarra tão densa, que é necessal'io 
o emprego de picaretas para poder profundar as 
sepulturas. 

Se o mesmo nobre deputado na visita que fez 
ao cemiterio l1ouvesse tido quem o informasse, 
ficaria sabendo que todo o immenso terreno 
coberto de matto, que se oíferecia á sua vista, 
pertence ao cemiter!O, e que é esse o lugar ver
dadeiramente destinado para as sepulturas, 
achando-se toda essa pequena montanha ele
vada muitas braças acima do nível do mar. Se 
finalmente o mesmo nobre deputado se tivesse 
informado com algt1ns dos visinhos do lugar, 
que ao principio se mostrárão incommodados 
com o cemiterio, delles houvera sabido que o 
seu desgosto passou, porque o serviço do enter
ramento se faz alli com muita r1 gulaFidade, e 
sem molestia da visinhança. 

Lembrou o nobre deputado que seria mais 
conveniente faicl' um deposito de cadaveres no 

Sacco do Alferes, para evitar o incommodo que 
occasiona a sua conducçiio, mas este deposito 
fôra mais incommodo ainda, porque todos os 
corpos teriao de atravessar por meio de toda a 
cidade. 

O SR. REZENDE : - Seria para commoditlade 
dos vísinhos daquelles lugares. 

O SR. Cu::r.1ENTE PEREIRA: - Para commo· 
didade desses moradores já se mandou an
nunciar pelos diarios que podião mandar con
duzir os corpos dos seus defuntos directamente 
ao cemiterio, ·e Já ha ordem pat·a se rece-
bcFen1. ,,.,,,...-

Senhores, a misericm·dia nllo füa interesse 
do seu cemiterio ; tomárn ella ver-se livre deste 
serviço, que lhe é summamente pesado, e 
lhe custa muito_ dinheiro. E cumpre que se 
saiba que fez o sacl'ificio de despender 14:000$J 
dinheiro á vista, na compra do terreno e barca, 
só com o fim de melhorar a salubridade do seu 
hospital, e a da cidade, livrando aquelle e esta 
de um fóco permanente de peste.quetft'a muitos 
annos se conservava no antigo *itcrio, no qual 
se sepullav11o ,.1\a1u~lmcnte , 00 radaveres, 
tendo o terreno apenas 15 braças de testada com 
80 de fundo (signal de profunda. sen$ação) ! ac· 
crescendo ser o terreno arenoso, e na.o se po· 
derem profundat· as sepulturas pol' se acho.r 
pouco acima do nivel do mar! Todos sabem 
t]UC se não podia ~lli entrar nem passar nas 
irmnecliações sem tapar o nal'iz ! Hoje feliz
mente, este mul cessou, e ntó se tem ohscr
vado menos mortes no hospital : nno n1Tir11111rci 
que venha a causa dn mudança do cemite1·io1 

podendo proceder de outras ; mos o facto 
existe. 

Outro nobre deputado que ha -certo tempo 
faz opposiçao... nno sei a quem, disse qnc 
ouvira dizer que n santa casa era aclunlmcnlc 
mn\ administrada, P. nem dava contas. Como 
sou o seu principal administrador e nn.o posso 
ser juiz competente de meus netos, limito-me a 
agradecer ao nobre deputado os obsequios corn 
que me honra, bem que seja verdade que sabe 
por ouvir dizer , mas o nobre deputado no.o 
póde aflirmar nesta c,mmra que a santa casa 
nllo dá contas da sua administração (apoiados), 
porque ellns farão aqui dislribuidas (apoiados), 
e ao illustre der,utado devia caber um exemplar 
irmão deste que por fortuna lenho nas mãos : 
e no corrente anno o seu provedor, pela pri
meira vez, apresentou um relatorio assás mi
nucioso de tudo quanto se fez, e da m,aneira 
por que se despendeu a renda. 

Passando a faltar da materia, nada direi 
sobre as qualidades que habilita.o a santa casa 
para merecer os favores do corpo legislativo, 
pois este tem manifestado constantemente por 
seus aclos quanto lhe merece um estabeleci
mento de piedade que protege nnnualmcnlc 5 
a 6 mil infolizcs enfermos ! 
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260 SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE 1839 

Tambem nada direi das loterias pedidas por 
um nobre deputado para a matriz do Cuyabá ; 
a camara tomará esia emen_àa na consideraçtw 
que julgar conveniente : mas, dizendo o nobre 
deputado que vota contra as loterias da mise= 
ricordia, e contra todas outras quaesquer, é de 
esperar que elle mesmo vote contra a por elle 
proposta na emenda. 

Igualmente não combaterei a emenda qtte 
propõe t1ma loteria para outra igreja, porque 

· nunca me oooorei a beneficias aue se Queirão 
fazer ; só ob;ervarei que parec(a convêniente 
que os Srs. deputados que pretendem a con
C~'i:,<i:,~I,) tlc fole:ri-as n:z.es,,em suas propm,las t>:m 
separado, pois que nada têm umas com as 
outras. 

Quanto porém á P.menda do Sr. Vaz Vieira, 
propondo duas loterias a beneficio das obras do 
recolhimento das orphãs, e á qnal eu já de
c1arei que adopto, e muito estimarei_ que se 
approve, devo observará camara que a mesma 
emenda _precisa de uma pequena alteração na 
sua redacção, porque, se passar corno está ou 
o hospital ou o recolhimento terá de ficar pri
vado µot d~m, 'du-mw, do benend~ que -s1; \be 
conceder ; e nenhum d8stes dous estabeleci
rr::entos póde soffrer tão grande demora sem 
grave inconveniente ; o hospital ameaça ruina 
em algumas de suas enfermarias ; e no mez de 
Julho, já depois de impressa o relatorio do pro
vedor, cahio parte de uma que muitos incom
modos c,rnsou, por n~o haver lugar onde se 
pudessem accommodar os doentes que nella 
existia.o ; e se outras duas que ameação ruína 
vierem a cahir antes de se terem levantado al
'6L1ma.s no~as, im?Q~shd se-ri t,char h.v6ar para 
os muitos àoenles que ne]las existem. 

E o recolhimento das orpha.s tambem 111!.o 
póde esperar, po1·que suas obras estão em an
damento, e ha grande conveniencia em que se 
acabem 1 0.té para receber com preferencia a'il. 
orphas filhas desses illustres militares que sa
crifica.o a vida no altat da patria, como propõe 
a emenda. 

Senhores, o recolhimento das orphas é de 
su-mma utilidade ... 

O SR. ANDRADA MAcBADO :-Apoiado. 
O SR. CLEMENTE - PEI\EIRA :-.... pelo amparo 

que presta ao grande n1Jmero de orphãs desvali
das, e tem meios ordinarios para as alimentar; 
falta-lhes porém a capacidade de melhor edificio, 
e é para se obter esta que se implora a protecção 
do corpo legislativo. E apezar de mal adminis
trado, a actuar administraçllo do passado anno 
casou 30 recolhidas, das quaes a menos dotada 
recebeu 400$, tendo recebido a casa com nm 
deficit maior de 5:000$, além da '6ta:nde divida 
d os dotes ; e emprehendeu além disto a grande 
obra que está á vista I Diminuio suas despezns, 
e só na la;'Vagem de l'oupa, que bojo se füz 
pela g('n(e de casfl, introduziu a economin de 

1:000$ ; e tem obrigado as recolhidas a um 
serviço util, por fórma que hoje se vestem á 
custa do seu lrabalho, recebendo apenas uma 
diminuta ajuda de custo, no que ha grande 
utilidade. Parece=me que quem assim admi=~ 
nistra, administra bem. E' portanto o recolhi~ 
mento digno do favor· que solicito na sub
~mi:>nn::1 ::innitÍva q_11P. Vnll envÍHI' R mesa ( [,~.) 

E' lida e apoiada a seguinte sub-ernenda do 
Sr. Clemente Pereira á emenda do Sr. Vaz 
Vieira: 

cc Em ]ugar de-a administração da santa 
casa applicará o beneficio de duas das sohre
nihi.s \olerias-d1ga-se :-ncri.o concedidas duas 
loterias a beneficio da;:; obras do recolhimento 
das orphãs. >) 

A discuss1lo fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a 3" discussãO do orçamento com 
as emen~as apoiadas na sess1\.o antecedente, 
e mais as seguintes, que são apoiadas : 

Do Sr. Vianna. cc Para a obra da igreja matriz 
da freguezia de Campo Grande, na conformi
dade do plano apresentado a esta camara, e po
dendo despender igual somma no anno finan
ceiro corrente, 6:000$000.,> 

Do mesmo se1Jl10r.-rr Com a compra do páo
brazil, podendo despender até igual sornma no 
anno financeiro de 1839-184:0-80:000$000. " 

O Sr. Amaral diz que tem de offerecer uma 
emenda relativa ao orçamento da camara mu
nicipal da côrte, emenda que julga a mais con
veniente, e que tem por fim acabar com uma 
dís.cuss1o ~ouco provei.tosa e pouco di~ua da 
camara. Assim como nllo approva, porque julga 
inex.equivel, um artigo da lei que obrigue a 
camara municipal a apresentar o orçamento 
de sua receita e àespeza á camara dos depu
tados, que rião o poderá discutir dentro dos 4 
mczes ; lambem n!lo approva que a camara 
municipal seja arbitra de si mesma dispondo 
dos dinheiros publicos a seu grado , para evitar 
pois um e outro inconveniente, apresenta a se
guinte emenda : 

« A camara municipal do municipio da eôtle 
fará o orçam~nto annual de sua receita e des
peza, e com o re]atorio competente remetterá 
ao governo, o qual approvará ou fará as_ al • 
terações que julgar convenientes, mandando-o 
executar por um decreto. » 

O Sr. Paula Candido vota contra a emenda 
do Sr. Rezende, que autorisa o governo a no
mear o director da escola de medicina, por 
julgal-a inopportuna, porque tendo a lei en
carregado as escolas de formar os seus regu-
1amentos, a escola dó Rio de Janeiro, no regu
lam1mto que organisou, estatuio que o director 
fosse nomeado pelo govemo sobre lista triplice 
npresontmlu poln fnculdado : orn, tendo este 
rcg11lnmcnlo rio vir d cmrnirn na ommsitlo cm 
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SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE 1830 261 

que fôr discutido, é que se poderá fazer emendas 
desta natureza. O orador declara que cada vez 
tem mais medo da lei do orçamento, porque 
ludo se faz na lei do orçamento, até a reforma 
da lei organica da escola de medicina. 

Â'cerca da emenda para dispensar a camara 
municipal, da côrte de apresentar o seu orça
mento, diz que além da razão já allegada de 
não votar por enxertias na lei do orçamento 
nenhuma lei, salvo a do orçamento do ann~ 
passado, obriga a municipalidade a esta apre
sentação, o que rnostra que não é isto essencial ; 
o que o orador julga preciso é que a carnara 
apresente as suas contas e que a assernbléa as 
tome; cousa que póde fazer sem orçamento. 

O orador faz algumas considerações sobre 
a nenhuma utilidade da apresentação do ar
eamento da camara municinal. e lastima oue 
senhores do progresso exijã~ e~ta medida, p~r
quanto as carnaras municipaes são as primeiras 
raízes plebêas da arvore que protege a liberdade 
naeional, e não devem essas raízes ser atacadas 
por aquelles que tanto anhelào pela maior 
expansão passivei dos principios populares. 
Admira-se de que um illustre deputado fallasse 
contra a camara municipal, quando o anno 
passado nãO estranhou o procedimento de outra 
c&mara, pouco revere_nte para com o governo ; 
mas talvez isto se deva attribuir ao progresso 
do regresso, o que nM é de admirar, pois que 
a handeira do regresso foi usurpada áquelle que 
a ~avia prim_eiro hasteado, e hoje um projecto 
existe que é mnegavelmente a quinta esscncia 
do regresso. Couclue fazendo algumas outras 
obsen•ações que ntt.o pudemos ouvir. 

O Sr. Rezen.de diz que á vista da resolução 
que passou o anno passado, augrnentando a 
gratificação dos lentes dos cursos jurídicos e 
escolas de medicina, é que offereceu a sua 
emenda ; porque essa resoluçrto suppõe que o 
governo póde nomear os directores de umas e 
oulrns escolas : entretanto nilO duvida reformar 
a sua emenda. 

S110 lidas e apoiadas as seguintes emendas: 

« Depois das · palavras - direclores - ac• 
crescente-se - como são os dos cursos juridicos 
- e ornais como no artigo. - Carvalho de 
Mendonça. - Rezende. >> 

e, ·Ministerio da justiça. - § 15. Para a casa 
de correcçao mais dous contos de réis mensaes, 
ou no anno 24:000$000. 

,, § 13. G11ardas municipaes permanentes, 
sendo reduzido o corpo ao estado em que o era 
em a lei de 10 e 22 ~e Outubro de 1831, tanto 
quanto ao estado· maior, como pelo que respeita 
aos soldos, e sendo elevado o numero das 
praças de pret, 250:000$. · 

te Minislerio do imperio. - § 18. Canaes, 
pontes e estradas geracs, podendo o governo 
despender até a somma de 70:000$, para a obt'a 
da nborturn dn rua que u1\ frente cJu ucudcmi~ 

das bellas-artes deve sahir na rua de S. Fran
cisco de Paula, a mesma somma de 70:000$ 
S. a R. - Via1ina, )) 

O Sr. Paulino :-A' vista da emenda que 
acaba de ser apresentada por um i!lustre depu
!ado pela Bahia (o Sr. Amaral), eu e os meus 
1llustres collegas pela província do Rio de 
Janeiro gue assignámos a emenda aue está 
sobre a n1esa, relativa á camara municipal desta 
cidade, pedimos licença para retiral·a. 

Entretanto; como tenho a pah vra; e alguns 
dos argumentos apresentados · em uma das 
sessões precedentes, por outro illt1stre deputado 
pela dita província da Bahia ( o Sr. Montezuma ), 
não sómênte procedem contra a emenda qÚe 
assignei, mas tambem contra a que acaba de 
apresentar-se, a camara permiltirá que faça al
gumas observações sobre o que disse o nobre 
deputado, impugnando aquella emenda. O nobre 
deputado entende que a disposiça.o do ar!. 36 
da lei de 20 de Outubro do anno passado, pela 
qual a cam~na municipal desta cidade não póde 
fazer despeza alguma neste município sempre
cedencia de orçamento approvado pela assem
bléa geral, não deve ser revogadtl, e isto por 
duas razões: ln, porque essa camara municipal 
dirigiu a esta augusta camara umas informaçõe:;, 
em que se contêm expressões que offendem um 
dos membros da mesma augusta camara ; 2"-, 
porque a mesma camara municipal está, como as 
outras camaras do imperio} sujeita, pela consti
tuição, pelo acto addicional, e pela lei do 1 ° de 
Outubro de 1828, á apresentação do orçamento 
da sua receitt'l e despeza. 

Eu nllo desconheço, Sr. presidente, o des
favor da minha posição na defeza da emenda 
que está sobre ·a mesa. O nobre deputado pela 
provincia da Bahia, cui, 'o que sem o querer, 
porque estou certo da sua imparcialidade, prin
cipalmente nesta questa.o, fez um appe1lo para 
paixões poderosas, quaes s indignaç~o e o re
sentimenlo da dignidade offendida. O nobre 
deputado, sem duvida, sem o querer, lançou as 
córes as mais odiosas sobre as ex pressões do 
officio da camara municipal desla cidade, em 
que se contém a!i informações que o requeri
mento de outro illustre deputado (o Sr. Otloni) 
lhe haviao sido pedidas. Arguio-a de haver de· 
morado essas informações; e cuidou enxergar 
ahi pouco caso e acinte a esta augusta cam~ira. 
Com que ditos picantes nâo ornou o nobre de
putado os commentarios que fez a esse officio 
da camara ! Com que habilidade torceu ex· 
pressões que podião ter ·Gutro sentido ! Com 
que tom, com que gestos a lia l Já um illuslre 
deputado pela provincia de Minas Geraes ana· 
lysou houtem esse officio, e deu ás suas palavras 
o obvio e naturnl sentido que se lhe deve 
dar, melhor do que cu, tudo quanto eu po· 
deria dizer, e por isso nll,o repetirei as suas 
observações. 
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262 SE.'.iSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE 1839 

Eu não tenho por fim defender esse officio, 
nem os v-ereadores que o assignárao. A questão 
das pessoas naàa tem com a doutrina da 
emenda. Dado o caso que os vereadores da ca
mara municipal desta cidade houvessem dei
xado escapar no mesmo officio alguma expressão 
que se pudesse considerar offensiva desta casa, 
não se poderia concluir dalli que nenhuma 
despeza pudesse a mesma camua fazer sem 
precedencÍíl de orçamento approvado pela as
sembléa geral. Eu advogo a causa dos h::tbitantes 
deste município, qne muito prejudicados fi. 
caria.o com semelhante medida, e a da muui
cipalidade, que é uma corporação perpetua, 
porque reproduz-se todos os quatro annos nas 
urnas eleitoraes. 

Vamos á qlleslllo de direito, á questão dou
trinal e á de con veniencia, unicas que nos 
devern occupar. 

Nesta parte é o discurso do nobre deputado 
pela província da Bahia summamenle parco, 
e os unicos argumentos que encontro sio os 
seguintes. (L~.) 

Para que estes argumentos do nobre deputado 
procedessem, fôra necessario que, ou a consti
tuição ou a lei do lº de Ontubro de 1828 hou
vessem estabelecido a obrigação de apresentat'em 
as camaras municipaes os seus orçamentos aos 
conse1hos geraes de provincfa, ou que do acto 
aódicional se concluísse esta obrigação para 
a camara municipal desta côrte. Porquanto, 
então seria de algum modo sustentavel o argu
mento do nobre deputado, que poderia dizer:
As camaras rnunicipaes das províncias, pela 
constituiça.o ou pela lei do lº de Outubro, são 
obrigadas a mandar os seus orçamentos aos 
conselhos geraes de província.. Ora, em todos 
os casos ~m que por es~a lei as camaras mn
nicipaes se dirigião aos conselhos geraes, se 
deve a municipalidade da côrte dirigir á as
sembléa geral. Logo, a camara municipal da 
côrte deve enviar o seu orçamento {1 assembléa 
geral. 

Mas o nobre deputado, que sabia mui bem 
que nem a constituição, nem a lei do lº de 
Outubro irnpunhão ás camaras a obrigação de 
apresentar taes orçamentos, o que fez ? Deixou 
esse ponto 110 esc11ro, não exprimio essas pro
posições c18ramente, e habilmente procmou 
dar a entender que ns camaras mnnicipaes 
m:mduvão t11es orçamentos aos conselhos geraes, 
sem todavia o affirmar positivamente. Mas diga
mo agora o nuhrc deputado qual o artigo dessas 
leis que impunha ás·carnaras essa obrigação? 
O nobre deputado tern 11 collc:cção das leis de 
1828 diante do· si. Aponte-o. Exnmincmos 
porém esta. questão. 

A conslituiçno no art. 169, cup. 2º, til. 7", em 
que trata das cam1m1s municipaes, diz que o 
exercício das suas funcções, a fom1açllo das 
:suas posturas polieiaes, e applicaçrto das s~as 

rendas serão decretadas por uma lei regula
mentar. 

A applicação das suas rendas será decretada 
por uma lei regulamentar, diz o artigo. Ot·a, os 
01·çamentos pertencem· á applicaça.o da.s rendas. 
Mas um orçamento será por ventura uma lei re
gulamentar? Por certo que não. Logo, a consti
tuiçaonão exigia taes orçarnentos,julgou bastante 
que uma lei regulamentar determinasse quaes 
os objectos em que as camaras poderillo. des
pender as su·as rendas, e a maneira por que as 
havião de despender, e deixou-lhes livre a sua 
distribuição. 

As melhores interpretações que se podem i.u.
vocar de artigos da constituição são por certo as 
leis regulamentares que os explicão e desen
volvem. Ora, a lei do 111 de Outubro àe 1828, 
que é a lei regulamentar do art. 179 da con
stituição, n8.0 exigia taes orçamentos, capituiou 
muito minuciosamente os objectos em que as 
camaras municipaes poderia.o despender as suas 
rendas, e determinou, nos arls. 74 e 75, em 
geral, que as cauiaras sómente despendessem as 
suas rendas em objectos proprios de suas attri
huições, e que o p1·ocurador sómente fizesse 
aquellas despezas autorisadas por postura ou 
delerminadas por deliberação da carna.ra, ficando 
as mesmas camaras, pelo art. 46 da dita lei, 
obrigadas a dar avnualmente contas. 

E com effeito, quando foi que os conse\hos 
gcraes exigirão orçamentos das camaras das 
respectivas províncias ? Quando exigio esta 
augusta camara orçamento da camara muni
cipal desta. cidade antes ào art. 36 da lei de 
20 de Outubro do anno passado ? Eu appello 
para os nobres deputados que me fazem a honra 
de ouvir. 

Esla doulrina dé\ consfüuiçãÕ e da lei do 1º de 
Outubro era muito conforme á natureza e ín
dole das instituições municipaes que são essen .. 
cialmente locaes e que se desnaturao todas- as 
vezes que as providencias relativas a objeclos lo
caes se vão buscar de autoridailes ou corpos que 
csUl.o fóra das localidades e têm deJlas pouco ou 
nenhum conhecimento. 

Assim, até a época em que ·foi promu1gado o 
acto addicional, as camaras rounicipaes das pro
víncias e a da côrte não erão obrigadas a apre
sentar orçaroentos, nem aos conselhos geraes, 
nem á assembléa geral. Distribnião e app1ica vllo 
as suas rendas segundo exigião as circum
slancias da localidade, e segundo entendião mais 
conveniente. 

Examinemos agora quaes as alterações 'que 
introduzio nesta legislação o acto addicional, e 
se delle se póde deduzir alguma cousa que seja 
1·clativa á camara 111unicipal da côrte. 

As unicas disposi'ções que se encontrão no 
neto u1ldiciannl 1·elalivas á fixai.;ão da receita e 
despez11 Jas cnrnnrus municipaes sao as que 
conslllo do 1:ut. 10, §§ 611 e 6ª, Pol' clles pol'le11ce 
its us::icm\,lóns provinciuc1:1 lccitjlur sobl'U 11 
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SESSÃO EM 2i bE SETEMBRO DE 1839 2A3 
:fixação das despézas municipaes e provinciaes, 
e sobre a fiscalisação do emprego das rendas 
publicas provinciaes e municipaes, e contas da 
sua receita e desi,eza. (Lt) 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Lêa a ultima 
parte. 

O SR. PAULINO (depois de lê1·) : - Nao ha 
duvida nenhuma. E o que se conclue daJJí f 
Vejo do artigo que compete ás assembléas pro
Yinciaes o legislar sobre a fixação da receita e 
despeza municipal, precedendo orçatnento dus 
camaras. E de que camaras ? Das camaras das 
províncias. Qual é a assembléa provincial a 
que pertence legislar sobre a receita e despeza 
do municipio neutro? · 

O Sa. ANDRADA MACHADO: - A isto se res
ponde: - Compete a nós. 

O SR. PAULINO: - Não contesto isso. O que 
digo é que do acto addicional não se póde con
cluir que a camara municipal desta cidade es
teja obrigada a mandar aqui o seu orçamento. 
· Assim, essa camara (pondo-se de part.e o 
artigo · 36 da lei de 20 de Outubro do anno 
passado, cuja revogação se pedio) vem a estai·, 
pelo que respeita á distribuição das suas rendas, 
no mesmo estado eni que sempre esteve e es
tiverão as outras camaras antes do acto addi
cional. 

A faculdade que tem esta augusta camara 
de exigir orçamento da municipalidade do Rio 
de Janeiro não se deriva portanto do acto addi
cional, q11e se refere ás assembléas provinciaes. 
A assembléa geral póde exigir taes 01·çamentos, 
mas póde exigil-os em virtude da amplitude de 
poderes que tem, porquanto tem todos aquelles 
poderes que · pela constituição e acto addicioaal 
não fo1·ão expressamente dados aos outros po
deres polilicos. - Póde exigil-os porque póde 
fazer leis, interpretai-as e revogai-as, e porque 
não pertencendo á assembléa provincial al
guma legislar sobre o município da côrte, claro 
está que deve pertencer á assemb1éa geral. -
A questão vem portanto a reduzir-se á conve
niencia da medida, 

O § 6c\ artigo 1 O, do acto addicional, que manda 
fixar pelas assembléas provinciaes as despezas 
municipaes, precedendo proposta das camaraa, 
faz parte da constituição do estado, e eu por
tanto respeito muito as suas disposições. To
davia a camara permittirá que eu pondere 
alguns inconvenientes que dellas se seguem1 e 
eu vou fazer essas ponderações porque servem 
para o que tenho de demonstrar. 
· A exigencia dos orçamentos municipaes, 

principalmente pela maneira por que se tem 
posto em pratica, no meu fraco entender, 
destróe, aniquilJa o espirito municipal. A que 
ficão pois reduzidas as municipalidades, se ellas 
não têm o direito de dispôr, ainda de uma in
significante quantia, sem dependencja de appro
vnçt\o de corporações compostas de pessoas 

quasi todas estranh-,s ao municipio ? Quasi 
todas ignorantes das minuciosas circumstancias 
das localidades ? 

Em segundo lugar, essa exigcncia na.o pre
enche o fim que teve em vista o legislador. 

Eu entendo pois que a causa de semelhante 
exigencia não podia ser outra senão esta. -
Suppôz-se que :as camaras municipaes poderia.o 
mal distribuir as suas rendas, que poderião 
com preferencia applical·as a cousas menos 
ut~is, movidas por affeições ou· desaffeições, ou 
mesmo pela igorancia das necessidades dos 
municipios. Buscou-se a isso um correctivo nas 
assembléas provinciaes mais numerosas, com
postas de pessoas quasi todas estranhas a afi'e:i
ções e desafieições Jocaes. 

E o que acontece na pratica ? Eu dai-ei um 
exemplo em poucas palavras. - Eu já tive a 
honra de ler assento em uma assembléa pro
vincial ; muitos dos illustres deputados o tiverno 
e têm. Digão portanto se é exacto o que vou 
referir. 

Uma fHovin~ia lem 23 ou 24 municipios, e 
dá 36 deputados provinciaes. Quasi sempre, 
attento o nosso systema de eleições, ha 3 ou 4 
municipios, e ás vezes mais, que não têm de
putado algum que nelles resida ou delles tenha 
exacto conhecimento. Vêm os orçamentos, umas 
vezes passão taes e quaes os fazem as camaras, 
porque, alérn das suas informações, n~o ha 
outras bases para os discutir, e então torna-se 
inntil e íllusorio o correctivo que teve em vista 
a lei, ou silo ventilados sem conhecimento de 
cal!sa, e então o tal correctivo é o peior mal 
possivel, e as camaras se vêm nos maiores em
baraços para executarem cousas ou inexequiveis 
ou despropositada!!. 

Supponhamos porém que o municipio tem na 
assembléa provincial um on dous deputados do 
seu seio. Sendo os nnicos que na mesma as· 
sembléa têm a1gum conhecimento das locnli· 
dades, Jouvão-se os outros nelles, e a isso fica 
reduzido o tal correctivo. Se são vereadores ou 
amigos dos vereadores, passa tudo quanto a 
camara quer: se pelo contrario, mutilão-se 
muitas vezes os orçamentos, desgosUlo-se os 
vereadores, dn.o-se por doentes, chamao-se 
supplentes 1 etc. 

Ora, e é esta a medida que se quer esta· 
be)ecer e conservar no nmnicipio da côrte, 
acabando-se assim com a unica verdadeira mu• 
nicipalidade que ainda temos. 

O art. 36 da lei de 20 de Outubro do anno 
passado, cuja revogaçllo se pedia na emenda que 
assignei com os meus illustres collegas, e que 
tambem fica revogado pela emenda de um 
nobre deputado pela província da Bahia (o 
Sr. Amaral), diz (l~). Por este artigo deve 
a assembléa geral discutir o orçamento da 
camara municipal do Rio de Janeiro, logo 
depois do orçamento geral. Temos portanto um 
artigo da lei do orçamento regulando a ordem 
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264 SESSÃO EM 2i DE SETEMBllO DE 1839 

das nossas discussões! Artigos de regimento 
na lei do orçamento! Faltava isso sómente 
Jlara que nada faltasse em taes leis ! Se ti
vessemas de discutir agor~ o orçamento da 
camara municipal, em conformidade daquella 
lei, logo depois de concluída a terceira dis
cussão, em que estamos, do orçamento geral, 
quando poderiamas nós discutir o credito e 
outras propostas do governo, sobre as quaes, 
a~tentas as . circmnstancias pouco lisongeiras 
do paiz, é indispensavel tomar alguma deli
beração antes do encerramento das camaras? 
Não serviráõ estas razões para jnstificar a revo
gação do art. 36 da citada lei de 20 de Ontub1·0 
do anno passado ? 

Capitulemos, porém, os inconvenientes que 
resultão desse artigo de lei e que insta.o pela 
sua revogação, e portanto pela adopção da 
emenda. 

l.11 Porque uestróe o espirita mu11icipal e 
desnatura a natureza e fim das instituições 
municipaes, como já mostrei. 2.0 P01·que não 
remedêa os inconvenientes que tem por fim 
remediar, pelas ra:UJes que já tive a honra 
de expôr e que não reproduzirei. 8.º Pela 
morosidade que ímprime em todas as operações 
das municipalidades, já morosas pela maneira 
por que são organisadas entre nós. Ha pois 
certas providencias que nno podem "espet·ar 
urn anno, espaço que medêa entre as nossas 
reuniões. Cabe uma ponte, uma inundação 
repentina leva um atterro, é indispensavel 
prompto · remedio, que não póde esperar que 
as quantias necessarias sejão consignadas no 
Ol'çamento da camara, e que este venha aqui 
receber e no senado a sua approvação. 

Dir-se-ha : esse inconveniente evita-se dando 
arbitrio nos orçamentos, orçando-se englobada
mente. Mas, nesse caso, frustrão-se as unicas 
vantagens da medida. Nesse caso r8conheceis 
a necessidade de terem as camaras arbítrio 
na distdbuiça.ó de suas rendas. A pl'incipal 
qualidade e vantagem dos orçamentos é a 
especificação. Não nos pede o governo todos 
os armas. 130, 190, 200 conlos para o ar
mamento e instrucção da guarda nacional ? 
Diz-nos por ventura quantos guardas nacio
naes ha armados, quantos desarmados no im
perio, ao menos approximadamente P Diz-nos 
por ventura quantas legiões tem cada pro
víncia, quantos corpos tem cad~ legião, e 
portanto approximadamente quantos i'nstru
ctores são precisos? E portanto, de que serve 
o orçamento da despeia. desse ramo do ser
viço publico sem bases para avaliai-o? O que 
acontece? Fazem-se reducçlles a esmo, sem 
conhecimento de causa, e quem padece por 
fim é o serviço publico. 4.0 Destróe o incen
tivo de servir. Todo o homem que é cha
mado para exercer um cargo publico pelo 
voto de seus concidadãos deseja em regra 
deixar de si boa memoria, deseja fazer ai-

guma acção louvavel, algum betieflcio que se 
lhe possa atkibuir a elle só, sem dependencia 
de coacção da lei ou de autoridade superior. 
Isto· é proprio do· coração humano, satisfaz 
o amor proprio que cada um tem, e que 
é uma paixão, da qual, quando bem apro
veitada, se tirão grandes resultados. E de que 
beneficios se póde dizer credor a um muni
cipio um homem q\1e apenas se limitou a 
promover aquelles melhoramentos que lhe são 
indicados nos artigos de um tardio orça
mento? Com que enthusiasmo póde servir UD.1 

homem que não póde dispôr de 10 ou 12 
mil réis, senão em virtude de um orçamento 
decretado por um corpo estranho á munici
palidade? 

E1 por motivos semelhantes que nas nossas 
pl'Ovincias e em muitos dos nossos municípios 
não se encontrão muitas vezes pessoas que 
queirão servir os cargos de vereador, de juiz de 
paz, municipal, de chefe de legião, etc., que 
vão cahir em mão~ menos dignas. As nossas 
leis, cercando esses cargos de incommodos e 
conflictos, têm dado a alguns muito flacos 
meios de poder fazer o bem. Deixemos, 
porém, esta digressão qlle levaria longe. 

õ." Eu considero lambem a medida cons
tante do at·tigo citado da lei de 20 de 
Outubro como inexequivel. E' preciso ter es
tado fóra desta casa para desconhecer que 
estamos ajoujados de trabalhos. importantis-
si mos. E' . preciso ignorar inteiramente as 
circumstancias do paiz para desconhecer qllanto 
temos a fazer. Quando havemos discutir ci 
complicado o,rçamento monicipal da camara 
desta cidade? A sua discussllo ha. de tomar-nos .. 
um tempo infinito. Temos a prova no que 
estamos vendo. Ha lres dias que discutimos 
quasi exclusivamenle esta emenda, e talvez 
a sua discussão se não termine ainda hoje. 

. As prolongadas discussões que ordinariamente 
aqui se suscitão a respeito dos ministros, 
presidentes de província, inspectores de lhe
sou1·aria, aggredidos por uns, defendidos por 
outros, ha.o de reproduzir-se a respeito dos 
vereadores, fiscaes e administradores de obras 
da camara municipal. 

Pelo que respeita ao officio da mesma 
camnra municipal, sob1·e o .qual versou quasi 
exclusivamente o discurso do nobre deputado 
pela provincia- da Bahia (o Sr. Montez111na), 
nada tenho que accrescentar como já disse, 
ao que hontem ponderou um illustre depu
tado pela provincia de MinaSi. Posto que o 
nno considere ta.o criminoso como o nobre 
deputado pela Bahia o quiz figurar, não 
tomarei o tempo á camara com a sua analyse 
e defeza. O que eu peço é que não se faça 
desta questão uma questão de pessoas, que 
não se confunda a causa dos vereadores, 
boa ou má, com a causa da municipalidade 
do Rio de Janeiro (apoiadoB), a qual, COtnQ 
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SESSÃO EM 21 DE SE1.'EMBHO DE 183H 265 

já observei, é um corporação ·que se renova 
de qnatro em quatro annos. 

Entretanto sempre observarei que o nobre 
deputado foi muito pouco exacto a respeito 
de algumas argniçõcs que fez á camara mu
nicipal. .. Asseverou o nobre deputado que 
e!b tinha levado tres mezes para dar as 
informações que lhe havião sido pedidas. 
Examinemos a veracidade desta asserção. 
Note-se que o requerimento do il)m,tre depu
tado pela proviucia de Minas-Geraes qne 
pedi o essas informações ( o Sr. Ottoni) foi 
remettido, com officio do Sr. 1 º secretario, 
á secretal'Ía de estado dos negocios do im
perio em 18 de Junho proximo passado. 
Ainda mesmo suppondo que essa secretaria 
não tivesse a rnenot· demora em expedir 
ordem á camara municipal para informar, 
não podia o presidente desta recebêl-a antes 
de 20 ou 21. Era mister reunir a camara, etc. 
Tudo isto, dado que não houvesse a menor 
demora, podia deitar a 2,1 ou ~!,5 do mez. 
Ora, a informação da camara é datada de 13 
de Agosto. Temos portanto, quando muito, 
um 111ez e 17 ou 18 dias de demora, que 
o nobre deputado converteu em tres mezes. 

Ora, o nobre deputado teve estes papeis nas 
suas mãos, nna1ysou os bem, vio-lhes as datas, 
e está. muito corrente em todo este negocio. 
Tanto era porém o desejo que tinha de censurar 
a camam, que converte!l um mez e 18 dias em 
3 mezes. 

Mas não é c\e admirar que o nobre deputado 
se servisse deste argurnen to, qnando se servio 
deste outro: - Os vereadores disserão em seu 
officio, de passagem, que não -tinhão enfrado 
em suas funcções, senão porque a ellas os linha 
chamado o voto livre e espontaneo de seus 
concidadãos. - Insinuou o nobre deputado que 
por essas palavras quizera a camara fel.'ir um 
membro desta casa. Quiz concluir dahi que a 
camarn queria dizer que nós não havia.mos 
sido eleitos do mesmo modo. Pois que, Sr. 
presidente! Si eu disser que sou legitimo re
presentante da provincia do Rio de Janeiro, 
poder-se-ha inferir dahi que quero dizer que 
meus nobres collegas o não sã.o das provincias 
que os elegêrão ? Estranha maneira de tirar 
conclusões! Para que torcer expressões e suppôr 
um sentido venenoso áquel!as que têm um sen
tido natural, innocenle e obvio ? E' preciso estar 
muitu baldo a razões para recorrer a argu
mentos desta qualidade l Se fossem produzidos 
por um orador ordinario, poder-se-hia acreditar 
que o seu acanhamento lhe vedára a desco
berta .de outros. Mas o nobre deputado! o 
nobre deputado que é tão fertil em argumentos! 
o nobre deputado que os encontm com uma 
faci\idade immensa, que os maneja com uma. 
incrível dexteridade ! Devo crêr que se o nobre 
deputudo os emp1·cgou desse quilate, foi porque 
nllo onMnll'Oll nn Rllll eausn outros mais fortes. 

TU.to Ili 

Eu entendo que o procedimento do nobre 
deputado a qu1:m me refiro, permitta que Ih 'o 
diga, foi menos prudente, e na.o consultou 
muito o decóro da rasa. Se o officio da camara 
municipal continha expressões dnvidosas, de que 
se podião tirar illações desagradaveis, nno 
fôra melhor não as patentear, não ~s tirar, nilo 
insisti!' tanto e tanto nellas, não as cornmentar 
tanto, e muito principalmente quando ess~ 
ot'ficío não tinha sido dirigido dírectamente a esta 
augusta carnara, não tinha sido lido nella, mas· 
tinha acompanhatlo outro do Sr. ministro Jo 
imperio, unico que, sE>gundo é costume, se leu 't 

Para qne forcejar para figurar urna con
tenda, nm cpnflicto entre esta ammsta camara 
e. uma camGra municip~l ? Par~~ que arrastar 
par:1 o meio desta casa uma camara municipal, 
e por a braços com ella esta augusta camara ? 

Sel'á isto prn<lente ? Será isto decoroso ? 
Ontra censura fez o nobre deputado á carnara 

municipal desta cidade, porque nr.w tem feito 
todas as suas obras por arrematação, e para a 
fundamentar foi buscar o artigo 47 da l~i do· 1 º 
de Outnbro de 1828. Es!e artigo diz . . (Lê.) O ar
tigo diz poderáõ ; a sua disposiçao é portanto 
permissiva, é facultativa (11:nm,e1·ol{os apoiados), 
deixa ás camar.~s o arbitrio de fü:r.erem ou 
deixarem de fazer us suns obras por arrema
tação, segundo entenderem conveniente. E' esta 
a intclligencia que constantemente se lem dado 
a este artigo de lei. E tem o nobre <lepntado tão 
pouca experiencia das nossas cousas, que não 
conheça que ha muitas cousas, que ha muitas 
obras que não convêm fazer por arrematação :1 

A camara não ignora que o nosso direito 
administrativo está em urna pel'feita infancia. 
Entre as nações ern que esta p,nte it-nportan
tissima da legislaçilO tem recebido lodo o desen
volvimento de que é susceptivel, tem-se estabe
leciJo regras muito minuciosas, bebi(bs na 
ex_µeriencia, segunJo as quaes se devem orga
nisar os planos e as condições ~om que devem 
ser feitas as obras publicas ; reunE;m-se, acc11-
mulão-se, conscrvão-se todos os dados e 

mo.lcriaes que servem de l?ase P. esclarecimento 
a orçamentos seguros e exactos dessas mesrnns 
obras; tem-se estabelecido as regras que devem 
presidir á organisaça.o minuciosa das condições 
das arrematações, e á decisã.o das questões que 
sobre e!Ias se possão suscitar. Tem-se prevenido 
todas as duvidas que a tal respeito possào occor
rer. Em uma palavra, tudo está prevenido, !tido 

acuutelado. Entre nós porém tudo em embry1!.o. 
Os nossos planos silo muito vagos, e não 
guardão uniformidade ; uns têm algum desen· 
vol vimento, outros nenhum ; os nossos orça.
mentas para obras, não sujeitos a regras 
algnmas, são incertos, inexactos, e pela maior 
parte das vezes tão englobados e tão arbitrarias, 
que impossivel é averiguar a suã exaclidão, 
seguir e decompôr o seu calculo. A unic:1.. 
legislação administrativa municipal que temo5 

;;{ 
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'cifra-se em alguns artigos muito geuericos da 
lei organica das nossas municipalidades. Os 
nossos contractos de anemataçllo participa.o de 
todo este vago e de todas estas incertezas, 
suscita.o-se muitas vezes duvidas na: occasi:io 
da ver·ificaçao da extlcução das obras e dos paga
meutos1 e sendo a sua decisão levada ao poder 
judiciario, soffre ulli consideraveis delongas. 
' Para que o systema das arrematações (que 

é sem duvida preferivel, mas dadas certas 
circumstancias) produza os seus devidos effeilos, 
é tarnben1 indispensavel n!lo sómente a con
currencia de um numero sufficiente de pessoas 
habilitadas para executar com a devida per
feição as obras, como tambem que o seu 
andamento e execução seja fiscalisado po.r 
algum agente intelligente Ja autol'idade que 
manda fazer as obras, e que fiscalise a qua
lidade e em1n:t>go dos· maleriaes e outras 
circumstancias, que muitas vezes, depois de 
concluidas n!? ditas obras, se não podem bem 
averiguar e conhecer. A França .tem destes 
empregi,dos. que, segundo a lembran~a do 
que hei lido, se chamrto conduetores de fra
balhos, e que não sendo· perfeitos enge· 
nheiros, têm todavia as noções necessarias 
para fisca\isar a boa execução das obras. 

Do que levo dito não quero concluir qne 
se não devno fazer arrematações entre nós. 
Nno: se o plano da obra fôr bem desen
volvido_, se o seu orçamento houver sido feito 
com exacfidão, individuação e clareza, se 
apparecem arrematantes habeis e de boa fé, 
e o que mais é, interessados na execução, 
pei-feição e duração da obra1 eu prefiro a 
arremataça.o. O que quero dizer é que no estado 
em que esta.o as nos:ias cousas, cumpre não 
estabelecer um systema com absoluta exclusão 
do outro; mas deixar a sua escolha, a vista 
das circurnstancias, ao prudente arbitrio da 
autoridade que manda fazer as obras ; o que 
quero conclufr é que a camara municipal não 
merece ser censurada, porque não seguio um 
systema com absoluta exclusno do outro, 
muito principalmente quando a lei lhe fa-

. culta va a escolha. 
Já que fallei em arrematações, e que o 

nobre deputado pedio que se exigissem in
formações da can1ara municipal sobre a 
arremataçllo das afilações, V. Ex. perrnittirá, 
Sr. presidente, que eu refira em poucas pa-
1a vras o que ha a_ este respeito. 

A corrupção que tem penetrado quasi 
todas. as classes dti sociedade na.o poupou 
tamhem a dos arrematantes. - Acontece aqui, 

· infelizmente bastantes vezes, o .que vou 
referir. 

Um individtto pretende arrematar um objecto 
que tem de ser arrematado a que oferecer 
mais. Trata de afastar da praça os indi
viduos que lhe podem fazer fogo . (segundo 
" expressa~ l\sada), dando a um 200$1 a 

outro 300$, etc., conforme as convenções. 
Se o objecto póde dar, por exemplo, 8 cont.os 
de réis, oft'.erece 4. e dedu~indo dos outros 4 
as quolas com que afastou os outros da 
praça, aiuda lhe resta de lucro consideravel 
somma. Esles lambem lncrão uma quantia 
menm, é verdade, 111as segura e sem trn
ba1l10. E' isto hoje un• genero de negocio. 

A camara municipal do Rio de Janeiro 
tinha arrematado em 11m · dos annos ante
riores a renda provenieole das afilaçõm; por 
7 contos e tanto. Conc]uido o anno da ar
remablÇão, pôz·se novamente aqnella renda 
em praça, e compareceu o at-rematante .i 

ll?.nçar novau,ente. Apparecen porérn um 
concorrente que lhe declarou que levaria 
os lanços ao preço mais exce~sivo se não 
lhe désse um conto de réis. O anemalante 
não leve remedio senão dál·o, visto que na 
occasião das afilações costumava a vender me
didas aos que as nllo tinhao, ou não as 
tinh110 completas, e se havia provido de 
grande quantidade delbs, a que lhe era 
q1ister dar sai,ida : mas protestou nilo con
correr mais em praça nos annos seguintes. 

No anno subsequente pôz-se novamente 
em praça a afilaçrto, e nflo sei porque artes 
foi o maior lanço que appareceu de 4 contos de 
réis. A carnara vendo isto mandou chamar· 
o arrematante que serviN1 no anno anterior, 
e perguntou-lhe se queria fica1· com a afilação 
pela mesma quantia pbr que naquelle anno 
a arrematára, isto é, por 7 :001$ ; · ao que esse 
indívidt10 accedeu e fei-se o conti·acto. E' 
sobre isto que recahe a censura · do nobre 
deputado? 

Tambem foi acamara municipal acremente 
censurada por haver nomeado um individuo 
administrador das suas obras. Não tenho co
nhecimento particular desse individuo ; tenho 
ouviJo dizer que é intelligente e muito aclivo. 
Seja porém o que fôl·, o caso é que esta no
meaçao nada tem com a eruenda em questão. 
Se esse individuo fôr capaz de malversar, tanto 
poderá rnalversar nas obras que "fôrem feitas 
em virtude de. um orçamento dec1·etado por 
esta aL1gusta camara, como nns que o fôrem 
sem esse orçamento. Demais ninguem me 
contestará que a cama1·a municipal conta no 
seu seio homens rnuito probos e independentes, 
que eu considero incapazes de tolerar que se 
dissipem .os dinheiros publicos. 

Disse-se que esse administrador fazia obras, 
e depois de feitas pedia a approvação da camara.· 
Eu procurei informar-me 11 este respeito, e eis 
o que colhi: 

As carnaras não são corporações que estejão 
permanentemente reunidas. A lei do seu re· 
gimento obriga-as a fazer no anno sómente 4 
reuniões ordínarias. Nos interva-Uos das sessões 
costuma.o os seus presidentes, de accordo com 
todos ou alguns vereadores, ou por si só, a dar 
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aqucllas providencias que não admittem <le
morn, cujn approvaç·ão é depois dada com as 
nccessnrins formalidades pela camara, quando 
reunida. Nt>slc caso estão muitas obrns urgentes, 
on rle mcnu1· monta. Muitas vezes manda a 
camnni cnl\·nr uma rua, encontl'llo-se mt1ito 
a1·rui1mdn~ m; calçadas das ruas transversa~s, é 
JH'Ccif;o co11ccrl11r 11m pedaço destas, pnra 
unir cnm a da t·mt principal, e encanar para 
clla ns 11i;11ns1 ele. A approvação destes accres
cimos ,~ de11ois p1!dida á camara. Assim prc.
cedf'm lodns uq11cllas cujos membros eslãO em 
boa lmm10nin, como acontece actualmente na 
do Hio 1lc ,Jrrnciro. 

Mnis algumas observações tinha a fazer, por~m 
tenho sido muito extenso, e o tempo é 
precioso. Espero que a camara, pondo de parte 
a queslllo pes!,,'loal, livre de impressões apaixo
nndas, decirlirâ neste negocio com aquella im
pal'C:inlidade e justiça que caracterisão as suas 
delibern~:Oes. 

O Sn. PnEs1DENTE : - O Sr. deputado pede 
Jicençn pura retirar a emenda? 

O SH, PAu1.1No faz signal affirmativo. 
A etunnrn consente na retirada da emenda. 

0 Sr. Ponte Visgueiro : - Sr. preside1,te1 

hn lrt•s objectos sobre riue faz receio fallar 
nesln cusn : o thesouro, a. camara municipal 
e n cnsu da misericordia, os qnaes têm grandes 
e f'ol'lr.:1 defensores : o thesouro sahe dalli (apon
tando ptirrc u Sr. Vianna), acamara municipal 
snhc tlnqui da minha direita (apontando pam 
o bam:o t.lo 81·, Hono·rio), e a casa da miseri
cordiu d'ueolá ( apontando pa1·a o Si·. Clemente 
Pm•t!Ú'(t.) ; por isso tenho receio de fallar sobre 
n 1111micdpnlici11de da côrte ; e como esta qnestn.o 
j1, t!tML m11ilo debatida, cu sobre ella nada mais 
direi Nl'11no que a dignidade da camat·a dos 
1w11hm·cs deputados se acha comprometlidu: e 
q11nntu II mim, louvo~me na opinião do illustre 
orador o Sr. deputado Montezuma, afim de que 
s111dcnlmuos a disposição do art. 36 da lei do 
unno pnssndo. Portanto, para variar, e achando-se 
n ennrnrn j1i cansada com este objecto, eu vou 
füllm• sohl'll n thcsouraria aa minha provincia 
e sobre o 111'10-bmzil, como prornetti em outra 
occasino, e r·csponderei a dous· de meus collegas. 

Em ouh·n. scssno, o nobre depnta•io o Sr. 
Gomes Ribeiro, n quem me referirei em pri
meiro lugnr1 censurou que eu me occupasse 
com um inspector de thesouraria ; mas devo 
Jemhrar-lhe que seja tolerante commigo, assim 
como é com os outros, porque tenho aprendido 
estes exemplos aqui mesmo. Já ouvi que a 
camara se oc-cupou com a demissão de um 
consul, com a nomeação de um contador para 
a Bahia, com a demissão do inspector da alfan-

. dega de Pernambuco, com a · conservação do · 
inspector da theso11raria de Minas que foi 
accusado, e finalmente co·m a demissão do Dr. 
Miguel, 1111c cn1 inspcclor da lhesonraria de 

S. Paulo ; este foi demillido porque ap
plicou para despezas ordinarias dinheiros 
que tinhão destino especial por lei ; e o 
actna] inspc->clor diJS A lngôas, foi reintegrado 
por ter praticado um facto sómente que aqui foi 
dennnciadoo anno passndo em folhas publicas, e 
que devia constar no thesouro por participações 
da província; mas ç, caso é que se observa neste 
objecto urna coiucidencia notavel - o ministro 
interino distrahio para antros fins e contra a lei 
dinheiros que tinhão de entrar para a caixa da 
amortisação, o inspeclor da thesonraria das 
Alagôas praticou o facto que acabo de referir, o 
ministro portanto foi coherente em reintegrai-o 1 
Porém o nobrél deputado não se occupou com 
factos deõta natureza, nem com 011lros que eu 
citei e que tnmbem forno publicados nos jornaes 
desta côrte, como o esperar que 11m juiz de facto 
acabasse de servir no j11ry de Maceió para ir 
arrematar o córte de marlc•irns de construcçl\o 
naval, apezar de se ler findado o tempo que 
marcavllo os edit:ies; e o que nmis me admiron 
foi dizer qne não tendo conhecimento dn admi
uish·açno do inspecl.or, cnmt,1110 o 1lnl'endesse : 
então en qne moro nn cnpitnl ria 111·ovincia, qne 
eslou em contacto com a tlw!lo11rarin, nr10 posso 
censurai-o, e o nohr~ clep11ln1lo l1•m o nrrnjo de 
defendei-o ignornndo seus t'nclos ~ .lulgue a 
carnara quem estará mais lmhilitnrlo; e se o 
nohre deputado entende que cn fallo acobertado 
com a irresponsabilidade, lhe rogo qne, por meio 
dP. alguma folha, me convide, ou alguem por 
elle, uma vez habilitado, sem a capa de anonymo 
que eu desr>rezo ; e lhe prometto que hei de 
escrever o qufl. aqni tenho dito, para que se me 
responsabilise, e em juizo apparecerá o que não 
tenho dito na camara. 

O men nobre collega, quando fallou sobre 
este objecto, duvidou das minhas boas intenções, 
e agora, po1·qne seu ócho soon em um dos jomaes 
desta cÕl·te, ci1ido que elle quiz alludir ao the
sou reit-o da fazenda da minha provincia, por 
causa do officio de 23 de Abril de 1838, que 
aqnelle inspector dirigio ao thesouro: se pensou 
assim, enganou-se, porque este oflicio em nada 
offende ao thesoureiro, que de nenhuma sorte 
é inimigo do inspector; o qual, queixamlo-se da 
falta de empregados, e desejan~o augmentar o 
seu numero, para provar esta falta di!::se que as 
contas do thesoureiro estavno em confm,3.o por 
faltar a necessaria escripturaçllo ; r:rns nAo asse
verou o seu alcance, e nem era possivel, po1·que, 
nAo sendo o ihesomeiro quem escripturn, a isto 
accresce que, desde o tempo <111e· exerce o seu 
emprego, tem sempre obtido, em Julho, no fim 
dos annos financeiros, a sua quitaçno pela the
souraria ; que elle, por ser l1omem da tempera 
antiga, tem o cuidado de mostrar a seus filhos, 
a seus amigos, e remettel-as por copia a set1s 
fiadores; · e tendo sido algumas destas qnitaçoes 
assignadas pelo aclua1 inspect01·, é claro qne ni'lo 
está. alcançado, pol'que, se cslivc&se, nao a; 
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obteria, como eu tenho presenciado ; e prometto 
mandal-as aqui inserir na côrte quando ellas 
me d1eg.;ren1 ás m&os, nao só as d·os annos an
tel'Íores, como a de Julho que findou, pois espero 
que elle a obterá da mesma fónna que nos 
outrns annos. Portanto, creia o nobre deputado, 
on alguem por si, que não é por causa do the
sourciro, que não µrecisa de defeza, que eu 
cem,uro o ínspcdor das Alagôas; nem ião pouco 
tenl10 com elle intrigas, porque, se as tivesse, 
não me serviria do lugar de deputado para vin
ganças pi'!rliculares; trnho bastante coragem 
para repellir injurias, se injurias houvessem, e 
o nobre deputado tem razão para me conhecer 
ti, thO i11lt"rnt• i~ll Nnn1 Cl\11 
\., 1-l..J\., JUJt:,U .. '"-"'• '-1"-''-".L 4J'-"'-"'• 

Vamos aos balanços da thesouraria. E1 ver
dade que pedi uma certidão ao thesouro, como 
tinlw pronrnttido; mas ella não me chegou 
:is rnllos, porc.pw foi interceptada por um sujeito 
que a mandou buscar em meu nome; a isto não 
respondo, e desprezo, porque o tempo é quem 
ensina; e quem com muitas pedras mexe, 
alguma lhe ha de cahir na cabeça; a resposta 
será 011tra, que logo darei a esse individuo; 
cnl1·elanto como essa certidao sahio impressa 
em um jornal, direi que contém um verdadeião 
myslerio do !besouro ; porque tendo aquelle 
,inspeclor, por officios de 20 de Março e 23 de 
Abril de 1838, participado que nlio podia man
dar o balanço de 1836 a 1837, em virtude de 
desarranjos da thesouraría, comtudo a certidão 
diz que este balanço veio em 14 de Fevereirn 
do mesmo a.nno de 1838 1 Ora, eis-aqui uma 
contradicção que não posso explicar; mas 
quando fo~se verdade, apezar dos referidos ofü
cios, que o balanço viesse, ainda assim não 
veio no tempo que a lei exige; e por isso ainda 
o inspector não cumprio neste caso com o seu. 
dever. Sobre o balanço de 1837 a 1838 já citei 
em outra occasi:io o orçamento que aqui foi 
presente á camara impresso, onde a fl. 13 diz 
que nrw lendo chegado os orçamentos das pro
vÍlwias 1.Ls Alagôas, Ceará e S. Pedro, supprio-se 
e:;la fal la com o do anno anterior; e se devo 
acre<litar em um docmr.ento vindo do thesouro. 
pa1·tice-me que nao avancei falsidade; e quando 
se pudesse dizer que o balanço veio das Alagôas, 
e n!'\o o orçamento, então diria eu qne a the
souraria não tinha cumprido com a lei, por que 
uma c:ousa deve acompanhar a outrfl. . 

O SR. S11vA PONTES :-Talvez o orçamento 
que veio do tl1esouro fosse impresso ·antes de 
chegar o das Alagôas. · 

O SR. PoNTES V1sGuEmo :-Tambem não du
vido ; mas o que tenho por fim agora é provar 
qne nllo menti e que o que eu disse foi 
fümado em documentos que existem no mesmo 
thesouro, e não podem ser falsos, como devo 
crêr ; e sómente contrariados por outros que se 
oppoem, sem culpa minha, e sem que eu 
possa sapef de q_ue }ado f3Stá il verdade ; 

portanto fique o nobre deputado sabendo que 
não minto, nem zotúbando. 

Sinto1 Sr. presidente, que o nobre depu
tado a quem me refiro contestando o facto 
pm· mim allegado sobre as portarins pas
sadas em Maceió sem numeração en voi vesse 
o almoxarife daquella villa ; e nM posso crêr 
que o meu collega me quizesse intrigar com 
esse enipregado, a quem tenho amizade. O 
meu fim, quando levei este facto ao conhe
cimento do ministro, não foi accusar alguem 
,,...., • .,.. ...... pt..r.. .f ..... r. ... r, ,r,,. ; ..... , ...... ....._,..,.J,,..._...., ri .... l-hnl""lr,.1,nn't'l~n J;1 .. ..,.. 
l.jllt: JHtU 1u;:,;:,t,; U 11i:,pt:t.;lUl U<l u1c;;:,uu, ... L1<>. J.!ALU 

Maceió ha muitos empregados, e nesta occa
sião declaro que não me quiz referir ao 
nJrni'""H'iro • ffl!>C: Cll.:::fonff\ !::) minl1!1 :l<:<:E>l0 {>;\(\ 
-LI..L,IV~~,LI.L ..... ., .LJ.A~Y ~Vlo~\..'-':t.A\.'--' a,-,. A.'"- ... &&.li_.-1-..,. _.,_....,,'-'&•ru.,_,. 

sobre essas portarias, porque o facto era de 
notoriedade ; e quando o inspector ia para 
Maceió dizia-se logo - está sern dinhefro. -
Na.o duvido que essa quantia entrasse outra 
vez para a lhesouraria ; mas o que é ver
dade é que as portarias apparecião sem nn
meraçao, e por letra do inspector; talvez 
que fossem depois reformadas, e me seja 
hoje difficil a prova, no caso de responsa
bilidade; n1as acharei testemunhas, porque 
o facto em certas rodas era de notoriedade 
publica. 

Duvidou o nobre_ deputado do facto por 
mim apontado sobre a letra do devedor Jo~o 
Luiz Vieira, e dhsse que assim eu accusava 
lambem o thesoureiro: rogo-lhe que se tran
quillise: pol'que essa letra foi descarregaJa 
ao thesomeiro, disso sei eu bem ; · e nem o 
nobre deputado póde suppôr que eu o qui
zesse · accusar ; mas é verdade que ella ficou 
em mão do inspector; como se fez este 
milagre, não sei: porém, não duvide tanto, 
porque maiores cousas se fazem nas Alagôas. 
E posto que se deve levar em conta o que 
eu disse de outra vez sobre certos factos de 
prova difticil, comtudo não me nego ao juízo, se 
assim fôr necessario. 

E accrescento que, se não tenho aqui a 
prova de alguns praticados pelo inspector, a 
casa se lembrnl'á que a razão que já dei em 
outra occasião foi julgar como impossivel, e 
nunca suppô1· que elle fosse reinlegrado na 
thesoUl'ada da minha provincia. 

A respeito das cobranças ainda da guerra 
dos cabanõs, disse o nobre deputado que o 
inspector usára de um appello para o the
souro : enganou-se, e nesta occasião, apezar 
de ser magistrado, na.o comprehendeu bem 
o que era appello : appello seria se o ins
pcctor sujeitasse este negocio á decisão final 
do Uiesouro; mas assim na.o foi, mandarão-se 
na thesouraria pagat· as celebres dividas, e 
para este fim se pedia a quota ; então o 
exigente, que na.o querhi mais esperar pela 
resposta dos officios · mandados das Alagôas 
de seu n10tu-proprio, e porque assentou de 
viver de guerra de cabanos, veio para esta 
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c6rle com o inspeclor requerer directamente 
ao thesouro ; ahi é que se descobrio como 
os documentos são informes, e como, apezat· 
disto, as justificações tivera.o os despachos de 
- pague-se-, lançados por aquelle inspe
cto1·. Mas louvores sejão dados ao digno 
conselheiro procurador da corôa, esse empre
gado que, apezar de milhares de pretenções;, 
todos louvão sua justiça, e que tem sabido 
obstar u tão exageradas e falsas µretenções 
como as de que trulo : e muito me admira 
que o nobre depulado, censurando-as em 
particular, pareça prolegel-as aqui na ca
mara. 
· O SR. GOMES RIBEIRO faz signal negativo. 

O Sa. PONTES V1souEIRo :-E' ve1·dade que 
será difficil provar que o inspect~r das 
Alagôas entre neste negocio; mas ao menos 
as p1·esumpções são contra si. Esta;:; exigen
cias não apparecião ha muito tempo, mas 

. resuscitarAo com o seu calor,. o exigente 
· morava em sua casa, veio para esta côrle 
· em sua companhia, talvez fiado na sua pro
tecção ; e finalmente mesmo naquella the
lilouraria se notava gran<le interesse seu neste 
vegocio, e se dizia que elJe era interessado, o 
g·1ue não duvido. 

· O meu nobre colJega finalmente -veio á 
de•missão do Sr. J. P. Baracho, e disse que 
eu, tinha desfigurado a questão, pois que elle 
er~. tun simples co1laborador e podia ser cles
ped ido da thenouraria, e disto estava infor
mado. O nobre deputado bebeu estas infor
m~ç(ões na mesma fonte impura aonde bebeu 
oulr~·,s, e permitta que lhe diga que sobre este 
negoc..;io está perfeitamente engan~do! co~o lhe 
provar:ei, porqne. esta questãu. foi discutida em 
jnizo perante mim. Pelo aviso do thesouro 
de 12 ~ de Fevereiro de ~833, foi o S:. J. 
P. Bar,;1cho nomeado official da secretaria da 
thesoura ria pelo extincto conselho do governo ; 
e por p1ortaria do ex-inspector Freir~, rern?
vido des :te lugar para o de 3° escr1ptu1·ar10 
da cont~dol'ia ; seu nome estava escripto no 
livro do 1assentamento dos empregados geraes; 
veio pro posto para o lhesouro, e quando no 
tempo dJ~ Sr. Luna! pelas podarias de 14 de J~
neim e t2 de Abril de 1836, o thesouro ped10 
relação r. ·ominal dos empregados da thesouraria1 

o Sr. Bai acho veio como tal, faltando sómente 
a sua cor. fitmaça.o, caso em que se achava.o 
todos os I butl'Os seus companheiros ; portanto 
não era e.~le collaborador, porque este nome 
só se dá a u 7;01 individuo que não tem nome de 
emprego, e :· que aj~da a ~mpregados ve.n~endo 
uma diaria : nos dias ute1s ; mas o suJe1Lo d~ 
que se trata .. nãos? se o~cupava em _trabalhos 
proprios do~ i escr1ptur~1·1os, como tmha um 
ordenado · e ·, disto muito bem sabe o nobre 
deputado 'o Si"r. Silva Pontes, que nas s~as 

. informações ac. l. ministro o chamava 3" es-
cripturario. ' 

O Sa. S11VA PoNTES: - Porém depois não 
chamei. 

O SR. PONTES V1sauE1Ro :-E' porque o nobre 
deputado é fertil em perseguições, e na minha 
provincia ha muitos queixosos : ao principio ellt! 
era 3° escriplurario; porém depois que chegou ás 
Alagôas o Sr. Emygdio, que virou todas as cousas 
na thesouraria, declarou que o Sr. Baracho era 
collaborado1·, e achou assenso no pre~idcnte, 
que sem duvida info1·mou contra si ao ministro 
do thesouro. Mas o que é notavel, é que este 
empregado foi dernittido porque deu uma de
nuncia em juizo contra o ex-contador, tio do 
inspector, por causa de extravios de dinheiros 
por intermedio de outro empregado de Ma
ceió. Não lenho culpa que o meu nobre 
collega, longe da thesoural'ia, ignore factos 
de que eu tenl10 perfeito conhecimento, po1· 
se passarem ú minha vista. Tambem aqui 
não tenho por fim defender ao Sr. J. P. Ba· 
racho, porque na.o sei se era bom ou máo 
empregado, mas sei que era habil e que 
com elle se praticou uma grande injustiça, e 
que o inspector, por portaria de 26 de Março 
de 1838, para melhor conseguir o seu intento, 
o mandou riscar do livro do assentamento dos 
empregados. 

Quanto ao bom conceito que o nobre de
putado fórma do inspector das Alagôas pelo 
offiéio que lhe dirigia o presidente da provincia 
em data de 7 de Março de 1839, respondo que 
ahi mesmo acho eu motivo pa1·a vitupedo, 
porque confessa que no seu tempo as rendus 
da província estiverao em grandes apuros, o 
que nã.o prova grande ~apacidade do inspector, 
e sim desleixo na sua arrecadação e falta de co
nhecimentos financeiros. Além disto, permitta
me que duvide da imparcialidade do presidente, 
não só porque é seu hospede e morão juntos no 
palacio ... 

O SR. NuNEs MACHADO: - O presidente é 
generoso e faria o mesmo com o nobre de
putado. 

O Sa.. PoN'.l.'ES V1sGuE1Ro : - ( Na.o duvido, 
mas eu tenho casa nas Alagôss para morar) ... 
como porque aqui tenho provas sobre um 
facto que occorreu na villa da Atalaia, donde se 
collige pouca imparcialidade, e poslo que os 
documentos que aqui tenho não seja.o aulhen
ticados, e sim meras cópias, comtudo não se 
póde duvidar da sua veracidade, porque vi 
iguaes em mão do meu nobre collega o Sr. 
Gomes Ribeiro, vindos da secretaria do go
verno por letra de officiaes dalli e nurnerado!3 
pelo sec1·ctario ; e digo isto, porque n~o se 
me pedia segredo, e para que na.o seja.o taxados 
de falsos os que aqui tenho ; accrescendo qne 
outras pessoas lambem os recebêrao das 
Alagôas. Destes documentos vê-se que o JUIZ 
municipal da villa da Atalaia, em 2 de Agosto 
passado, officiou ao juiz de direito, dizendo que 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 12:01 - PÃ¡gina 15 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE 1839 

molivos imperiosos o obrigavão a tomar a vara 
de juiz de direito interinamente,· não só porque 
o governo geral linha continuado a nomear 
juizcs de direito, como porque o daquella villa, 
que era de nomeação provincial, protegia a dous 
criminosos : o juiz de nireito respondeu com 
dignidade, dizendo que elle estava mal aconse
lhado e illudido, que não deixava a sua vara, 
e que levava o negocio ao conhecimento do 
presidente: ambo!'. officiárão, o juiz muni
cipal confessando o seu crime, e o juiz de 
direito remettendo por copia authentica o officio 
àaquelle juiz e pedindo providencias. Ora;· á 
vista de um fücto criminoso assim provado 
e confessado, parece que qualquer presidente 
o menos que faria era 5-uspender o juiz mu
nicipal e mandal-o processar: porém assim. não 
aconteceu, porque o Sr. Dr. Bastos não foi do 
governo na assembléa provincial; e o presi
dente das AJagôas respondeu ao juiz municipal 
qm. elle tinha commeltido um simples erro 
attenuado pela circumstancia de exaltação na 
populaça.o da villa, e mandou processar o juiz · 
de direito por causa da protel'Ção que dava aos 
dous criminosos, sem mandai-o primeiramente 
ouvir. 

O SR. NuNES MACHADO: - Não era preciso 
ouvil-o. 

O SR. PONTES V1SGUEIRO : - Estranho que 
diga isto o nobre deputado, que é membro ·do 
poder judiciario independente, e que foi um dos 
48 bachareis que votarão pela reforma do acto 
addicional, como se disse no senado ; eu; posto 
que não fosse do numero, entendo que o pre
sidente não obrou com imparcialidade, e ainda 
q11e o juiz de direito da Atalaia de então na.o 
seja meu amigo, sem qne eu tenha razões para 
ser seu inimigo, comtudo nilO posso ver uma 
injustiça, e reprovo o procedimento. da primeira 
autoridade que acabei de citar, como ponco 
imparcial. 

Agora, Sr. presidente, passarei a re~ponder a 
outro meu collega, o nobre depufado o Sr. 
Casado, sobre o que disse em uma das sessões 
passadas a respeito do contrabando· do páo
brazil, e senti que enlão não estivesse na casa, 
para lhe dar toda a espede de satisfaça.o que 
de mim exigisse, vista a urbanidade com que 
me contrariou. Quando aqui se tratou da ele
vaçao do quintal do páo-brazil a 6$000, me 
oppuz a esta medidi1, porque o ministro inle· 
rino teve a franqueza de dizer-nos que não 
sabia se a medid"a era ou não l·fficaz. Ora. um 
ministro que ás vezes nada sabia, e ás vezes 
respondia dizendo que tinha estado na Europa, 
parece que nM desejava que suas medidas me• 
recessem o assentimento da camara ; com tudo 
não. me opponho a que sobre este objeclo o 
gO\erno tome as cautelas que julgar conve
ni~ntes. Entretanto muito me compungia que o 
pobre. deputado a quem me refiro, no principiq 

do seu discurso dissesse que eu accusei de con
niventes e interessadas no contrabnndo as au
toridades das Alagôas, sem que expli<'n~se a 
natureza _do interesse como eu o tinha rererido ; 
aqui parece que nAo houve bastante lealdade, 
porque eu tinha dito que o interesse era das 
transacções para as futuras e1ei~ões, e o nobre 
deputado, sem me querer tornar odioso, poderia 
ter referido o que se passa nas outras províncias 
sobrn essns transacções (apoiados); mas como 
assim nl:'lo fez, eu repito que acho incapu2.es as 
autoridades das Alagôas de transigirem por in
teresse pecuniario, e sempre conheci os juizes 
de direito que 11gora têm assento nesta casa 
corno pessoas muito probidosas; outro tanto digo 
do presidente da provincia ; elle é meu amigo, 
e se me __ esforço por chamal-o mais á ordem, é 
seguin_dó o exemplo do meu nobre amigo o Sr. 
Nunes-Machado, que üm uma das sessões pas
sadas, chamando á ordem o meu nobre collega 
o Sr. Gorncs Ribeiro, disse que o fazia por ser 
seu amigo. Conheço ao Sr. Dr. Neves como 
pessoa muito probidosa e de muita capacidade ; 
mas nem por isso posso ou-vir que se dig~ que é 
pouco governar as A]agôas llm bacharel mo-. 
derno, que não .tinha servido ainda ao estado,.' 
a não ser o ter sido fiscal intel'ino da thesou
raria de Pernambuco por nomeação do pre
sidente. Portanto, era mister que algum depu -
tado alagoano rebatesse uma phrase que aqúi 
appareceu em uma das sessões atrazadas, o 
que eu fiz por ser eminentemente provincia1is,:a, 
e porque não julgo minha. provinda peque'1a 
para o actual p1·esidente. · 

Disse o nobre deputado o Sr. Casado /que 
durante o lempo qne esteve na Anadia nns se · 
fez contrabando ; mas que se acaso pass'avão 
pela porta do juiz de direito os carros e ca;wallos 
carregados com pão-b1·azil, erão de empreiiteiros 
que linhão de dar contas no porto elo emb1arque, 
e que portanto elle na Anadia nada podia( fazer : 
ora, eu sinto que o nobre deputado não ( se de
fendesse bem; mas primeiramente lbe devo 
dar uma satisfação, e vem a ser, que qua.lndo me 
referi a um juiz de direito não quiz ~ de ne
nhuma maneira fallar no meu nobre ami!goi por.: 
que tendo elle apenas exercido o sell hhgar por 
espaço de 4 mezes, durante este curto E>:!3paço de 
tempo não me constou que alli se fizesse contra· 
bando ; e como a comarca da Ana(iia eE1tá creada 
ha muito tempo, alludi a quem quer {1\ll' fosse 
que não designei nem designo, meno~; no nohre 
deputado. Mas se pessoas havião qwe col'tavno 
páo-brazil depois de Junho de 1887 1, entno era 
po1· contrabando ; porque desde ess b. época os 
córtes esta vão fechados, e foi lli )meado p~la 
thesouraria o meu amigo P. seu cu ,nhadlJ o Sr. 
João da Silva Cat·doso para correr . ns mattas e 
dar contas de sua missão á lheso,.{uaria, como 
de facto deu, queixando-se em :.~arte das auto
ridades, depois de então pura cá ·-~orton-se ainda 
páo-brazil na Anadia, era. por i contrabando e 
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devia ser evitado ; porém o nobre deputado 
disse que não lhe competia prohibir :· mas·se 
podia instruir ao prcfeilo1 como asseverou, fez 
mal em não instrui1-o. E se é dentro de sua co
ma1·ca, ao sul da barra de S. Mignel alé á do 
rio de S. Francisco, onde é maior a força do 
contrabando, enlão mesmo até os portos do em
barque devia estender-se a sua inspecção ; e 
poi:;to que da vigilanda que ernpregon o nobrn 
deputado o Sr. Silva Pontes, ex-presidente das 
Alagôaa, no que o louvo, não surtissem bons re
sultados, nem por isso descubro razões para 
que não fossem de novo empregadas outras prn
videncias. Mas .disse o nob1·e deputado que nas 
vesperas de sua sabida para esta côrte o presi
dente dtt provincill lhe tinha ordenado que em 
companhia do pL"efeito fosse ao porto de Guru
ripe co·m o destacamento prohibir um embarque: 
ignorava este facto, e agora tenho conhecimento 
deHe, lo\1 vo por isso ao presidente, mas nM é 
por um ou outro facto singular que me hei ele 
retractar; entretanto sinto que o nobre du
putado, por ter de retirar-se não pudesse ter a 
mesma perseverança e coragem do digno desem
bargador Manoel Bernardino de Souza Figuei
redo, que, sendo juiz de direito da comarca do 
Penedo, veio ás prais de Cururipe pm: ordem do 
Sr. Silva Pontes, e alli, sujeito aos bacamartes 
(apoiados) e á fome, porque nada se lhe vendia 
para co1ner, nem uma gallinha, nem um ovo, 
tudo arroslou pum. cun1prit· seus deveres. 

Parece-me, S1·. prcsiúente, que alguma cousa 
tenho respondido ao nobre deputado ; mas não 
termina1•ei sem lêr o trecho de um offü:io que 
sob1·e este objecto dit·igio o juiz de direito de 
Atalaia ao presidr::nle de província ; e o faço 
pat'a que ninguem se persuada que aqui venho 
calumniar ; esse officio tem a data de 6 de 
Agosto passado, e ufa assim:-« Ernfim, decida V. 
Ex. ; ou não é justo e exacto dizer-se, como diz 
V. Ex., que o facto de apparecer um individuo 
indiciado em crime iunlo das autoridades mostra 
falta de vigilaucia deIJ9,s1 ou esse argumento pre
judica gravemente a administração du V_. Ex., 
porq11anlo presumo que me não seda difficil 
provar que nessa mesrna cidade, á frenle do go
vemo de V. Ex.. tem ·se apresenta do afouta.' 
meu te, nao digo só µessons indiciauas cm crimes, 
mas pl'onnnciadas nelles. Se de um ou outro 
facto individual, justo é accusar por falta de vi
gilancia e desleixo umn auto1·idade aliás exacl11 
e ciosa do emprego, e por isso viclima da odiosi
c.lade t.lc alguns, com quanto muior rnzllo nl\o se 
verin.o embaraçados de justificar-se diversos em• 
p1·egados policiaes da provinciu, o governo mesmo 
de V. Ex., á vista desse escandalosissimo con
trabando que se faz po1· todas as partes da pro
vincia, e que hoje parece ir pulando espanto
samente 1ine1 e solto em suas ope1·aç.ões e cres
cimento ? " 

A' vista. do que acabo de ler, a camara julgue 
de quanto tenho dito nesta casa ; e eu sou for· 

çado a concluit· que um juiz de direito que assim 
falia ao presidente da provincia, ou nãO tem re
ceio de ser processado, porque diz a verdade, ou 
então que o presidet,tc tem perdido a força 
moral : 111ais reflexões são desnccessarias. 

Agora passarei a fallar sobre algumas emendas 
·que ttstão na mesa, e começ:.1rei pela suppressa.o 
que mandou o meu nobre collega o Sr. D1·. 
Danlas, sobrt: a suppressão dos supprirnentos ás 
províncias. 

O SR. PflESIDENTE adverte que a suppressno 
nl'lo foi apoiada e que o nobre deputado não pódP. 
fallar sobre ella. 

O SR. PoNTEs V1sGUEIRO responde qne tem de 
fallar sobre o supprimento dado ás províncias e 
que se acha ern discussão ; e além disto, tendo 
S. Ex, sobre questão d~ ordem do nobre de· 
putado o S1·. Nav:.wro, sanccionado o principio de 
qu~ na lei do orçamenlo, quando se tralar de 
imposições, póde-se tratar de todo o systema 
dellas, quando se tratar de política, póde-se 
füllar sobre todo o direito constitucional, etc., 
ele., lhe parece que está no caso de proseguir. 

O SR. DANTAS diz que mandará segunda vez 
a sua emenda de supµressão. 

O Sn. PoNTEs V1sGUEJRO, á vista da declaraçri.o 
do nobre deputado, diz que se sentará ; e tanto 
mais, porque já são dadas duas horas, e pre
tende fallar sobre algnmas emendas, o que fará 
de outra vez. 

O Sr, Carvalho de Mendonça.: - Eu tenho 
de offel'ecer nma emenda a respeito do art. 6º 
,que trata dos arsenaes de guerra, e espero que. 
ella_st?ja apoiada, pelas l'azões que passo a ex
pender. 

Sr. presidente, já o anno passado eu apre
sentei a esta augusta camara uma resolução em 
que se anlorisava no governo para reformar os 
arsenaes de guerra, porque entendo que os 1·e
gu\amentos deslas repartições devem ser os 
mesmos em todas as provinci11s onde estilo 
creadas, ou que devem pelo menos guardar 
entre si a mais estreita relnçllo, e que o nu• 
mero dos empregados da mesma categoria e 
seus ordenados dtwe se,· µropo1·1!io,1al ao seu 
tt·nbu\ho, c1Jnforme u onlem da ptovincia a que 
po1·t encc1·. 

Vô-se que o clirccf.or, vicc-dircctor do nrsc1llll 
de gnc1·rn 1J;a côrh?, nlúm dos soldos de suas pn· 
timks, tem o primoil'O 1:0008 de grntificaçno, e 
o sc•gunc.lo 1:200$ i n~sim como c1ue os demais 
empregndos têm ordenndos, senllo bons, ao 
menos sofl'riveis, entrclunto que o director, 
vicé-directo1· e os empregndos do arsenal de 
Pernambuco, montado ern ponto grande, e so
brecarregado de trabalhos pelas repetid.as ex
pedições que su<!cessivamente está fornecendo a 
outras províncias, · como se sabe, vencem mes· 
quinhos ordenados e gratificaçOes, que não 
guardão proporção alguma nem com o i-rsenal 
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de guerra da côrte, nem com os traba1hos a 
seu cargo, e nem com as circumstancias das 
provincias aonde taes repartições estao creadas. 

Senhores, a emenda que vou mandar á mesa 
não faz o melhm·amento que talvez devessem 
ter, porém servirá para melhorar n sorte da
queJles empregados, emquanto se nãO effectua 
a referida reforma, e com ella pequena é a cifra 
que se despende, por ser a de 840$, atlendendo 
ainda a que estes empregados trabalh&o noite 
e dia para preencher as continuadas necessi
dades do estado, nas repetidas expedições, como 
já. disse, e que sendo distribuida esta, quantia 
entre quatro, peque!]O é o angmento ·que faço. 

Já que tenho a palavra, Sr. presidente, fallarei 
tambem sobre a emenda que foi mandada á 
mcsn pelo illustre deputado, meu amigo, o Sr. 
Rezende, e que igualmente assignei: esta 
emenda consta de quatro artigos : o primeiro 
trata de autorísar o gove1:no a nomear direcfor 
da academia de medicina ; o segundo, de fazer 
extensiva a quantia consignada para a guarda. 
naciot1al do municipio da côrte a todo o im
perio ; o terceiro, de generalisar a gratificação 
addicional aos officiaes arregimentados e alum
nos da academia militar ; o quarto e :,ltimo, da 
approvaçno das tenças militares que forão já 
apresentadas á assembléa geral ; e mostrarei 
que todas ellas sao dignas da consideração da 
camara pe]a sua imporlancia. 

Na.o lia duvida de que a nomeação dos di
rectores das academias é feita pelo go\'erno, e 
que se a academia de medicina é exclusiva por 
fazer ella a eleição de tres de seus lentes para o 
governo escolher um de entre elles, necessaria
·mente fica sem tffeito a parte de sua lei organica, 
que, concedendo aos directores gratificações, diz 
que só não gozaráõ deste augmento aquelles di
rectores que forem lentes : ora, daqui se vê que 
a lei concede poder haver nomeação do governo, 
e a não ser assim, inutil seria que e11a o de
clarasse ; e porque des~jo que não hajão mo
tivos para que as leis sofüa.o· interpretações 
neste ou naquelle sentido, creio que o melhor 
é a declaração da emenda, por evitar duvidas i 
e mesmo acho justo que taes nomeações 
e.ejão feitas pelo governo sem outra depcn· 
dencia. 

O segundo artigo di1 emenda tnmbern me 
parece justo, porque, Sr. presidente, nenhum 
de nós ignora que a necessidade da guarda na
ciona] é a mesma em todo o imperio, e que se 
o município da córte sómente fór attendido, 
fica prejudicada a guarda nacional do resto 
do imperio, o que é injusto ; . pelo que 
julgo conveniente que a camara attenda a esta 
parte da emenda. Creio . que sobre o terceiro 
artigo nenhuma duvida apparecerá, se atten
dermos a que todos os estudantes da academia 
militar que forem arregimentados devem per
ceber os mesmos .vencimentos consignados aos 
officiaes dos corpos a que pertencerem,. por 

isso que a lei os considerando em serviço 
activo, nao podeni nem devem ficar de peior 
condição do que aquelles que nos corpos 
fazem o serviço ordinario. 1 Accresce que 
estes officiaes assim habilitados pelos estudos 
tornão-se mais dignos do serviço do estado, 
e por consequencia parece que até deverião 
ser pelo governo aninindos e não julgados fóra 
da graça que a lei concedeu áquelles q11e se 
acha.o em nm exercício menos pesado. Mais 
uma consideração se offerece em favor deste 
artigo, e vem a ser que se acha adoptada uma 
resolução apresentada este anno pela com
missão de marinha e guerra, que considera os 
alumnos da academia militar com o direito á 
gratificação addicional de que se trata, cuja 
resolução, tendo de sofl'rer as competentes dis
cussões da casa, passa· _ao senado, onde se de
mora para então subirá sancção: e não utilisà
remos nós a tempo que nisto se gasta? Creio 
que sim ; e em consequencia ri1e parece juslo 
que a camarn vote por ella. . 

Quanto ao quarto artigo, elle tende igual
mente a poupar o tempo que poderemos em
pregar na discussão de tantas resoluções, 
quantas forem as tenças enfiadas pelo governo, 
e que se achao na casa, accrescendo a que silo 
graças fundadas em lei, e que nunca fora.o ne
gadas pelo corpo logislativo: portanto estou 
persuadido que utilisaremos em approvar lam
bem este artigo, e que assim faremos um acto 
de razão e de justiça. 

A' vista, pois, Sr. presidente, de tudo quanto 
tenho dito, creio que a camara attenderá li 
emenda de que trnlo, e que votará em seu 
favor. 

São apoiadas as seguintes emendas : 
e, No artigo 6, § 15, accrescente-sc a quantia 

de 840$, que será distl'ibuida desde já1 da ma
neira seguinte, aos empregados do arsenal de 
guerra de Pernambuco, a saber : 

« Ao dfrecto1·, mais de grnlificaçao 300$ 
nnnuaes. 

u Ao vicc-dfrector, 140$000. 
e< Aos dous escriptm·ul'ios, cndu um 200$000. 

- Om·vallio de .lJJendtmçu., >1 
ic Para mell1or11monto das fortificnçoes ue 

Miram.la e Coimbra, na província de Mntto 
Grosso, 1 O contos rlo róis. - Nm,a1·1·0, " 

e, Additamcnto á emenda do Sr. Mal'ia uo 
Arnarnl. - As contns da canrnra municipal da 
côrte, depois de approvndus pelo governo, serão 
remettidas á assembléa geral. Salva a redacção. 
- Oaslro e Silva. " 

MtnTAS E REPETIDAS VOZES:- Votos, votos, 
votos. 

O Sr. Na.varro :-Peço que V. Ex. maneie 
examinar se já ha seis discursos pró e s.PiS 
contra, porque em tal caso pP-ço a encerra
mento da discussão. 

O Sn. PRESIDENTE :-Ha mais de seis senhores 
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que failárão a favor, mas contra só os St·s. Paula· 
Candido, Pau]ino e Visgueiro; e portanto não 
está preenchida a condiçao do regimen~o. 

MmTAS vozEs :-Votos, votos. _ 

O Sr, Nunes Ma.oha.do observa que nas dis
cussões de leis, como aquella de que se trata, 
que comprehende tantas materias diversas, nM 
é possivel differençar quem falla pró e contra, 
para se julgar preenchida a condição do regi
mento ; e assim, para remover o e'llbaraço em 
que possa achar-se a camara a esle respeito, 
crê que o melhor meio é conciliar a ?isposiçno 
do regimento com a natureza da lei : no pre
sente caso 3ulga que se póde entender que hou~e 
seis discursos pró, e seis contra, tanto mais 
quanto ha precedentes que apoião esta opiniM. 

MUITAS vozEs :-Votos, votos. 

u ::;a. l:'RESIDENTE responàe que não póde 
acceder a esta intelligencia contra a sua con
vicção, pois que realmente não houve seis ora
dores contra. 

O Sr. Moura Magalhães observa que ~o 
Sr. presidente é que compete execntar o regi
mento; e assim se julga que farão proferidos 
os discursos pró e contra, q_ue o regimento 
marca) deve propôr á camar!t se approva o 
encerramento. 

O Sr. Montezuma lembr'a que, qu~ndo _se 
tratou da discussão do orçamento do 11nper10, 
ap~.arecera d_uvida serneiha:1te, que ioi sub
mettida á <lec1sllo da casa: assim, parece-lhe que 
110 caso pl'esente os Srs. depuladps se devem 
regular por esie precedente. 

MUITAS vozEs :-Votos, votos. 

O Sr, Barreto Pedroso : - Não posso deixar 
de dar parabens ao lado a que tenho a honra 
de pertencer pelo emp~nho co~ que vejo hoje 
ta.o defendido e app]aud1do o proJecto chamado 
da rolha pelos mesmos nobres deputados que 
tanto o combaterM. (Apoiados.) 

O SR. MoN'l'EZUMA: - Nós nos submellemos 
á lei. (Apoiados.) 

O Ss. BARRETO PEDROSO :-Muitas vezes lenho 
deixado tl.e fa!!ar, muitas· vezes lenho cedido da 
palavra para se votar ; mas sobre objecto de 
tanta monta cumpre que na.o votemos sem que 
a rnateria seja sul'fü:ienlemenle discutida, para 
podermos votar com conhecimento de causa. 
Trata·se da fi.xaçM da receita e despeza de todo 
. o imperio, que envolve considerações da maior 
monta• como votar desta maneira sobre uma 
materi~ de tanta importancia ? Peço a execução 
do regimento. 

MUITAS vozEs : - Votos, votos. 

O Sr. Marinho: - O nobre deputado que · 
acaba de sentar-se deu par;ibens ao lado a que 
pertence, por se ver victi1na de uma medida 
que tanto reclamou, tanto sustentou, e que a 

'.l'OiiíO m 

opposição bem previa que um dia seria füuesta 
ao nobre deputado que deu par.abens ao seu lado 
por ver o ·projecto da rC1lha tão applaudido pelos 
que a elle se oppuzerM. Receba de mim os 
pezames (numerosos apoiados) de que a oppo
siçM veja mais Üma vez sustentados os seus 
principios, que nunca duvidei que serião sus
tentados, porque são de razão e de justiça, e 
têm cm seu apoio a sancção do tempo e da 
ex periencia. Nós que lemos sido victimas do 
systema da rnlha, façamos tambem victin1as um. 
dia aquelles (apoiados) que o sustentarão e 
estabelecerão. Eu nunca votei por encerramento 
algum, mas hoje hei de votar pelo encert'amento 
desta discussão ; permitla-me esta justa vin
gança. 

O Sr. Ma.ria 40 Amaral lembra que a 
emenda do Sr. Rocha Galvão ainda nao foi 
combatida. 

O SR. MoNTEZUMA: - Já. 
O Sa. M/\RIA no A3IARAL responde que ainda 

ninguern a combateu, entreLrnto que envolve 
um augmento de despeza de n:lo menos <le 
100 contos, sendo a quantia proposta na emenda 
maior do que as que se costum1lo consignar 
para as despezas da repartição dos negocios 
eslra ngeiros. 

Pede á· camara que não seja ta.o apressada 
que não remova a discussão pai·a a segunda 
feü-a. · 

O Sa. DANTAS pergunta se se vai encerrar a 
discus~ao em virtude da disposição do regimento. 

O SR. PRESIDENTE responde que está persua· 
dido que a condição da disposiçilo do regimento 
não está preenchida. 

O SR. DANTAS : - EntM cedo da palavra. 

Mun·As vozE'3: -Votos, votos votes. 

O SR. NAVARRO: -Consulte V. Ex, acamara, 

O Sa. PrtE::l1m:N1·1~: - Na.o posso consultar a 
cam::ira, quando entendo que n condiçn.o <lo 
1·egime11to na.o está preenchída. 

O Sn. NAVARRO: -Appello da decisllo de V., 
Ex. para a camarn, que póde nlternr n sua 
,JAA1·saA f 71.1'.t,·"""080" ,.Pº;ª,l"S ' ,. .. ,.1•dD ,.,,,~•r•'n ~ 
UCl,.; u. \.LY'tlfl/U,r.,,/ ~ V,/ (, 4,1;,,C,tl/ , !Jf \Ai!, la u U\.IU'U ~\.AI- V 

gl'ito,, em. sentidoa diversos.) 
O Sn. PrrnsJDENTE (cmn Jo?·ç1i) : - A camara 

não póde alterai' o regimento sen!l._o por uma 
indicaçao. 

MmTAS vozEs: - Votos, votos . 

Os Sas. PAULA CANomo, CLElllENTE:. PEaé:mA E 

Nm,Es l\facaAoo fazem algumas observações 
que nao pudemos ôuvir no meio da confusão 
que reina na camara. . 

O SR. PRESIDENTE : - Das outras vezes que 
tenho posto a votos, é. pr1rque entendi que havia 
os discursos pró e contra que o regimento exige ; 
mas hoje não o.conte<'e assim. 
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MmTos SENHORES: - C'onsulte V. Ex. a casa. 
Votos, votos, votos. 

o SR. PRESIDENTE: - Na.o o posso fazer. 
O SR. NA VARRO (batendo com, o pé):.:_E' um 

acto arbitrario de V. Ex. 
O SR. PRESIDENTE (comforça) :-A' ordem, 

Sr. deputado. 

MuITos SRs. :-Votos, votos. 

O SR. PRESIDENTE (levantando a voz) :-A 
l'\.'1.rl..-~r., '"t.,.,. rl;n- Ó. C"I. r.-,,r:ic:-rnn • lnurird·,ca~.c:.-.o. r:i C".Ôt:oc~n 
UJ.UVI-J,J uv Ulô Ç a .. J1c;.:,1J..JO. • JÇWUULa-.::,ç; u. OVO..:JU•J. 

(Explosão de vozes desencontradas.) Apoia
dos !... Que escandalo !... (À maim· confusão 
·ri;Znu, nti i5tdu.) 

O SR. MoNTEZUMA (com força) :-Este prece

dente é uin triumpho para nós. Morreu e para 
sempre o projecto àa. rolha. 

A discussão fica adiada. 
A ordem do dia é a mesma. Levanta-se a 

sessao. 

Se~são ern 23 de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Sul\tMARIO, - Leitura e discussão sobre a acta.
Ex pedien te._: Ordem do dia.-Terceira d-is
cussão do orçam~nto. 

Depois das 10 horas da manhã faz-se a cha
mada, t:: logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessa.o, lê-se a ada da 
antecedente. 

O Sr. Nunes Machado observa que a acta 
não está exacta, pois que elta não contém o que 
fielmente se passon na casa, e perglinta se é pre
ciso mandar emenda á mes~. 

O SR. PHESIDENTE responde que é preciso 
mandar emenda. 

O Sr. Ottoni nota igualmente a inexaclidâo 
da 1·edacça.o da acta, na.o contendo que o nobl'e 
deputado o Sr. Nunes Machado appellárn para 

IQ casa. <li. decisll.o do Sr. presidente, que nao 
altendeu ao seu requerimento, tocára a cam
painha, e levantára a ·sessão na occasirto de estar 
f'allando um Sr. dt!putado. 

E' lido o seguinte : 
« Requeiro se insira na acta o appello que fiz 

para a catnara; da decisno do Sr. presidente, de 
na.o pôr a votos o requerimento do Sr. depu
brelo Navarro.-Nv.nes Machado. " 

E' apoiado, e entra em discuss11,,. 

O Sr. Montezuma. (pela ordem) pergunta ao 
Sr. presidente se acaso a informação que re
cebeu da falta do Sr. deputado Tosta foi au
thentica, 

O Sa. PRESIDENTE responde que não, 
O SR. MoNTEZUMA1 gontinuando a ter a pa· 

lavra, entende qne não constando authenllca
mente na casa a falta do Sr. Tosta, é il1egal a 
nomeação de outro membro para a commiss!lo 
de justiça civil .. Crê que se deve lambem de
clarar na acta que S. Ex. o Sr. presidente per
mitlio que hoi1vesse uma disc-ussno sobrB se 
nos quatorze discursos proferidos pelos Srs. de
putados havia seis pró e seis contra, precedente 
que devia ser exarado na acta, e por isso pedia 
licença para mandar á mesa a sua emenda. 

O SR. PRESIDENTE observa ao illuslre depu
tado que nenhum dos Srs. deputados que fa1-
lar1i.O, o fez sem pedir a palavr::.1 pela ordem, 
a qual não podia elle deixar de lhes dar; assim 
na.o houve discussão sobre o objecto. O que elle 
presidente praticou foi o mesmo que sempre 
te.m praticado. e se não pôz a votos o encerra
mento, é porque entenàeu que ainda se não 
tinha preenchido o que manda o regimento 
da casa, que elle presidente é obrigado a manter 
para sustentar a ordem e a boa harmonia que 
deve haver na casa, e até para salvar os direitos 
da minoria. 

L&-se e apoia-se a seguinte emenda : 
cc 1.º Não tendo a camara recebido noticia 

authentica ácerca da retirada do Sr. deputado 
Tosta, e por isso não se podendo dar o caso em 
que o regitnento manda que se preenchrto as 
commissões~ requeiro qne se declare, como 
contém o regimento, a nomeação de um novo 
membro para a commissão de justiça civil1 e 
assim se declare na acta. 

« 2.º Que se declare na acta igualmente que 
o Sr. presidente permittio discussão sobre se os 
quatorze discursos proferidos sobre a terceira 
discuss~o do orçamento se podia consiJerar 
cornprehendido o numero pró e contra, exigido 
pelo regimento. 

cc 3. º E que pedindo eu que se consultasse 11 

camarn sobre esta quesH\o preliminur, nl1o con
veio nisto o St'. presidente, npesa:· de ter havido 
sobre ella uisc11:3sno. - ],fontezuma. )> 

O Sr. Ferreira. Penna., sendo muito t1uiuadoso 
em redigit· as uctFis da cnmnrn com todu a ox• 
aclidllo, nno póde deixal' passai· sem rcsposln 
algumas observações que se têm feito sob1·e a 
que agora se discute. Nno tem ainda muita 
prntica destes negocios, mas julgiL poder 
sustentar que o secretario não é ohrig ,do a 
consignar na neta senão as proposições apre• 
sentadas por escripto, ou as decisões da camara. 
Consultando-se :is actas anteriores, á cuja leitura 
quasi nunca se tem prestado a devida attençao, 
achar-se-hão muitos precedentes que confirmão 
esta sua opinillo ;- e se elle orador fez menção 
do requerimento do Sr. Navarro ác:erca do 
encerramento, é porque isso se fazia necessario 

· para conhecer-se como ficára adiada a discussão. 
Quanto ãs outras questões de ordem e inci
dentes occorridos, e agora lembrados, entende 
que os nãQ devia mencionar pela mesma rnzao 
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acima exposta, e por outras já produzidas pelo 
Sr. presidente: isso compete, quando n1uito, 
aos tachygraphM. Póde cada um Sr. depntado 
fazer agora quantas observações julgar conve
nientes. verbalmente ou oor escrinto. mas nunca 
taxar rl'e inexacta esta ~cta 1 porqu~ realm-ente 
não tem esse defeito. Vota pois contra as 
emendas, e lambem nilo póde dar seu voto á 
outra do Sr. Montezmna (que é estranha á esta 
discussao) a respeito do Sr. Tosta, porque 
envolve uma grave censura ao Sr. presidente, 
que certamente a não merece, pois que quando 
nomeou um novo membro para a commissão 
de justiça civil, tinha toda a certeza de haver-se 
o Sr. Tosta ausentado da côrte, o que consta 
até das folhas publicas. 

O Sr, Montezuma não duvida que tudo qur1nto 
se contém- :rii acta seja exacto ; mas obser~a que 
a acta não contém tudo quanto devêra conter. 
Não concorda com o Sr. secretario, quando diz 
que nas actas só se devem mencionar as pro
posições feitas por escripto e as decisões da 
camara; por~ue, por exemplo, quando se pede 
o encerramento de uma discussão, este reque
rimento não se faz por escripto, e entretanto se 
consigna na acta ; se pois deste requerimento 
se faz menção na acta, lambem se deve fazer de 
todas as suas dependencias. Está persuadido 
que o Sr. presidente não executou bem o 
regimento, quando permittio que se fallasse 
sobre o requerimento que pedia o encerramento 
da discussão; o que S. Ex. devêra fazer era 
c:ornrnllar a carnara se julgava a materia suffi
cientemenle discutida, e então com esta volaç:lo 
a camara decidia se nos quatorze discurws que 
se ha vino proferido se incluiM 6 pró e 6 contra; 
mas como assim não succedeu, o Sr. secretario 
devêra consignai· todas as circurustancias da 
discussno que houve. Demais, se o nolJre 
secretario julga que na.o tem obrigação de lançar 
na a<:la senao os objectos apresentados por 
escripto, ou as decisões da camara, neste caso, 
nao havendo decisão da camara (porque o Sr. 
prt:!sidente na.o quiz), nem proposiçao por 
escriplo, n!lo d~vêra lançat· na acta o reque
l'Ímento. O orador julga ti.lnto mais importante 
a materia do seu requerimento nesta parle, 
quanto ~e tem de proceder á reforma do regi-

. mento. Declara qul:l ha de sustentar daqui por 
diante que se póde pedir a palav1·a pela or.dem 
todas as vezes que se pedir o encerramento d'a 
discussa.o, para mostrar que nao tem havido .os 
H discursos pró e os 6 contra, exigidos pelo re
gimento,. especialmente nas discussões do orça
mento, em que de. ordinario os <lisr.ursos são 
parte pró e parte contra. · 

Quanto á parte da emenda relativa á no
meação de um membro em lugar do Sr. Tosta, 
diz que, na.o tendo este senhor participado que 
se retirava, ·não sendo uso preencherem-se as 
commissões em fins de scssao, na,o hasta, 

para se nomear novo membro para uma, que 
os jornaes digão· que esse n1embro se retirou da 
côrte, porque isto não só infrir_ige o regimento, 
como póde trazer graves abusos. 

O SR. PRBSIDENTE : - Eu já àisse que, tra
tan11o·se da questão do orçamento, eu não tinha 
certeza de quaes erão os discursos pró e contra. 
A respeito do Sr. Tosta., quero defender-me 
com o regimento ; elle diz que, faltando um 
membro de commissão, o presidente nomearái: 
e não diz que para isto deva preceder par• 
ticipação á camara. Um illustre membro da 
commissão participou-me que, havendo dous 
membros na commissão, e não concordando 
elles n'um objecto, era rÍecessario um terceiro, 
e pedia-me qu8 o nomeasse : nomeei o terceiro 
membro que faltava, na conformidade do regi-
mento. Eis o que fiz. -

O Sr. Nunes Machado diz que nao entra 
na questão se o Sr. presidente decidio bem ou 
mal, não pondo a votos o requerimento do Sr. 
Navarro, porque rnsetva isto pata occasiao 
mais propria ; mas o que quer fazer sentir á 
camara é que elle orador tinha o direito de 
fazer inserir na acta o appello que fez da de
cisao do Sr. ptesidente para acamara. Nota 
que quem sustenta esse seu direito é o proprio 
Sr. secretario, que, sendo de opinião. que só os 
requerimentos por escripto ou as decisões da 
camara devem fazer a materia da acta, todavia 
inserio nella. um facto que não tev~ origem nem 
em proposição escripta, nem em. decisão da 
camara : assim pois o nobre secretario ou de
vêra omittir esse facto para ir coherente com 
sua opinião, ou devêra consignal·o completa
mente. 

O Sr. Souza Martins diz que nao estava na 
casa quando se ventilou a questão de que se 
trata ; ruas julga dever instruir a camara de um 
facto, para que ella melhor se possa decidir. 
Declara que era meio dia, -mais ou menos, 
quando fallára o Sr. Paulino : e elle orador foi 
consultar o registro da mesa, onde vio que o 
Sr. Paulino era o 13º orador sobre a matcria : 
então fallando com o Sr. Marinho, disse que 
pretendia pedir o encerramento da discussão, 
porque, apesar de qn~ elle orador tambem li· 
vesse a palavra, todavia atlendendo que 14 se
nhores ,estavào escriptos para fallar, r·eceiava 
que a questão se prolon·gasse muito ; consul
tando porém aos Srs. presidente e l° secretario, 
forão ambos de opinia.o que a discnssa.o se na.o 
podia encerrar, porque na.o ha\:'ia os 6 discursos 
pró, e os 6 contra, na fórma do regimento. 
Posto que não fosse desta opiniao, não quiz 
pedir o encerramento, por ser-lhe a mesa con
traria. Julga dever fazer esta declaraç~o para 
que algüns senhores nl'lo se persuadM que a. 
decisão do Sr. presidente foi tomada por espi
rita de partido. 

O Sr. Ferreira Penna uno dcse,ia roubar 
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276 SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 1839 
tempo á camara, mas dirá ainda algum.as pala
vras para mostrar que não existt: a contradicção 
que se quiz notar. Disse, e ainda sustenta, que 
o secretario nã.o é obrigado a consignai· na acta 
senao as proposiçl!es offerecidas por escripto e 
as decisões da camara, e muitos precedentes 
poderá.ô achar-se mesmo naquellas que têm 
sido redigidas pelo nobre deputado de Pernam-

. buco ( o Sr. Nunes Machaào ), que agora faz 
observações em sentido contrario. Não sabe 
pois o orador como poderá ser taxado de contra
díctorío, se se reflectir que sobre o requerimento 
do Sr. Navarro houve uma decisão do Sr. presi
dente da camara, que estava no caso de ser 
mencionada, corno foi, na acta. 

Entendeu o nobre deputado o Sr; Mon
tezuma que o tinhã.o convencido as razões 
produzidas a favor do requerimento relativo 
ao Sr. Tosta ; mas o orador declara que, 
longe ele ser assim, ainda se recorda que 
foi o mesmo Sr. Montezuma que aqui requereu 
o adiamento da lei do orçamento, só pdrque o 
.Diario do R~·o lembrou-se de annunciar a 
nomeação de um novo ministerio, e agora sus
tenta que sem uma participação official do Sr. 
Tosta não se devia nomear outro membro que o 
substituisse na com missão, nao obstante saber
se com toda a certeza que eUe retirou-se da 
côrte. · -

O Sr. Maciel Monteiro observa que se a acta. 
é a historia da sessl\o, ·se na sessãõ passou.se o 
facto de o Sr. presidente nomear um membro 
para a comrnissão de justiça civil, nilO podia o 
Sr. secretario deixar de consignar este facto na 
acta. 

O Sr. Montezuma. para mostrar a sua con
descendencia, · pede retirar a sua emenda na 
parte relativa ao Sr. Tosta. 

O Sr. Ottoni diz que o nobre secretario tem 
procurado evasivas para explicar a sua contra
dicção, isto é, de consignar na acta um facto que 
nem foi originado cm proposição escripta, nem 
em resoluçM da casa; porque, a primeira vez 
que fallou, disse que precisava consignar este 
facto para declarar que a disc:ussAo ficava 
ndiada I mas conhecendo a fraqueza rlo seu ar
gumento, no segundo discurso defendeu-se com 
a decisão do Sr. presidente, decísao que não 
prejudica o direito de dous Srs. deputados_ que 
de) la 3ppellârão. para a casa. 

Dá-se por concluida esta questão de ordem, 
e posta a acta tal qual á votação, é approvada 
por 38 votos contra 32. 

FalUto por causa os Srs. Andréa, Cajueiro, 
Vieira de Mello, Luiz Carlos, Cintra, José Gon
çalves, Bustamante, Pinto Coelho e Assis Mas~ 
carenhas; e sem ella os Srs. Alencar, Sucu
pi_ra, Francisco do Rego, Urbano~ Vianna. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1" SECRETARIO dá conta do seguinte 
expediente; 

Mappa demomitrativo da assignatura e sub
stituiçrw do papel-moeda. - Ats comrnissões 
de orçamento e fazenda. 

Officio do vice-presidente do Rio de Janeiro, 
remettendo a collecçrm de leis provinciaes pro
mulgadas na sessão .deste anno. - A' imprimir 
as leis; e depois á commissão. de assembléas 
prov-ínciaes . 

O.f:ficio do Sr. deputado Vieira de Me11o, par
ticipando que por motivos de fümilia na.o póde 
continuar a assistir ás sessões. - Fica a camara 
inteiraàa. 

E' lido o seguinte requerimento do Sr. Nunes 
.Machado : 

(( Peço á camara dos Srs. deputados disptnsa 
das funcções de 2º secretario que nilo posso 
exercer por motivos de molcstia. - Nwies 
Machado,,, 

O Sr. Monte.zuma diz que para votar sobre 
este requerimento necessita ser informado 
ácerca dos precedentes qne ha a este respeito: 
se a eleiçao de secretario é identica á de um 
membro de commissa.o, o negocio está decidido ; 
porque assim como se dispensa um SI". depu
tado de uma commissão, tambem se póde dis
pensar de ser secretario. 

O Sn. 1 º SECRETARIO informa que 11a prece
dente de terem sido nomeados alguns Srs. de
putados ·para secretarios e serem depois dis-
peusados. · 

A camara dispensa o Sr. Nunes Machado. 

ORDEM DO DIA 

Continua. a terceira discussão de orçamento 
com as emendas apoiadas, e mais as seguintes : 

cc A receita e despeza da camara municipal 
do município da côrte será annuaJmente fixada 
pela assernbléa geral em lei separada, e se o 
orçamento respectivo não puder ser approvado, 
durante a sessão, o governo fica autorisado a 
approval-o com as alterações, que julgar con
venientes, · mandando-o executar por um de
creto.-Bandefra de Mello.-Gomes llibeiro.
Nmies J,.Jachado. >i 

« Art. 2º, n. 18 - accrescenla-se - ar;sim 
~.nais a de 8:000$000 para ajuda do concerto 
da antiga estrada entre a cidade do Ouro-Preto 
na provincia de Minas, e a da Victoria pela 
freg"llezía de Viauoa na do Espirita Santo. - M. 
Ribefro Duarte. » 

<e Accrescente-se a somma de 84:000$000, 
em que impol'la o excesso da consignação con
cedida á companhia brazileira dos paquetes de 
vapor, já approvado por ·esta camara. 
· « 23 de Setembro de 1839.-Ferreira Penna. 

-Gonçalves Martins. - F. Gomes de Campos.)> 
cc Aonde diz - n~o sendo praça maior -

accrescente-se - ou guard11 nacional montada, 
o n,ais como se s~gue, - Veiga Peeeoa. 11 
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SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 1839 277 
« Red1não-se á 3ª parte a quota marcada 

para. cada uma das províncias. 
cc Em 23 de Setembro de 1839. - Dantas. » 
cc Na 1& emenda da commiss11o do orça

mento da fazenda relativa ao imposto sobre seges 
e carruagens1 supprima-se a palavra·- aboiido 
- P. no fim da mesma emenda accrescente-se
comtanto que sir.vn.o para o uso de carrinhos, 
seges, ou carruagens. - Pontes Visgueiro. >i 

As segnintes emendas na.o são apoiadas : 
cc Art. 6", n. 13-accrescente-se - 1:200$000 

n~r~ t'l!I0''.1n"lanf-n rla c,,-,.lrlri.c:o li rl:u,.:,....,.-l""r..ro un..n.n;rl/'l.eo-t"'.,...&..11.A. l.,.u.5V.u.JVU.\.'U uv ~VlU.V.:J a Ul"l'Çl;:,v.::,, Y'c;ll\JlYV:;::J 

em annos anteriores aó de 1827 na provincia 
do Espírito Santo. - Jl,f. Ribeiro Duw·te. )) . 

cc Art. 8.0 Do Espirita Santo - 20:000$000 
-diga-se-25:000$000.-M. Ribeiro Duarte.)> 

1c A taxa de 1$000 por cabeça de cada es
cravo fica elevada a 2$000. - Carneiro da 
Cimha. )> 

<< Fica· imposta a taxa de 1$000 para cada 
um escravo empregado na agriculttll'a da pro
vincia do Rio de Janeiro, á excepção dos que 
estão empregados na plantação de cannas de 
assucar e de café. - Carneiro da Ounha, >> 

Vêm mais á mesa as seguintes emendas do 
Sr. Ribeiro de Andrada, que sa.o apoiadas. 

« SupprimM-se na despeza geral do imperio, 
a sabet·: 

No § 
No § 
No§ 
No § 

16 ... 
17. 
18 .. . 
26 .. . 

2:560$600 
10:000$000 
20:000$000 
.16:000$000 

« SupprimM-se na da justiça a saber : 

No § 5.º. . . . . . . . . . . 1:200$000 
No § 13. . . . . . . . . . . 94:853$000 

« Supprima-se na da marinha, a saber : no § 
15 -o accrescimo da despeza feita com u trans-
ferencia da academia para a náo. .. 

« Supprima-se na despe~a da fazenc);i, a saber: 
no § 20 - a metade da consignaçno á~a para 
as provincias. 

« Paço da camara dos deputados, 23 de Se
tembro de 1839. - R-i'.beiro de A.ndrada. >i 

O Sr. Ba.rreto Pedroso pronuncia-se contra 
a emenda que substitlle o imposto estabelecido 
sobre seges pelo imposto sobre cavallos e 
bestas : se esta emenda passar do modo por 
que está redigida, póde o governo entender que 
ella comprehende os cavallos do serviço dos 
cidadãos da guarda nacio·nal : é para que a 
emenda receba melhor redacção que o orador 
chama a altenção da camara sobre ella. 

Vota contra a emenda que reduz o corpo de 
municipaes permanentes ao estado de sua 
creaçao. Deseja que o nobre autor da emenda 
manifeste a conveniencia desta medi~a : pelos 
rclatorios dos respectivos ministros sabe-se dos 
importantes serviços que presta este corpo, e que 
o numero de suns prnçns mal chogn pnm os 

serviços que se exige. Se o nobre deputado com 
essa emenda teve em vista. augmentar o desta
camento da guarda nacional, Õ orador diz que 
é esta a principal razão por que se oppõe á 
emenda; porque a provincía do Rio de Janeiro 
já tem sido extremamente sobrecarregada com 
estes destscamentos, que muito prejudicn.o a 
lavoura. 

A 1 - , , ,- • • u oraaor iemnra que o corpo ae mumc1paes 
permanentes do Rio de Janeíro não tem feito 
serviços só no Rio de Janeiro, tem-os prestado 
tambem fóra da provincia, e provavel é (o que 
Deos não permitta) que o governo se veja ainda 
na necessidade de lançar mão de destacamentos 
flpc;::fp. Pnrpn. 

Defende a emenda que mandou á mesa para 
consignar-se no or(;arneuto as quantias necessa
rías para oagamento de dous cidadãos da Bahia. 
Test~mu~h; do que estes cidad1!.os soffrêr1!.o em 
consequencia de ordens que elle orador se vio 
forçado a dar para ver trillmphar a causa legal 
na Bahia, julga de seu sagrado dever instar para 
que se vote as quantias que pede na sua emenda. 
Nilo se demora em fazer ver a justiça deste pa
gamento;· a camara já a reconheceu decretando 
a indemnisaçào destes prejuizos; o governo já 
mandou proceder ao orçamento necessario, já 
ouvio o procurador da corôa, e só o que resta é 
que o corpo legislativo consigne os fundos ne
cessarios. 

Havendo assignado uma emenda que foi re
tirada, juJga o orador dever justificar a intenção 
com que elle e seus collegas a assignárão. Não 
quiz que acamara municipal do Rio de Janeiro 
fosse dispensada de prestar contas ; cidadãos 
probos nunca se recusào a ísfo ; o que teve em 
vista foi oppôr-se a um artigo ele lei que inhibe 
acamaram unicipal de fazer as ohras necessarias 
no seu nrnnicipio. Passando o artigo para que a 
camara municipal apresente o orçamento das 
obras que tiver de fazer, o corpo legislativo ou 
ha de abandonar objectos de necessidade geral, 
para se occupar com cousas pequenas relativas 
ao municipio, ou ha de deixar de parte o orça
mento municipal, o que será em prejuizo das
ohras do municipio. Não é possivel que a as
sembléa adie matel'ias de eleições, de reformas 
de codigos e outros objectos desta monta para· se 
occupar de calçadas, fontes e limpeza do mu
nicipio dó Rio de Janeiro; muito razoavel era o 
que requerillo os deputados desta _provincia. O 
orador nota mais que ha alguma differença entre 
a camara do Rio de Janeiro e as demais camaras 
do imperio: estas concorrem para a eleição dos 
deputados que lhes toma.o contas, emquanto 
aquella não tem esse direito; entretanto elle 
orador não quer privilegio para o municipio da 
côrte ; mas deseja que este importantissimo mu
nicípio seja augmentado e mê]horado, e é por 
isso que vota pela emenda do Sr. Amaral. 

O orador passa a fazei· algumas observações 
sobre a emend~ da Sr. Coelho. Lembra que t\ 
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provinda de Santa Catharina, no estado em que 
se acha, deve merecer toda a attençao do corpo 
legislativo; que alli o presidente se vio na neces
sidade de chamar ás armas grande porção de 
guardas nacionaes, l1omens pela maior parle 
lavradores; e padecendo com isto a !avoura, de 
necessidade tem de diminuir os rendimentos 
provinciaes. Se para o serviço geral do imperio 
é que forã.) chamados esses guardas nacionaes, 
se esta é a causa da diminuiça.o das rendas da 
província, o corpo legislativo deve ir em seu 
soccorro, tanto mais quanto dos 60 contos que 
fora.o votados o anno passado para supprimento 
áquella província, ella não recebeu nem um 
real. 

O Sr. Dantas :-Sr. presidente, em um dos 
dias da semana passada, mandei á mesa uma 
emenda supprcssiva ao art. 8,º e ella ainda nllo 
foi apoiada·, ou porque eu a não pudesse nessa 
occasião justificar, ou porque a casa se achava 
dislrahida ; portanto vou reviver a mesma 
emenda, não tal qual offereci, porque não posso, 
mas restrictamente. Sr. presidente, eu conheço 
que devemos favorecer o quanto fôr possivel as 
provincias, devemos fazer-lhes sentir as van
tagens da unia.o ; mas tambem ninguem ne
gará que as províncias devem soccorrer a união, 
quando esta fôr ameaçada, que ellas devem dis
pensar estas consignações, até mesmo fazer o 
sacrificio de algumas partes das suas rendas. 

· quando o Brazil offerecer uma crise tão peri
gosa corno esta. (Apoiados.) O que vemos nós 
agora, Sr. presidente ? O Brazil reduzido a 
rendas de tres alfandegas, o governo a braços 
com tres provincias, uma divida enorme, o the
souro esgotado, os credor~ deste batendo-lhe á 
porta, e protestando letras ; a tropa do Pará por 
pagar-se ha 20 mezes : e na.o será, á vista deste 
triste quadro, imprudencia das imprudcncias, o 
pedir-se consignações ? (Apoiados.) Senhores, 
eu amo a minhaprovincia,_e ninguem duvidará 
disso (apoiado,), e porque amo a minha pro
vincia, desejo que se consolide a unia.o sem a 
qual ella não póde ser feliz. Exemplos me oc
currem agora em favor de minhas asserções. O 
que seria do .Mamnhao, Sr. presidente, se se 
achasse sobre si e nao fosse soccorrido das 
outras provincias ? Seria certamente preza de 
um chefe de quadrilha. Que seria de minha 
provinc.ia, se nlo fosse socconidi\ pela Bahia e 
Pernambuco, quando outro chefe do quadrilhas 
capitaneava nns mattns de Jucuipe ce1·cn do 6 
mil homens? Eu me ho1·ro1·iso do consiuerul,o. 
Mas, senhol'es, nao é esse ainda o unico 1110· 

tivo por que mando a emenda roslt-ingindo as 
consignaç~es , ainda ha outro ; as assemb)óns 
provinciaes não economisão as suas 1·endas, 

· · nellas ha muitos desperdicios, ou porque não 
conhecem ainda seus verdadeiros interesses, ou 

· porque são mal orientadas por seus respectivos 
presidentes ; eu sou provinciano, e fallo com 
con}lecimento de causa ; na niinhll provincii\ 

obi;ervei sempre na assembléa provincial dous 
sentimentos oppostos : um, a que eu chamarei 
bastardo, por ser incutido pela administração ; 
outro a que eu chamarei legitimo, porque é o 
proprio da assembléa provinciàl. 

O sentimento àa assembléa pfovincial é e de 
fazer obras : não ba deputado provincial que 
não queira para o seu municipio uma ponte, 
uma ~strada, uma cadêa, uma matriz, etc., etc. 
(apoiados)-; o sentimento porém da adminis-. 
tração é o contrario, prefeitos com um conto de 
réis, juízes muuicipaes, promotores com grossos 
ordenados ; emfim tudo quanto tende a en
grossar a sua clientela (apoiados) : é o que 
real mente observei em minha provincia : entre
tanto o cofre provincial ficou exhaurido,e quando 
as outras provincias mandavão soccorros, o ex
presidente da rninha provincia e meu col
lega, que aqui se acha, ir1aridava pedir di
nheiro ao Sr. Barreto Pedroso : mas, senhores, 
não é ~ó na assembléa provincial das Alagôas 
que se notã.o estes desperdícios ; percorramos o 
Jegislaçãa de todas as provincias,, e mais ou 
menos os encontrarernos : na provincia da Pa
rahyba só o artigo prefeitos absorve 17 contos 
de rl:is: prefeitos a um conto e duzentos mil 
réis, cada prefeito com 6 sub-prefeitos, e cada 
um· destes com 600$, de ordenado e mais des
pezas do expediente : em Pernambuco o que se 
não vê ? Em cada canto ha um prefeito, um 
juh: do civel, um juiz de direito : por exemplo, 
na villa de Goyanna, uma viila sem commercio, 
para que se quer um juiz de direito, do civel, 
e outro do crime, quando muita gente me 
af.firma que alli se passão semanas sem um só 
despacho? 

Irei á Bahia. Nesta provincia apparcceu um 
est1·angeiro, Mr. Douvi)]e se chama e1le, que 
offereceu uns passarinhos á assemhléa provin
cial ; esta, em reconhecimento do obsequio, 
affirmão-me que lhe dera dous contos de réis 
(1·isa.da.s) : e ainda nã.o ficou ahi a despeza , 
creou-se um gabinete de historia natural, com 
um director com 800$ de ordenado, além de 
outros empregados, de maneira que os passa
rinhos não valem a quantia que se consome 
com o menor ordenado desse gabinete. (Hilari
dade.) Eu deixo de analysar ·os disperdicios 
de outras províncias, nas quaes mais ou menos 
se encontraráõ, além da mania de pensões que 
já se vai introduzindo. 

Agora, Sr. presidente, vou dizer alguma 
cousa sobre o contrabando do páo-brazil na 
minha provincia. que de certo é horroroso; eu 
11no tlo,morni a pa1·ticuh11·idades que nada apro
veiUto i u 11ót1 co111potc nprcsonlar uma medida 
parn cvil,u· tal c:011trah1u11Jo1 e no poder judi· 
cihl'io punia 1101:1 crimlnot1os: comtudo ntlo me 
posso e~quecoa· t..lo 1\izur nl!(lll1111 cm1111n sobro o 
actual inspector d1.u1 Al11~f>11.-1, l1:Ht1111i Sr. l'rcsi· 
dente, fó1·11 das All,i;óul!i q111\t1I lm 1lu11d 111111111-1, 

~ao posso sm· lcslomunhn 1lu qnu li\ HII p111:1t111, 
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StSSÂO EM 23 DE SETEMBR.d DE 1839 279 
niàs ás numerosas cartas que recebo de minha 
provincia cm nada desabona.o o actual inspector; 
e~tou portanto que eHe não é esse prevaricador 
tal qual o pinta o meu nobre collega o 
Sr. Vis::ueiro; comtudo direi ao illustre depu
tado que não contesto as suas asserções, e que 
o ajudarei nas accasações, se apresentar docu
mentos, porque eu não transijo com.prevarica
dorc~. Quanto ao contrabando, senhores, eu 
estou ao facto de tudo : não increpo o contra
bandoa ao actual presidente das Alagôas, e nem a 
nenhum dos seus antecessores; a justificaça.o do 
actual presidente das Alagôas está has proprias 
palavras do Sr. Visgueiro, quando disse que o 
antecessor do actual presidente das Alagôas 
dera muitas providencias, e nada cc,nseguira : 
ora, se assim é, como culpar o presidente actual? 
E ainda assim perguntarei ao meu nobre col
lega quaes as providencias que deu o antecessor 
do actuaJ presidente ? Mandou um paquete para. 
a barra de Cururipe, e mandou que o juiz de 
direito da comarca fosse para alli : p@r ventura 
tirou disso algum resultado? Não: succedeu 
que mais ao sul apparecesse uma embarcação 
de africanos : o piquete deixou o porto do páo
brazil, quando voltou achou o páo-bra-zil em
barcado, e· na soa ausencia a oulra embarcaçno 
deitou em terra os africanos ; eis-aqui pois o 
que succedeu no tempo do rneu collega o Sr. 
Silva Pontes, occorrendo mais que este tinha a 
suas mdens uma embarcação de guerra que cos-
lea va a provincia, e o actual presidente nada. 
tem. 

Senhores, eu devo dizer a verdade ; depois 
da publicação do codigo do processo o Brazil 
ficou endiabrado· (risadas) : nllo foi possível 
evitar-se o contrabando depois que se acabou o 
juizo da conservatoria; os juizes de paz, pela 
lei de sua creação, enlendêt·a.o que não só lhes 
competia inspeccionar as maltas, como até dar 
licença para cortar madeiras : isso succedeu nn 
capital das Alagôas, e esse abuso foi cortado 
pelo digno presidente daquella provincia, o Sr. 
Camargo : principiou pois pela licença, e como 
essa fosse prohibidn, os contrabandistas se com
binaràO com os juizts de pai dos lugares omfo 
tinhão de embarcar ; desde então não receiárão 
cousa alguma; porque ·11ão tendo quem lhes 
formasse culpa, niio podia.o contar com o pre
juizo; o muito que lhes podia succec.ier era ser 
apprehendida a madeira ; nesse caso elles ião 
haver o valor dellas nas thesourarias, porque 
lendo os contrabandistas faculdade de cortar 
madeira, e não sendo essa madeira apprehen
dida nas embarcações> elles recorrem á des
culpa de dizer que a madeira alli estava para 
ser conduzida a Maceió, e outras muitas eva
sivas. Os meios que acho de evitar o contra
bando são dous ; o primeiro é pagar por mais o 
quintal do páo-l!razil, o segundo é reformar a 
legislação, crear um juiz dos feitos da fazenda 
e dos contrabandos, de maneira que o pequeno 

preço por que se paga o páo-brazil não é causa 
principal, é sim uma causa concorrente, e que 
de nada aproveitará se acaso se na.o reformar 
a legislaçãot porque se a nação pagar por 
mais, o estrangeiro lambem o poderá fazer, e 
levar o pagamento a tal ponto, que lhe faça conta, 
mas na.o á nação, pois todo~ sabem que a na
ção gasta mais dinheiro para conduzir o páo
brazil para a Europa do que os estrangeiros. Se
nhores, é preciso que nos desenganemos, con
vém reformar a legislação, o jury não é proprio 
para julgar contrabandos,. o povo olha sempre 
com vistas odiosas para os tributos, e por isso 
inhabilita-se para dar uma sentença contra si 
mesmo; reservem-se para o jury os crimes na
turaes, t·eforme se a legislação : é o quanfo 
tenho a dizei·. 

O Sr. Carneiro da. Cunha. dfa que pouco 
tem a accrescentar ao que acaba de dizer o 
Sr. Dantas. No estado em que se acha o Brazil, 
cumpre mais que tudo segurar a união, porque 
sem ella as províncias não se poderáõ defender, 
nem promover a sua felicidade : com as des- · 
ordens do Maranhão, Rio Grande e Santa Ca
tharina, com a que aconteceu na Bahia, ·des
pezas extraordinarias se têm feito e se fazem. 

O governo, embaraçado com essas grandes 
despezas, veio pedir um credito que não se 

. póde verificar sem grandes sacrificios ; é por 
isso que elle orador julga que a camara deve, 
mais que muito, economisar, reduzir as des
pt:zas de todos os minislerios, á excepção dos 
da marinha e guerra (apoiados), por serem os 
ministerios que nas actuaes circumstancias 
mais coope1·ão para o restabelecimento da paz 
do imperio. O orador observa que deseja ver 
a sua provincia e todas as mais receberem me
lhoramentos ; entretanto conhece que não es
tamos em circumstancias de fazer grandes 
obras ; espera que em melhores tempos ellas se 
emprehendão por emprezas particulares. Som
mando as quantias consignadas nas emendas 
que se achllo sobre a mesa, vê que o augmento 
de despezas -por essas emendas é de 1,760 
contos, que, com mais 800 contos que têm 
ainda de ser addicionaec;, segundo o projecto 
que a commissa.o ha de apresentar nas disposi
ções geraes, prefazem 2,060 contos, sem incluir 
nesta quantia as que hao de sobrevir com as 
emendas do Sr. deputado Ribeiro Duarte sobre 
estradas na p1·ovincia do Espirita-Santo. Ora, 
não é possivel um tal augmento de despezas 
nas circumstancias em que se acha a nação, 
quando se pede um credito que ha de passar, 
ou por emissão de apoiices, ou de notas (as 
quaes, sendo em pequeno numero, não podem 
mctter muito susto, embora diga.o o que qui
zerem os Srs. Samuel e outros). O orador nota 
de passagem a necessidade de igualai· os im
postos no Brazil, pois que hoje o agricultor d? 
assucar e do café na.o paga o que paga por aqui 
o plantador de mandioca, arroz1 etc, 
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Passando a falla:r de algumas emendas, o
orador, quanto á que augmenta · a dotação, de 
Sua Magestade, diz que não vota por esta 
emendo: amigo do syslema monarchico con
stitucional representativo, louvando o zelo dos 
Srs. deputados que a assignárAo, todavia, con
siderando que o tempo não é proprio, consi
derando a Sua Magestade como um dos mais 
interessados na prosperidade do Brazil, recusa 
por ora o seu voto a este augmento, para 
dal-o quando as circumstancias do estado 
permittirem~ A mesma consideraç110, e <:om 
ruais razão, fa:z; sobre a emenda que consigna 
14 contos para compra da fazenda da Estrella. 
Lembra que Sua Magestade tem casas de recreio 
em Santa Cruz, Ponta do Cajú, e talvez na Praia 
Grande. Nota que a fazenda de Santa Cruz 
bem administrada poderia render o duplo do 
que rende, porque, dos 2,000 escravos, ti
rando-se, quando muito 1,000 para a creação 
de·gado e beneficiar o terreno da fazenda, os 
mil alugados a 200 rêis por dia dão uma som ma 

· não pequena. 
A'cerca das outras emendas, julga que melhor 

é espaçar a rnateria delJas para quando fin
darem as deso1·dens no Maranhão, Santa Ca
thariua e Rio Grande, de cuja pacificação ainda 
não desespera. 

Os emprestimos, continúa o orador, conlra
hidos no estrangeiro são de grande desvantagem 
para os nacionaes do paiz que os conlrahe, 
porque, em vez de irem rev.erter a favor dos 
nacionaes, vão locupletar estrangeiros. Eis 
porque não é grande mal para a Inglaterra o 
não poder solver a sua divida, porque reverte a 
favor dos seus capitalistas. Accresce que não 
sei como hoje se poderia contrahir um em pres
timo em Londres, quando o banco de lngla
ter1·a acaba de pedir dinheiro ao banco de 
França : parece-me que não é a melhor occa
sião, 

Como já disse em muitas occasiões, não me 
importo com a popularidade, nem aqui, nem 
em Pernambuco, nem na Parahy.ba, e pouco 

.me impol·to que digno que eu quero impôr mais 
tributos. Acho que pat·a irmos acabando com 
a escravatura no BraziJ, além de outros meios, 
é muito util estabelecer um imposto sobre os 
escravos.· Eu fui o primeiro que iniciei este 
imposto ; depois os Srs. Calmon e Monlezuma 
o modificárão e o alterárao de modo que a ex· 
periencia mostrou que daqllelle modo era inexe· 
quivel a sua cobrança; depois eEtabeleceu-se 
o tribulo de 18 por cada escravo. No tempo, 
porém, em que Cai estab~]ecida esta quota, um 
escravo custava 1508, e hoje custa 400$; 
então um escravo dava 240 por dia, e hoje 
dá 640 réis. Mas diz-se que se não paga o im
posto ! O governo que o faça cobrar ; e,npregue 
os meios para isso. São por ventura poucos os 
homens que têm escravos só para ganharem ? 
O imposto augmentado de 1$000 para-28000, 

além de augmenlar a renda, fende á arredar 
das capitaes das provincias essa multidão de es_
cravos que nellas existe, e fazel-os remover para 
o campo, onde o seu serviço é mais util e pro
d uctivo; e é para favorecer essa remoção que 
proponho. a metade, isto é, 1$ sómente para 
cada escravo empregado na agricultura no Rio 
de Janeiro, á excepç:ão dos que se emprega.o no 
cultivo da canna e do café. 

Eu espero que os Sr's. depulados de Minas 
apresentem um projecto que tenha por fim fazer 
com que as terras diamantinas paguem alguma 
cousa. Diss~ra.o alguns senhores que o presi-

. dente de Minas nao tem feito executar a 
lei ! ... 

O Sa. ÜTTONJ : - Não o podem fazer : ella é 
absurda. 

O SR. CARNEIRO DA ·cuNlIA : - Mas ntto está 
na faculdade de um Sr. deputado offerecer um 
projecto remediando o absurdo, emendando a 
lei ? Temos aqui 20 Srs. deputados pela pro
vincia de · Minas, que deve concorrer tambem 
para a união ... 

ALGUNS SENHOHES : - Estamos promptos. 
O Sa. CARNEIRO DA CUNHA : - ••• fação por

tautó que essa porção de cidadãos que se apos
sárllo das terras diamantinas paguem alguma 
cousa e concorrâo para as urgencias do es
tado. 

O SR. MARINHO : - Já existe projecto a este 
respeito. 

O Sa. CARNEIRO DA CuNHA : - E porque 
nno apresenta uma emenda na lei do or
çamento? . 

O SR. MARINHO: - Porque o acho máo. 
O SR. CARNEIRO DA CuNHA :-Tambem o não 

acho bom, mas estamos no fim de Setembro, e 
é necessnrio remediar as finanças ; e é por isso 
lambem que eu apresento emendas para aug
mentar as rendas, entretanto que outros se· 
nhores offerecem emendas para augmentar a 
despeza. Póde ser que sej!lo mais patriotas do 
que eu .•. 

Emfim, não fallarei mais no negocio das 
terras diamantinas. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : .:-- Falle em outra 
occasião, quando entrar em discussão o pro· 
jecto respectivo~ 

O SR. PRESIDENTE : -O. Sr. Andrada Ma·· 
chado tem a palavra. 

O Sa. ANDRADA MACHADO levanta-se. 
O SR. SouzA MARTINS (pela. ordem) :- Desejo 

que V. Ex. me informe se ha seis discursos 
pró e seis C(?ntra. 

O Sr. Andrad.a Machado: - Não admHlo 
este requerimento de ordem, quando eu já 
tinha oblido a palavra e ia principiar a fallar: 
depois que eu fallar, proponha o noQre deputa 10 
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o encerramento, se quizet·, mas eu na.o perco 
o meu direito. 

Darei o mél! voto a favor de todas as 
emendas qne diminuem despezas, nem sei 
corno se possa votar de outra maneira, á 
vista dos apuros em que nos achamos pot' 
falta nossa, pelo espirito àe àissipação qt1e 
tem reinado nas camaras, e pelos disper
dicios e desacertos palmares das aclminislra
ções que tern havido, Tenho, con1tudo, de 
fallar a favor de uma emenda que propõe o 
augmento da dotação de S. M. o Imperador. 
A nnhç:'ln :wh1~l /. pequena: a dignidaue do 
irnperadol' é, para mim, um ponlo da maior 
imporlancia; eu não concebo como a pequena 
dotacão do imperador. c1uando Lenha auatro 
ou ~inco anno;, po:S;il 'baslar hoje, q{1anuo 
tem alé despezas com príncipes eslrangeiros 
que têm vindo visitar o nosso paiz. Voto, 
J>Ortanto. a favor deste accrescentamento. 

Voto tambem a favor da emenda que pr0-põe 
80 contos para a eomprn de páo-brazil, o que 
não é senão avanço que deve produzir aug
mento de re11da: esta emenda não está) por
tanto, . no caso das outras. 

Não voto pelo augmenlo da congrua dos 
coadjulores: fiquem como eslavão, lenl1ão pa
ciencia. 

Volo por todas .as emend;;ts de suppres;;;ão 
de despeza, e conlrn aquella que pr~põe 
augrneuto da conc,ignaçãO parr1 a repart1çao 
dos negocios estrangeiros, e port;.inlo a des
truiç::-io da emenda do meu nobre e res
peitavel c01lega da Bahia. Permitta-me o nobre 
deputado que eu lhe diga que a emenda do 
Sr. Maria do Amnr:il é conforme com as ne· 
cessidades da reµarliçM: no bala[l(;o de 1836 
a 37 se vê que, apesar de tet· a ,1dtuinis· 
traçã.o gastado além da quantia fixada, a <lcs
peza não chegou ao que propõe a emenda 
deste nobre deputado. 

Mas disse o nobre deput~-..do (o Sr. Rocha 
Galvao) que c:::sa emenda passou porque o 
Sr. ministro ua.v fez o minimo esforço pnra a 
impugnar, e q.ut; o S~·· ex:minis~ro tivet·a um 
proceder indeciso, pusdla~1m~ e rnepto. Con
fesso que nunca me veio a cabeça que o 
ex-ministro (o Sr. Candido Baptista) pudesse 
pussat· po1· inepto. Além de na.o ser esta ex.
pressão muilo parlamentar, empregada are~: 
peito de um ministro da corôa, embora .Jª 
não seja ministro, ella é completamente rn
exacta: as pessoas que tiverem as mais leves 
noções do systema de Zahn e Lavater: quanto 
aos traços physionomicos... e que tiverem al
guns. conl1ecimentos pht'enologi~os, segundo 
Gall e Spurzeim, nunca poderaõ achar na 
cara do Sr. Camlido Baptista o mais leve 
siO'nal de inepcia. Quem vê o seu olho fixo, 
osº traços intelligentes d1v1ue1le rosto, os mo
vimentos daquelles beiços, na.o lhe pód~ achar 
inepcia ; quem e1tamina a caixa daquella ca-

·ro1110 m 

beça, os fossos orbicu1ures daquelles alhos, o 
córle daquella boca, emfim o perfil daquelle 
rosto; não poderã d.eclaral-o ineµto ; pelo con -
trario, reconhecerá nelle vastiJão · de com
prehensão e grande for~a de inlclligenci.,. 
(Apoiados.) 

A foliar a verdade, não é mai,; fundada a 
nota de pusillanirni<li:\de. Donde deduzio o nobre 
deputado que o ex-ministrn era pusillanime, e 
tinha falta de resolução? Da.s L'esµostas que Lleu 
nesta casêl? Permilla·1ue que lhe diga que uma 
cousa é pusrnanirnidade1 e outra cousa é Íl'J'eso
lução. Urn homem com um espírito fol'te póJe 
estar írresoluto, lendo de resolver-se quando 
causas equiponder-antes poem em duvida a 
decisão: a fraqueza é cousa diversa ; é quando, 
convencido da nec;essidade de uma medida e da 
sua pl'ef'erencia, uão tem todavia coragem para 
a levar a effeito. E prova .. se isto do ex·rninistro? 
Pelo que vi delfe, ruoslro11 coragem bastante na 
sua conducl,l com o consul porluguez e na.5 
notas que dil'igio ao ministro brilannico a 
respeito do infeliz accidente da b:uca de vapor. 
E' verdade que appareceu urn fado, em que se 
poderia mostrai' alguma pusillanirnidade, e é na 
re::;posla que deu á pretençào do ministro britan
nico a respeito do imposto estabelecido sobre 
os caixeiros; mas advirta-se que o ministro seu 
antecessor lambem mostrou alguma f'rnqueza 
neste negocio1 não respondendo á nota do 
ministro britannico, e gual'dando-a na algibeit·a 
muitos mezes: se a alguem podía caber a 
censura de pusillanime, setia certamente ao ex
ministrn, o que eu comtudo não lhe attribuo, 
nem ao S1·. Candiuo Baplista. Realtnente, bem 
que esteja persuadido que o ministl'u inglez 
labora ern um engano perfeito, todavia concebo 
que a quesU1o era delicadi'l, e que o ministro 
que entao succedeu ao outro teve justa rnzao de 
ficar indeciso, e por isso explicat'·Se sem aquell~ 
coragem que devia mostrar; e o mais é que o 
que lhe succedeu, e que está hoje no ministerio, 
mostrou igual pusillanimidade. 

O SR. NUNES MACHADO: - Para peior. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Pol' consequencia 
isto prova sufficientemente que o S1·. Candido 
Baptista tem desculpa, muito mais que a posição 
em que elle se achava como ministro dos nego
cios estrangeiros era bastante delicada. Quando 
um ministro clstá certo e convencido de ::ser 
sustentado pela autoridade que o elege, obra 
com· mais coragem ; mas se duvida Jisto, e se 
teme que a cu pula do edificio social seja lambem 
menos energica, e o ab.mdone nos passos que 
tem a dar, preciso é tergiversar, a não abandonar 
o ministerio, que talvez fosse o melhor. E' 
preci:io que a camara vej,.i que a posição do ex
ministro era delicada : elle empL·ehendeu dous 
grandes projectos: um foi arrancar-nos da tutela 
dessa casa de banco, que tinha custado nao 

. pequena-:; sommas á nação; e outl'G fazer effe-
36 
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282 SESSÃO EM 23 DÊ SE'Í'EMBRO DE 1839 

ctiva a lei respeito aos commerciantes de 
escravos. Fora.o estas duas potencias que o 
derrubarão ; talvez e11e não devesse ter empre
hendido estes project.os na presente occasião : 
e11e não devêra ter procurado arrancar-nos da 
tutela dessa casa, sem ter de ante-mão sabido 
qual outra se encarregaria da gerencia d~s nossos 
uegocios em Londrés ; e não obrou muito 
prudente en:i desafiar a potencia negreira, que é 
uma grande potencia no estado. Eu não faço 
caso della (nume7·0Bo8 apoíadoB), mas declaro 
francamente que se o governo actual me convi
d~sse para uma pasta, era uma das razões para 
não a ·aceitar, porque eu havia de procurar 

. derrubar esta potencia, e n90 contando com o 
apoio da autoridade que me nomeava, n110 
aceitaria. 

Sr. presidente, eu na.o sou amigo do S1·. ex
ministro, não tenho relações com elle, nem com 
ministro algum, mas gosto de fazer justiça. 

A duplicidade seria talvez de que se pu
desse increpar o ex-ministro ; mas este defeito 
têm tido quasi todos os · ministerios: entre 
nós não póde haver por longo tempo um 
miuisterio á Ricbelieu ; nem temos a força 
precisa, nem quem o sustente ; devemos 
pois accommodar-nos com um ministerio 
á Mazarin, um minislerio que saiba do
brar-se, accommodar~se a tudo, tudo affagar 
e tudo enganar: qual é o ministerio energico 
e nobre que teria a sandice de tomar a pasta 
em um paiz, onde, para fazer um homem 
de estado de polpa, basta apregoar a corrupção 
descarada, erguer em principio a falta de todo 
o principio, confundir as raias do util e do 
honesto, e estender o dominio de um até o 
campo do outro, desenvolver todo o senti
mento sordido e suffocar todo o sentimento 
generoso no coração humano, marchar emfim 
sem regra de expediente em e~pediente, sem 
nexo, sem ligaçao, sem subordinação até 
uma idéa mãi, e blasonar de desacatar a toda 
a lei, ainda mesmo o que se alcunha tal? 
Emquanto 11ouver semelhante politica ap
provada por um povo eçnhasbacado, hão de 
haver mâos ministros. Voto conlra a emenda 
do nobre deputado. 

Tambem me declaro contra despezas secretas, 
que _para mim são prevaricação certa: é ten
tação n que nllo quero sujeitar e1npregado al
gum. O nobre deputado citou um facto, mas e1,1 
não descobri nelle despeza alguma secreta. -Se o 
governo na.o pagou as despezas feitas para des
cobrir o fabrico das notas falsas na America do 
Norte, obrou mal ; estou certo que elle pagará 
esta despeza como pagará qualquer outra que se 
fizer para uma descoberta Ui.o ut11 ; · mas nem 
por isso é necessario votar dinheiro para: despe
zas secref.as. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, 
meu respeitavel irmão, enUlo ministro, cahio em 
fazer estas despezas. Estando em casa delle, vi um homem que disse ser espião: perguntei•ll1e 

o que fazia ; e elle me disse que era de utllidade 
para de~cobrir certas cousas : eu, que conheci& 
o sujeito, lhe respondi que elle era um mi
seravel seii.1 honra, e homem sem fé, que não 
tinha entrada em casa alguma capaz, e não fazia 
senão comer dinheiro. Outro espião conheci eu. 
(era coronel ! que miseria ! ! !) no tempo do 
Sr. D. João VI: elle recebia o dinheiro e o 
applicava bem, isto é, á manutenção de sua 
familia, e nunca fez mal a ningllem, porque 
todas as vezes que recebia ordem do rei D. Jono _ 
V.f para espionar uma pessoa1 ia á cas'a dessa 
pessoa, a quem isto apenas cm,tava um jantar, e.: 
depois ia dizer ao rei-: -J.i espiei o Antonio :· 
Carlos: na verdade nunca vi amigo maio1· de:· 
Vossa Magestade. - O primeiro espião porém · 
era de dive1·sa natureza; mentia, mexericava 
e ca]umniava. 

Pronuncio-me a favor da emenda que tr'"ata 
da reforma das secretarias, e diz que a auto
risação dada não cornprehende o · estabeleci
mento de ordenados. Quando a camara aban
dona o direito de organisar uma repartição, 
nunca $8 entende que abandona ó direito de 
fixar as despezas publicas : quem assim o en
tende mostra nao ter idéa do que é governo 
representativo. 
. Passarei a outra questão. O n{\bre deputado 
do Rio de Janeiro na.o precisa convencer-me da 
sua hoa fé na emenda que a5Signou ; eu o acre
dito; devo porém dizer-lhe que nem todos 
crêm o mesmo que eu, por isso que toda a 
cidade sabe que na camara municipal existe 
uma potencia forte, um homem que faz sena
dores e deputados ~anto nesta provincia como 
na de Minas, um homem que, como outt-'ora o 
Suevo Ricimer fazia imperadores, cúmo a Ma
joriano e outros, e o celebre conde Warvick 
fazedor e desfazedor de reis na Inglaterra no' 
tempo de Henrique VI e Eduardo IV, füzia e 
desfazia ; assim elle tambem faz, como já di.sse, 
senadores e deplltudos. Torno a dizer que al
guem podia desconfiar do nobre deputado, mas 
eu nao : eu julgo os. homens por mim, e como 
despreso as cabalas l'idiculas e -vis, estou per
suadido que os meus collegas taro.bem as des· 
presão. 

A disposição da lei do orçamento do annu 
passado não estabeleceu regra nova, mas apenas 
declarou o que já existia. E' preciso que nos 
desenganerQos: -/1,a,bem,us legem - : na con
stituiçao conheço só 4 poderes, e nao acho con
signado o 6° poder, bem que nelle falle Ben
jamin Coflstant: o 4° poder mesmo não sei que 
seja mais opinião de doutos. 

Os bens de que dispõe a camara mun.icipal 
provém de impostos, e qnem impõe? Somos 
~nós: ora, se somos nós, segue-se que a nós 
compete a fi:Scalísação d.i. arrecadação e emprego 
do pt·oducto dos irnpostos. Sei que em outras 
nações, na Inglaterra, pQr exemplo, as munici
palidades são inteiramente livres. 
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SESSÃO E.M 23 -OE SETEMBRO DE 1839- 283, 
O SR. NAVARRO: -Mas silo todas? 
O Sa. AND.RADA MACHADO: - Todas, sin1. 

Mas disse-se que nàO ha lei que a obrigue a 
apresentar orçamento ! O -aeto addicional expli
éitamenle determina que as camaras apresentem 
·orçamento ás assembléas · provinciaes, e que no 
município da côrte as atlribuiçõcs que per
tencem ás assembléas provinciaes seja.o exerci
das pela assembléa geral, mostra-se da lei do 
1 º de Outubro de 1828. 

Disse o nobre deputado que a lei do orça
mento não é lei regulamentar; eu lhe pergun
taria a razão. Lei fundamental é aquella que trata 
da materia em geral, e regulamentar aquella 
que espet:ialisa, quer tenha de durar um anno, 

. quer mais. E' pois a lei do orçamento, quando 
especialisa, tanto lei regulamentar como outra 
qualquer. 

Quanto á conveniencia, eu não. estou longe 
della, mns rreio que não se nos devia vir pedir 
com quatro pedras na mao, nem ter a ousadia, 
prepolencia e insupportavel descomedimento 
de se dirigirem aos representantes do. povo 
como se se dirigissem a um corpo de maga
refes. Le1·ei algumas passagens do officio da 
camara municipal, sem me fazer cargo de ler 
em tom neutro ou não neutro (apoiados e •ri
sadas) :· lerei as palavras como ellas estão es
criptas, e os Srs. deputados julgar~õ se não é a 
mais insolente resposta que se podia dar. Um 
nobre deputado fez quesitos pedindo infor
mações : a camara approvou o requerimento : 
o que cumpria á camara municipal ? Satisfazer 
ou representar que não era pessivel, mas nunca 
entrar em discussão comnosco e lanç·::u·-nos 
baldões directos ou indirectos. E' atrevimento 
qne nunca lhe perdoarei. Acabado isto, hei de 
pedir que se faça a camara obedecer, e que se 
puna semelhante ousadia. 

(L~ ·uma passagem do offieio.) ,, Este con
ceito d& certo na.o merecíamos nós do nobre 
deputado ! ! ! ,, 

O que nos importa o conceito que elles me-
_..recião a esse deputado? São elles anais do que 
os outros cidadn.os ? Tenho entre elles alguma 
pessoa de minha amizade : dou-me com o Sr. 
João Martins Lourenço Vianna, com o Sr. Mes
quita, com o Sr. João Fernandes Lopes, estimo 

·o Sr. Dr. Christovão, tenho relações com o Sr. 
Dr. Francisco de França Miranda, que dizem 
que é·autor desta resposta: eu sempre cuidei 
que elle tivesse os miolos mais em ~eu lugar, 
mais instrucção, e que não fosse tao ignorante 
de direito. A camara deve lembrar•se que desde 
que approvámos aquelles quesitos, elles já não 
são do seu autor, mas da camara que os ap
provou : a nós pois ~ que elles da.o . lições de 
dever, a nós é que pret~ndem instruir em 
nossas obrigações ; que a.rd1mento ! 

(Lê.) « A maioria é composta de homens 
probos ... " 

Quem falia tanto ern probidade, quando 
ninguem ]h'a disputa, na.o dá b_oa idéa de si. 

O nobre deputado da pr0vincia da Bahia 
tinha encarado uma passagem do officio como 
tendo por fim uma oITensa indirecta: a isto se 
oppôz um nobre deputado do Rio de Janeiro ; 
mas permittirá que lhe diga que sophisticou ; 
pois como entender de outra maneira o lançar
se-nos em rosto que os membros da camara são 
probos, independent,:,s, etc. ? Pelo menos con
cordará que se estas palavr.1.s do officio nao são 
·occiosas e superfinas, o seu fim não póde ser 
senão a antithese da sua conducta com a da
quelles a quem se responde. 
. Quem fez este officio mostra que sabia pouco 
de direito: poderá ser letrado completamente, 
poderá conhecer as chicanas do fôro, ma~ 
11110 sabe direito. Diz o officio a respeito do 6º 
quesito : 

(L~.) << fato é uma falsidade : no regimento 
da camara não tem um só artigo que prohiba 
que do archivo saia.o os documentos que a lei 
manda archivar. ,, 

Para que manda a lei archivar os docu
mentos ? Seria para a camara não os poder con
sultar senão dirigindo-se ao ·archivo? Bem se 
vê que isto seria ridículo. E quando esln clau
sula existisse, podia ser valiosa para os repre
sentantes da nação ? Quando um poder· so
berano quizesse examinar alguns desses docu
mentos havia de ir de cambulhadaao archivo da 
camara'? E' na verdac.le logica nova, e jurispru
dencia inteiramente cerebrina : felizmente a lei 
não foi tao absurda. 

Mas podillo sumir-se por desmazelo ! Quem 
seria o desmazelado, neste caso ? O governo ? 
A camara na verdade trata o governo com bem 
ponco decoro, com bem sem•ceremonia ; e ainda 
acharáõ os Srs. deputados que seja isto sup
portavel da hoca de camaristas? ! .... O desejo 
talvez de adoçar as cousas faz com que os se
nhores digão o qne não sentem no c~raçlto : é 
impossível que 0110 haja uma voz unam me nesta 
casa que não rebata a insolencia de semelhante 
peça. O rpais é que vejo q~e se achao assignados 
na 1·esposta dous camar1stas que não estava.o 
presentes, o Sr. Costa Lima ~ o Sr. Frauça Mi
randa, que assignárao depois, não quer~ndo 
perder a gloria de ler parte em uma tão digna 
producçllo. 

O SR. MoNTEZOrt[A : - E não está assignado 
. um que estava presente. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Vejo que n~o. 
Não tenho nada com .os camaristas ; com 

alguns tenho relações, e sei que outros são 
pessoas ricas ; mas eu não faço caso de homens 
ricos.... não preciso delles ; só faço caso de 
quem tem honra, brio, ~ignidade, educação 
civil e respeito a seus superiores. 

O SR. MARINHO: - Nem sempre os ricos são 
os mais independenle1:. 
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284 SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 1839 

O SR. ANDRADA MACHADO (]ê a parte do O Sr. Navarro pede o encerram.ento da dis-
officio, em que diz que por urna por.faria do cussão. 
governo fôra indeferida uma semelhante · pre- Assim se vence. 
tenção de um membro da assembléa provincial Approvão-se as seguintes emendas : 
de Pernambuco): - o governo inàeferio muito 
mal, e r1110 nos ha de indeferir do mesmo Elevando a dotação de S. M. o Imperador 
modo. Parece que acamara com este exemplo desde já a 240 contos. 
rios quiz melter medo, suppondo-se uma Supprimindo-se na repartição do imperio : 
grande pofestade ; engana-se, nedm nós dsomos no § 16. . . . . . . . . 2:560$600 
conselhos geraes, nem se nos pó e man ar por » » 18. 20:000$000 · 
portarias, n~m. nós soffreremos a menor quebra » ,, 19. . . . . . 8:000$000 
de nossos 1hre1tos. » » 26. . . . . . 20:000$000 

Sr. presidente, reconhecendo por um lado Ministerio da justiça. 
que a exigencia da camara dos deputados de 
que a camara municipal ápresente o orçamento no § 13. · · • · · 
é legal, mas conhecendo tambem por outro >1 » 17. · · · · · · 

74:855$000 
4:000$000 

lado o grande trabalho que sobre nós pesa, Repartição do imperio. 
não duvidarei fazer uma cessão temporaria do No art. 20, § 17, accrescenUto-se 84 contos, 
direito que nos confere a constitniçãO, appro- em que importa o excesso da consignação con
vando a emenda do Sr. Bandeira de Mello, cedida á companhia brazileira de paquetes de 
deste modo conservamos o nosso direito, e vapôr. 
evitamos o inconveniente da demora em obras A camara municipal do municipio da côrte 
que podem ser de grande urgencia. . fará o orçamento annual da sua receita e des

peza, e com o relatorio competente remetterá O Sr. Booha. Galvão: - Sr. presidente, eu ao governo, o qual approvàrá ou fará as alte
mal ouvi a ultima p9rte do discurso do mustre rações que julgar convenientes mandando-o 
deputado que acabou de fallar, e a dizer a executar por um decreto. 
verdade, já me esqueci do seu principio : limito- As contas da camara municipal da côrte> 
me portanto a repel1ir um ataque que me foi depois de approvadas pelo governo1 serão re· 
feito, e se não estivesse neste recinto, onde o meltidas á assembléa geral. . 
decoro me prohibe usar de expressões menos Autorisando a despeza até 4:000$ para se 
cortezes, dirfa qne O nobre deputado em fazer-me fazerem as explorações necessarias para se 
este ataque faltou á verdade e á boa fé !... verificar se é. ou não verdadeiro carvão de pedra 

O Sa. ANDRADA MACHADO (com energia):- o da mina existente nas AJagõas, e qual a capa
Eu chamo o nobre deputado á ot·dem : fóra cidade e extensão da mina. 
desta casa o nobre deputado, e ninguem teria Dito de 14 contos para remir a fazenda do 
ousadia de me attribuir falta de verdade e de Carrego Secco, e incorporal-a aos proprios na
boa fé, aliás arrepender-se-ia. Eu o desafio cionaes1 para ficar pertencendo a S. M. Im-
que o faça. perial e seus successores. 

O Sa. PRESIDENTE: - Chamo o '10hre depu- O governo não poderá executar sem previa 
tado á ordem : a expressão faltar á verdade.... approvação do corpo legislativo a reforma que 

O SR. RocHA GALVÃO: - Sr. presidente, eu 
estou na ordem, e appello para acamara. O que 
er. digo é que, se não estivesse neste recinto, 
hl seria n minha Jinguagem para com o illustre 
deputado, Eu não chamei jnepto ao ex-ministro, 
como avançou o nobre deputado; o que eu 
disse e se acha impresso, é que o proceder do 
ex-ministro nesta casa foi quasi inepto ; e são 
bem diversas estas duas idéas. O illustre de
putado que possue perfeitamente a philosophia, 
a · dialectica, a· phrenologia e todas as outras 
rniencias, não deve ignorar que póde um 
homem ter grandes conhecimentos intel1ectuaes, 
e comludo obrar com ineptidão por falta de 
resolução ou de fortaleza de animo ; e é. isto, 
Sr. ·presidente, uma cousa tão provave1 e fa
ctivel, eomo é encontrar-se debaixo das cans da 
idade madura toda a impetuosidade e impru
denc:ia dos mais verdes annos. Tenho res
pondido . 

• 

foi :lUtorisada pelo art. 32 da lei de 20 de Ou
tubro de 1888. 

A reforma dos em pregados d~s secretarias 
de estado antes da autorisação concedida ao 
governo pela lei do orçamento de 183 'o não 
produzirá o seu effeito sem approvação da as
sembléa geral. 

Ao § 12. Ficando comprehendido na despeza 
decretada no paragrapho 4°. · 

Repartição dos negocio$ estrangeiros. 
§ 6.º Differença de cambio entre o par de 

48 1/5, em que forão calculadas as remessas de 
taes sommas, 58:945$685. 

Ministerio da fazenda. 
Ao§ 16. Com a compra de páo-brazil, podendo 

despender até igual somma no anno financeiro 
de 1839 a 1840, 80:000$000. 

O prázo livre de 80 dias concedido para os 
generos de estiva pelo § 3• do art. 16 da lei de 
20 de Outubro de 1838, fica reduzido a 10 dias 
para todos os líquidos contidos em cascos. 
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O governo fará desde já recolher aos cofres 

publicos a importancia dos dividendos do ex
Í:incto banco não devidamente reclamados pelos 
seus respectivos proprietarios, na fórma do artjgo 
91 da lei de 24 de Outubro de 1832. 

No§ 2º, cap. 1º, em lugar de 50 por cento 
sobre as bebidas espirituosas diga-se - imposto 
addicional sobre as bebidas espirituosas. 

No§ 14 (da receita) suppressno da$ palavras 
. -··· indios e africanos livres. 

· O imposto sobre as seges e carruagens com
prehende os êarrinhos, quer sejão tirados por 
parelhas ou por uma só besta ou cavallo. Os 
carrinhos pagaráõ o mesmo que pagão as seges. 

Julga-se concluída a terceira discussão, é 
adaptado o projecto e remettido á commissão 
de redacça.o. 

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
contin11ação da discussão sobre as loterias 
concedidas á santa c,1sa da inisericordia da 
côrte, a resolução n. 136 de 1838, e os pareceres 
sobre o credito pedido pelo governo, e levanta 
a sessão depois das 2 horas. 

Sessão e1n ~4 de Sete1nbro 

PRESJDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SU11rnARIO. - Expediente. - Pareceres de 
commissão. Di3eur.~o do Sr. Otfoni; acamara 
.,,mnicipal da cô1·te. - Ordem qo dia. - Dis
cussão do m-edito. - Questão dP. 01·dem,. 

Depois das 10 horas da manhll. faz-se a 
e;hamuda, e logo que se reune numero legal de 
Srs, dep11tauos; abre-se a sessâo; lê-se e 
approvn-se a neta da antecedente. 

Fnltllo com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Mal'lins, Maciel Monteiro, Vieira 
de Mello, Luiz Carlos, Cintra, José Gonçalves 
Martins, Paulino, Bustomante, Pinto Coelho e 
Gomes da li'onseca ; e sem participaçao os St·s. 
Alencar, Sucupira, Francisco do Rego, Urbano 
e Tosta. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo um ofticio do ministro do imperio, parti
cipando que o regente em non1e do imperador 
tem designado o dia quarta-feira 25 do corrente 
para receber no paço da cidade, ao meio dia, a 
deputação desta camara. - Fica a camara 
inteirada. 

Do ministro· da justiça, em resposta ao officio 
desta camara datado de 14 do corrente, sol!· 
citando a remessa dos officios ns. 20 e 24, de 
13 e 14 de Agosto de 1834, do presidente da 
província de Pernambuco, sobre o encapellado 
do Engenho Novo de Santo Antonio de Goyanna, 
em que se lhe· offerece declarar, que além 
do oflicio de 14 de Agosto deste anno 

que acompanhou o aviso de 3 do corrente mez, 
nenhuns o~tros, segundo os exames a que man
dou proceder na secretaria de estado a seu cargo, 
existem debaixo daquelle presidente sobre este 
objecto das datas e numeras acima referidos. 
--A quem fez a requisiça.o. 

Remette-se li mesa o requerimento de Aqui
lino Alvares Delgado. 

Lê-se e approva-se o seguinte parecer : 
(< Thornaz Cochrane, inglez de nação, e resi

dente no Brazil desde 1829, dirigia a esta au
gusta camara o requerimento junto, pedindo au
torisação para formar uma companhia que faça 
construir uma estrada de ferro desde a Pavuna 
no município da côríe até á ·vilia de Rezenàe · 
da província do Rio de Janeiro, estipulando~se 
em lei as condições que o supp1icante propõe 
com _as modificações que parecerem mais ra
zoave1s. 

" A com missão de agricultura, industria, com· 
mercio e artes, que foi incumbida do exame 
deste negocio, entende que achando-se o go· 
verno amplamente autorísado pela lei de 29 de 
Agosto de 1828 para promover semelhantes 
obras, desnccessario é que o corpo legislativo 
se occnpe com a discussão de um projecto como 
o que o supplicante pretende, além de ser mui 
difficil, senao impossi vel, estabelecer bases ou 
condições que convenhão á ambas as partes 
contractantes, quando uma dellas não póde tomar 
parle na discussão pa1·a deciarar se aceita ou 
não quaesquer alterações que se tenha.o de faier 
no seu plano. 

a E' portanto o parecer da commiss::to que se 
declare ao supplicante que elle deve dirigir-se 
primeiramente ao governo na fórma da lei ci
tada, e que depois de ctilebrado o contracto, po
derá requererá assem biéa aquellus concessões e 
favores que nao couberem nas attribuiçaes do 
podei· executivo. 

1< Paço da camara dos deputados, em 28 de 
Sete1~1bro de 1889.-H. Fen·eira Penna. - F. 
Gomes de Campos. - J. A. de Lemo.~. i> 

Lê-se mais o seguinte parecer e voto se
parado : 

,, A' esta augusta camara recorrerão varios 
deputados da actual legislalurn da assembléa 
provincial da provincia da Pa rahyba, pedindo 
remedio contra as infracções de lei, e violaçll.o 
da constituição, que aiiegll.o terem sido perpe· 
tradas naquella província por occasião da eleiçno 
de deputados para a seguinte legislatura pro-
. ·1 L! d 1·~ l" vmcia , com o 1im e que a e e1çao recan1sse 

em determinadas pessoas, com exclusão da
que lles a quem maior numero de votos havia 
sido dado pelos eleitores. 

« Em varios factos baseão os representnntes 
sua queixa, sendo entre esses mais notaveis os 
seguintes : 

,r l.º Demasiada precipitação na convocação da 
assembléa provincia]: e na designação do dia 
da reunia.o dos c:-olle~ios eleitora1:s. Essa n9va 
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286 SESSÃO EM 24 DE SETEMBRO DE 1839 

legislatura tendo de entrar em funcção ou exer
cício no dia 7 de Abril de 1840, . foi cointudo 
convocada em 17 de Setembro de 1888, e sendo 
tamanho o inlervaUo de tempo entre esta e 

· aqueHa época, foi comtudo designado o dia 25 
de Outubro do mesmo anno de 1838 para a 
reunia.o dos collegios. E porque nessa designação 
se não attendesse á distancia em que se não t'ez 
em todos a eleição no dia designado, porquanto 
no de Souza foi ella feita em 80 de Novembro 
dia novamente marcado pelo presidente · da' 
provinda, no de Pombal em 28 de Outubro, 
~ no de Patos em 12 de Novembro. 

(( 2.º Intervenção de numero illegal de elei
tores das paroéhias de Souza e Piancó, nessa 
eleição. 

(e Estas parochias r.avião na preceàenie eieiçno 
dado doze eleitores cada uma, mas nas elei
ções primarias da actual legislatura elevou 
aquella o numero de seus eleitores a l001 e esta 
a 252. Esta augusta camara conhecendo quD.o 

. excessivo era esse numero de eleitores, ordenou 
que ficando sem effeito tal eleição, se procedesse 
á nova nas mesmas parochias. Procedeu ·se com 
eft'eito nellas a novas eleições primarias, elegeu 
Souza 40 eleitores e Piancó 621 numero que 
ainda não está em relação com a respectiva po· 
pulaçao, quer em uma, quer em outra freguezia. 

« 8." Alteração da acta do collegio de Bana· 
neiras. Acamara municipnl desta villa foi sus
pensa, e subslituida por outra, cujo presidente 
coadjnvnsse a execução dos planos adoptados. 
Foi tambem suspenso o secretario da camara, e 
juiz municipal, e pelo substituto deslc demitlido 
o escrivão do termo, e um forte destacamento 
foi chamado áque1l11 villa na occasião da eleição. 
Não pbstante ludo isto, reunido o collegio em 
25 de Outubro, grande maioria de seus membros 
volou em canlliclatos, contra os qu11es se op
punha um dos secrelarios da mesa. Este es· 
creveu 11 acta, e dissolvido o collegio, com 
grande cspr.mto sonhe-se, que a acla continha o 
contrario do que havia acontecido, pois qne np· 
parecillo com 88 votos os candidntos que hnviM 
obtido 18, e vice-versa. A acta havia sido la· 
v1·0.da em um caderno rubricado pelo presidente 
da nova camara municipal. 

cr 4.º A apuração geral dos collegios pela ca
mnra da capital. Procedendo a camara muni
cipal da capital ú apuração geral das aclas dos 
diversos collegios da provincia, não inc1nio na 
mesma apuração as actas dot; collegios de Patos 
e 'Pilar, subnegou a do coJlegio de Mamanguape, 
apezar· da representação que lhe foi dirigida 
e contra a acta viciada do de Bananeiras, admit
tio-a comtudo nessa apuração. 

cc Concluem os representantes affümando qlle 
taes illegalidades tirarão a vaTios cidadãos mais 
de cem votos, e que dest'arte forão excluídos 
da de·putação provincial aque!lcs que havia.o 
obtido a maioria dos votos da provincia para a 
"formarem os autores de tacs cabalas e crimes, 

qlle esperão ser ainda os que julguem e decidão 
da validade de semelhantes eleiçCies1 com o fun· 
damento de que só aos eleitos compete a veri~ 
ficação de seus diplomas. 

« A commissão de constituição e poderes, 
fendo maduramente examinado essa represen
taçil.o e os documentos qu~ a acompanhão, não 
póde recusar-se á convicção de que taes factos 

· forão praticados, e de que por essa maneira se 
tenha feito na provincia da Parahyba uma es
colha de deputados provincíaes, sem que nelles 
recahissem os votos da maioria dos respectivos 
eleitores, co~offensa da letra da constituiçãO. 

« Não póde a mesma·comrnissão, á vista de 
taes factos, e abusos tão faceis de reproduzir-se 
na mesma e em outras províncias, deixar de 
lembrar a urgente necessidade de uma lei de 
eleições já tao geralmente reclamada, que pre· 
screvendo clara e terminantemente a marcha, 
que nella se ha de seguir, c6rte pela raiz abusos 
de tal natureza, que falseão o systerna consti
tucional, qne nos rege, fazendo que na.o seja.o 
as mesmas eleições a expressão da vontade da 
maioria, mas a de um partido. 

« E convencida a mesma commissa..o de que 
ao governo cumpre chamar ao cumprimento 
de seus deveres e á execuç!lo das leis, essas 
autoridades que tão manifestamente· as violárão 
nas eleições de que se trata, e informada de 
que ordens a tal respeito forno já expedidas 
pelo mesmo governo, que não deixará de as 
fazer effectivas, limita-se a mesm:1 cornmissão 
a expender sna opinião ácerca das novas P.lei • 
ções prhnarias feitas nas parochias de Piancó 
e Souza. 

« A commissão, tendo em vista o numero de 
eleitores dado por estas freguezias na precedenle 
eleição, e na.o tendo documentos ou provas 
pelos quaes se possa convencer que suas res
peclivas populações cresceseem a ponto de que 
legalmente pudesse aquella elevar o numero 
de seus eleitor.es de 12 a 62, e esta igualmente 
de 12 a 401 e convencida por outro lado de que 
na.o abunda.o ellas mais em população do que 
suus limilrophes de Pombal, que deu 9 elei• 
tores, e Calolé do Rocha, que deu 10, compa
rado o numero de jurados e guardas nacionacs 
que cada uma tem, uão póde deixar de con
vencer-se de que é illegal, por excessivo, aque1Ie 
numero de eleitores das duas mencionadas fre
guezias de Piancó e Souia, e é po1· isso de 
parecer: 

« Que seja.o annulladas as eleições primarias 
a que ultíinamente se procedeu nas pa.rochias 
de Piancó e Souza, e se communique ao governo 
para fazer que nellas se proceda a novas e)ei • 
ções, expedindo as ordens convenientes, afim 
de que se elejilo tantos eleitores quantos forem 
-compativeis com as respectivas populações, se
gundo as leis em vigor. 

« Paço dn camara dos deputados, 18 de Se· 
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SÉSSÃO E.M 2·1 DE SETEMBRO DE Us39 
lembro de 1839.- Á. P. Barreto Pedroso.
J. Clemente Pereira. >i 

« O abaixo assignado, membro da commissno 
de constituiçllo, não concorda com o parecer de 
seus collegas, dado sobre a representação de 
varios deputados da actual · legislatura provin
cial da Parahyba, que pedirn.o remedia contra 
as infrncções da lei, commettidas na nova 
eleição de deputados á assembléa pl'Ovincial, 
que teve lugar na referida provincia. 

e, P:i. divergencia do ó.baixo assignado nasce 
principalmente da consideração de que o pa
recer dado pelos seus col!egas n!lo deêide a 
qnt><.::irto j poic.:: qrlP TI!'Í{) flppJ::ir:rnfln C.::PTI!'Íli !I nul-
]idade das eleições primarias de duas parochias, 
dá azo a que a nova assembléa da Parahyba se 
J)ossa reunir, e chamada a verificar os ooderes 
dos seus me.mbros, venha a decidir o co~Jtrario, 
dando assim lugar ás Jesintelligencias e con
flictos que devem evitar. Se o po_der da assem
b1éa geral, no caso vertente, se não estendesse 
além dos estreitos limites em qlle o parecer 
encerrar a opinião da commissão, valeria mais 
nllo exercêl-o, do que exercêl-o de modo tal, 
que parece expôr a dignidade do corpo legis
lativo, e talve7. mesmo a paz publica, visto que 
não se póde contar com a plena e inteira exe
cuçno da resüluça.o que se quer tomar. 

cc O abaixo assignado, porém, na.o póde deixar 
de reconhecer na a~sembléa gt>ral mais amplos 
poderes no caso vertente, pois que competindo
lhe velar na guarda da constiti1 ii.!ao, é evii.lente, 
que nesta allribuiçl.\o ::;o compl'ehc11Je o dirnito 
de anuullar qualquer elei\:no de auloridudc ou 
auloritlades que se fuça cunt.rn a co11;;Lit11i~:no e 
fórmas estabelecidas pela!:l !ui~ gerncs; pOl'
quanto a dila utll'ibniçno seda inleimmcnln 
inefficai o mesquin!Ju, se po1· vcutu1·u co111 
sciencia da usscmbléa Hem!, e sem possiuilitludu 
de uci;no dullu, se pudc,:;::rn erigir cm quulq1icr 
pt·ovincia uma co1•pot'l1çno quo 11s1Hp1~sse o 
lilulo e ulll'ihui\:Oe~ da assemhlé'-' prnvineial, 
sem l'cunil' us eondiçOes cxigitlas pclu consli
tui~~no e luiil gl'rncs, «Cl!l'cn do eleições, Adop· 
laudo o almixo asl:lignuuo eslcs pl'inciµios, e 
1·econhecenüo que na provincia du Parahyhn 
não houve ve1·dadeira, e legitima eleição de de
putados á assemLléa provinciaJ, para a nova 
legislalura, pol'que além de outras nullidades 
allegadas pe!os representantes, não se füerAD 
as eleições em todos os collegios em um só dia, 
circumslancia que bastaria pat·a que o mesmo 
presidente da provincia houvesse . de marcar 
novo dia, em que se fizessem novas eleições em 
todos os collegios, · como exige a resolução 
de 29 de J ull10 de 1828 ; é opinião do abaixo 
assignado que se devem declarar nullas nao só 
as eleições primarias de que trata o parecer da 
commissão, mas lambem as secundarias de 
deputados provinciaes, para o que offerece a 
seguinte resolução : 

« A assembléa geral Jegi!:Jativa resolve : 
cc Ârt. l." Sào nui1as as eieições primarias 

feitas no anno de 1838 nas parochias do Piancó 
e Souza da provincia da Parahyba ; e bem assim 
a eleiç~o de deputados provinciaes, que ieve 
lugar nos collegios da dita província em os 
dias 25 e 28 de Outubro, 12 e 30 de Novembro 
do rnesmo anilo ; o governo fará proceder á 
novas eleições na fórma da constituiçllo e 
das leis. . 

<( Paço da camara dos deµutados; 21 de Se
tembro de 1839. -H H. Carneiro Leão. ii 

O projecto julga-se objecto de deliberaçllo 1 

e vai tudo a imprilnir con1 urgencia. 

O Sr. Ottoni: - Sr. presidente, havendo esta 
augusta camara approvado um requerimento 
meu, exigindo certas informações relativas á 
administraçãO municipal da côrte do Rio de 
Janeiro, devolveu- me a mesa a resposta da 
camara municipal ; eu hoje venho requerer a 
V. Ex. que a representação da camara e as in· 
formai;ões que ella dá scjao enviadas á com
rnissa.o de carnaras municipaes, afim de que 
interponha sobre esta maleria o seu parecer. 

Na discussào que teve lugar hontem, e na 
qual nl.\o pude foliar por se ler votado o en
cerrnmenlo, disse-se que tudo quanto havia 
appai·ccido nesta casa podendo importar desar 
á 11111nicipalii.latle do Rio de Janeiro pl'ovinlta 
de insinuu90es do Sr. vel'eador Menezes ; eu 
vejo-me por isso fori;:ado a declarar que ne
nhuma rela\!llO tenho com esle senhor, nem 
mes1110 sei ligal' o nome á pessoa, porque nllo 
o eonlwço µessoalrnenle. Tinha já ouvido que os 
dinheiros muni<:ipacs nao el'ao muito bem 
gu!-ilos 110 município do Hio de Janeiro ; en
lrnuJo parn cslu casa no uia em que se llp
pl'ovu11 o meu l'C(fl!erimento, um individuo 
uqui nu Ul'chivo foz vc1· que os i.linlieil'Os do 
municipio tio llio de .Jancit·o liuhn.o um em
prego µcssimo i que t11nu allministraç:i.o de 
obt·us publicas ct·catla pela Cé.llllarn gastava a 
seu bel-prnze1·, 1111111dando fuier ouras sem or
ç,unenlos ; que a camat'a linhi\ sido menos 
et:iCL'UJJtilosa na upprovaçno das contas do admi
ni::;h•:.uJor das obras publicas, O sujeito que me 
forneceu estes dados deu como razão da neces
sidade de virem á camara certos documentos 
o apparecerem entre elles recibos assignados 
pelo mesmo individuo com differentes letras : 
accrescentou mais (e é cou_sa que tenho ouvido. 
geralmente) que o admini~trador d.as ob~as do 
monicipio da côrte era homem cujos prece
dentes de nenhuma fórma o abonavAo parn este 
emprego : disse-me qt1e eu invocagse na. ca
mara a aulpriµade de algum Sr. deputado ; e 
dirigindo-me eu a esse Sr. deputado para pedir 
licença de invocar o seu testemunho, disse-me 
elle : - Nao é preciso, porque póde o Sr. de
putado desafiar aqui na casa a quem quer que 
seja que lev_ante a sua voz em deíeza dessç 
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administrador. Tal é a reputação que elle tem, 
que de alguma maneira vi corroborado pelo 
discurso do nobre deputado, presidente da pro
víncia do Río de Janeiro, que, tratando de res
ponder ás accusações dirigidas contra o admi
nistrador, limitou-se a lo11var a sua actividade: 
ora, a actividade, longe de sei· uma qualidade 
opposta áquclla pela qual é elle accusado, 
muitas vezes póàe ser o seu carateristico ... 
Emfim, disse-se-me que.este indivíduo, tendo 
sido empregado em outro tempo nas obras pu
blicas, havia sido demittido por começar a en
riquecer muito depressa (apoiados), mas que 
o patronato o reintegrára no emprego das obras 
da policia : accrescentou-se que no anno de 
1831, havendo este homem tomado uma parte 
muito acliva na rusga das garrafadas, chegando 
a sua audacia, o seu atrevimento a ponto de· 
calcar aos pés o tope auri-verde ( mitÍtos 
apoiados), e espancar, quasi assassinar um 
joven brazilei1·0, cujo unico crime era trazer o 
tope da nação (apoiados) .... 
· O SR. RIBEIRO DuMlTE : -- Meu discipu1o. 

O Sn. ANDRADA lvfacHADO: - Custou-lhe caro, 
porque quebrára.o-lhe a cabeça tambem. 

O SR. Ü1"roN1 : - ... vio-se este homem obri
gado por estas ch·cumstancias a emigrai· para 
fóra do paiz i mas, depois de algum tempo, 
voltou, e em 1833 ou 18341 por muitos em
penhos obteve o perdão àa viclima (elie havia 
sido processudo ), conseguio poder upparecer 
outra vez no Bt·azil : e dizem c1 ue o nnico 
motivo que fez com q11l~ i.i cumurn tlo Rio de 
Janeiro, surda aos clumol'cs '111 opinillo publfoa, 
aos precedentes c.leslo individuo, o cncn1·laliJso 
oulrn vei uns obrni:i pub!lc:111:1, l'ol'llo as 1:1yrnpa· 
tliins politicus que 011 t1H.m1ht·os d11 cu1111u·a 
linha.o pura com este imiivitluo, fu1·1lo ussus 
sy1upulhius quu lcv1ht10 os nuh1·us vct'CtH!orcs a 
cnll·egar âs gl\rrns do Sr. i\follo du policfa o 
cofre muuicipul. 

Isto foi o que mil disi,e u pessoa que me mi
nistrou cslcs osclnrnC."i111cnloll, e que me deu 
esses quesito,:i ,iá e1rnriplos 1 lleclal'llndo-mt) p01°ém 
que eu me ia com1n·omelter nssigrrnndo esses 
quesitos e pc<liuuo cssu.s info1·1nt1\iOes, porque 
na ciunuru municipal, que apoiava e defendia o 
seu administrador, cxislillo poteatades eleitoraea, 
a cujo ca1·ro a dependencia huvia jnngido certo 
grupo bem conhecido, por querer arrogat·-se o 
exclusivo do patriotismo (apoiados), e pelas 
prelenções de rnonarc~ismo com que tem sabido 
monopolisar para si multiplicadas vantagens 
(apoiados), e que eu, deputado sem prestigio, 
ir-me-ia comprometter, nã.o só com essas po
testades eleitoraes da camara municipal do Rio 
de Janeiro, como com esse grupo de quem se 
nao zomba impunemente. (Apoiados.) Sr. pre
sidente, eu confesso que essas informações era.o 
para fazer-me hesitar, mas V. Ex. me per· 
mittirá qu~ eu tenha o amor proprio de dizer 

que aspiro á gloria d~sse generoso deputado 
da Girnnda, que na tribuna da convenção na
cional de França, sendo arguido de pouco amol' 
á liberdade, respondeu : - << Qual é o oppri
mido em favor de quem recusei elevar minha 
voz ? Qual é o criminoso que tive medo de 
accusar ? >> - Eu honro-me em aspirar a essa 
gloria, e por consequencia não podia recusar-me 
ao que me foi pedido. Assignei os. quesitos, 
forão e11es á camara municipal, e V. Ex. sabe 
a maneira por que ella respondeu. Na nsposta 
vêm muiias expressões que certamente me são 
injuriosas, e que dous veneraveis deputados, 
meus amigos, me fizerão a honra de repellir, 
tomando o insulto feito igualmente a eiies e a 
toda a camara : eu rendo aos meus nobres 
amigos milhares de graças. · 

Nao pretendia occupar a casa com uma questno 
que se podia dizer que me era toda pessoal ; 
todavia, como se fallou a este respeito1 como 
alguns momentos se têm tomado com esta 
representação da camara municipal, julguei que 
minha dignidade exigia que en tambem dissesse 
duas palavras. 

Sr." presidente, desprezo completamente os 
insultos que me possão ser irrogados na repre
sentação da carnara munidpal do Rio de Janeiro 
(muitos apoiados), <lespt·eio-os complctarncnte 
(mttitos apoiados), julgo mesmo que nenhuma 
outra resposta merece uma corporaçl1o qne 
àuvida da probidade dos seus propdos, uma 
corporaçilo que diz: - ,e O illustre deputado 
deve lernbt·iu-se que a maioria da camara 
municipal do Rio de Janeiz-o compõe-se de 
homens probos " como conhecendo que ha na 
camnra municipal do Rio de Janeiro uma 
minoria que nao é de homens pi·obo::;: ora, uma 
corpornção que chega a ponlo de assim des· 
Jeml.H·a1·-se das leis do decoro e da urbanidade. 
cerlnmeule que na.o merece consideraçao 
alguma. (Apo-iados.) 

Ifo oult-o trecho dessa representaçao a meu 
respeito, e que nao posso deixar de repellir: 
,e O nobre deputa.do sub~, diz a camara 
municipal, ou deve saber que a maioria dos 
membros da camara nllo entrou aqui por favor, 
mas sim pelo voto livre e espontaneo de seus 
concidadaos. " Parece que se segue : - nllo é 
como o nobre deputado que entrou na camara 
na.o pelo voto livre e espontaneo de seus con
cidadaos. Senhol'es, eu sou o primeiro a 
confessar os nenhuns merecimentos que tenho 
para occupar lllgal' tao augusto como o de 
representa1,1te da nação ... 

O SR. ANDRADA MACHADO: -E' o avesso; é 
muito digno: prouvera a Deus que o fossem 
todos! 

O SR. ÜTTONI : - Agradeço muito ao nubl'e 
deputado. 

Mas, Sr. presidente, confessando qUt! d1!VO 
um favor mui lo alto, um fa. ,1or de quem~ coulit:~o 
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hão merecedor, aos eleitores mineiros por me 
haverem collocado neste lugar, posso ufanar-me 
de que ao menos não entrei aqui por favor de 
nenhum.vereador da camara municipal do Rio 
de Janeiro (apoiados prolongados) (não quero 
e nem posso dizer o contrario sobre qualquer 
de meu-s illustres collegas); mas posso dizer· aos 
vereadores:~do Rio de Janeiro, ou pelo menos 
a algum delJes: - eutrei aqui por favor sim dos 
eleitores de Minas, mas a pezar vosso, a despeito 
de vossas cabalas, malgré vous ; e é por isso que 
aprecio mais esta honra. ( Oontinuão os apoiados.) 

Sr. presidente, V. Ex. sabe. que un1 deputado 
novo, sem prestigio, sem aquellas qualificações 
qne podem tornal-o recommendavel a seus 
concidadaos, arrisca-se muito fallando desta 
maneira a respeito dessas potestades eleítoraes; 
mas, Sr. presidente, já disse, eu as desprezo, e 

1 1 l ~ • ...1 _ ~ _, / • 1 l quanao vonar a vwa pnvaaa, a mrnna poore 
casa, espero (tenho confiança em Deus) qne hei 
de levar ao menos a gloria de não ter dado a 
nenhum dos vereadores da camara municipal 
do Rio de Janeiro o gosto de poder dizer : - O 
deputado Ottoni appareceu em meu telonio 
supplicante, e veio pedir a minha protecção.
Este gosto, es;pero em Deus que não hei de dar 
a n~nhum dos vereadores do Rio de Janeiro. 
(Apoiados.) 

Peço a V. Ex. haja de enviat· os documentos 
e informações da camara á commiss9.o de 
camaras municipaes para interpôr !:lobre elles o 
seu parecer. 

Ann11ncia-sc a chegada do Sr. ministro da 
fazenda. S. Ex. é introduzido com as fol'ma
Jidades do regimento. 

ORDEM DO DIA 

Discussno da proposta tio governo pcdi11do 
credito de 9,000 contos. 

O Sr. Rezend.e dii q11c nno póde cntrn1· 
em discussno a propost11, por,pw o govurno 
nno lem iniciativa sobre 111nleri:1 de impuslo:,; 
o que se deve disc11lit', em sua opi11ino, t'J 11 
1·csoluçno elos du11s mcmbroH da commissno 
do orçamento, pois que as comrnissõe.:, a que 
se remelteu a proposltl do governo uno 
lhe fizerllo emendas, fizcrno resoluções sim!,. 
Na (h:açllo de f'orças púde o governo apre
sentar propostas, porque para isto está auto
risado por lei; mas no caso actual não tem 
o governo autorisaç:io para iniciar propostas 
desta natureza. Requer pois que sirva de 
base para rr discussão a resolução assignada 
pelos dous membros da eommissão do or
çamento. 

Uma segunda questa.o de ordem tem de 
propôr â camara ; é pa1·a que em lugar de 
se dizer - resolve - diga-se - decreta. Sua 
opinião sempre tem sido que materia desta 
natureza tenha tres discussões: embora se 
alleguem precedentes de outros creditas con-

TOMO Ili 

cedidos por resoluções, a constituiç!'io as des
conhece, porque só marca o modo das dis
cussões dos projectos de lei, e as resoluções 
fora.o instituidas para rnaterias de momento, 
para interpretações de leis, mas n!io para 
materias tão graves corno a de impostos. 

E' apoiado o requerimento do Sr. Rezende 
para que sirva de base da discussM o projecto 
offerecido pelos dous membros da commissão 
d~ orçamento, e para que em lugar de - re
solve, diga ·se - dec1 eta. 

O Sr. Cmilhô não sabe a que se deve dar 
prefereneia na discussão, se á proposta do go
verno, ou se as resoluções da commissão, pois 
que propriamente não houve parecer da com
míssão, nem uma resolução só, mas muitas 
resoluções. Pelo regimento deve-se discutir 
al'ligo por artigo ; ora, sendo muitos os pro
jectos, devem entrar em discussão todos os 
artigos primeiros e depois lodos os segundos? 
Desta maneira difiicultar-se-hia mnilo a dis
cussão. Pede ao nobre deputado que reforme 
a sua moção de um modo mais claro p,1ra qne 
nâo haja embaraço r.a votação. 

O Sr. Bezencle diz que lhe é indifferente 
qué sirva àe base para a discússoo qunlqucr 
das resoluções ou todas juntas; o que não 
concede é iniciativa ao governo nes~11s mn· 
terias ; a proposta do governo púJe servir 
unicamente p1uu illustrur o. cnrni\ra, pllrn i.çuial-a 
na disc11ssno, pois CJIIP elle orndor s111:llo11l11 o 
principio co11slil11cional du q11e 110 ~uvemo 
nno cabo iniciali vn 11w,l11 lirnlerin. 

O Sr. Alvea Br~noo (111,i11htro ,l,t ti,mu/11) : 
- Sr. prn~id1•11t1: 1 11no 11:1 1111da rn1111' 1•x 11•1101·
dinnl'io pIll'11 1111111 tio q1w II pl'i11111ir11 p11rlo 
du 11101,·n11 q1w 1'111. o 111il1rn d1:p11lr1il41, (J1a•1· 
o 1rnb1·u dt111t1l11d11 q1w n prnprn1la do µovl•I·1I0 
l'l!'jr, 1·Pjl'it11d11 rrnm diH1·.w,Hno ; 11\1 11n11 :wi 1111d1· 
frn pm,~111 ,,d111r nrg11tii1 1 11l.mi po1r11 ri11,~ln11!:11· iHt11 : 
/\ COfl'llilllÍ~1/l{) di:t.: - lf Ü pnd1Jt' t'Xl'lllt!il'll 

ox,~n:1! 11111· q1111lc11w1· do . .; 111111 i~I 1·0:-1 d,i ui:l11do 
a prnpo:,Í1ino q11e llic c11111pLo!1? 11a for111:1,:n11 
das leh;, e ,i;:1í depois de oxa111i1111dn roa· 1111111 
co1:11uissno da carnarn dos deputados, ornl1! 
dnvc let· principio, poderiÍ ser co11ve1·lida em 
projcclo de lei. " Or·a, p:lrecc-me, á vista 
disto, que as propostas do poder executivo 
recebem o caracter de projectos de lei depois 
do exame das commissões, que podem offe
recer emendas ; parece-me pois que a base 
da discussao n!!.o pód.e ser outra sen!io o pro
jecto do governo com as emendas da com.,, 
missãf> a que foi remettido. · 

Mas, disse o nobre deputado, sobre este ne
gocio na.o tem o poder exec11tivo inciativa. Com~ 
não tem iniciativa? Será o emprestimo inicia
Uva de um imposto ? Eu nao sei como o nobre 
deputado póde entender assim; a inidativa 
dos impostos pertence á camara dos Srs. depu
tados, mais a iniciativa de um um credito qual-

~7 
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quer não pertence á camara, pertence ao governo; 
s.e a camara auizer occorrer ao pagamento da 
amortisllÇão e 'juro do emprestímÔ por meio de 
impostos, • então inicie ; é isso o que o poder 
executivo não póde fazer; mas propôl' um 
projeeto relativamente a um ·~mprestimo, póde-o 
fazer, nisto não ha a menor implicancia com o 
direito gue tem a camara dos Srs. deputados de 
iniciar írnpostos. , 
. Quanto ó. segunda parte . da moç1io, eu direi 
que ainda quando o negocio _fosse liquído, ainda 
qu:rnào não houvesse iantos precedente.~, nas cir
cumstancias actuaes não era possivel adoptal-a. 
Eu tenho mostrado á carnara o estado de nossas 
cousas, o estado do thesouro ; creio que nunca 
houve circumstancias mais urgentes que as 
actuaes. - Trago aqui ainda um documento do 
q11e está por p(lgar no ti1esouro: - resto de S~
tem bro, Outubro, Novembro e Dezembro só em 
bilhetes e letras já aceitas, tem a pagar o the
souro 2,965:73,1$000. Desta quantia se vence 
até mei.idos de Outubro, e só desse mez, 
921:750$000, sendo a quantia de todo o mez 
1,271:750$00. No estado em que está a praça 
será. pGssivel, ~e as discussões se prolongarem, 
fazer um pagamento prompto como devemos de 
le.tras do Rio Grande e de outras despez:1s desta 
natureza? Se acaso este projeclo passar por tres 
di!;CUssões, creio impossivel; a camara n!lo 
quererá sem duvida que padeça o credito do 
thesouro sómE:!nle por um principio de mera 
formalidade, de um principio que nM lem sido 
seguido sempre na pratica; pelo contrario em 
occasil'les menos urgentes têm passado credilos 
por meio de resoluções. 

Eu queria, antes de enknr no exame miudo 
do deficit, mesmo dos meios <le prceuchN-o, 
queria pedir á camara que fizesse passar uma 
resoluç:io hoJe mesmo, pela qual désse no go
verno mil contos para occori·cr a esses pngn· 
mentos. Esta resoluçtlo CL'eio qu~ e~ln de
monstrada evidentissimamente, porque nenli UIJl 

dos membros da commissa.o duvidou do deficit, 
e creio que ninguem na casn duvidará ; esses 
1,000 contos seriao para occorrer ás despezns 
de Outub1·0 1 hoje mesmo deveria acamara re, 
solver isto, porque pesão sobre o thesouro pelo 
menos 30 ou 40 contos talvez de descontos. Eu 
pediria a algtAns nobres deputados que se qui .. 
zessem incumbir de assignar uma emenda para 
apresental-a á discusst\O da camara, porque é 
urg@Nissimo que se tome uma decisa.o pl'ompla 
a este respeito. 

Quanto á moça.o do nobre deputado, já disse, 
a primeira parte não é constitucional, me parece, 
e a segunda é muito _mal cabida nas cir
cumstancias actuaes. 

O Sr. Andraàa Macha.d.o, respondendo ao 
Sr. ministro, diz que ninguem contesta ao 
governo o direito de propôr nas materias em 
q,ue o póde faze1·, ·mas contesta-se-lhe este di-

reito em mat,~ria d:o, impostos. Nota que umà 
cousa é pedir e outra propôr ; e assim S. Ex. se 
devêra jimitar a ped.ir, :'.l. justificar o credito; 
quanto aos meios, só á camarn cumpre in
dical-os1 porque é ella que abre ou fecha os 
cordeis da bolsa do povo. Para o orador a pro
posta de S. Ex. não póde ser considerada senão 
como um meio para. guiar a camara, mas nào 
para sobre elia versar o1 discussão. 

Quanto á segunda parte da moção do Sr. Re
zende, observa que não é o Sr. ministro o com
pelente para fallar nella ; o methodo por que a 
camara deve fazer as suas discussões, só á 
camara compete <leterminar; o-mais que poderia 
caber a S. Ex. era lembrar que de seguir-se tal 
methodo podia.o vir graves inconvenientes; mas 
nunca ensinar o como a camara deve discutir 
este ou aquelle objecío. Em regra o orador julga 
que se devia seguir o methodo lembrado pelo 
Sr. Rezende ; mas não desconhece que cir
curnstancias se podem dal' que obrigut>m a ca
mara a seguir os precedentes lembrados pe1o 
Sr. ministro. Declara que concorda com a pri
meira parte do requerimento do Sr. Rezende, e 
quanto a segunda parle, á vista da inforrnaçílo 
que dá o Sr. rninisll'o1 não se oppõe a que fique 
a palavra - resolve - bem que nrto seja muito 
propria. 

O Sr. Alves Branco (ministro dafazenda) 
observa ao precedente orador que, fallando nesta 
quesl~o de ordem, nllo teve em vista senno 
mostrar quilo mal cabida et·a a palavra -
decreta - á vista do estado do tltcsouro ; nno 
tratou disto senrlo como informaçllo que dava á 
cnmnra, 

lnsisle na opinit\o de que a p1·oposla do go
verno deve servir de base du ciiseuss!lo; tel'Ía 
n1zno o nobre depulndCl autor du moçno S(l pol' 
veuturu n propostu do governo co111,istiRse cm 
pl'Opôr impostos ; ums consistindo c!l,, cm do
clarnr á camarn que lrn um dencit, e que este 
deficit póJe ser preenchido consignando-se im
postos já crendos e um emprestimo, nenhuma 
illcgalidade existe nisto. A opiniao contraria á 
de S. Ex. tende a repelfü· a proposta do governo 
quasi sem exame, o que certamente nãO é muito 
constitucional, pois que a constituição manda 
que as propostas do governo seja.o convertidas 
ern projeclo de lei, e depois remettidas ao se
nado com emendas ou sem ellas. Neste· caso, 
as commissões, que podia.o propôr emendas mo
dificativas á propost.a, entendêrão porém dever 
desenvolver em separado o seu systema; mas isto 
não obsta a que se tome por base da discussão 
a proposta do governo. S. Ex. nota que em todos 
os pareceres da commissão existem . as idéas 
do governo, ainda que mais ou menos modi
ficadas ; todos elles app1icll.o para o preenchi• 
menlo do deficit os impostos já applicados para 
o resgate do papel, todos Silo concordes em· que 
i;e lleve contrahir um emprestimo ; o que dem~is 
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foi lembrado pela commissao forão as reducções 
na lei do orçamento actual ; màs isto o governo 
não podia faier, porque não podia entender que 
neste momento devia tratar de fazer um novo 
orçamento. -

O Sr. Maria. do Amaral diz que a proposta 
do governo não póde deixar de ser rejeitada, 
porque em nenhum dos seus artigos se trata do 
deficit; ella só trata dos meios de preenchêl-o ; 
e estes meios, ou sejão de impostos, ou de cre
dito, ou de bilhetes forçados ou nio forçados, 
são da iniciativa da camara. Se pois na proposta 
não se diz em quanto importa o deficit, mas 
unil'amente se propõe os meios de suppril-o, 
parece evidente que nAo póde deixar de ser 
rejeitada. 

Quanto á segunda parte da moçAo do Sr. 
Rezende, o orador declara que vota contra 
ella, não porque entenda que ella na.o seja 
justa, mas porque as circumstancias assim o 
exigem : infelizmente o paiz está em tal 
estado qne o governo reclama uma me
dida desta natureza no fim da ses~ll.o legis
lativa. 

O Sr. Montezuma. vota contra a moção do 
Sr. Rezende, quanto á segunda parte. Não ·é a 
primeira vez que declara que objectos desta 
nat1.1reza nunca se devem discutir por ,neio de 
resoluçao ; todavia, como existem precedentes 
na casa, podem-se elles seguir nesta occasião. 
Quanto á primeira parte, vota por ella, porque 
considera que a proposta do govemo na.o póue 
servir de buse para a presenle discussão. Julga 
que o Sr. ministro não attendeu bem á con
stituição quando pretendeu que o governo 
podia propôr á camara um emprestimo : o go
verno podia apresentar á ca.mara o deficit, 
manifestar as Ut-gencias do estado, demons
trar o estado do thesouro ; mas não propôr · 
os meios porque estas urgencías · deviao ser 
suppridas. 

O orador, respondendo ao Sr. ministro, diz 
que ninguem póde duvidar que a iniciativa de 
um emprestimo é ioiciátiva de um imposto, 
que ninguem póde negar que para pagai· um 
emprestimo é p1·eciso impôr sobre os contri~ 
buintes ; a unica ditTerença que ha entre im
posto e emprestimo é que o imposto exige logo 
o montante do capital que se tem arrecadado, 
emquanto que o emprestimo nao exige logo 
o montante, exige o dividendo; mas este 
dividendo é tirado dos contribuintes por 
meio de impostos ; se o governo, pois,· póde 
pi·opôr emprestimo, tambern pôde propôr im
postos. 

S. Ex., continua o orador, disse que vinha 
hoje munido de um Llocumento que olferecia á 
consideraçl\o du carn11ru, e.lo r1ual ros11Jtu.v11 uml.\ 
g1·11nde neco11&id11do du 111u dut• já no govo1·110 
1,000 coulos : S, ~!x.. 1mlct1 doala propnsi\•rto 
Llisso quo 11u11cu lcvo o Jh'uiil um11 ucuuliliÍdatlu 

mais urgente. Creio que parn responder a esta 
proposiçllD serei exacto dizendo ao nobre mi
nis~ro qu': nunca o Brazil teve um governo que 
mais pedlsse ; mas que o Brazil nunca se 
achasse em mais urgente necessidade •.• eu re
clamo contra semelhante proposição. Julgo-me 
autorisado, pelo que tenho podido conhecer do 
estado do meu paiz, a dizer que tal proposição 
na.o. é de fórma 9:Jguma ex.,cta : creio que depois 
da mdependenc1a nós temos passado por crises 
mais arriscadas e dífficultosas ; verdade é que 
tê[ll apparecido ministerios que nao têm enca
rado os negocios do estado com lentes tão 
turvas ; mas eu creio que a discussão desta pro
posta ha de convencer o Brazil de que o estado 
financial não é esse que o gabinete de 13 de 
Abril tanto exagera nas suas pretenções. 

Este motivo é um dos fundamentos pelos 
quaes na.o posso votar pela idéa apresentada 

. pelo Sr. ministro, de votarmos já e já um cre
dito de 1,000. Eu dou a razão : por isso me.smD 
que S. Ex. afürma que o estado financial do 
paiz é mui critico, e eu creio o contrario, é que 
desejo uma discussa.o aprofundada ácerca da 
materia ; desejo saber se ha na realidade esta 
·necessidade ou não. Demais, ha· outro motivo 
para entrarmos nessll discussão ; é - sabermos 
quem é o responsavel pela crise que S. Ex. c1·ê 
que existe no Brazil.- Como conhecer a quem 
devo attribuir o estado deploravel de nossas fi
nanças senão por meio da discussão ? Nao 
pôde, Sr. presidente, recahir sobre mim odiosi
dade algnma de pretender demorar a discussão 
pelo tempo que julgar conveniente: cada um 
exercita o seu direito, o meu é de fiscalisar os 
dinheiros publicos, e n:io posso preencher 66ta 
missa.o senão por meio da discussão : rejeito 
por consequencia toda e qualquer· insinuação 
da qual se possa seguir uma votaça.o sem apl'o
fundado exame da materia. Dir-me-hão : - E, 
apenas 1,000 contos, todos os pareceres da 
commissão reconhecem a necessidade desta 
quaniia ; por·tanto qlle duvida ha em que se 
vote já por 1,000 contos? Respondo: - Nem 
um vintem devo dar demais do que aquillo que 
em minha ~onsciencia assentar que é indispen
sa vel para se fazer o serviço publico ; e poi·que 
tenho esta convicção, é igualmente indispen
savel que a discussão tenha lugar, qu~ eu ex
prima u meu pensamento, e que acamará 
decido., rejeito portanto esta insinuação, e a 
rejeitaria tambem coruo anti-constitucional, se 
não estivesse tão persuadido da constituciona
lidade do nobre ministro da corôa, - dos seus 
sentimentos favQraveis aos principias rept'esen
tativosjurados pela nação, se não rne esquivasse 
sempre de tirar c01•01larios quando estes podem 
ol\'ender o C.iwaclcr pub\i1:o dos ministros da corôa 
ou rle c1u11lquor cidndno, 

Mmi c1uu u pl'Oposi\!llo 111:uiim omiUirl1-1 Hem 
roHll'Íll\!Ao nll(1arn11 p1\1lo 11or muito projuc.tillinl li 
c,Ultill llu syiilou1n 1111c .illL'1\moli, nl\o hll 1h1vid1, 
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alguma. Se este precedente tiver lugar, em 
pouco tempo nós veremvs os minístr·os da corôa 
esperarem pelos ultimos dias da sessão para 
apresentarem seus creditos, e trazendo-nos 
letras vencidas, ou outros documentos que, sem 
duvida, muita impressão devem fazer no espi
rito dos representantes da nação, arrancarem 
um voto' que com uma discussão aprofundada 
não seria obtido. 

De quem é a culpa, Sr. presidente, de não se 
ter até hoje v.otado os dinheiros publicas ? E' 
por ventura da camal'a dos Srs. Jeputados ? 
Nn.o : se o governo se tivesse completado em 
tempo, se tivesse seguido uma marcha propria 
do systema representativo ( a.poiados-), · se ti
vesse encarado como devêra os negocios pu
blicas, estou intimamente convencido que as 
propostas apresentadas na camara terião sido 
tomadas em consideraçM : arrede-se para longe 
de nós esta odiosidade que se pretende intro
duzir no espírito publico contra a representação 
nacional ( apoiados) ; o Brazil sabe que seus 
representantes dia e noite velãO sobre os inte
resses publicos, estão constantemente prornptos 
a fazer,. pelos interesses nacionaes, os maiores 
sacrifícios : se mais na.o têm feito, é porque o 
governo esta sessão em nada nos auxiliou : 
principiou a administração de 19 de Setembro 
por se demittir justamente ao congregar-se a 
assemhléa geral ; appareceu um gabinete, que 
nrto tinha fórma, que nrio tinha realidade, per
rnitta-se-mc o termo ; sempre pouco firme, nada 
~uidou dos interesses publicas. Se o gabinete 
ào l° àe Setembro nllO tem sobre si a respon
sabilidade dos negocios publicas, tambem não 
póde de maneira alguma recahir tal responsa
bilidade sobre os representantes da naçilo. 

Sr. presidente, como é que se nt\o vê que 
só do credito, da força moral do corpo le
gislativo é que póde depender a paz çlo Brazil? 
Quem Mo vê, offendida esta arca santa, as 
cataslrophes que sobre nós, que sobre os nossos 
filhos terl'lo de cahir? ... · 

O SR. ANi>RADA MACHADO :- Trema.o, e eu 
tremo bem. 

O SR. MoNTEZUMA :-Peço a V. Ex. que me 
perdôe a vehemencia com que fallei, tomando 
a defeza do corpo legislativo. Voto contra a 
segunda parte da emenda pela razão quê já 
dei, porque ha precedentes: voto pela pri· 
meira parte, porque é matel'ia constitucional. 

O SR. PRESIDENTE:- Devo informar á ca
mara dos precedentes que ha ácerca desta ma~ 
teria. Desde 1836 que se adoptou aqui o 
systewa de passarem propostas de credito por 
meio de resoluções, a primeira proposta foi 
trazida pelo Sr. Manoel do Nascimento Castro 
"' S1'!.,,, P"'.-1:ndo "ffi C""A1'to ,1,,. 2 onn co~J~s. '-' &TA.' . l;,U.I..L UI. .l.~U UI;;. J UV 1.1.\.V • 

foi á commissão, que, dando o seu parecer, 
reduzio a proposta á fórma de 1·esolução. A 
proposta que se apresenta actualmenle eslá 

nos mesmos termos dessa outra. Ha · outra 
proposta de 1838 que a commissão· ;eduzio 
a projecto de resolução, e offereceu-Ihe emendas; 
lambem ha outra que o ministro da justiça 
fez pedindo um credito de 80 contos para 
emprehender a abertura de estradas, etc ; ha 
uma outra que me nllo lembra ... 

O SR. ToRRES :- De 1837, do gabinete de 
que fazia parte o Sr. Montezuma 

··· O Sr. Carneiro Leão: - Além dos exem
plos que V. Ex. acaba de citar, temos aqueile 
dado pelo gabinete de 1837 a que pertencia 
o nobre deputado que acaba de fallar. 

Duas sS.o as questões que se t~m susc:itado : 
a primeira é, se deve ser um projecto de 
lei ou uma resoluçã-o. Tendo-se · até aqui se
guido o systema da resolução, na.o ha razllo 
nenhuma que nos convide a votar por f6rrna 
diversa, quanto mais que alguma urgencia ha 
em decidir-se o negocio, nao· sem discussão, 
mas sem os intersticios doe projectos de lei. 

Quanto a dizer-se que o governo não póde 
propôr emprElstimos, nem emissa.o de bilhetes, 
nem meio algum para occorrer ao deficit, é 
islo. contra todos os exemplos por V. Ex. 
citados : parece-me mesmo contrario á con
stituição. A constituiçito faz privativa da camara 
dos deputados a iniciativa sobre impostos ; mas 
iniciar, propôr um empre::itimo, n~o é propôr 
um imposto; verdade é que' todo o empres
timo tem necessidade de um imposto, mas 
fica ao corpo legislativo iniciar este imposto, 
quanào não sejão sufficientes para pagamento 
do emprestimo os impostos já estabelecidos ; 
o que talvez se verifique no caso corrente, 
pois que ao ministerio parece sufficiente o 
imposto applicado para amortisação do papel 
e o dos vinhos para occorrer ao emprestimo 
r1e ~"º se i-ata U '-j_U<. ':' • 

A constituição n!lo reconheceu limite no di
reito que o governo tem para propôr, senao sobre 
impostos, sobre recrutamento, e não.creio que 
nenhuma das camaras possa entender por de
ducção este limite a tudo o mais, porque entM 
n~o ha lei alguma que pudesse ser iniciada pelo 
governo : o governo vinha propôr a aberturn de 
uma estrada, de um canal; mas para a abertura 
de uma estrada, de um canal, era preciso 
dinheiro, este dinheiro vinha em ultimo caso 
por via de impostos; vinha o governo propõr 
a creaçn.o de uma repartiç~o, era preciso di
nheiro para pagar a essa repal'liçli:o, e o di
nhefro em ultimo caso vinha por via de 
impostos, e assim por diante: por este mo• 
tivo eu julgo que nao se 'deve ampliar o 
artigo constitucional, estendendo a nossa ini• 
ciativa a outros objectos que não seja.o os 
mencionados no art. 36 ; porque com seme
lhante deducção iamos tirar todos os casos 
em que o poder executivo póde exercitar a 
proposiça.o que lhe compete na feitura das léis. 
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SESSÃO EM 24 DE SETEMBRO OE 1839 293 
Ora, tendo dito a minha opinião a respeito das 

duas questões, teqho de examinar uma propo
sição que lavrou o Sr. ministro: S. Ex. convidou 
a camara a decretar desde já um credito ao menos 
de mil contos para occorrer ás necessidades 
mais urgentes. Me parece que este convite do 
Sr. ministro não póde ler lugar, e peço licença 
para observar que este incidente ~omplica as 
discussões : o Sr. ministro sabe que a. camara 
não póde ter uma opinião : ou porque não 
conhece o deficit, ou porque não tem confiança . 
no ministerio, tem necessidade de exame, de 
esclarecimento : o debate é necessario para se 
approvar um credito de · 1,000 contos ; é o 
mesmo debate necessario para se apprnvar um 
credito de 6, 7, 8 ou 9,000 contos, porque é 
impossivel que o corpo legislativo se forme em 
uma só opinião para conhecer que deve já fazer 
passar esta resolução. Ora, se é necessario 
debate para se conceder o credito de 1,000 
contos, se este debate tem de reproduzir-se 
para a concessão de todo o credito, que o Sr. 
ministro reputa necessario, bem vê S. Ex. que 
este incidente vem complicar a discussão, que 
em vez de adiantarmos o trabalho, teremos de 
embaraçar a marcha regular deste negocio. 

Senhores, eu na verdade conheço a difficul
dade em que se acha o minisierio, em que se 
acha a camara; a sessão está muito adiant!!da, 
e comquanto eu conheça que em outras cousas 
o corpo legislativo póde ter a sua parte de 
culpa, .po1·que não conheço ninguem impec· 
cavel e infallivel, todavia a respeito das 
urgencias actuaes a falta não é do corpo legis
lativo ; será daquelles que · embairao o corpo 
legislativo com a opinião de que era possível 
sustentar a guerra do Rio Grande, rnanter a 
integridade do impel'io sem novos sacl'ificios da 
parte da nação ; a culpa poderá vir dessa parte, 
mas não do corpo legislativo (apoiados), que 
sempre esteve prompto a recebet quaesqner pro
posições do poder executivo a respeito das ne
cessidades do t!stado. 

Eu entendo que a proposta do governo deve 
servir de base para a discussão, e todos os pro
jectos dos differentes membros da commissão 
devem ser consideL'é1dos como emendas. Se a 
commíssão 11110 offerecesse emendas e a pro~ 
posta se apresentasse sobre a mesa~ cada um 
de nós teria o direito de enviar emendas ; e 
sendo diversos os modos de pensar sobt·e a 
impol'lancia do deficit e dos meios com que se 
deve ocêo1·rer, necessariamente havino de appa
recel' multiplicadas emontJas, rnus nem por isso 
deixaria a proposh\ do servir de l.>nse para a 
discusslio. 

0 Sr. Castro e Silva. observa quo 1.iolo regi· 
mento, quando se 1·ep1·ovn o 1 º nrl1go de um 
projecto que serve de ~ase á discuss_ll? todas ns 
emendas cabem; assun, se se reJe1lat• a pro
posta, todos os projectos de emenqa cahelll, Se 

os nobres ·deputados não duvidao da existencia 
do deficit, devem convir que se discuta a pro
posta ; do contrario reproduzir-se-ha o facto 
occorrido em 1827, de se rejeitar uma proposta 
do governo, nomear-se uma deputação para par
ticipar ao irnperador, e na mesma sessão por 
uma resolução· restaurar-se a mesma proposta. 
Lembra que antigamente su:;tentou·se com em
phase que o augrnento de despeza envolvia im
postos, e por consequencia o sen.ado não podia 
tomar parte na discussao de qualquer augmento 
de despeza; mas acamara foi rejeitando todos 
esses principias exagerados. Vota contra a moção 
do Sr. Rezende. 

O Sr. Alves :Branco ( ministro da fazenda ), 
referindo-se ao discurso do Sr. Amaral, faz ver· 
que pela proposta se fixa o quantitativo do de
ficit, o qual tambem se conhece não só pelo re· 
lato rio que fez antes da proposta, como lambem 
pela tabella que apresentou ; julgou por isso su
perfluo consignar na proposta um attigo que 
dissesse - o deficit é de tanto. 

Julga-se discutida a questão de ordem. 
A moção do Sr. Rezende é rejeitada em 

ambas as suas parles. 
O Sr. Alvares Machado pergunta se já vier.ão 

as informações que exigia sobre o cofre dos ~ 
01·phãos. 

O SR. 1 <> SECRETARIO : - Ainda não. 
O SR. ALVARES MACHADO : - Sinto muito, 

porque talvez ahi pudes::;emos achar. alguns 
fundos disponiveis de que, com menos prejuizo 
ào que aqueile que vai pesar sobre a naçãO, 
pudessemas lançar mi:lü. Sinto que não viessem 
estas informações, porque, na.o vindo, de algum 
modo dão vulto ao boato... Mas esta não 
é a questao. Lamento que não viessem 
áinda nem os esclarecimentos ácerca do cofre 
dos orphãos, nem os outros ácerca da sisalha 
do cobre ; talvez venhllo quando delle não pre· 
cisarmos. 

O SR. MoNTEZU:MA : - Para o anno. • O SR. ANDRADA MACHADO : - Tal vez venha.o 
tão tarde como os balanços. 

O Sr. Alves Branco (ministro da fazenda):-
0 governo não tem necessidade de occultar in
formações á camara. Quanto ás que se exigirão 
sobre o cofre dos orphãos ellas silo um pouco 
longas ; pede-se os nomes das pessoas qµe têm 
dinheiros do cofre dos orphaos, etc. Quanto á 
sisa1ba, cumpri immediaíamente a requisição 
da ~amara : algumas informações têm já vindo, 
mas nao é possivel satisfazer já a todas ; entre· 
tanto eu activarei, e protesto ao nobre deputado 
que nllo hu o menot· interesse em negar infor-
urn~~õos n este respeito. · · 

Guntinun a discusst\o da pl'oposta do go· 
vemo. 

O Sr, 1'!o.r1nho : ···- As inl'ol'mn1,·om1 1pw dou 
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294 SESSÃO EM 24 DE SETEMBRO DE 1839 

o Sr. ministro a respeito do estado do thesouro1 

a exigencia que fez de ser approvado já o cre
dito de .1,000 contos pelo menos, a consciencia 
de minha insuffü:iencia em discutir essa tão 
importante materia, sem duvida me deverião 
desanimar para tornar a palavra e proseguir no 
proposito em que estou de submeUer á conside
raçao da casa e de S. Ex. o Sr. ministro algumas 
observações. 

E' lamentavel, Sr. presidente, que pesem 
sobre o paiz enca,·gos tão graves como aque11es 
que actualmenle pesão ; encargos que,. bem 
longe de irem em diminuição, progredem espan
tosamente todos os annos ; o grande livro da 
nossa divida jámais se fecha, suas folhas avultão 
extraordinariamente, e julgo que terão de 
avultar para iongo tempo ! A'quelle que olha 
para o futuro facil é descobrir que, caminhando 
assim de deficit em deficit, chegaremos pm· fim 
á banca-rota; á banca-rota, que, se· para o par
ticular é uma vergonha, para o estado é um 
crime ; entretanto, Sr. presidente, doloroso é 
dizei-o, e mais doloroso é conhecel-o, nós nos 
approx.imamos ·deste flagello ; para elle cami· 
nhamos a passos largos. 

O corpo legislativo, senhores ( pois que é pre
ciso dizer a verdade), o corpo legislativo, se
nl1ores, pela s1:1a parte parece concorrer para 
que este flagello appareça, decretando despezas 
que, não sendo de absoluta necessidade, deixão 
de ser legitimas na phrase de um grande publi· 
cista; deixão de ser legitimas, porque a nossa orn
nipoteneia não nos autorisa a decretar despezas 
que não sejão de publica utilidade, e porqne, por 
isso mesmo que a decretaça.o de toda a despeza 
h'az a decretação do imposto, n~o ha direito no 
corpo legislativo de impôr sobre todos os cida
dãos para despendei· em objectos que não seja.o 
de interesse geral. A este mal, Sr. presidente, 
accresce o espantoso disperdiciotpara nao dizet· 
dilapidaçao da parte do governo, a hol'rivel afi
lhadagem que cerca o governo, com quem elle 
reparte ás mãos cheia.s os dinheiros publicas. 
Eu digo que o governo reparle com horrorosa 
afilhadagem os dinheiros publicos, pois que em 
nenhuma das verbas de despeza posso classi
ficar1 por exemp),o, 12 contos de réis a um es· 
crevente que havia deixado o seu lugar, que 
não o havia servido, que nenhum direito tinha 
para cobrar este dinheiro : em nenhuma das 
verbas de despeza posso classificar o direito de 
mandar dar dinheiro a desembtirgadores que 
nunca havião servido, que tinhão deixado a car· 
reira da magistratura. A' proporçào destas, Sr. 
presidente, outras muitas despezas de horroroso 
patronato, de vergonhosa afilhadagem podião 
ser apresentadas, e que nos vão conduzindo ao 
precipicio de que não ~ei se ·será tempo de re
cuar. Entretanto, senhores, em um anno o deficit 
foi" parece-me que de 2,000 contos, e nesse se 
nos disse que isto não devia espantar ao corpo 
legislativo ª vista d9s imm~nso~ recursos 

do paiz : verdade é que se Úm governo hou
vesse que, conseio da sua elevada missão, cui~ 
dasse em desenvolver os melhoramentos do 
paiz, seus recursos materiaes e moraes, 116s te-. 
riamos dinheiro para fazer face ás nossas des
pezas, não nos empenhariamos annualmente. 
Mas é isto o que não acontece : o governo 
não se contenta de nomear agentes que, dés
cuidosos da arrecadação das 1·endas publicas, 
consentem que ellas se escôem pelas mãos 
de arrecadadores ineptos, para. não dizer 
outra cousa, ou_ que fiquem nas ma.os de 
particulares , não se contenta com isto, quer 
mesmo disperdiçar e disperdiçar sem conta; 
annualmente vem nos pedir um credito; de 
2 passou a 3 ou 4,000 contos, de 4 a 
9,000 ; tal é o credito que nos pede o Sr. 
ministro da fazenda, tal o defkit qae elle 
nos apresenta ! Se esta progressão continúa 
assim arithmeticamente, daqui a 10 amnos o 
que serão todos os recursos do paiz para oc~ 
correr a deficit semelhante ? As rendas de 
nossas alfandegas estão todas hypothecadas a 
emprestiruos, nem eu sei, se conseguirmos con· 
tra.h.ir o emprestimo, qual será a g-arantia que a 
administraça.o possa ofü:recer. E quando, Sr. 
presidente, quando se nos apresenta um pedido 
desta natureza, um pedido tão grande, capaz de 

- aterrar e espantar a cada um de nós ? Quando 
a camara está no fim de seus trabalhos. Deste 
lugar eu clamei, Sr. p1·esidentet com os nobres 
deputados que pertencem ao lado em que tenho 
a honra de me assentar, que o governo se com· 
pletasse, que nos viesse expôr franca e lealmente 
as necessidades do paiz ; o governo não se 
completou, e emfim apparece quando talvez :os 
males nao possa.o ler um l'emedio mail5 effi~az. 
mais proveitoso, porque é da natureza das en
fermidades, que quanto mais se a<.Uanta.01 menos 
efficaz é o remedio que de principio poderia 
curai-as. 

Ora, Sr. presidente, para conceder-se um 
credito qualquer, devem•se dar duas índispen
saveis condições: uma que o go-Yerno, qµe a 
administração que pede o credito, prove ma .. 
thernaticamente o deficit que existe ; . e como 
demonstrou o nob1•e ministro a existencia do 
deficit ? Cc.m dous unicos officios do Sr. mi
nistro da justiça pedindo 40 contos de réis pa,;-a 
compra de armamento da guarda nacional, pois 
que nenhu1il outro documento vejo unido á 
proposta do governo. Tanto se prova que o cre
dito pedido pela adminislraçãt> nao está demons· 
trado, que duas comrnissões reunidas não se 
puderão combinar na somma deste deficit. Con· 
cebo que haja divergencia de opiniões, que haja 
divergencia de razões; mas divergencia âe ci
fras? ... Quando o governo diz-o deficit é de 
tanto-, duas commissões reunidas, nem ao 
mesmo uma dellas concorda nestas cifras ? ! E' 
setn duvida a cousa mais e4traordinaria que 
tenho vis to. o 
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Eu 1erei á carnara em breve resumo as di· 
vet·sas opiniões. O Sr. miilistro pede 9,000 
contos, e àiz elle que o que pede está provaào ; 
entretanto os dous nobres membros da com· 
missa.o do orçaniento reconhecem apenas um 
deficit de 6,567 contos : o Sr. Souza Martins, 
membro da mesma commíssão, diz que o deficit 
é de 4,600 contos ; o Sr. Amaral, membro d::i. 
outra con1n1issão, reconhece o deficit d.e 5,937 
contos ; e os- Srs. Carneiro de Campos e Pa· 
checo ode 5,959 contos. Ora, achando-me neste 
embaraco. eu aue deseio conscienciosamente 
dar a~ -go~erno t~do aqu'illo de que elle possa 
necessitar, de que eu rr:.e convença que elle ne
cessite para desempenhar o serviço publico ; a 
que opi"r1ião me encostarei,? A' do - ministro ? 
A ella V.fiÍ de encontro a opinião das duas il-
1ustres commissões, que, além de profissionaes 
na materia, examinárão os documentos em que 
se baseou a proposta. A' das com missões? Como, 
se nem ao menos h,t o voto de uma commissão, 
mas apenas o voto de dous Srs. depl\tados em 
contrapeso ao voto de outros nobres deputados 
membros dessas commissões ? Ora, Sr. presi
dente, como é que nestas circumstancias se 
pretende que votemos um credito quasi sem 
informações: Pela minha parte eu digo que não 
me acho de nenhum modo habilitado para re
conhecer a existencia de um deficit. Nem valem 
as razões apresentadas pel() nobre ministro, 
porque a falta de .dinheiro no thesouro nem 
por isso indica a eú;tencia d€ um deficit. Essa 
falta é a nnica cousa que eu conheço, porque 
nós mesmos somos lestemllnhas deHa ; mas 
quanto ao mais, não me é dado conhecei-o. 

Ora, Sr. presidente, nestas circumstancias e 
por algumas outras razões que ex penderei quando 
der o meu voto, deverá ser negado ao governo 
todo e qualquer credito ? Não é esta minha 
opiniílo : porque, posio ó Sr. mínistro da fa. 
zenda nllo me convencesse, como cumpria, com 
documentos au then ticos, da ex.istencia de um 
deficit, tenho provas disso, e ten110 igualmente 
provas nos clamores que ouço no cornrnercio. 
Vejo que os nossos generos de consumo estao a 
rastos, ntlo se vendem. Negociantes da minha pro
víncia têm generos, como Já dizem, encalhados, 
dos quaes nM podem dispôr ; e se delles dis
puzessem, seria com um p1·ejuizo de 30 ou 40 
por cento. Ora. qual será a causa. desta crise? 
P6de e\\a considerar-se nma crise natural ou for
çada ? Será ella antes uma crise politica do que 
commercial ? Ou será ella antes uma crise 
commercial do qu~ polilica? Sa.o questões 
que eu não posso resolver. O facto é que 
eu entendo quf::. o governo tem empenhos 
a satisfazer, e que nllo tem dinheiro para isso ; 
nestas circumstancias eu desejei e desejo 
sempre habilitar o ~overno para que ma1·che 
constitucionalmente. Dar-lhe-hei portanto um 
credito, mas francamente declaro que na.o sei 
ainda de quanto. 

Sr. presidente, eu pedi a palavra para fallar 
immediatamente nesta materia para me não 
afastar do caminho de iealdade que tenho tri-
1hado e desejo trilhar. Tenho de offerecer um 
projecto substitutivo aos pareceres das illustres 
com missões, e á proposta do governo· e eu . , 
não qu1z esperar que as pessoas profissionaes 
na materia tivessem fallado as vezes que o re
giinento permitte1 para offerecer depois as 
minhas idéas, que poderião não ser discu
tidas como o devem ser. Estou convencido 
dP. que as idéas consignadas no projecto que 
vou apresentar offerecem me nos inconve
nientes nas actuas circumstancías: entretanto 
assis'irei a toda a discussão, e dirigir-me-hei 
pelos principias dos nobres deputados que 
espero que tom em parte na discussílo, e que 
estão mais que sufficienternente habilitados 
para esclarecer o meu jnizo. 

Mas, Sr. presidente, seja-me permiltido 
lastimar que, apezar de não poder, parlamen
tarrnente fallando ( porque considero quanto 
é possível considerar as pessoas dos illustres 
membros da ~aclual administração, mas elles 
me não merecem confiança parlamentar), 
depositar confiança na admini.straçn.o actual : 
eu me veja na dolorosa posição, para não 
ver progredir os males no meu paiz, dP. votar 
um credito para um rninisterio, o qual eu 
não entendo que possa remediar os males 
publico:s. 

Sr. presidente, nós marchamos e havemos de 
marchar de mal em mal. Deus permitta que eu 
seja um falso propheta, mas me pan;ce que as 
desgraças do meu paiz já não têm remedia, 
excepto se a Divina Providencia ncs apresentasse 
um governo que se penetrasse de sua missão, que 
quizesse cumprir com fid<:!lidade a constituição 
do imperio; e mais que tudo se a Divina 
Provídencia nos deparasse um ministerio com
posto de homens que pensassem como mi
nistros aqu illo que pensa vão e dizião como le
gisladores ; porque em. verdade nada ha que 
pareça mais estranho a tudo quanto se póde 
considerar, do que o deputado approvar aquillo 
que fez como ministro, e o ministro nM querer 

· aquillo que aconselhou como deputado. Se
melhante politica, que chamarei iwssoal e meg
quinha, é que tem conduúdo e ha de conduzir 
o Brazil ao precipício ; emquanto ella existir 
entre nós> nno é possivel que sejamos felizes. 

Ora, Sr. presidente, antes de fazer parte 
do c01·po legislativor eu seguia o principio dos 
philosophos, que dizem que nada existe sem 
razão sufficiente ; eu seguia este principio como 
de eterna verdade ; entretanto aqui tenho apren
dido a convencer-me de que cousas existem 
sem razão sufficiente, e cousas muito serias e 
de muito momento. Se eu perguntar, por 
exemplo> a ra2l10 por que se dissolveu o gn· 
binete de 19 de Setembro, esse Rllhinete de 
esperanças, esse gabinete que levo um l:ifH.t 
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apoio urna. maioria compacta, forte, decidida 
e biazileira : esse gabinete que tanto alcançou 
do corpo legislativo, que ainda agora se propõe 
a reducç~o de mil e tantos contos de réis na 
}1>i rln nrç:1 mPnfn vnhtrln p::ir::i PllP., .• 

Senhores, este argumento é muito forte: foi 
um gabinete que teve tanto do corpo legislativo, 
aue ainda as;ora se entende. e talvez os mesmos 
deputados que votárâo pel~ 1ei do orçamento 
fixando as despezas para o gabinete de 19 de 
Setembro entendão hoje que se póde fazer, sem 
prejuizo do serviço publico, a reducção de mil 
e tantos contos! l ! Se eu pergunto porque se 
retirou esse gabinete em quem o paiz tinha 
filos os olhos, n:10 acho razll.O sufficiente ; 
ninguem m'o diz; pergunto, indago, ninguem 
me esclarece; e se consulto o meu coração e o 
meu espírito, elles me dizem que não ha razão 
sufficiente. Se pergunto porque nào se inteirou 
o gabinete de 13 de Abril, apezar dos clamores 
do corpo legislativo, não ·acho razão sufficiente. 
Se eu pergunto po,p:1ue se di~solveu, se dis
solvido foi, ou porque se esbroou o gabinete de 
13 de Abril, nínguem me póde dizer uma ra:r.ão 
suf.ficiente ; e se a razão descubro, ella é con
traria, ella é inversa, porque foi demittido o 
Sr. ex-ministro da justiça e do imperio, que 
teve sempre maioria na casa, cujas propostas 
tiver.ão sempre maioria na camara dos Srs. 
deputados, e é conservado o ministro da guerra, 
que soffreu duas derrotas. Eis, portanto, men
tiroso o meu principio. 

Se procuro saber as bases, ou em que prin
cipio está constituído o actual gabinete, níio 
acho razão sufficiente, porque o qlle eu vejo é 
um ministerio que professa idéas de... nM sei 
se queria <lizer exagerado monarehisrno... mas 
islo nllo exprime bem a minha idéa : na falta 
de outros termos, eu me explicarei com mais 
clareza. Eu vejo um ministro que deseja a re~ 
forma do acto addicional; e pergunto eu,: como 
é que este Sr. ministro se liga com dous seus 
collegas, dos quaes um, na qualidade de se
nador, e outro, na qualidade de deputado, se 
pronunciárão contra esta reforma? E' este um 
principio vital, que me parece que de\'ia entrar 
em linha rle conta na fórma constitutiva do, 
gabinete : porque, Sr. presidente, eu 1 nascido 
no fundo do mais remoto sertão, podendo ter 
apenas as poucas lazes que se colhem nas se
lectas, eu pensava que a organisação_ de um 
gabinete se fazia por esta fórma, - que se con
vidava um certo numero .de cidadãos, que dis
cutia.o os princip_ios vitaes da adminiskação de 
que se ião encarregar, e depois de estarem de 
accordo, ou de fazerem mutuas cessões, se or
ganisava o gabinete. Mas agora entendo que é 
inteiramente contrario : quer-se organisar um 
g~binete, e o que se faz ? Pergunta-se. apenas : 
- O senhor quer ser ministro? - Se quer, o 
sujeito responde : - Pois não? - Então ahi 
está a pasta. (Risadas.)- Pelas organisações 

que vejo, eu sou levado a acreditar que as 
cousas se fazem deste n1odo. 

Sr. presidente, ainda outra fatalidade me 
tem acontecido, vendo eu aceitar a pasta a dous 
ministros que na camara ten1poraria, ou na 
camara vitalícia, têm professado uma ou outra 
opinião, digo commigo mesmo : - Agora a 
marcha do ~abinete ha de ser esta sem duvida : 
- e ponho'°::me a planejar ; mas por fin; 
conheço que escrevo na areia, porque sempre 
o resultado da minha equaçã11 é que as idéas 
e principios São OS mesmos, que as idéas e, 
pril)cipios não mudão, e que apenas mudão 
os homens. Ora, permitla-me o Sr. ministro 
que com todo o respeito eu leve a sua presença 
uma unica observação. Como n11o esperaria 
eu, por exemplo, ver demittidos todos os má.os 
empregados contra os quaes se tem ciamaào? 
Como não esperaria eu ver demittidos os máos 
presidentes que têm cotTiprornettido de alguma 
sorte a tranquillidade das provincias ? Como 
não esperaria eu ver demittidos os máos admi
nisli-adores de rendas, quando vi aceitar a 
pasta o Sr. ministro que, na qualidade de 
senador, fizera ao gabinete de 19 de Setembro 
as mais acres censuras? Esperando que uma 
politica mais bem combinada dirigisse os des
tinos da administração, logo que o Sr. ministro 
aceitou a pasta eu disse: - Estes máos em
pregados hão de impreterivelmente ser demit
tidos. - Hoje porém sliO 24 de Setembro; o 
ministerio organisou-se no l°, e qual é o re
sultado da equaçãO? Não sei porque fatali
dade, depois da unirio das unidades, a prova 
ha de ser sempre zero! (Risadas.) Julgo que 
isto não acontece a mathematico nenhum. 

Ora, nestas circumstancias, eu peço á camara 
que justamente avalie qual deva ser o meu 
embaraço em votar pol' um Cl'edito para esta 
administração; ernbaraço tanto mais forte, 
tanto mais terrível, quanto de um lado ouço 
urna voz a que não posso deixar de attender, 
quando de um lado ouço o paiz que me diz 
que existe um deficit que não póde deixar de 
ser preenchido sem comprometter a sua segu
rança ; e de outro lado ve30 uma administração 
que me não merece confiança ! ? E qual será 
o homem que obre em taes circurnstancias 
sem satisfazer um dever muito sagrado, qual 
aquelle que o paiz lhe incumbia ? Talvez 
alguem diga : - Se o ministerio nao merece 
o vossa confiança ; se elle se resente, como 
acabais de dizer, de defeitos taes na sua organi
sação; se não é um ministerio constitucional 
(como entendo que o actual ministerio não é 
constitucionalmente organisaào, porque uma 
luta ha de apparecer no gabinete a r_espeito da 
intelligencia constituciona_l, como seja a res- ' 
peito da intelligencia do acto addicional), 
negai-lhe o credito. 

Sr. presidente, se eu estivesse certo de qlle 
negando o credito se organisa va u~ ministeriQ 
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con:;titucional, eu ue ce1'Lo negaria o meti voto ; 
mas não sei se serei visionario; parece que mão 
occulta, a tal mão encantada que já referi aqui 
uma vez, quer de proposito conduzir o paiz á 
sua perda ; e eu não quero por maneira ne
nhuma concorrer pot· minha parte para que o 
Brazil perigue. Assento que faço maior ser
viço ao paiz sacrificando alguns mil contos de 
réis (nunca serao tantos quantos o Sr. ministro 
pede; julgo que nem mesmo metade), do que 
arriscar o paiz a passar por uma crise. 

E'. o que eu tinha :1 dizer sobre o credito; 
permitta-se-me agora dizer alguma cousa sobre 
os meios propostos pelo governo e pelas illustrns 
commissões para se ter este credito. Peço toda 
a indulgencia dos nobres deputados profissio
naes na materia : estejao cel'tos de que não 
é minha intençao senão submetter á discussao 
uma idéa que me parece adoptavel, embora no 
fim da discussao não seja adoptada; conven
cendo-se-me de que o nllo deve ser, eu vo
tarei pelo que melhor parecer. 

Sr. presidente, eu entendo que nenhum dos. 
meios propostos, nem pelo governo, nem pelas 
corumissões reunidas, · deve ser adoplado. Pa
rece-me que nas actnaes circumstaocias um 
emprestimo que fosse contrahido dentro ou fóra 
do paiz seria demasiadamente onel'Oso e im
mensamente gravoso. Todos reconhecem que 

. não e:-.iste na pruça porçllo de numerario in
dispeusa. vel para as transacções commerciaes: 
qual é pois o nuruerario de sobresallente pa1·:1 
a compra de apoiices ? Se esta crise, como se 
diz, é uma crise adrede preparada para pôr o 
governo em ernbarnços, porque alguem espera 
ainda mrris locupletar-se com os dinheiros deste 
desgraçado Brazil, pergunto eu: a autorisação de 
conlrahir um emprestimo não seria estabelecer 
a favor dos capitalistas um exclusivo e fornecer
lhes meios de dar a lei para comprarem as 
apoiices pelo preço que muito . bein quizerem ? 
Parece que esta consequencia é logica, é infal~ 
livel: nao sei se é eeonomica ; mas qne ella é 
logica, ninguem o negará. Reprovo portanto o 
meio do empreslimo. Contrahido dentro do 
paiz, ap1·esenta estes graves inconvenientes; 
contrnhido fóra do paiz, offerece inconvenienles 
não menos ponderosos. O primeirn inconve
niente é a demora, vistas as urgencias do the
souro ; o segundo é que, mesmo fóra do paiz, não 
poderemos conlrahil' um emprestir.io senão de
masiadadamente oneroso, por isso que, como 
disse, já não temos que hypothecat·; e quem 
pede muito dinheiro emprestado todos os annos, 
e mrnca amortiza os emprestimos que contrahe, 
nllo os póde contrahir depois se11ão com muito 
grnvame. 

A emissão.de bilhetes de curso livre ou forçado 
não me parece conveniente nas acluaes cir
cumsl:;m cias, porque qualquer emissão de papel 
differente do que circula iria estabelecer uma 
di!Terença de papel pat·a p·1pel, e dat· lugar a 

TOMO 111 

um agio entre o papel que cí1·cula e os .·_bilhetes 
que fossem emittidos, por isso mesnúf que a 
sua amorlisação e pagamento não repousa em 
maior gamntia. 

Outro arbitrio proposto por nobres membros 
da commissão é que se suspenda a queima de 
papel-moeda, e que os impostos parn isso de
cretados sirvão para supprir o deficit, um nobre 
deputado opina que se emitla uma quantidade 
de notas igual á queimada. Eu repro\lo alta
mente este arbítrio, porque me parece que 
induz alguma falta dt~ boa fé da parle do corpo 
legislativo. Quem acreditará depois nas nossas 
promessas, se nós empregaml)s difl'erenlem~nte 
o producto de impostos com applicação es
pecial ? Já vê pois a camara que esta unica 
consideraçllo basta para rejeitarrnps este meio. 
Qual é o outro arbitrio que l'et:ita ? E' o que eu 
proponho. Não digo que seja livre de incon
venientes, 1·econheço que tem tão graves in
convenientes que talvez eu não tenha força pa1·a 
snstentar a idéa ; mas entendo que actualmente 
é o arbitl'io que apre3enta muito menos incon-

. venientes do que qualquer dos oulros ; emfim a 
medida que proponho é - emissão de notas.
O nobre deputado propõe emissilo de notas em 
ce1·ta pro·porção, mas eu quero que esta emissão 
seja o ultimo rernedio, porque primeiro approvo 
muitas das idéas que copiei exactamente do p1·0-
jecto do nobre deputado o Sr. Castro e Silva, 
fazendo certas applicações para supprir o de
ficit. Quero que o governo lance mão por em
prestimo de todos os dinheiros que puder obter 
das caixas de deposilos, corporações de mão
morta, etc., etc., e julgo que o governo poderá 
tirar alguma cousa do cofre dos orphil.Os, se 
falsas não são as informações que tenho, porque 
já não vou at:reditando em muitas informações. 
Por isso, se falsas não são as informações, o 
governo deve achar no cofre dos orphãos cel'Ca 
de 200 contos, quantia. que poderá servir para 
alguns pagamentos. Somma não pequena deve 
existir do producto da arrematação de africano,-;, 
que deve estar em deposito. Contraia. o governo 
esse empreslimo, cujo juro, como propõe o 
nobre deputado no seu projecto, ni\o exceda de 
6 por cento. O governo deve contar com uma 
quota não pequena proveniente da arrernataçao 
da sisalha de cohre. 

O SR. CALMON : - O producto dessa arrema
tação é applicado á amortisação do papel. 

O SR. MARINHO : - Bem, seja applicado á 
amo1'lisação das notas que novamente se emit
tirem para completar o credito. 

Sr. presidente, o governo tambem podia fazer 
ou devêm fazer algumas outras economias que 
talvez nno sejãO de pequena monta. Consta-me 
(não sei se é exacto) que ha accumulação de or
denados em alguns empregados, que . nilo me 
parece mui~o regula1· 1 .on que ao rnenos:~as 
circumstancias em que nos acham1>s se poder1a0 

8 
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deixar u·m pouco atraz até que melhorassem as 
cousas, porque um homem que tem dezoito 
mil cruzados de ministro, nove mil cruzados 
de senador, seis mil cruzados de conselheiro 
de estado, e quatro mil cruzados de tenente~ 
general, um homem que vence por anno trinta 
e sete mil cruzados poderia soffrer algum atraw. 
(Apoiados.) Mas pal'a que o nosso quadro seja 
em tudo feio e descomposto, são estes, como 
lambem me consta, fJUe recebem pontualmente 
os seus ordenados, ao mesmo passo que as 
pobres viuvas pensionistas do estado talvez 
estejno a exhalar suspiros de fome, e não tenhão 
que dar por unica consolação e alimento aos 
filhos senão as tristes Iagrimas que vertem. 
(Apoiados.) Emquanto a desdenhosa e opu
lenta grandeza se recrêa em opip&ras mesas, 
geme a desolada miseria; e nM acha allivio á 
sua desgraça!. .. Rogo ao Sr. ministro que attenda 
a este objecto como a humanidade reclama. 

Ux SR. DEPUTADO : - Emquanlo o exercito 
do Pará nno é p11go. 

O SR. MARlNllO :- E' verdade: o exercito· 
do Pará> aquelles que tantos serviços prestá.rã.O 
ao paiz, aquelles que sucriíkúrno a sua vida pela 
ordem publica estilo por pngnr. NAo sei se 
fossemos a examinar os \ivrns do lhesouro, se 
nao conheceriamos que lodos esses grandes e 
immensos ordenados sno pontunlmeute pagos, 
talvez mesmo que até neste mcz. 

Tenho justificado os motivos que th1e para 
apresentar o meu projecto suhstito.li vo. Eu não 
tenho a presumpção, que da minha parte seria 
mais que lememria, de que as minhas idéas 
possão sertir de algnma cousa ; mas tenho um 
fim importante, quando se pl'Ocura com tanto 
affinco desfigurar a opinia.o e tomal-a odiosa 
ao paiz. Aquelle homem que tem a coragem de 
pugnar pelos interesses do seu pair. deve ma
nifestar a sua opiniao para q1Je todos a conhe
ção. Eu quero que o paiz conheça as minhas 
opiniões : e eis a unica razno por que fallei, 
e não porque espere melhoramento algum ; 
porque, repito o que disse um amigo meu nesta 
casa, dc1qui espero voltar para a vida particular, 
que espero que seja mais longa do que a vida 
publica ; mas na vida particular quero ter a sa
tisfaça.o de entrar dentro em mim, e de achar a 
convicção rle que fiz quanto me foi possivel 
para promover a felicidade do meu paiz. 

O SR. PRESIDENTE :- O Sr. deputado fallou a 
· favor ou contra a proposta? 

O SR. MARINHO:- Contra: offereç:o projecto 
substi1 uti vo. 

São apoiadas as seguintes emendas : 
Do Sr. Henriques de Rezende.- « O governo 

é autorisado a emittir em notas identicas ás 
que constituem o meio circulante actual uma 
quantia igual ao credito que lhe fôr concedido. 

o: O producto dos impostos consignados para a 

amortisação do papel-moeda continuará a ser 
indefective)mente recolhido á caixa de amor
tísação e queimado como determina a lei. ,, 

Do Sr. Bandeira de Mello.- « Art. 1º. Para 
supprir o deficit de Rs ..... no corrente anno 
financeiro, o governo fica autorisado a ernittir 
notas na quantia sufficif!nte, á proporção que as 
necessidades do thesonro o exigirem. 

« Art. 2º.• Se durante a emissão mencionada, 
as apo1ices internas subirem a 80, o governo 
venderá quantas bastem para completar o res
tante do deficit, e mais as que forem precisas 
para resgatar uma somma de notas igual á que 
jã tiver sido eruittida em virtude do artigo 
antecedente. 

« Art. 3°. O producto da differença entre o an
tigo e novo direito dos vinhos fica applicado ao 
l'esgate das notas em circulação. 

cc Art. 4º. Fica revogado o artigo 18 da lei de 
11 de Outubro de 1837, que autorisa o governo 
a emittir bilhetes do thesouro. 

« Art. 5º. FicãO revogadas todas as leis e dis: 
posições cm contl'ario. ,i . 

Do Sr. Marinho.- cc Al't. 1 º. Para supprir o 
deficit do anno corrente na importancia de ..... 
o governo fica autorisado a haver igual som ma: 

cc § 1". Pelo producto do imposto addicional 
dos vinhos, estabelecido pelo decreto de 6 de 
Maio do corrente. 

<< § 2". Pelo producto dos depositos que exis
tirem na caixa do extincto banco, e em quaes- · 
quer C'Utras caixas publicas, e cujos donos se 
ignorão ou se achão ausentes, e que não tenhão 
sidos reclamados. 

cc § 3°. Pelo producto de 10 ¼ imposto sobre 
as notas que deixarem ser trocadas dentro do 
praso legal. O go'verno fica autorisado a marcar 
um novo praso para o troco das notas de 50$, 
e do extincto banco, e das cedulas que não 
forão ainda trocadas. 

cc § 4°. Pelo producto de um emprestimo, que 
fica autorisado a con trahir cot11 o cofre dos 
orphãos do municipio da côrte, r! com quaesquer 
corporações de mi\o~morta, não excedendo o 
juro dia 6 °/o. 

<e§ 5'\ Pela emissão de notas do novo padrão 
até a quantia de dous mil contos, sendo esta 
ernissã.o preparada pela repartição á cujo cargo 
tem estado a substituição das notas do vell~o 
padrão. . 

u Art. 2º. O governo nomeará uma commissão 
de negociantes para assignar as notas, que, na 
conformidade do § óº, t~m de ser postas em 
circulação, e fará publicar pela imprensa a 
emissão circumstanciada, dando de tu~o parle 
ao corpo Jegislati vo em a proxima sessão. 

« Art. 3º. Além dos impostos applicados á 
amol'lisação do papel-moeda, em_ que se com
prehende a quantia que fôr . emittida em 
virtude desta ~ei, ficão ao mesmo fim applicados 
o imposto addicional sobre os vinhos, e o pro
duelo dos proprios nacionaes, que serão mau-
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SESSÃO EM 2·! DE SETEMBRO DE 1839 299 
dados avaliar pelo governo para serem alie
nados os que não forem precisos para o serviço 
publico. 

« Art. 4. º Qnando o cambio sobre Londres 
baixar e conservar-se por um mez abaixo da
quelle por que foi calculado o preço das mer
cadorias da importaçao estrangeira na ultima re
forma da pauta da alfandega, o governo proce
derá á reforma da mesma pauta. 

« _5." Ficào revogadas as disposições em con
trario. " 

O Sr. Rezende, encarando a presente questão, 
nn.o como questao de patronato, nem de irtte
resse individu..,l: e convencido de que qualquer 
das medidas que a camara adoptar, se fôr a 
melhor para o paiz, será um triumpho para a 
carn urn, entende que a cada u rn dos SL·s. depu· 
lados incumbe meditar profundamente sobre a 
materia, e procurar descobrir o melhor arbitrio 
a adoptar, não arbítrio que evite todos os incon- · 
venientes, porque isto é impossível, mas aquelle 
qu~ menos inconvenientes apresente para o 
pa1z. 

Na sua opinião o melhor arbilt'io a aàoptar 
é a emissão de notas ; por este meio se for
necem ao governo meios promptos para 
occorrer ao deficit ; dá-se ao mercado abun
dancia de meio circulante, que se tem dito que 
falta ; livra-se o governo do pagamento de cor
retagens, juros e outros onus inseparaveis dos 
ernpreslimos, quer contrahidos no paii, quer 
fóra delle, accresc:endo a estes ainda as não pe
quenas despezas resultantes das oscillações do 
cambio ; e põe-se o governo fóra do alcance das 
conspirações, tramas e manejas dos capitalistas 
para comprarem as apoiices e descontarem os 
bílhetes com muilo desfavor para o thesouro. 
Parece-lhe preferi vel este arbitrio mesmo á 
emissão de bilhetes circulaveis, que, além de 
onerat·em o thesouro com o pagamento de avul
tados juros (já se gastárao 440 contos com o 
desconto de bilhetes do thesouro ), collocaria o 
governo em crise continuada, sujeitando-o á tu
tela dos possuido1·es de fundos todas as vezes 
que tivesse de reforrnal' taes bilhetes. A isto 
accresce que a existencia de dous difforentes 
papeis circulaveis apresentaria necessariamente 
em resultado a depreciação de um em relação 
ao outro, é augmentaria por consequ1::ncia os 
embaraços. 

Os incon veniertles que podem resultar da 
emissão de notas, quando comparados com os 
da emissao de apolices ou bilht.::tes circulaveis, 
lhe parecem muito insignificantes. O inconve
niente ponderado da baixa de cambio nilo póde 
deixar de ser muito momentaneo, porque ·con
tinuando a queima do papel, em pouco tempo 
as cousas tomaráõ o seu curso ordinario. Pare-

. cerá talvez contradicção grave emittir notas ao 
tempo que se amortisiw ; mas este argumento 
dos economistas, que á primeira vista parece de 

algum peso, não tem na sua opiniilo força al
guma. O credito das notas que cil'culrto nasce 
do fundo applicado á sua ari1ortisação , distra
hindo elle, talvez ellas percão inteiramente a 
confiança de que gozrto, e ninguem mais acre
dite nas medidas que forem decretadas pela as
sembléa geral. A mesma contradicção tem sido 
notada a respeito da amortisação de apoiices, 
quando o governo emitte apolices ; entendendo 
alguns que podillo ser dístrahidas do fundo de 
amortisaça.o as quantias de que o governo care
cesse para suas dcspezas, deixando de as amor
tisflr = posto o orador considere que isto não 
seria tão pernicioso como a suspensilo da queima 
dos bilhetes, porque as apoiices gira.o nas me.os 
de poucos, com.ludo nao adopta a opinião dos 
economistas a este respeito. 

Para facilitar a discussão e votaça.o, julga ne
cessario simplificar a quesUlo : entende que a 
sua emenda preenche esta condiçilo. 

Não entrará na questão, que carece de mais 
dilucidação, se será melhor, ern lug& de 
queimar os bilhetes, conserval-os em deposito, 
para com esta renda em tempo comprar metaes 
nobres para com elles se fazerem os pagamentos 
em Londres, comprarem-se apolices-, ou estabe
lecer um banco. A questão hoje c.eve limitar-se 
a decidir se, em vez de emittir apolices ou bi
lhetes do thesouro circulaveis, se devem emittir 
notas semelhantes ás qt1e circulão, deixando-se 
a amortisação como está. 

Deseja que esta emissão seja feita pela caixa 
de amortisação, por onde se amortisão estes 
bilhetes, onde existem os talões para verifical-os, 
etc., etc. 

A pl'Oposta e pareceres dos senhores das com
missões querem que os bilhetes circulaveis que 
propoem sejão tão perfeitos, que se torne muito 
difficil a sua falsificação: _outro motivo para 
grande demora. As chapas para taes bilhetes 
devem sei· necessariamente feitas fóra do paiz; 
logo, passar-se-ha muito tempo antes que che
guem, e n:10 serviráõ para occorrer á urgencia 
actual ; ao mesmo tempo que, existindo no 
Rio de Janeiro chapas, torculos, e tudo quanto 
é necessat·io para a fabricação de bilhetes seme· 
lhantes aos que circulão, este embaraço desap
parece decretando-se a emissao de notas que 
propõe, 

O Sr. Alves :Branco (ministro dafazenda):
fa. presidente, a questão por esta maneira não 
acaba1·á de certo tão promptamerite como eu 
desejava: sa.o tantos os arbitrios, que se formos 
a discutil-os todos, é quasi impossivel ver termo 
a esta discussilo. Eu assentava que devíamos 
simplificar a quesUlo o mais passivei, discutir o 
deficít, fixar a sua quantia e escolher os meios 
de o preencher. 

Quanto ao deficit, eu devo dizer ao nobre 
deputado que disse que elle era tanto mais con
testa-vel quanto era grande a di vergencia entre 
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os membros das commissões, que a divergencia 
que existe nos membros das commissC'íes ape
nas diz respeito a recl ucções, mas não ao deficit. 
Os membros das duas cornmissões da fazenda 
entre si pleileárão sobre as quantias que erão 
dispenso.veis nas circumstancias actuaes: uns 
membros fizerão redncções maiores, outros me
nores, ei~ a razM porque apparece a este res
peito dífferença entre o que eu disse na pro
posta e o que dizem os diversos membros das 
commissoes: isso não nasceu de ser falso ou 
menos exacto o deficit apresentado pelo go
verno; mas veio de que as commissões enten
derão que se podião deixar de pagar já quantias 
que o governo entendeu que não podião deixar 
de sel· pagas ; veio de que as commissões en
tendei·ão que a lei do orçamento do anno cor
rente devia ser reduzida de 1,114 contos, e 
mesmo de 1,200 e tantos contos e mais, e o 
governo nM pudesi:.e propô\-o assim. E 1 daqui 
que veio a divergencia, e mesmo porque os 
membros das com missões orçárão aJguns artigos 
de receita em niais do que podem dar no 
anno, e do que eu orcei. 
· Vou examinar as differentes reducções feitas 

pelas duas commissões de fazenda, fazer uma 
comparaçno dos diversos · artigos eliminados, e 
fixar o deficit. 

Principiarei pela lei do orçamento do cor
rente anno. Esta lei fixa para o ministerio do 
imperio a despeza 1,639:<19ô$3'30: as com
missões eliininárãO" desta somma algumas 
verbas, ou um tanto de algumas verbas 
notadas na lei. Por exemplo, na rubrica -
president~s de provincia-cortárll.o 6:400$000: 
nesta reducça.o concordárão todos os membros 
das commissões, e eu na verdade não teria du
-vida de concordar, porque creio que ficará. bas
tante para pagamento dos ordenados dos presi
dentes, e para as ajudas de cqsto nas mu
danças que possa.o · occorrer. Na camara dos 
senadores reduzirão as com missões 18 contos, 
e na camara dos deputados igual .. somma: con
cordando em ambas estas reducções todos os 
membros das commh,sões, concordarei lambem 
nellas, apesar de que devo di1.er que eu nlo 
me podia entender autorisado para propôr 
reducções na lei do orçamento, que já tinha pas
sado em 1838 e estava em execução; tendo-se 
já feito a distribuição de quantias pelas provín
cias aonde já se principiárão a despender, e_ 
havendo até outras que se principiárão a des-

. pender no anno anterior, e em que por isso é 
impossivel admittir reducção alguma: naquellas> 
porém, em que possa ter lugar reducça.o sem 
damno ao serviço, não duvidarei annuir. Pro
poem mais as commissões a redueção de 4 contos 
nas visitas da saude, reducçno em que tam
bem concordárão todos os membros das com
missões. Eu porém tenho duvida em concordar 
nesta reducção, porque me parece que é de 
uriencia dar a]guma o~anisaçao a esta parte 

do serviço nas diversas províncias do imperio, 
Já em 1837, quando eu era ministro do im
perio, vendo a discordancia que havia nos ven
cirnentos entre os empregados neste serviço7 de
sejei ter mais alguns meios para systemalisal-o 
e melhoral-o de um modo que fosse proveitoso. 
Parece-me portanto que, sendo pequena a quan
tia de 4 contos para ~iminuir o deficit, e sendo 
os serviços que presta esta repartição muito irn. 
portantes, n!.\.o póde ter lugar a reducção pro
posta. Nos canaes e pontes redu'Zio o Sr. 
Amaral 20 contos, e os mais senhor·e!:i·· 30 
contos : eu concordaria na menor reduêçno, 
á vista da urgencia do thesouro : creio que 
esta reducção se refere á estrada novamente 
projectada para Matto-G_rosso, que ainda não 
principiou, e talvez mesmo não seja muito 
urgente. 

O Sa. NAVARRO : - Póde-se fazer reducção 
na quantia toda, deduzindo-se da quota votada 
para cada despeza a q1,1antia proporcional á re
ducção proposta. 

O Sa. ALVES BRANCO ( ministro da fazenda ) : 
:- Tambem póàe ser, não me opporei a 
isso. 

As commissões s1.1pprimem tambem 4 contos 
votados para o monumento no Ypiranga: creio 
que se póde supprimir tarnb~m sem inconve
niente, ao menos este anno. Não posso con
cordar porém na suppressão proposta nas obras 
do município, porque me parece que não se 
póde despedir de repente sem inconveniente 
um numero qualquer de operarias empregados 
nestas obras. · No ministerio da. justiça se 
suppl'imem 8 contos nas despezas eventuaes, 
todos os membros das comrnissões concordárão 
nesta suppressão ; á vista. porém do· estado 
das nossas cousas, parece-me que ella não póde 
ter lugar. 

No rninistel'io dos negocios estrangeiros não 
honve reducção a\gt1ina, sendo a quantia de 163 
contos calc:u)ada ao cambio de 67 1/2. 

No minislerio da marinha, cujo credito é de 
2,680:263$482, as commissões supprimirn.o 15 
contos nos pharóes. Creio qt1e esta reducção diz 
respeito aos pharóes que se mandárllo estabelecer 
nas Alagôas e no Ceará, e não sei se em outra 
parte. Estou informado de que estes pharóes nao 
se mandárão ainda construir ; entretanto não 
entendo que seja despeza esta que st: deva eli
minar, porque pharóes são guias dos navegantes 
e com mercio, que demanda nossos portos ; não 
são cousas pelas quaes se possa fazer esperar 
sem grande inconveniente do serviço. A respeito 
da suppressão das obras a cargo deste ministerio, 
que me parece ser relativa ao cáes mandado 
construir no Maranhão, nãO terei duvida de 
concordar por _este armo, pois que a obra nllo 
está principada. . · 

No ministerio da guer.ra, cujo credito é de 
31626:444$674, elimina.o as com.missões 9 
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contos dos officiaes de segunda linha ; não tenho 
duvida, assim como não duvido concvrdar na 
redncção proposta a re5peito dos reformados. 
Não posso concordar na suppressão de 30 
contos que propoem todos os membros das 
commissões nas obras militares : esta quantia 
indue o concerto e reparo de forlale'l.as. Neces
sitamos de meios para occorrer a esta· despeza, 
indispensavel nas circumstancias actuacs. 

Na amortisação da divida passiva militar eli
minao as commissões 2::!6 contos. Como passou 
na_Jci de 1838 que estas dividas serião pagas 
principiando desde aquelle anno, esta sornma 
se acha em grande parle despendiJa: se
gundo inforn1ações que tenho, já se gastárão 
191 contos, e é provavel que em breve esteja 
gasta toda a quantia, pois que o credito votado 
foi distribuido pelas provincins. Não é pois pos
sível reduzir cousa nenhuma nesta rubrica. 

No ministerio da fazenda se eliminão 68 
contos na quantia votada para constrncção 
de obras: concordo cm que as circumstancias 
actuaes exigem que não fa.çnmos obras novas; 
concordarei portanto com esta suppressão. 

For&o valadas na lei despezas não acrediladas 
nella, como differenças de cambio que não 
podem soffrer rcducção alguma, e que as com
missões calculárão com muita moderação, ern 
meu entender, em 11300 e tantos contos. Digo 
com muita moderaç\lo, porque ainda hontem, 
examirnrndo est:1. parte dos cal,:Juios das com· 
missões, e combinando-os com o que diz o or· 
çamento e relatorio de.5te anno, pareceu-me 
achar grande dífferença entre os resultados que 
obtive e os que da.o as cornmissões. 

Nas pensões as cotnmi;;sões nfto supprimil'ilo 
cousa alguma, mas supprimirfw nas lenças 
710$: Não posso concordar em tal suppressao, 
ql_le demais a mai., é tão insignificante, e or
dinarjamente, como as pensões, propri·!dade de 
pessoas que têm hem servido o pa[z, e qlte com· 
tudo podem bem consiJerar-se no caso de ex
citar compaixão, como disse o Sr. J\farinlto que 
excítavao as viuvas. O mesmo direi a respeito 
das aposentadorias. 

As commissões eliminárão uma duplicula de 
pouca importancia qne existia no parecer, de 
que o governo se seL·vío para calculal' o deficit. 
Não terei duvida em concot·dar ne!;la re
dncção. 

No supprimento ú. pt·ovi11cia de Santa Ca
tharina tira.o-se 30 contos, sendo a quantia 
concedida 40, em lug;l.r de 60 contos que 
forão volados1 dos quaes já se rernellerllo 
10:000$000. 

O Sn. COELHO :-A provincia ainda não os 
recebeu. 

O SR. ALVES BRANCO (ministro da fa
zenda) :-Eu nao examinei os documentos; af
firmo-o assim sob fé de um ou mais membros 
das commissões, que assim o escrev~rão em 

seus pareceres. Desejo suavisar a catastrophe 
que so(fren em o anno passado a provincia 
de Santa Catharina, e por isso nada reduzirei 
nesta verba. 

As commissões reduzirão 319 contos, o 
_outro membro 120 contos, correspondentes a 
4 mezes de vencimento do augmenlo de forças 
deeretadas no rninisterio da guerra : eu nao 
julgo prudente esta reducção. No es!ado de 
gllerra em que se acha o imperio 1 e á vista 
das distancias em que existem as províncias 
rebellanas, não é possível asseverar qne actuai
mentc eslejão ern armas sómente as forças 
fixadas parn o anno passado, e que o aug
men to deste anno irá ter lugar de hoje on 
amanhã em diante. 

Um dos membros das commissões corta 
toda a quantia pedida para pagarnento da 
divida passiva do arsenal da marinha, outros 
cortão metade desta quantia ; eu assento que 
nada se póde cortar, salvo um pequeno saldo 
de 5 contos e tantos réis que se dir. ficou 
nos cofres. Procurei informações sobre a 
divida real do arsenal 1 e tenho ,tqui docu
mentos que proviiü a exactidão do que acabei 
ele dizer. 

No ministerio da guerra uns senhores sup
primem toda a quantia pedida para a divida 
do arsenal, e outroi; dão 97 contos. 

Concordo em que se reduza nesta ver·ba, 
porquanto a divida passiva renl, segundo os 
documentos que aquí tenho, é de 108 contos. 
Deve, porém, arredar-se do arsenal de guerra 
a pecha de apresentar duplicatas, porquanto 
o documento em que vem toda a quantia 
apenas a qualifica de bahmço, ou excesso de 
despeza, que evidentemente incl ue o que aínd a 
se di-Jvia, como o que já. se havia pago, corno 
agora explica. · 

Supprime-se a quantia de 259:92Ú$88l por 
todos os membros das commi~sões : entendo 
que esta suppressão não póde ter lugar. Nesta 
quantia se compreliende- a somrna que se 
mandou pagar á directoria do Gongo-Socco, 
e oulras qu:mlias votadas que pertencem a 
dive.rsos, que sno pequenas, e que pela sua 
multiplicidade formilo esse computo. Quanto 
á companhia de Gongo-Socco, creio que deve 
sei· vaga, porque a quantia é proveniente de 
um deposito que por decreto de 1827 foi 
mandado restituir a outros. Com effcito, tendo 
sido feita semelhante restituiçtlo ás mais com
panhias do irppedo que presturllO menos ser
\'Íços, pat·ece de equidade que se restilua 
tambem a esta ~o valor de 100 contos em 
prata que depositou por caução dos direitos 
do ouro .que extrahisse de suas lavras, e que 
tem pago fielmente. A liquidaçno destas quan
tias é muí facil : limita-se a calcular a prata 
segundo o valor que tiver . no mercado no 
dia do pagamento. Se houve processo judi
ciario~ ~sto na~ceu, segundo informações que 
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tenho, de haver duvida se esta quantia devia 
venct:;r JUros. N:lo vejo pois que sirva de 
objecção ao pagamento o na.o estar a quantia 
Jiquid,1da. 

Dnm: mP.mhrn.:; rl:1s cnrnrnic;c;{íp;; elimin~ri'ío 
a quantia de 92:77 4$960, destinada para. 
indemnisações da Bahia, fundando;se em não 
estar ella 1ic1uidada: creio aue este funda
mento não póde ter 1ugar. Êsta quantia está 
liquidada; mas tendo a liquidação feita por 
meios judiciarios apresentado em result~do 
uma quantia maior do que pedirão os pre
juditados, o governo assentou que só devia 
exigir os fundos p::ira pugar a segunda, por pa-
recer isto razoa vel. · . 

As commissões deixarão apenas 20 contos 
para armas, os qu;:1es, junlo aos 30 contos 
já dados ua lei, prefazem .SO contos, que 
sào muito insufficienles, porquanto, custando 
cada arma- uma libra esterlina, é evidente que 
apenas poderáõ comprar 5,000 armas a um 
cambio razoavel. 

Ninguem pôde desconhecer a necessidade 
que o governo tem, principalmente n;Js cir
cumstancias actuaes, de barcas de vapol' para 
facilitar a comn1.nnicação com as províncias, 
para transporte de tropas, armamento e outros 
muitos misteres. A reducção de 200 contos 
que propoem as cornmissões me parace in
admissível. O governo tem-se visto na neces
sil'taàe rle fre\nr vapores com granàe cispendio, 
quando, tendo seus proprios, poderia fazer o 
serviço com menos gravame, podendo até 
armar alguns. E' hoje reconhecido que nas 
guerras futuras as }JJ\Çõcs que tiverem mais 
vapores serão as vencedoras. 

Nüo concordo lambem na reducçM da qnanlia 
pedida parn embarcações pequenas. Dizem os 
membros das comrnissões que o governo gnste 
menos em rnaterias primas, e que na lei actual 
havia dinheiro bastante para o fahl'ico destas 
embatcações; mus os nob1·es rnernbrns du. 
commissrto nno repa1·árão que 11a q1rnntia dada 
não se incluio somrna algnma pat·n. o falJl'ico 
de emburca~iões, porque f\ despem foi ealeulatin 
sob1·e o orçame:nto de 1886 a l 837 1 e nesse a11no 
não se fizerno emhnrcn\·Ocs novus, mas apcuus 
escaleres, e 11.\ncliaes e c:011cc1·los. 

Nno concordo finahncnle na dislrnc1,·no tios 
fundos consignados 11 u11101·fo;n11'.l\O dos nossos 
c111p1·cslimos ; o rns11111indo tudo, 1lil-ci que us 
rcduc,;ôas d'-! um das lllt!llllJ!'os das com
missões montno n 2,GHG:775$GaO, CJUe, dc
dmida do. dc\:ipeia lolu.\ [hat\a, dú mn resu\\auo 
21 1444:655$604, que compurnda com u receita 
orçada em 15,145:487$234, deixa ver um 

· deficit de 6 mil e tantos contos, calculando-os 
outros membros das commissões em mais mil 
contos, ou perto disso. 

Eu devo observar á camara que ainda que 
concordei em algumas reducções, · com tudo não 
desejo que ellas se deduzão do ~redito pedido. 

Devemos lembrar-nos de que o deficit não é 
rea]rnente este que apresentei. Se con1pararn1os 
a receita cITectiva de um anno proximo, isto é, 
de 37 a 38, com a orçada neste anno, veremos 
aue o deficit orovavelmenle deve ser muito 
;1aior. Quc~ndo • aqui tratei da receita, eu nno 
tit,ha este documento que hoje possuo; delle 
se vê que no :rnno financeiro de 1837-1838 a 
receita-do irn perio foi apenas de 12,57 4:643$872, 

· havendo nrna differença enorme para com a 
receita orçada, devendo esta differença ser 
muito lllnior para com o orçamento deste anno, 
em que se calcula com a receita de 1-5 mil e 
tantos contos. Portanto entendo que eslas 
mesmas reducções nM se devem fazer. Como 
esperartão repentino augmento de renda? Temos 
por ventura melhorado de circumstancias ? De
claro que, apoiando a cifra do deficit de 9 mil 
contos, ainda o não ju1io exacto , póde see que 
a renda arracadada, comparada com a despeza, 
venha apresentar um deficít muito maior, pois 
que no anno de 1837-1838, tão prnximo, a 
receita pouco excedeu de 12 mil contos. 

Direi alguma cousa sobre os meios de pre
encher o deficit. 

Quando eu quiz apresentar estes meios, 
lembrei-rne de todos os meios que se tem 
ordinariamente usado. Por impostos novos 
entendi que não se podia preencher ta.o alta 
cifra. Letnbl'ei-me lambem de expedientes de 
que muitas na~~ões se têm servido, por· exemplo, 
emissão de papel-moeda ; mas recuei diante 
desta idéa, que tem tão máas precedentes, e 
póde trazer alguns máos effeitos no momento. 

Eu assento Qll3 este expediente em tão 
grande escala, como mostra a cifra do deficit, 
preencheria apparenternente o deficit abrindo·O 
por outro lado ; porquanto, ternos de remetter 
dinheiro para Londres, temos de comprar ma
teriaes para a tropa e marinha ; e devendo a 
emissão de tão graude somnrn de papel-moeda 
prodm.fr neccs~.\l'\ü.mcnt~ o e{fo\\,o de ahai-sar o 
enlllliio, isto vi1·ia a a11gmentar muito a cifra 
desta despeza, e por conscquencia a. augmentar 
o deficit na mc,;ma proporçào. Lembrei-me 
finalmenle, de um cmprestimo fórn ou dent1·0 
do paiz, mas cst<: meio denll'o do paiz seria 
minoso e dl'Jicilli1110 ; l'ól'a do paiz, muito de
mot·ado, se no.o l'osse auxiliado por algum 
expediculc,· e por isso pt•opuz sua antecipaçãO 

• c111 purlo pol' meio de bilhetes do Lhesouro, 
pt·etcmlcndo lambem pai· este 111eio antecipar 
alguns impostos l)L\l'a que o empreslimo n!l.o 
l'ossc muito avultado. Eu nào quero que se 
emittâo bilhetes do thesouro como até agor-a se 
tem feito, mas lembrava-roe de emittir bilhetes 
novos que existem na caixa da amortisação. 
Dit·-se-ha que sa.o notas ; mas eu respondo que 
já perdêrâo este caracter, e hoje são verdadei
ramente bilhetes do thésouro. A estes bilhetes 
daria eu um pl'emio, com~ se faz ás apolices da 
divida . publica, e para lhes dar mais curso, 
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entendi que devião ser recebidas nas repartições 
publicas em pagamento de direitos. Deste modo 
me pareceu que se poàia evitar o inconveniente 
da emissão do papel-moeda, a demora do em
prestimo ex;erno, e. g1:avame de um inf.erno, 
que não serião poss1veis agora co111 vantagetn, 
á vista da grande baixa que têm no mer
cado nossas apolices, e difficuldades da praça. 
Lembrei-me de outro expediente, que foi lançar 
m:lo dos impostos applicados ao papel, o que 
me parecia que podia. fazer-se sem damno do 
servico oublico : e como o oroducto destes_ 
impo;tos· era ins;fficíente para 'as urgencias do 
momento, lembrei-me lambem, como já disse, . 
de fazer uma emissão de bilhetes do thesouro, 
dando por garantia, por exemplo, o producto 
do imposto dos vinhos, que, posto não possa 
chegar a 2,500 contos dentro do anno, os rea
lisará ou pagará em alguns :mnos. Amanha 
continuarei a dar mais explicações se acaso 
fôr contestado. 

A discussão fica adiada pela hora, e reli
rando-se o Sr. ministro com as formalidades do 
estylo, o Sr. presidente dá para orde~n do dia 
25 a mesma de hoje, e levanta a sessão. 

Sessão e11.n. ~:; de §eten1br·o 

PRESIDENC!A DO SR, ARAUJO VIANNA 

-Su:m,IARIO. - Expediente. -Requerimentos, etc. 
-Ordem do día.-Discussão elo credito. 

Depois das 10 horas da rnanhã faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal de 
Srs. dcplltados, abre-se a sessfto, lê-se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Fallão com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Martins, Luiz Carlos, Cintrn, 
José Gonçalves Mu!'lins, Bustamente, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca, D. ,José e Antonio 
Carlos; e sem ella os S1·s. Aleuc,w, Sucupira, 
Francisco do Rego, Urbano e Tosta. 

• EXPEDI r-:NTE 

O SB. l" S1,1:m~'l'ARJO dà conta 1Jn expediente 
lendo nm olfü:io do ministi·o da fnzemla, en
viando V{\l'ios pap!..·i~, l'ClJUisitados cm G de 
Agosto ultimo.-A' commissao do orça1mmto 
da fazenda. 

Lê-se uma rep1·esentaçno feita em nome da 
sociedade impel'ial de mineraç110, chamada 
Gongo Socco.-A' commissão de orçamento e 
3" da fazenda. 

Dá-se conta de urna petição de Anacleto José 
Pereirn da Silva.-A' 3ª commissão de fazenda. 

Lêm-se os seguintes pareceres: 
Da commissão de instrucção publica sobre o 

requerimento de Pedro da Cunha Vasconcellos: 
"A commissão de jnstrucção publica leu. 

. o requerimento de Pedro da Cunha Vascon-

cellos, ein que allega que pretendendo ma
tricular-se no lº armo do curso jurídico de 
C1 n __ , _ _ -r n .t A _ 1 ~ • 

.::,. rauw em lõ<!V, nao o poaera consegmr, por 
lhe faltarem os conhecimentos nece::sarios para 
fazer exame de historia, geogr!lphia e inglez, os 
qúaes não poderá certan1ente adquirir em tão 
cmto espaço de tempo, qual o que decorre até 
á matrícula do anno qne vem, pelo que pede a 
esta augusta can1ara lhe conceda dispensa dos 
dilos exames até o firn do seu 2º anno, obri- · 
gando-se o SUJ)plicante a nno fazer acto das res
pectivas rnaterias sem auresentar certidão da an-.. 1 - ~ - - - - - -- - - - • -- 1-

p ro vação. A cornmisão altendendo a que as 
razões pelo supplicante apresentadas, não são 
sufücíentes para se fazer uma ferida na lei, e a 
que estes preparatorios são exigidos, não só em 
vista do interesse publico, como tambem do in
teresse particular dos alumnos, que sem elles 
mal poderáü aproveitar nas aulns maiore::;, é 
por isso de parecer que se indefira á pref.enç:io 
do supplicante. 

« Paço da canrnra dos deputados, em 22 de 
Setembro de 1839.-L. J. Ribciro.-Bandeira 
ele llfello.-Bispo de Ouycibá.)) 

Adiado por se pedfr a palavra. 
Da comrnissão de marinha e guerra sobt'c a 

petição de D. Maria ,José de Mello Palhares : 
'< D. l\foría José de .M:ello Palhares, filha do fal

lecido brigadeiro Jacintho de Mello Palhares, 
representa a esta augusta camara que a preJ 
texto de se haver casado, mandou-se·lhe por 
portaria de 14 de Maio de 1835 suspender o 
pagamento do meio soldo, que na fúrma da 
lei de 6 ele Novembro de 1827 percebia pelo 
fallecirncnto de seu pai, mandando-se-lhe ulti
mamente continuar a pngnr por portaria de 10 
de Junho deste anno sem todavia resliluir-sc· 
lhe o qt..e deixou ue pct'cCJhcr, durante o tc111po 
da suspensD.o, pt'occdimcnto este, qlle a sup
plicaute ({Llalifica elo injusto, e cnnlrnrio ao voto 
da c:am.i1'1\, q11e nus leis do orç11111enlo desue 
1835 teru co1wig1rndo qu.111li:i p:11·u seu embolso. 

1c A co1n111bsl\o du 111ari11lta e guern,, ú 
l{Ueu:i l'ul'!lO ptes<!tlles ns p11p1!Í:; tla s11pplicaulc, 
depois de os l1avei· hem cxarninudo nn.o pude 
deixu1· de deeln1·a1·, íJllt.J tendo o go~crno reco· 
nheciuo o 11ii-t•ilo du i:111pplicnnte, q11n1ulo lhe 
malldou pag,w poi· po1·lul'in do 10 de Junho 
deste nn1101 na.o podia <lcixur de reconhecer a 
divida 1anl.cz·iot·, e qLw pm· couscquencia deve 
n supplicanle rcc01·rc1• no governo á quem com-
pele dcl'cifr-lhc. ' 

cc Paço da camat·a dos deputados, 21 de Se
tembro de 1839.-0arvalho de Mendonça.
Rodr·igue1J Ton·es.-Lima e Silva.,, 

E' appl'Ovado. 
· Da 3" commissão de fazenda sobre a petição 
de Manoel Francisco de Souza : 

<< Manuel Francisco de Souza, a11ega que 
sendo empregado na alfandega desta côrte1 foi. 
lhe concedido, além do pec1ueno ordcfüado que 
vencia, mais 320 réis diarios ; graça esta que 
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comprehendeu igualmente a mais dous empre
gados: que a estes dous empregados foi sempre 
tal accrescimo satisfeito, menos a elle suppli
cante que debalde tem requerido, e allegado seu 
direito perante o governo : em consequencía do 
que recorre a esta camara. A 30. commissa.o de 
fazenda para poder dar o seu parecer, requer 
que se peção informações ao governo, decla
rando qual a razão, porque pagando-se aos dous 
mencionados empregados, se não pagou ao sup-
plicante. . 

« P<1•";C\ da camara dos deputados, 24 de Se
tembro de 1839.-J, J. Paclieeo.-M. Amaral.,> 

E' approvado. 
Lêm-se mais os autographos dos projectos de 

lei, que fixão as forças de mar e terra, para 
serem enviados á sancção imperial na fórma da 
constituição. 

Lê-se o seguinte requerimento do Sr. Moura 
Magalhães: 

cc Requeiro se exija do governo, pela 
repartição dos negocios da justiça: 1°, copia 
dos termos, que por ordem da policia forão 
assignados por estrangeiros no presente mez de 
Setembro para sahirem desta capital : 2º, 
declaração, se algum estrangeiro honve que 
depois de assignar termo, deixou de cumprir o 
preceito comminatorio da autoridade policial, e 
o seu nome, 

<e Paço da camara dos deputados, 25 de 
Setembro de 1839. - Moura Magalhães. » 

E' approvado. 

Das commissões do orçamento de fazenda, e 
30. de -fazenda : 

<< Tendo as commissões reunidas do orça• 
mento da fazenda, e 311 da fazenda requerido 
que com m-gencia se exigisse do ministerio 
da fazenda os autos, em que contendeu 
com a fazenda nacional a companhia do 
Gongo Solico sobre o deposito de 100 contos 
em prata, e nno lendo sido ainda salislciln cstu 
cxigenc!in, requerem as commissOcs rcuniclns 
no,•nmentr. que se exija do governo o docurrnmto 
pcidido, solicihmdo.-o pcl11 i·epnl'liçl\o dos negocios 
do impcrio, por onde talvez lcmhn col'l'illo 
aqnclle pluito, solicitando-se oull'Osim com 
Ul'gencin quaesquer pupcis, que cxistno n seme
llrnnte respeito; inclusivnmeule o ultimo p:ll'cccr 
tlado pelo conselheiro procurador da corôa ; e 
oufrosim requei·em que venhllo todos os papeis, 
e documentos tendentes ás reclamações da Bahia 
de Ignacio Rigaud, e Antonio Joaquim Rodrigues 
da Costa, afim de poderem as commissões 
dar o seu parecer ácerca destas verbas de credito 
pedido, sobre as quaes as com missões entenderão 
que devião offerecer em separado o seu parecer. 

cc Paço da camara dos deputados, 25 de 
Setembro de 1839. - M. Amarat - O. Oar
nei-ro de Campos. - J. li'. Vianna. - J. J. 
Pacheco. » 

Approvado, vencendo-se que se expedisse o 

officio hoje mesmo, independente da approvação 
da actu de 25 de Set~mbro de 1839. 

O Sr. Calmon levanta-se para ::-equerer ao 
Sr. presidente se digne recommendar ás iUustres 
cornmissões competentes hajao de dar quanto 
antes algum parecer sobre as duas represen
tações de muitos cidadãos da Bahia, ácerca das 
medidas que elles julgao necessarias para a 
mantença da ordem publica e dos interesses 
da lavoura. Julga que os dignos signalarios 
das representações da provincia da Bahia têm 
direito a obter desta camara algum deferi
mento ; convencid,J deste direito, roga a S. Ex. 

· que tome na devida consideraça.o este requeri
mento. 

O Sa. PRESIDENTE convida os illustres mem
bros das commissões na fórma exigida pelo 
illustre deputado. 

O Sr. Oliveira. (pela ordem) declarn que 
hontem se apresentou na casa um parecer da 
commíssã.o de constituição que annullava as 
eleições dos deputado:s provinciaes da pro
víncia da Parahyba. N ola que a assem biéa pro
vincial deve reunir-se em Abril do· anno que 
vem, e pondera que os inconvenientes que 
podem resullar de ser suspeita e duvidosa a 
legalidade ou illegalidaàe cJas . eleições dos 
membros dessa assem biéa. E' certo· que o pro
jecto que annulla essas eleições é apenas a 
opinillo de um nobre membl'O da commissao, 
mas isso mesmo póde servir para suscitai· du
vidas sobre a legalidade da assembléa, e po1· 
isso pedia 1l S. Ex. o Sr. presidente que hou
vesse de aclivm· a impresso.o de:;se p1u·ecer, 
afim de o dm· para ordem do dia. Nao considera 
esta queslno como qucsl.Ao de pal'lidos ; e posto 
que o pL·ojcclo 11110 tenha esse c1u·acter1 o que 
elle depulndo de.seja é que haja uma decisão 
i:,olii·e este negocio, 

O Sr, Rocha Galvão, pedindo a pulavrn para · 
f'nzc1• urna l"l!ch,11111çno, dii que como o Jonuil 
do Om1mw1·<Jfo 1·ccchu uma dolnçno ela cnma1·n, 
pa1·ccc,llw justo que n mesa exc1·ça sobi·c ellc 
ulguma i11l111enciu, n!lm de C'fllC t\ 1·ula\:no tlus 
discussõl!s sc_jn umn <!opia fiel do quo se pnssa 
na cnsn, pl'incipalmente nos debutes entre dous 
deputados. 

Concedo, continua o orador, que a lima da 
cori·er:çi'l.o f'uça ch:supparece1· algtnnas imper
feições de estylo, mas não deve adiantar-se a 
substituir cxpl'essões e altt:mr idéas, de modo 
que .a resposta dada por um orador a outro 
venha a parecer prepostera ou inapplicavel. Sr. 
presidente, o brio e pundonor de um repre
sentante da nação constituem uma espeeie de 
patrirnonio que elle, por dever seu e honra 
dos seus commiltentes, está obrigado a con
servar illeso (apo-ic,dos), cumprindo-lhe al'redar 
de si a meno1· suspeita que lhe possa trazer 
algum desdoiro. Tenho, portanto, o direito, e 
julgo-me na necessidade de declarar, já que. 
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estou com a palavra, que assim como desejo 
que os meus discursos publicados no Jornal re
produza.o fie!n1ente as minhas idéas aqui emit
tidas, lambem estou prompto a sustentar fóra 
desta casa qualquer proposição minha aqui 
enunciada. A quem quer que se julgar offen
dido darei ampla satisfaç:10, comtanto que 
m'a peça, nM por um modo improprio e 
indigno de um homem de bem, e até vil, 
mas- de urna maneira consentanea com o 
caracter db um representante da naçllo. Res
ponderei a um cavalheiro como cavalheiro. 

O SR. PRESIDENTE :- Alguns senhores têm 
pedido a palavrn, mas esta discusstlo não póde 
continuar. O Sr. deputado reclama que o 
Jornal não transcreve,-1 bem um discursÕ ; eu 
advertirei o redactol'. 

O Sr. Alvares Machado (pela orclem) :- Eu 
ai":isento que se o illuslre membro que acaba 
de sentar-se acha que o Jornal não é exacto, 
devia reclamar para que se corrigisse essa in
exactidllo, não á casa, mas ao redactor do 
Jornal, que serripre tem sido prompto e franco 
em corrigir todas as inexactídões. Mas não foi 
para isto que pedi a palavra : muitas vezes aqui 
na casa acontece escapar algumas palavras 
menos pensadas ; mas é dever nosso deixar 
essas expressões no escuro, não recordal-as com 
rancor : para que veio o nobre deputado lembrar 
cousas já passadas, e que não farão muito agra
da veis '? O nobre deputado excedeu-se a ponto 
de um Sr. deputado charnal-o á ordem, e eu 
peço ao nobre deputado que se esqueça do que 
se passou: é :nuito doloroso ouvir dizer que o 
modo por que se comportou o meu cc,lkga nno 
foi bom (parece-me que foi o que disse o nobre 
deputado), não foi bom, foi vil ; o meu illnstre 
collega não se acha na casa, e dií'.~r-se isto na 
sua ausencia... Eu ouvi que o illustre depu
tado dissera que o meu nobre collega faltava á 
verdade e á boa fé ; o meu noht·e collega re
sentio-se disto, e disse que o illuslrc deputado 
nn.o lhe poderia dizer isto fóm da cnsa : eis-aqui 
o que se passou. Agorn ahi vêm desafios ... 
Parece-me isto mais proprio do heróe da Mancl1a 
tio que de rnpl'esentantes da nuçno. 

O SR. Romu GALVÃO:- Peço a palavra purn 
explicar. 

Mu1TAs VozEs :- Ordem do dia, ordem do 
dia. 

O SR. PRESIDENTE :-Não ha nada em dis
cussão. 

O SR. RocHA GALVÃO :- Hoje é que appa
receu o jornal ; eu, pois, nao tinha o dom de 
adivinhar, para reclamar antes. 

MUITAS VozEs :- Ordem do dia. 
O SR. RrnEmo DE ANDRADA : - Eu tinha 

pedido a palavra ..• 
O SR. ALVARES MACHADO:- Paz, ordem 1 

1:0,MO III 

O SR. P.RESIDE:NTE :- Não ha nada em dis
cussão; se os illllslres deputados querem mandar 
algnm requerirnento á mesa, bern ; n1as do con .. 
trario esta questrio ficará interminavel; eu já 
fui arguido de adrnittir discussão sobre objectos 
não escri ptos. 

O Sr. Ribeiro d.e Andrada (pela ordem) :
Não sei a que veio aqui o caso acontecido antes 
de honte1n. O nobre deputado havia dito que se 
estivesse fóra da casa, diria a meu nobre irmão 
que havia faltado á verdade; e o que lhe res
pondeu meu nobre irmão? - Que se tivesse a 
ousadia de o fazer, elle lhe daria a resposta 
que merecia.- O que fez o nobre deputado ? 
Na.o sei o que é mais vil, se isso, se o aue fez 
o nobre deputado, não li1 'o vind~ repeti~ fóra, 
e vindo agora repetil-o aqui. 

O SR. RocHA GALVÃO:- Peço a palavra. 
MuITAS VozEs :- Ordem do dia. 
O SR. NAVARRO:- Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE :- Tudo isto é fóra da 
ordem. 

O SR. NAVARRO: -Nao sei se me póde ne
gar a palavra, pedindo-a eu pela ordem. 

O Sn. PRESIDENTE: - Veremos se o nobl'e 
deputado falla pela ordem. Tem a palavra. 

O Sr. Navarro: - O nobre deputado quei
xou-se da inexactida.o do jornal, e elle tem di
reito de exigir que o emprezario da publicação 
tios nossos trabalhos cumpra com as condições 
do seu contracto. Se nós damos aq1lÍ um espe
claculo triste, saiba o pai1. deste espcdaculo; 
porque elle tem clii-eito de nos pôr daqui parn 
fora, quando nno curnprinnos com o nos8o man
dato, quando não curnµl'irmos com digníúade 
aquillo de q11e estamos incumbiJo:i: 11110 q1wi
rumos occnllar uqnillo qnc as galerias vt•rn, 
nquillo que todo o llllltHlo sabe. Eu julgo que ó 
pl'Cciso haver uma delihe1·açno dn mesa, q11c 
elh conlie~ia se com fidelidadu sno pulilieados 
os delmlcs tia casa. V. E:x. di:,;;;;c q1w l'ulli1t·ia 
com o dit·eelu1· dt\ e111pt·e1.il: 1ino ~ei su a blo 
sú1ncnlc se limita o dil'eito q11e lctllos ; nno sei 
se está salisfoita a carnarn, se está satisl'<Jito o 
eipil'ilo do conlrnclo coin V. ~~x. dizer : - cu 
fallami ;-V. Ex. nno lem uma omnipolcncia ... 
. O Sa. PHESIDEN'l'E : - O Sr. deputado eslú 
fóra da ordem. · 

O Sa. NAVARRO :-Nno estou fóra da ordem ... 
O Sa. PRESIDENTE: - Assim não se termina 

a discussão. 

O Sa. NAVARRO: -Eu quero que a camara, 
resolva se, quando o Jornal do Gom.mercio não. 
transcreve exactamente os discursos proferidos 
na casa, deve haver um meio para fazer com 
que elle curnpi-a as condições do contracto; é, 
isto o que eu desejo. Cumpre-me tambem 
observar. que eu tomei parte nessa discussão de, 

39 
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ordem, porque o discurso do nobre deputado 
nela provincia do Rio de Janeiro e presidente 
delJa, sobre acamara municipal, sahio inteira
mente infiel, differente daque11e que se enun
ciára na casa; sahio inteiramente outro, não 
vindo com circumstancias essenciaes que aqui 
apparecêr110. Foi por este motivo que tomei 
parte na discussa.o, para fazer esta declaração ; 
tanto assim, que perguntando eu ao director 
da folha a razão dessas differenças, disse-me 
elle :- Nno, este discurso foi outro, E' .. por 
isso, é porque quero requerer que se insirão os 
discursos exactamente como fora.o proferidos, 
que pedi a palavra. 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
fazenda. S. Ex. é introduzido com as formali
dades do eslylo. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussllo da proposta do governo 
pedindo urn credito de 9,000 contos, com as 
emendas apoiadas na sessão anterior. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
e( Supp:rimão-se os 300:000$000 para o enga

jamento de soldados estrangeiros. - Rezende. >> 

u Na tabella C-ministerio do imperio - res: 
tabeleça-se a somma de 60 contos para o sup
primento exlraordinario já decretado para a 
provincia de Santa Catharina. 

« Ministerio da guerra. - Para o augmento 
em-razao de 16 mil praças que forno decretadas 
este anno, em lugar de 1)531:504$218, que dá 
a comrnissã.o, faça-se a conta pelo que ::e con
cedeu nesta sessão para o mesmo numero de 
praças, vindo a ser o excesso da despeza a 
votar 1,320:520$150. 

« Pela mesma razão acima, calcule-se a des
peza para as 4 companhias de artifices como o 
foi neste anno, e em lugar do excesso que pro· 
põe a commissno, de 30:263$400, dê-fe unica
c:únente 1:942$400. 

« Na tabella B - ministerio da guerra - des .. 
conte-se por inteiro a somma de 326 contos 
para pagamento da dívida passiva militar, por
que et:ta somma, tendo sido decretada para ter 
vigor no anno financeiro que findou, foi indevi
damente contemplada quando se computou o 
deficit, tomando a differença entre os alga
rismos da lei. - Coellio. " 
· O Sr. Ma.ria do Amaral (pela ordem) : :
Peço a V. Ex. haja de estabelecer uma ordem 
na discus~o. porque se ella continuar como 
hontem; ·nao se póde entrar no verdadeiro co~ 
nhecimento do deficit : os senhores deputados 
hão de se ver atrapalhados. Nós temos duas 
questões distinctas a examinar : primeira, 
verificação do deficit ; segunda, meios de o 
preencher : só depois de conhecermos o deficit 
é que devemos tratar dos meios de o supprir. 
Mas os nobres oradores que hontem fallárão 
nada disserão sobre o deficit; e eu, para que 

haja ordem nesta materia, requeira a V. Ex. 
aue fürn as duas auestões: trate.se orimeiro do 
deficit, e depois d~s meios de o supprir. 

O SR. PRESIDENTE : - O que está em dis-
/"UH·•c,X.r.. Ó. n ,,...,.1,;r,,r,r, 10 Nl'llO. rl/2 n"'\o.;n,c_,, ..-.~1"1'.11 c-onra..n.,..;n 
'-'u;:.,.:i,av e;: v "LLJt)V .1., \f.Uc. u.c:1 u.,111;,1u..J! p~.1,.~ ,=,upp1J.1 

o deficit; as emendas da commíssllo tratno de 
determinar o deficit, fixar-lhe a quantia, e jun
!:i_mpntP inrfü•no m:: mPins 1fo n ;,upprir. Se a 
camara qi..izer separar as duas questões, eu o 
proporei. Mas eu entendo que na mesma 
occasião em que se trata do modo de suoorir o 
deficit póde-se tratar da primeira questâ~ : os 
illustres deputados podem fixar o deficit, e 
depois follat· dos meios de o supprir. 

O Sr. Marinho : - Não sei se é muito par
lamentar que o nobre deputado apresente a 
i;:p11c;: f'ollPO'!:ic;: o nro!J'r!l m m!l coh1•i:> NllP rl;,v,:,m """'""- .... -..;...,.. ........ "-.... ..... y• '-''O'""...................... ....,...,,_.,._ "f ...,.,...,, -- • ,U&...L4 

discorrer : eu devo dizer, pela minha parte, 
que encontrei difficuldade de conhecer o deficit 
pela falta de concordancia entre as illustres 
comrnissões e membros dellas, e pela falta de 
documentos. Depois que fallou.o · Sr. ministro 
da fazenda, eu tive alguns raios de luz mais a 
respeito do deücit, mas, ainda não sei o 
quantitativo delle ; o nobre deputado, que é 
membro da commissão, faça-nos o obsequio de 
nos instruir, de nos esclarecer .... 

O SR. MARIA DO AJ11ARAL: -· Está no parecer. 

O SR. MARINHO: ~ Perdôe-me o nobre de
putado, o parecer quasi nada diz, diz menos do 
que eu disse hontem. 

O SR. REZE:".'DE: - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE : ·- Nao sei como possa 

continuar esta questao; se acaso algum Sr. depu
tado quer que a discussao não continue como 
tem ido, póde mandar o seu requerimento, 
porque entào é sobre que se hasêe a discussao. 

O Sr. Rezende : - A base da discussno é 
a proposta do governo, a qual nao falia em 
deficit. ; os pat·eceres das commissões é que 
fixllo o quantitativo do deficit ; m~s a camara 
rejeitou cstti base sem saber se ha deficit, sem 
saber qllal é o seu quantitativo; assim pois, ns.o 
sei como se ha de dizet· - os meios de supprir 
o deficit sao taes e taes, - sem sabez· qual é 
esse deficit. Requeiro a V. Ex. que ponha em 
discussão o primeiro artigo do parecer das 
com missões. 

O SR. PRESIDE~TE: - Está em discussão, 
porque a proposta é para supprir o deficit, e as 
emendas dizem - o deficit de tanto : ·eis-aqui 
como estfl.o em discussão a proposta e emenda. 
Se o illustre deputado insiste na quastao de 
ordem, não tenho outro remedio senão propôl·a 
á camara ; mas estando em discussão a pro· 
posta com as emendas, acho-a desnecessaria, 
po1·q11e as emendas mostrno qual é o deficit, 
e ellas entrao em discussão conjunctamente 
com os meios. 
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SESSÃO EM 2õ DE SETEMBRO DE 1839 307. 
O SR. R.EzENDE desiste da questão de ordem. 
O Sr. Coelho: - Eu estava resolvido a não 

tomar parte na discussão, mesmo porque não 
me julgo habilitado para discutir. materias ~e 
finanças, em qúe não sou profissional; todavia 
vendo que em um dos pareceres se trata de uma 
reducção _na quantia votada para a minha 
provia.eia ; por outra parte vendo que ~sta re
ducção se basêa em um facto pouco av~r1gu~do, 
julguei de meu dever na.o guardar sdenc10, e 
pelo menos esclarecer a camara afim de que 
ella nisto admitta a devida exactidao. E já 
que este motivo me faz tomar parte na dis
cussão na.o deixarei de fazer algumas ligeiras , . . 
considerações sobre a materia ; e depois t~a-
tarei daquillo para que especialmente pedi a 
palavra. 

Duas são as questões, Sr. preside~te, que 
actualmente nos occupão : 18, examinar qual é 
o deficit provavel no fim do corrente an~o fi. 
nanceiro · 2ª encontrar os melhores meios de 
cobrir este deficit, uma vez conhecido. Ora, 
pelo que respeita á questão de meios, estou re
solvido a não votar por nenhum daquelles que 
forão indicados pelos differentes pareceres das 
commissões, mas sim pela idéa que poste
riormente appareceu na casa, de autorisar o go
verno para uma emissão de notas iguaes 
áquellas que constituem o nosso meio circu
lante. As razoes por que não approvo as me
didas apresentadas pelas illustres commissões 
são aquellas que já farão emittidas na casa. A 
medida de um emprestimo ha de sempre tra
zer-nos inconvenientes, quer elle seja contrahido 
entre nós quer fóra de nós : contrahido entre 
nós vai 'necessariamente tirar da circulação 
aqu'ellas notas cujo numero já se reconhece 
insufficiente para as nossas transacções com
merciaes. Além disto a experiencia nos mostra 
que nos casos de emissão de apoiices, contra
hido-se um ernprestimo entre nós, o go!erno 
fica ordinariamente sujeito a uma espec1e de 
monopolio, a uma potencia commercial que 
dieta a lei ao governo, e qué faz com que elle 
venda as suas apolices pelo preço que lhe fôr 
taxado, o que tem trazido graves preju!zos ás 
finanças do estado. Fóra de nós não pode· ser 
contrahido este emprestimo, porque, devendo o 
remedio ser promplo, nao haverá tempo pela. 
morosidade de se contrahir o emprestimo, além 
de que não haverião probabilidades d~ que o re
sultado nos fosse vantajoso. 

Ora outras medidas lambem se apresenta.o 
como ~eja.o extrahir-se fundos em deposito de 
alguns cofres. Nãc., posso approvar semelhante 
medida, porque. considero a distracção dos 
fundos do cofre dos orphãos como um empres
timo forçado, autorisado por uma lei, no qual.º 
emprestador é obrigado a emprestar ; e falta Já 
uma condição de todo o contracto, que ó - a 
vontade mutua e espontanea, tanto do cmprcs-

tador, como daquelle que pe_de emprestado. De
mais, não deve o corpo legislativo ser o pri
meiro a dar o exemplo de violar o sagrado dos 
depositos ; e se este precedente passar, receio 
acostumarmo-nos a violar depoaitos, que de
vemos considerar como objectos sagrados. 

Tambem nllo approvo outros expedientes, 
como a suspensão da qneima. do papel, emissão 
de bilhetes do thesouro, etc. Não me estenderei 
sobre isso, não só porque algumas razões já forão 
apresentadas a este respeito, mas porque outros 
melhor do que eu desen vol veráa ei:ita ma
teria. 

Agora passa1·ei á segunda questão, e é a que 
tem por objecto examinar o quantum do deficit. 
Entrarei nesta materia financeira, fazendo a se
guinte observação : -Pelos pareceres das com· 
missões vejo que o deficit é varia vel : alguns 
Srs. deputados admirárão-se de que operações 
subordinadas á exactidão arithmetica apresentem 

· resultados variaveis e desencontrados. Primeiro 
que tudo tenho de observar, até por honra da 
sciencia das cifras, da qual sou obrigad9 a saber 
alguma cousa, que os illustres deputados que 
tanto se admirárão com esta variedade, con· 
fundem a parte moral ~as contas com a parte 
arithmetica, e não considerão que esta va
riedade é o resultado a que esta.o sujeitas as 
questões de opinião, e que no caso que nos oc
cupa é o resultado de suppress0es e de reducções 
nas despezas que fizera.o as com missões, segundo 
as diversas OfJiniões de seus membros. · Eu 
mesmo na.o combino com nenhum dos resul
tados das differentes commissões ; e, se
gundo a minha opinião, o deficit deve ainda 
variar. 

O deficit compõe-se de duas partes: 1 º, aquelle 
que se julga verificado uo fim do anno financeiro 
que acabou em Junho ; 2º, o deficit proprio do 
anno financeiro que corre. Quanto ao deficit já 
vel'ificado no fim de Junho, nenhuma alteração 
se póde fazer ; mas quanto ao deficit do anno 
financeiro corrente, algumas reducções e modi
ficações póde soffrer. Eu tenho de reclamar a 
attença.o do nobre ministro da fazenda, e 
bem .assim do illustre relator da commissão 
de orçamento, porque vou fazer algumas obser
vações com as quaes pretendo provar _que o 
deficit nAo foi exactamente calculado, isto é, 
o deficit proprio do anno financeiro actual. 

Pelo que respeita á proposta _apresentada 
pelo nobre ministro, ella tomou como uma 
das bases do deficit o .calculo anteriormente 
feito pela illustre comrnissa.o de orçamento ; 
portanto, uma vez que eu mostre que o cal
culo feito pela commissão póde soffrer alguma 
reducçlo, ou antes correcça.o, o nobre ministro 
deve ficar convencido que pedio um credito 
para um deficit que não está bem verificado. 

Um dos artigos que faz avultar o deficit no 
unno corrente é o excesso de despeza que trouxe 
comsigo o augmento das forças de terra que 
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308 SESSÃO EM ~5 DE SETEMBRO DE 1839 

forão decretadas, pojs que na lei do anno finan- · 
ceiro que corre apenas se decretou dinheirO para 
10,00Ô praças de pret de linha, e entretanto o 
governo foi obrigado a e1evar a força a 13,000 ; 
e na lei que passou este anno foi autorisado 
ainda a eleval-a a 16,000 praças. Orn, no modo 
de calcular o qua:.1titativo necessario para este 
accres<'i nrn de força, alguma differenç!.l para mais 
julgo que ha á vista daquiiio que já se venceu 
nesta casa, quando se tratou das forças para o 
anno financeiro que ha de correr de 1840-
1841, e qLte nos deve servir de base. A camara 
está ainda bem presente da discussão que teve 
lugar quando se fixou a despeza pal'a a força 
ilP f,:;,rr!l • ilPr·rPhir,,n-~P, <-nn10 fndnc:: nn.c:: c::\'.1-

bemos, 16,000 praças para o anno que ha 
de con-er de 1840-1841, e deu-se para esse 
fim ao o:overno a somma de 2.789:136$700. 
calculada a etape de 200 réis, e' a forragem ~ 
400 réis, ora, para o anno financeiro que corre 
a forragem foi calculada a 480 réis, o que 
produz uma differença de 128 contos em 13,000 
praças; aqui já temos nós um artigo de consi
deravel reducção : ora, se nós julgamos suffi~ 
ciente a somma de 400 réis para forragem 
para o anno financeiro~futuro, agora que es
tamos etn graves apuros havemos de tomar por 
base 480 réis para forragem ? A discussão que 
teve lugar quando se discutia esta materia me 
dispensa de reproduzir as razões que então se 
apresentarão. 

Pelo calculo da commissa.o pede e1la -para 
a diITerença que vai de dez a desesseís 
mil praças a quantia de 1,531:504$218; 
entretanto, feita a conta pelo modo por que se 
fez qnand.:i nesta sessl.\o se decretou a somma 
de 2,789:136$700 para o mesmo numero de 
16,000 praças, e deduzindo-se depois a quantia 
de 1,449:853$, que já se acha decretada na 
actual lei de orçamento, a differença a supprit· é 
de 1,320:520$150, havendo assim uma redoeção 
sobre o calculo da commissllo de 210:984$068, 
que se póde muito razoavelmente· diminuir do 
de fiei t calculado pela ili ustre commissão. 
Curnpr·e fazer uma declaração, e é que no ·calculo 
que fiz muito ás pressas nao tive h:mpo de 
metter em conta o accrescimo de um dia que 
necessariamente deve apparecer, em razão de 
que o anno financeiro que ha de acabar em 
Junho de 1840 tem de ser anno bissexto; é a 
unica differença que ha entre o meu calculo e o 
da illustre commissao ; mas se hoje se não votar, 
eu terei de passar a limpo este calculo, e metterei 
em conta· esse dia. do anno bissexto. 

A illustre commissãO no preambulo do seu 
projecto, ou no seu relatorio, diz que não 
convé~ fazer alteração alguma nas repartições 
da marmha e guerra, porque nessas repartições 
se deve contar com a despeza da 8ª parte do 
soldo como gratificação em campanha, que não 
J'oi calculada no orçamento. No.o sei por que 
mzno o govemo nllo nos pcdio estn somma, que 

nem a incluio no orçamento ; mas advirto que 
a illuslre commissão para ser plenamente 
generosa devia dar tudo aquillo que o governo 
deixou de pedir, ou então não lhe deveria dar 
nada; cumprisse o governo com o seu dever, 
mettesse em conta essa 3ª _ parte do soldo, 
informasse-nos do seu quantitativo, e enLão 
tomariamcs o sen pedido em consideração. · .. · 

No meu entender o que o governo àe,,ia 
pedir para essa despeza talvez ande por 600 
contos ; entretanfó aquíllo que o governo em 
outro artigo orçou de mais anda por 210 contos: 
ora, a illustre commissão concede esses 210 
contos, porque o governo deixou de pedir 600 : 
é uma compensação qne não compensa, e que 
aliás não approvo. O illustre deputado membro 
da commissão que assim se resolveu a conceder 
este evidente excesSiio de desoeza ao governo. 
como uma cornpensaç9.o pa~a faze; face ã 
despeza da 3" parte do ;;oldo com gralificaç~o, 
na.o se lembrou que tambem decretando-se 
2,000 praças pard a força fóra de linha, na 
somma dada para esta despeza necessariamente 
deve haver sobra, porque estas forças não esU1o 
reguladas, nllo se tem recrutado o pessoal preciso 
para as completar, e entretanto votamos fundos 
para o estado completo .... 

O SR. V1ANNA :- E' como se deve votar. 
O SR. COELHO:- Bem : mas o nobre de

putado que lançou m:ão da theoria das com
pensações tambem podia, para ser coherente, 
lançar mão desta, deduzindo o que está votado 
de mais para o estado completo das forças fóra 
de linha, porque sendo evidente que estas for. 
ças não se completão, necessariamente deve 
haver um saldo, que póde com.pensar aqui1lo 
que deixar de se dar para a 3" parte do soldo. 

Terei ainda de pedir licença á illustre com
missão, e tambem ao nobre ministro que adop· 
tou os calculos della, para dizer que me parece . 
que a illustre commissa.o contemplou de mais 
no deficit a quantia de 28:321$ para des
peza com as 4 companhias de artifices, segundo 
a nova organisaça.o. A illnstre com missno disse 
que pela nova organisaçno as 4 companhias 
devem despender 102:659$200 ; ora, a lei do 
orçamento vigente dando apenas 72:395$800, 
necessariamente deve haver uma falta de 
80:200$ e tantos réis. Se isto fosse assim, 
tinha razão a commissão de pedir este exce
dente que falta ; mas creio que os nobres mem
bros da commissM tivera.o um equivoco, o 
qual consiste em calcular as despezas dos sol· 
dados artifices englobadamente com as des- · 
pezas dos aprendizes meriores. 

O SR. V1ANNA :- Não. • . 
O SR. CoELHO :- Foi ao menos o que pude 

conjecturar como causa do engano, porque o 
orçamento é muito forte para despezas destas 
companhias. Pela tabella do governo apresen
tada nesta casa, a despeza total com quatro 
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SESSÃO EM: 25. ÚE SETEMBRO DE 1839 309 .. · 
companhias de artífices e com 600 aprendizes 
menores é de 114 · contçis e tantos réis, se
gundo o que vinha orçadoêp-:ua o anno de 1840 
-1841 : desta somma p·edida pelo governo, 
deduzindo-se 48:300$, que é· a despeza com 

. 600 menores (porque nãa se trata aqui senão 
das quatro companhias de artífices)~ em ultimo 
resultado as quatro companhias de artífices vêm 
a despender 70 contos e tantos réis. Ora, pela 
discussão que teve lugar na casa este anno, 
tendo-se tambem reduzido as ·etapes e forragem 
a 200 e 400 réis, decrelamõs para as quatro 
companhias de artifices, segundo a nova or
ganisaçn.o, a quantia de 69:738$200 ; logo, como 
havemos de decretar a som ma de .102 contos 
de réis, segundo pretende o nobre deputado, 
quasi o duplo daquillo que está exactamente 
calculado para quatro companhias? Na.o posso 
saber como o nobre deputado alcançou este re· 
sultado de 102 contos: tenho presente a vo
tação da casa, quando este anno tratou de votar 
fundos para o ministerio da guerra ; tenho 
lambem presentes as tabellas de orçamento, 
e é á vista dellas que fiz o meu calculo. 
Portanto",'- na.o posso deixar de admirar-me do 
calculo da illustre commissaã, e mandarei 
uma emenda reduzindo a despeza nesta parte, 
isto é, reduzindo aquillo que está já votado 
pela casa. 

Ainda tenho de fazer :outra observaçli.o que 
talvez reduza o deficit de uma quantia não 
menor de 100 contos de réis. Na lei do or
çamento feita o anno passado, e que rege este 
aunó, decretou-se a somma de 326 contos para 
pagamento da divida passiva posterior ·ao anno 
de 1826; mas eu, consultando antes em que 
estes fundos forão consignados ao governo, en
contrei a seguiti'te nota :-« Esta disposição terá 
lugar no corrente anno fiuanceiro. ,> - Isto é, 
no anno que entno regia e que acabou ; assim 
a divida passiva posterior ao anno de 1826 
deve estar jã paga no fim de Junho do anno 
corrente .•. 

O Sn. V1ANNA :- Mas era paga. 
O Sn, CoEL\io :- Parn mim deve estar paga, 

pa1·q11c, sendo riquella 11isposiçn.o unicamente 
pul'U lei· vigor no nn110 ílnunceiro que acabou 
cm Junho, lnl r11h1-h:a do d0Hpc1m deve dcsnppa
rccer· da. lei do nnno linunuciro que 1·egc. EslC\ 
ohservaçao é rnais hnpol'lm1lo do <1110 pai·cco, 
porque a illustre commissrto, pnr1t aclrnr um 
dos elementos do seu deficit, tomou u dillb1·cn\1u 
dos algarismos da Jei; ora, um dos numeras 
da differença é o de 326 contos que nno devem 
figurar na somma total da despeza do anuo 
financeiro que corre, porque na fó1·ma da lei 
foi s_ó destinada para o anno financeiro que 
corria. 

O SR. V1ANNA :- Está enganado. 
O Sa. CoELHo :-Bem ; o nobre deputado me 

esclarecerá. 

Segundo pois o raciocinio que faço, o deficit 
diminue tanto quanto é a sornma de 326 contos 
que foi contemplada nos algarismos que ser
virão para dar a differença que constitue um 
dos elemcnlos do deficit da commissão. Assim 
proponho a reducção, não dos 326 contos, 
porque a ccmmissão já reduz 226, mas 
dos 100 contos restantes que devem lambem 
ser reduzidos ; deste modo, segundo o que 
tenho e~pendido, admittidas todai:; as reducções 
que apontei, o dejimt diminuirá a quantia de 
339 :305$068 .. 

· Fallarei agora da reducção que ;propõe a il
lustre commissllo na rubrica da despeza com a 
minha provincia, sendo este o fim especial por 
que me animei a tomar parte na discussao. 
Longe de apr_esentar proposições que tendessem 
a augmentar o deficit, eu voltei-me o mais que 
foi passivei para a outra parte, isto é, procurei 
meios razoaveis de reduzil-o, e, segundo o que 
já ponderei, o deficit vem a diminuir mais 
~00 contos : sendo assim, que muito é que eu 
proponha a consignação de 30 contos de réis 
que os nobres deputados querem tirar para sup
primento da pl'Ovincia de Santa Catharina ? 

Sr. presidente, a razão em que se funda a 
illustre commissão para fazer esta reducçllo no 
supprimento de Santa Calharina consiste em 
que, attendendo aos apuros do thesouro, a 
som ma dada para soccono desta provincia deve 
ser limitada a 40 contos, comprehendida nesta 
quantia a de 10 contos com que foi supprido o 
cofre daquella provincia. Ora, nesta parte ha 
um equivoco que deve ser corrigido, ao menos 
para que, no caso que acamara se resolva a 
votar pela 1·educção da somma consignada, não 
a reduza com o engano de 10 contos demais. 
Quando o anno passado aqui se decreton este 
supprimento extraordinario, lembrou-se um Sr. 
deputado de offerecer uma rmenda para que na 
somma dada se incluissem esses 10 contos. 

Mas, senhores, é um engano em que esta.o 
alguns Srs. deputados de supporern que já se 
tinha mandado esse soccorro, de 10 contos de 
réis. E'. verdade que em consequencia da cala
midade que alli houve, o governo mandou 
ordem para que a thesouraria daquella pro
vincia saca!:ise sobre o thesouro da côrte a somma 
de 10 contos : mas isto não se pôde realisar, 
os snqucs não se fizerão e a provincia nada re
cchuu : como porém houve essa ordem dahi 

. vuio quo um dos Srs. deputados, quando se 
discutia n loi, tnl\ndou utna emenda para se 
mctlo1· um co11h1 o 1mpprimento já feito, a qual 
pt,sstm 1m11lrn o 111011 voto, porque estava intei
mdo do 11ugouio ; clm1111t clnmmlu, mal incluída 
na lei, m1scu 111w oi111l11 lwju nlHIIOIH ao persuade 
que csto supprimu11l11 10, rm&li11i'lru1 u uló o ~o
verno fez mcuv no 11i11lu 110 rnlnloriu 11110 mdo 
anno apresentou i\ ns1:1umhh\1, H"''nl. nrn, u MU· 
verno recebeu cm l\fuiu ,tutJlu 1ui11u 1•1111r11Muu
taçoes da assemblén praviuoiul pmli111t11 lfllll NO 
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310 SESSÃO EM 25 DE SETEMBR9 DE 1839 

:fizesse eff'ectivo o suppdmento : como deputado 
daquella provincia, recebi, por inlermedio do 1 º 
secretario da assembléa, copia dessa represen
tação, e incumbio-se-me de activar perante o 
gov~rno a remessa desse supprimento; fica por 
consequencia inteiramente desfeito este equi
voco , eu pois mandarei a emenda á mesa res
tabelecendo O supp1·imento já votado ... 

O SR. VrANNA :-~u voto por ella. 
O SR. CoELHO :-Folgo muito, e agradeço. 
Quanto a outras medidas propostas pelas il-

lustres commissões para reduzir o deficit, etl 
]ouvo-me naquellas em qu~ tiverão parte os 
Srs. Vianna e Castro e Silva, e nada mais tenho 
a dizer. 

O Sr. Bandeira de Mello :-Sr. presidente, 
tendo eu apresentado um projecto afim de 
supprir o deficit em que se acha. o thesouro, 
colloquei-me na necessidade de pedir a palavra, 
afim de sustentar as idéas nelle emittidas, e en· 
trarei na materia sem mais preambulo. 

Tres são os principaes arbítrios que se têm 
apresentado p.sra conseguir aquelle intuito : 1 º, 
emprestimos; 2º, bilhetes do thesouro com 
curso forçado ou sem elle ; 3°, emissão de 
notas. Este ultimo é o que eu adopto com as 
modificações declaradas no projecto, e para 
dar as razões da minha preferencia, princi
piarei mostrando os inconvenientes e desvanta· 
gcns que enxergo nos emprestimos, quer 
internos, quer externos. 

Nos emprestimos externos eu vejo principal
mente tres inconvenientes : - O 1u, é na.o po
derem ser feitos de modo vantajoso, porque já 
não temos, póde-se dizer, mas nada a hypo
thecar : e se quando tinhamas que hypothecar 
taes emp1·estimos fora.o considel'ados ruinosos, 
o que devemos esperar nas circumstancias 
actuaes ? - O 2º, resulta da baixa do cambio 
que necessariamente taes emprcstimos devem 
produzir, em consequencia da remessa de 
fundos que é mister fazer para o pagamento dus 
juros, e por esta fórma estes juros nos vêm a 
ficar muito onerosos. Ora, não é preciso de
monstrar que o cambio deve baixar, pOl' isso 
que maior é a somma que se tem de enviar 
para o estrangeiro. Deste inconveniente procede 
a necessidade que todo o mundo sente de con
verter-s~ em interna a divida externa. - O 3º, 
inconveniente que eu descubro no emprestimo 
externo consiste _nos embaraços qne se hão de . 
encontrar na remessa para cá do producto desse 
empreslimo, no receio dos extravios a que tal 
remessa póde dar lugar, e nas despezas que ne
cessariamente ella ha de occasionar, o que tudo 
torna. semelhante emp.restimo surnmamente 
desvantajoso, e mais ainda se attendermos que 
elle tem de ser contrahido longe das vistas 
do governo, sem a sua immediata inspecção, 
garantia esta que falta e que eu julgo muito 
valiosa, além de que tal emprestimo não tem 

de valer-nos de prompto nos apuros bm que 
nos achamos. 

Considerarei agora, Sr. presidente, o empres
timo interno. Eu acredito que este emprestimo 
nno póde ser feito tambem sem graves desvan
tagens, porquanto as. apoiices nas actuaes cir
cumstancias não podem obter senão um preço 
muito baixo, e isto por dous motivos ; primeiro, 
porque entre nós ha falta de capitaes disponi
veis, como deve acontecer em um paiz novo, o 
que prova o a1to juro .do dinheiro ; segundo, 
porque a concurrencia entre nós é muito dimi
nuta: porquanto são poucos os capitalistas e o 
commercio se acha em poucas mãos, o que 
póde estabelecer um monopolio muito preju
dicial á venda dos fundos publicas. Mas, ainda 
quando houvesse no paiz maior somma de ca
pitaes, eu não julgaria conveniente este empres
timo, porque não quizera sem urgentissima ne
cessidade que elles fossem distrahidos dos ca
naes da industria, em que podem fecundar com 
augmento da fortuna e prosperidade publica. 

Darei agora as razões por que nno posso dar 
o meu voto aos bilhetes do thesouro tendo curso 
forçado. A primeira razão é porque elles tendem 
a desapreciar, ou antes necessariamente desa
precião o nosso nrimerario, e por duas causas: 
primeiramente porque augmentão a quantidade 
do meio circulante, por isso que elles têm curso 
fo1·çado, e como taes são verdadeira moeda
papel ; e cm segundo lugar porque, estabe]e
cendo-se duas especies de moeda, taes bilhetes 
forçosamente hão de ter um agio sobre as n,otas 
por caus~ dos juros que vil.o vencendo, o que 
importa o depreciarnento das mesu:.as notas. 
(Apoiados.) A segunda razão por que voto contra 
esses bilhetes é deduzida desses juros que elles 
vil.o vencendo, o que torna-os summamerlte one
rosos, e obriga a naçn.o a sacrificios de muita 
consideração. Accresce a isto como terceira 
raza.o, Sr. presidente, que esta medida importa 
a distracção dos fundos destinados á amo1·ti
saç110 do papel, e eu julgo muito conveniente 
que taes fundos se considerem como um depo
sito sagrado, porque é o meio de darmos esta
bilidade e confiança á instituição da caixa da 
amortisação, a]ém de que a fé publica assim 
o requer. Finalmente, observarei que receio 
muito a falsificação de taes bilhetes, falsifi
cação sem duvida màis desastrosa que a das 
notas, porque a época da amortisação destas é 
.indeterminada : receio lambem a despeza que 
tem de fazer-se com a fabricação desses bi· 
]hetes afim de que sej!lo perfeitos e tornem 
difficil a falsificação. 

Tenho ainda de fallar dos bilhetes sem· curso 
forçado. Esses bilhetes importa.o um verdadeiro 
emprestimo dentro do paiz, e por consequencia 
no · meu juízo ofl'erecem os mesmas · incon. 
venientes que as apoiices da nossa divida in
Lerna no estado actual da praça, inconvenientes 
que já ponderei. 
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SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE 1830 311 
nesta-me agora justificar o meu projeclo offe

recido á consideração da camara. Entendo, Sr. 
presidente, que devemos supprir o deficit por 
meio de emissão de notas : 1°, porque, segundo 
me informllo pessoas entendidas no estado do 
nosso mercado, o meio cii:culante não supera
bunda, o que sem duvida é de acreditar, porque 
a nossa industria tem prosperado, e por conse
guirite a massa das transacções tem-se tornado 
maior, e exigido assim mais numeraria para se 
praticarem : e lambem é de acl'editar, porque 
vêmos que os juros têm subido grandemente. 
Em 2° lugar porque, como rejeito inteiramente 
os emprestimos na act.ualidade, segue-se que 
na collisão de optar entre as notas e os bilhetes 
com juros, ou antes notas com juros, pois é o 
que elles silo verdadeiramente, prefiro as nota::; 
sem juro, que sem duvida são menos onerosas 
á nação. Uma terceira razl!io se offerece em 
abono do meu projecto, e é que, augmen
tando-se por meio das notas o nosso numerado, 
as apoiices hão de subir, e subindo ellas, po
demos sem inconveniente vendêl-as, não só 
para supprir o restante do deficit, se ainda 
der-se algum resto, como para resgalar as 
mesmas notas que tiverem sido emiltidas por 
esta occasião, como se determina na minha 
emenda. Nestas circumstancias o emprestirno 
é vantajoso ao paiz emquanto á venda de apo
lices, e é menos prejudicial, porque esta se 
acha mais abundante de numeraria. Não dis
simulo que em consequencia da emissao de 
notas teremos de .ver baixar o cambio, e por 
conseguinte maior somma custarem os juros 
da nossa divida externa ; porém este inconve
niente dá-se tambem com os · bilhetes do the
souro, tendo curso forçado, pois que são 
verdadeiras notas com o adàicional pre- . 
juizo e inconveniente dos juros quP. vão ven
cendo. (.Apoiados.) 

Concluh-ei observando que me parece que 
não temos motivo para receiar do augmento 
das notas, quando ao mesmo tempo que as 
emittimos estabelecemos impostos para o seu 
resgate, e quando devemos esperar que a nossa 
industria prospere e exija desta sorte esse 
mesmo augmento. St·. presidente, eu sou em
pregado publico, e bem vejo que os em pregados 
publicos com a emissão soITrem um imposto 
indirecto ; mas antes quero carregar com este. 
imposto do que fazer com que estmngeiros se · 
enriqueção á custa do ·nosso paiz. (Apoiados.) 

O Sa. PRESIDENTE: - Nao havendo mais 
quem falle sobre o a1·tigo vou pôr a votos. Os 
senhores .... 
· O SR. REzENDE : - Peço a pa]avt·a. 

O SR.. PRESlDEN'rE : - Tem a palavra. 
O Sr. Bezend.e : - Em materia tão grave 

preciso é que lodo aquelle que tem uma idéa 
divergente a emitta na casa ; é do choque das 
opiniões que resulta a verdade ; pedi a palavra 
para ver se fazia c,,cegas a alguem de fallar. 

As opiniões do governo exercem muita in
fluencia, e como o Sr. ministro combateu 
hontem a opinião daquelles que sustentão a 
1déa da emissão de notas com preferencia a 
quaesquer outros meios para supprir o deficit, 
eu tenho necessidade de sustentar a idéa que 
emitti e que emittirão ouh'os meus illustres 
·collegas. 

O Exm. ministro disse que a commissã.o sup:
primio verbas que ella mesma entendeu não 
dever supprimir. Aos membros da commissno 
sobre quem houvesse de recahir esta especie de 
censura cumpria dizer a]guma cousa , infeliz
mente porém assim não acontece, e é isto em 
prejuizo da discussão. 

Disse o Sr. ministro que emittir mais moeda
papel é abrir um buraco para tapar outro. Mas 
o· que quer o governo ? Não pede elle emissão 
de bilhetes do thesouro com curso forçado ? 
Na.o 6 isto tamhem abrir um buraco. para tapar 
outro ? Não é isto ainda peior para o paiz, pois 
que esses bilhetes vencem juro? Nao virá isto 
augmentar o deficit que o governo tem de en
cont1·ar para o anno, quando nos vier pedir um 
novo credito, não só para pagar o juro de todos 
os emprestimos, mas lambem para pagar o 
juro desses bilhetes para resgatai-os ? 

Nem eu, nem i.ibnh.um dos que têm susten
tado a idéa da emissão de notas desconhecemos 
o inconveniente desta medida; mas este in
conveniente augmenta com a proposta do nobre 
ministro ; porque se alguma baixa póde vir no 
mercado pela supe1·abundancia de notas, este 
mal duplica emiltincJo-se bilhetes que vencem 
um juro , e~ta circurnstancia e a de serem res
gatados em um prazo dado hao de dar aos 
bilhetes um valor muito superio1· sobre o meio 
circulante. 

Tem o governo de remetter fundos para 
Inglaterra, diz o nobre ministro, e emit
tindo mais notas da circulação, esses fundos 
serão passados em prejuizo do thesouro. 
Supponha-se que o governo tem de remetter 
fundos em generos ; qual é o inconveniente ? 
Que estes generos subno um pouco mais 
no me,·cado ? Mas como estas altas vêm 
a ser a favor da industria do paiz, em 
favor da agricultura, o pequeno prejuizo que 
o lhesouro pódc ter revc?rte em beneficio 
do pai1., em beneficio da industria, em 
beneficio daquelles que contribuem para as 
necessidades publicas. Ora, o que pretende 
o governo emittindo bilhetes? Pretende obter 
algum valor que ha de consumir impro
ductivamente; ao mesmo tempo que, emit
tindo uotas1 estas notas produzem. 

O orador, conlinuando a respond~r ás obser
vações do Sr. ministro da fazenda, combate a 
idéa de se contrahil· emprestimo, quer interno, 
quer externo ; estes, por não .poderem de 
prompto remediar as -necessidades que se 
querem remediar, e pelos enormes prejuizos 
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312 SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE 1839 

que traz ao thesouro, como a experiencia dos 
já contrahidos mostra ; e aquelles, porque não 
convém n'um paiz novo retirar capitaes que 
nelle não superabundão. 

Nota que para se sustentar certas idéas não 
se . duvida lançar mito até de paradoxos ; pa
radoxos se apresentarão na eamara ern abono 
dos emprestimos quando se disse que a ln-· 
glaterra linha prosperado por meio dos em
prestimos, que a industria de um paiz ganha 
onerando-se elle de dividas. O orador poderia 
responder a esses paradoxos com outros ; 
poderia dizer que um paiz prospera com as 
rc1m]uções ensanguentadas com ~ guerra civil ; 
poderia dizer que em Pernambuco a alfan· 
dega começo11 a render mais depois da revo
lução de 1817 ; que a França augmentou a 
sua riqueza depois da sua ensanguentada 
revolução ; mas o orador não apresentará taes 
argnmentos, porque está persuadido que mais 
ain~a renderia a alfandega de Pernambuco, 
que mais rica seria a França, se nllO ti
vessem existido os horrores das revoluções. 

Observa que S. Ex. ap1·esentou dous exem
plos que não devêra trazer ; os Estados
U nidos, onde ainda este anno se emittirão 
20 e tantos milhões de dollar.:;, e a lagla
terra, que tanto augrnentou os seus em pres
timos: porquanto nos Estado-s-Unidos a eco
nomia é restricta, as terras em vez de 
c~sbanjar-se sa.o um fundo de riqueza para 
o paiz : quando se pede ahi um credito não 
se compra.o quintas nem fazendas, e na In
glaterra para se fazer face a essa enorme 
divida o povo geme opprimido de impostos. 
Se os emprestimos são um principio de pros
peridade, se disso póde servir de exemplo a 
Inglaterra, o orador rejeita semelhante pros
peridade obtida com a oppressno de seus 
concidadãos. 

S. Ex. quiz apàdrinhar a sua proposta com 
a necessidade de restabelecer a ordem : o 
orador nota que nunca da desordem finan
ceira póde nascer a ordem politica: a ()ruem 
do imperio ha de nascer da sua prosperi
dade, da ditfüsão das luzes, etc. Observa ainda 
que para se obter um credito de confiança, 
era mister que o governo fizesse por merecer 
essa confiança, que apresentasse o balanço 
~m tempo para o corpo legislativo saber corno 
a renda foi arrecadada, como forllo dispendidos 
os creditos concedidos, como se gast .. rl1o 200 
contos em Montevidéo, etc. 

Existindo 16,000 praças de pret, compL·e
hendidos os guardas nacionaes, não sabe para 
que se hão de it· engajar 3,000 estrangeiros : 
se estes éstrangeiros ·são além dos 16,000 
homens, terá o governo uma força maior do 
que a fixada por lei ; e se os 3,000 estran
geiros se comprehendem dentro dos 16,000 
homens, ter-se-ha de tirar as armas das 

mãos do::1 nacionaes para as dar a estran
geiros. 

Tendo tambem havido amortisaçno dos bi
lhetes circulantes nas provincias, parece-lhe 
natural que a moeda-papel que fôr emittida 
na côrte reflua lambem para as provincias. 

Não lhe parece contrasenso o emittir notas 
e continuar a amortisação; mas se tal con
trasenso ha, elle tambem existe na proposta 
do governo e nó parecer das commissões, 
porqn_e propoem a emissão de bilhetes, e 
distrahem os fundos con1 appJicaçn.o especial, 
o qne lhe parece muito perigoso. 

Nã.o vota pelo credito de 6,900 contos, 
e mostra á camara que um membro que é 
do thesouro dá menos de que o governo 
pede. 

O SR. VIANNA: - Está enganado; eu vou 
fulla~ · 

O SR. REZENDE :-... •• ou propõe reducções 
que o governo não julgou que se devessem 
fazer : ora, devo suppôr que, pena de erro 
de officio e de nllo podeL· conservar o seu lugar, 
o Sr. Vianna dará sempre mais ao governo ; e 
daqui conclue que deve crer que nos 6,900 
contos ha alguma cousa de mais. Não votará 
pelo maximo, nem pelo minimo, mas pelo 
termo médio, isto é, por 5,600 contos, na fórma 
do parecer do Sr. Castro e Silva. Entende que 
porlem ser adiadas 2lgumas das despezas para 
que o governo pede -fundos; não tem a menor 
duvida em que o governo expuzesse á camara 
a verdade, mas crê que nesta·verdade ba cousas 
que reclamn.o pagamento prompto, e oull'as que 
podem ler demora sem inconveniente. Na.o 
estranharia mesmo, nem criminaria o governo 
se elle pedisse demais, contando com a ten
dencia que sempre existe nas camaras a dimi
nuir. 

Quizera que a respeito desta questão não 
houvesse muito estricta obscrvancia do regi· 
menta quant') ás vezes que é licito a cada 
Sr. deputado füllar; ;i materia é de tanta im
portancia, que merece ser bem discutida. 

Tendo assim ~rnittido seu voto, limita-se a 
desejar que a camara adopte o melhor. 

O Sr. Vaz Vieira, informa á camara que a 
commissao encari·egada de apresentar ao re
gente os projectos de lei sobre fixação de forças 
foi recebida com as etiquetas do estylo, e que o 
regente se dignou responder que tomaria os 
projectos na devida consideração. 

O Sa. PRESIDENTE declara que a resposta é 
recebida com esµecial agL·ado. 

Conlin úa a discussão. 

O Sr. Vianna. : -· Tendo sido por diversos 
Srs. deputados que têm fallado inpugnando o 
quantum do deficit, fundando-se para isso na 
divergencia das commissões, e lendo impugnildO 
mesmo o deficit apresenl4do no parecer dado 
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por mim e o S1:: Nascimento, sOLl obrigado, 
sem querer por ora entrar na queslilo ele toda a 
ma[eria sujeita á· discussão, a justificar a exis· 
tencia do deficit declarado por mim e pelo Sr.· 
Nascimento, e dizer ao mesmo tempo as razoes 
nor aue divergimos nas nossas opiniões; e por 
esta inesrna occasirw mostrar que nós achan10s 
o mesmo deficit que o governo, cem a unica dif· 
ferença da quantia de 275 contos e tanto pedida 
para pagamento da divida do arsenal de guerra, 
em que não concordamos por sel' despe:za feita 
e paga; e que toda a tlifferença entl'e o deficit 
por nós assignado e o apresentado peio governo 
provém de termos supprirnido por diversos tí
tulos varias addições de ílespeza ; umas porque 
entendemos qi1e podem deixar de fazer-se este 
anno sem perigo do _serviço, posto que tivessem 
sido decretadas na lei do orçamento qne corre, 
o que não cabia na a!çti<la do governo : outras 
pedídDs de novo pelo governo, porque, com 
quanlo as reputemos uteis, em grnnde parte não 
o pcrmittem a-s círcurnslancias; e outras final
mente porque sobre ellas não podemos emittfr 
jüizo sem maior exame. Ba,,taria ter-se lido 
com alguma attenção o relatorio assignado por 
mim e pelo Sr. Nascim~nto, para se ver q11e 
nisto com effeito consiste toda a dívergencia 
entre o d1Aici t do governo e o que nós assig· 
nárnos. Antes porém de entrar no desenvolvi·,. 
mento desta materia, responderei a uma obser
vaç1lo de um nobre deputado que acabou de 
fal!ar, e que na.o sei se e~tá na casa. 

O Sa. REzENDt : - Está. 
OSR. V1ANNA: - E;,3timo muito. Esse nobre 

deputado disse que não votava pelo deficit do 
governo, porque um empregado elo governo, que 
sou e11 1 dá menos do q11e pedio o governo, e 
que não vota pelo deficit que eu nssigno, porque 
os agentes do governo dão sempre para mais, e 
que portanto votaria ainda por menos do qne a 
q1w.ntia por rnirn achada: eis-,tqui as raiões por 
que o nobre deputado não pôde reconhecer o 
deficit apresentado pelo goy-erno, e nem po1· 
mim; não é pelo ex.am~ dos :ilgarismos. A 
nuica i-esposta que dou ao nobre dep11tado, é 
que lhe recon lieço inrlependeneiJ e caracler, 
mas qne e:1tas qualidades lhe ui\o pet·tencem ex
clnsivamente, e q11e deve permittir que lhe diga 
que eu posso ter tamhem essa opiniao indepen
dente, e que a tenho ; por conseguinte o nobre 
deputado não tem razão para cfücr que o 
deficit que assiguo é maior úo que deve sei· : 
cumpria provai-o. 

O SR. REZENDE : -Is'lo é o systema : en não 
halo da pessoa. 

O SR. VIANNA : - !vL1s o nobre deputado 
ainda me não apanhou neste systema de illusões 
ou enganos. 

Vou provar que o deficit é aquelle q11e en e o 
Sr. deputado Nascimento assignámos, na hypo· 
lhese de que a renda no anno financit·o corrente 

TOMO 111 

produza a somma etn qne está orç?da, de que 
as c.:ircumstancias no paiz não ex1Jã0 que se 
fac:;ao maiot·es dcspezas com alguns ramos do 
serviço do que aquellas que estão decretadas, 
e nao incluidas as despezas feitas, e nl:'lo 
pagas no anno financeiro passado, aaui e nas 
prÕvincias, as qLiaes não fotão cÓntêmplntlas 
na sua maior parle p·or mim e pelo meu 
coll"ga ; porrrue por ora ainàa suppbmos que 
essas quantias possão talvez ser pagas pelos 
saldos de caixa que passát'ão do anno de 1838 a 
1839 parn o anno de 1839 a 1810, saldos qlle 
por esta razão não coniempiarnos como receita 
deste anno. Digo talvez, porque Mo tenho dados 
para [tvaliar agora se os soldos que passárao 
chegaráõ para fazer face ao atrazado ainda não 
contemplado, porque ficou fóra do deficit e a 
cargo desses saldos grande parle da divida da 

. l ., 
mar1n.a1at o que se tem Jª pngo este anno no the-
sourn de conta de annos anteriores : supponilo 
que no Maranh3o deve, pelas repartições da 
guerra e marinha, ter havido considerave] des
peza além da que estava marcada; não sei q11al é 
a divida militar atrazad:t do Pê1rá, que se avalia 
em grande somma, porque nedrnns esclareci
mentos se têm dalli colhido a semelhante res
peito, apezar ele repetidas ordens do thesouro, 
de sorte qne o meio que resta é mandar alli 
uma comrnissilo examinar esses negocios, corno 
pretendo propôr logo que entre para o lhcsouro,· 
para se tomarem as proviclencias•que o caso 
exigir; e finalmente nilo se conhece ainda qual 
a dirida que nfls mais provincias passou do 
anno financeiro passado para o corrente. Assirn 
nl'lo me hei de maravilhar se o cieficil subir· a 
mais do que o temos avaliado. e não só me rna
r,wilho, como decl/\ro á camara qlle desde já 
nos dev~mos preparar para occ.orrermos a 
ontro deficit na sessão seguinte, se as circurn
stancias do paiz não melhorarem e dispen
sarem grande parte da despeza que hoje pre
cisa rn os fazer·. 

A lei do orçamento que acaba de ser deere· 
tadrt nesta camara para o anno financeiro de 
1840 _ a 18'41., e que tem ainda de ir pal'a o 
senado, já leva um deficit de 2,400 contos 
pouco mais ou menos, e note.-se, fazendo parle 
da receit:,1 o prodncto da nova i_mposiçllo sobre 
os vinhos, avaliado em 1,500 contos; e como 
não crescerá elle, se os saldos que passárão do 
anuo passado para o corrente não fizerem face 
ao que ficou por pagar, e que, como disse, não 
está contemplado no deficit; se e\lentL1alidades 
da guerra nos· causarem prejuizos iguaes aos -
que soffcemos uo Rio Pat·do, Santa Catharina, 
e ~rn outros lugares: se infelizmente a renda 
na.o pt·oduzit- aqnillo em que está orçada, corno 
succedeu no anno d-e 1837 a 1838, em que, 
orçando-se esta em 13,600 contos, e partindo-se 
desta base para a concessão cio credito ~lado 
nesse anno, apenas produzio cerca de 12 mil 
contos, como o prova o documento que tenho 

H} 
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presente, já por causa da crise commercial, já 
por causa da revolta da Bahia, elementos ~stes, 
que não entrára.o nos calculas da comm1ssão 
daquelle tempo; e finalmente se fôr necessarío 
despender mais do que as sommas fixadas, 
porque eu entendo que o governo o póàe fazer 
e o deve fazer quandq o exigir a segurança do 
estado, umn vez qne pe1·ante o corpo legislativo 
venha justificar taes despezas, e que não basta 
provar-se que o governo gastou mais do que o 
fixado, para dahi coricluir-se que houve abus?? 
f'lnlllTill/\ n. l"ll!'.l;.,.., ocf(Í ra,r.t"l. lnPir.n-ãrlf\ DP1,::i m, ... nne1ra 
'.,,lt..l"'- .. .JUV V pc.t.JLI '-'._,L~ .1. '--' • V.1 UVl.V-1.LUV.V' 1, ...,. - - - • 

em que infelizmente está o Brazil, quando hoJe 
se faz um calculo sem contar-se com uma nova 
revolta; e amanhã- apparece essa revoluçao, que 
deslróe todas as bases em que era fundado se
melhante calculo, e crescem as despezas, nüo 
sei como se possn.o estas avaliar com exactidão. 

Peuio o governo 8,995:487$234; note-se que 
desta som ma, 3,400 e tantos contos são ver
dadeiro deficit até Junho do anno passado, e o 
mais s~o despezas decretadas para o anno que 
corre, que são snperiores á receita na impor
taneia de 4,500 e tantos contos, ao que 
accrescem os novos pedidos dos ministeríos. E' 
preciso fazer esta distincçào; este ultimo deficit 
nasce de despezas decretadas, para as quaes o 
corpo legislativo nM con!?ignou fundos. 

Nos 8,900 e tantos contos pedidc-s pelo go
\'erno se comprehendem dividas da mal'inha no 
n.lor de 435:925$928; da guerra. 372:131$612; 
do ímperio, 259:920$881 : e do thesouro 1 

2,385 contos. Accresce a indem nisaç!io que a 
carnara mandou fazer a urn prejudicado na re· 
volução da Bahia na im portancía de92:7 44$960; 
accresce o. deficit proprio do anno, na impor· 
tan.cia de 4;579:733$853, e mais dos negocios 
da justiça; e finalmente .!530 contos peditlos 
pará compra de barcos,· fretamentos, etc., pela 
repartiça.o da marin ba. Ora, eis.aqn i as verbas 
cnja totalidade prefazern o deficit: que 
fizemos porém eu e o meu coHega? Vendo que 
esta quantia era e é muito avultada, procuramo_s 
ver se era possível fazer alguma economia que 
a diminuísse sem prejudicar o serviço e exa
minámos se seria possível deixar de contemplar 
algumas verbas : e foi isto precisamente o que 
fizemos, pro,;indo daqui a differença entre 
o deficit· apresentado pelo governo e por 
nós, com a · unica differença da verba de 
275:103$9/H pedida pelo ministro da guerra para 
pagamento da divida que eliminámos por s~r 
despeza feita e paga. Enti-e as ·suppressões 
que propuzemos, tem o primeiro lugar a de 
1,114_:960$000 nas despezas deste anno, as 
quaes na.o. tinha o governo autoridade para 
fazer, porque revogar unia lei só cabe na 
a]çada desta casa. 

Logo, eis-aqui já a primeira differença entre 
o pedido do governo e o deficit por nós achado. 
:VeJamos se posso justificar este córte de 1,114 

contos (U a tabella das rediwções). A com
missáo entendeu que podia cortar 6:400$000 
na rubrica - presidentes de provincia - sem 
prejudicar o serviço, porque estão contempladas 
as quantias necessarias para os ordenados 
e ajudas de cusíãs : cortou 18 contos no 
subsidio de cinco senadores que não viera.o 
esle anno : e cortou igual quantia na camara 
dos deputados, que sobrou na despeza feita no 
anno passado; cortou 4 contos com a visita de 
saude ~1os portos, porque, examin~.ndo o ba
lanço ultimo, de 1836 a 1837; vio que se 
desoendêrão só 13 contos e tanto, tendo-se con · 
signado 20 ; cortou 30 contos nos canaes, 
ooraue iulirou aue a quantia oue restava era 
;uffi'r.iente para ·o que com a s~mma dada se 
póde ter em vista. Dar 100 contos para obras 
publicas no Brazil é realmente illusorio; e 
como entendo que as obras n:10 devem ser 
feitas da maneira que alguns querem, mas que 
devia haver uma cornmiss:lo de engenheiros 
enc::.1rregada de levantar os planos e de exil· 
minar as estradas mais convenientes ao Brazil 1 

julguei que se podia fazer a reducçao de 30 
contos, deixando 70; 20 para a estrada de 
Matto-Grosso, e o resto para algumas obras, 
como a estrada de Paraty, Mambucaba e outros 
concertos. Eu espero que alguma vez o Brazil 
se resolva a mandar examinar as grandes obras 
de que necessitamos, fazendo-se um empres
timo que certamente na.o será improductivo. 
Corta mais a commissM 4 contos destinados 
para o monumento do Ypiranga, que nem 
principiado está; e nas actuaes c:ircumstancias 
cumpre fazer alguma economia, que sempre 
sao feitas no material, porque no pessoal nada 
se póde diminuit'; cortou lambem, bem a meu 
pes::u·, nas obras do municipio, 10 contos, redu
zindo a consignaçno a 100 contos, com o que 
se póde fazer alguma cousa, na.o fazendo muitas 
obras ao mesmo tempo. No minísterio da jus
tiça, corta 8 contos nas desµczas evenluaes. 
No ministerio da marinha, corta 15 contos na 
somma dada para a obra do pharol do Jar.iguá, 
porque um pharol na.o se faz sem certos prepa
rativos, e p0t·que nem a quantia loda se des
pende em um anno; e 48 contos para a ol::ra 
do caes do Mat·anhao que este anno .se nao faz. 
No ministerio da guerra, corta 9 conto.; na 
rubrica- offic1aes de 2" linha -- cujo numero 
tem dirninuido por terem morrido alguns; 
Col'la igualmente 30 contos nas obras militares. 
Nilo duvido da necessidade que hontem pon
derou o Sr. ministro, de obras nas fortalezas ; 
mas lambem n110 é com 100 contos que se 
fazem estas obras. Faça porém S. Ex·. o Sr. mi
nistro da guerra cessar certas obras qae se 
estão fazendo, e que se podem dispensar em
quanto as circumstancias não melhor11o, como, 
por l!Xemplo, a obra da academia militar, obras 
do arsenal de guerra, de igrejas nas fortalezas, 
etc. Sobre isto nAo faço mais do que chamar a 
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attençao de S. Ex. Guardemos essas obras para 
tempos mais felizes. · 

Tinha.o-se dado 326 contos para pagamento 
da divida passiva militar; eu entendo (e tem 
sempre sido esta a minha opiniao) que para 
pagamento da <lividá passiva militar não é 
necessario conlemplal-a de novo na lei do orça
mento, e tão sómente decretar fundos quando 
não baste a receita ordinaria, porque tem sido 
pratica constante pagarem-se no anno as des
pezas nao satisfeitas no anno anterior, e a divida 
militar está no mesmo caso da divida civil ; 
porque assim como passão os saldos para re
ceita do anno seguinte, deve· passar para des. · 
peza a importancia do serviço não pago. A 
camara porém em sua sabedoria decretou para 
este pagamento 226 contos desde já. Ora, pa
rece qne podia apoiar-me em opiniões minis
teriaes para dizer que, quando. na lei do orça
mento é decretada uma quantia com esta 
clausula, tem-se entendido que a despeza 
deve realisar-se no anno para que se le
gisla e naquelle em que se legisla ; .foi 
tendo em vista esta intelligencia que eu 
propuz a red1Jcçao desta quantia, entendendo 
que nno deviamos dar para pagamento da 
divida passiva militar, em 1838 a 1839, 826 
contos, e igual som ma no anno de 1839 a 1h40. 
S. Ex. parece que não entende a lei deste modo; 
rogo-lhe que se explique a· este respeito. 

O Sr, Alves Branco (ministro da fazenda) : 
-A disposição da lei do orçamento é a seguinte. 
(L~ o artigo.) A redacção é um pouco duvidosa 
na verdade, mas eu entendo que esta quantia 
podia ser distribuida, como realmente foi, em o 
anno passado no todo ou em parte, continuando
se o pagamento até preencher esta somma no 
corrente anno financeiro, se é que a palavra cor
rente anno nAo a dá por ·repetida. ( Le a distri
buição fe:ita pelas 1n·ovincias.) Ora, esta quantia 
é que eu entendo que se podeda supprimir do 
credito da lei do anno c01·rente, porque deve en
tender-se paga em o anno passado, e na.o o resto 
que tem de pagar-se este armo. Aqui estão os 
documentos, e até a relação dos crerlores do ar
senal de g~erra. 

O Sa. V1ANNA : - A questão pois versa sobre 
muito pouco: se o ministro entende q11e, apesar 
da letra da lei, só devia gastar esta quantia dis
tribuida n~s dous annos, segue-se que este anno 
t~m para gastar 170 contos, e que se deve dar 
mais 60, se ·nesse s_~ntido estão já expedidas as 
ordens. Ora, senhores, deste modo não se crêa 

. que o ministerio fique preso, pot·que todos os 
annos,no thesouro se pagão dividas.do anno an
terior, nem, segundo o systerna de escripturação 
adaptado no thesouro, póde deixar de ser 
assim. Como se havia ·de contemplar em 
receita o s,\ldo do anno anterior, sem con· 
templar-se lambem a despeza ? Se o contrario 
se tem praticado, é porque ternos tido sempre 
um deficit em quasi todos os annos, e o ·. 

saldo que passa do anno anterior vai fazer 
.face ás despezas do anno corrente, ficando 
o atrazado na classe do que chamamos .divida 
flucluante, que se vai paga11do segundo as cir
cumstancias do thesouro o permittem. Por con
sequencia, ainda que votemos sómente 100 
contos de réis, o minist~rio póde fazer face a 
esta despeza. 

Pelo que respeita ao ministerio da fazenda, 
cortou a commissão 378:560$ na amortisação 
dos emprestimos . brazileiros na Inglaterra, 
porque o mesmo se tem feito ha annos a 
esta parte, sem que isto tenha influído no 
credito das nossas apolices na praça de 
Londres. 

Todos os credores do Brazil na Inglaterra 
sabem que não se tem amortisado os nossos em
prestimos, e nem ?Or isso isto tem trazido des
credito aos fundos brazileiros, que não têm des
chio senao quando se tem feito certo jogo para 
os fazer ~aixar ( apoiados), ou quando as cir
cumstancias do pai:;: influem na sua queda. 
Red11z lambem a commissllo 242 contos dos 
juros das.apolices da divida interna res:i:atadai.; 
até Junho de 1839. Julga a commissão que é 
mais conveniente deixar de pagar este juro e 
amortisaçao das apolices já resgatadas por conta 
do governo, e não .das que existem nas mãos de 
particulares, do que contrahit· um emprestimo 
e pagar os respectivos juros. ( Apoiados. )' Pelo 
que respeita á verba de 68 contos supprimidos 
na construcçflo de obras no ministerio da 
fazenda, não ha duvida que esta suppressAo 
se póde fazer. Rcmedêe-se o thesouro com 100 
contos. 

O Sr. ministro da marinha pedio 400 contos 
para a compra de vapores. Eu estimaria muito 
que a marinha brazileira tivesse os vapores de 
que necessita ; nós conhecemos já hoje por ex
periencia propria as vantagens da navegação por 
vapot· ; mas não tendo nós agora meios para 
comprar quatro barcas, principiemos por 
compr·ar duas ou tres, pois que talvez se possa.o 
comprar tres: com 200 contos, a não termos 
agentes que nos mandem barcas podres, e pelo 
enorme preço de 96 contos, como aquella que ul
timamente veio da Inglaterra comprada por 
conta do governo. (Mmierosos apoiados.) O Sr. 
ministro da marinha pedio lambem 130 contos 
para despezas extraordinarias e imprevistas, 
como compra de embarcações, afretamentos, 
ag_ios e premias. O Sr. ministro da fazenda 
disse hontem alguma· cousa a este respeito, 
mas eu não o ouvi. · A commiss!lo supprimio 
esta quantia porque, tendo sido dada na lei do 
orc;amento do anno corrente não pequena 
-w;omma para o serviço dos arsenaest e por con
seguinte para noyas constrncções, deve o go
verno despender menos com a compra de ma
terias primas e jornacs de operarios quando 
E:nlenda mais conveniente comprar vasos já 
construidos. Accresce ainda uma outra razão : 
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316 SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE 1839 

. acu-se á repi:irlição · da madn}ia 449:621$500, 
ímport::mcia da rliffercnça en!_re :;i quantia ~e
crctada para as dcsp('zas com 3,000 praças dos 
navios armados no corrente anno financeiro, e 
a corrrspondente a 4,500 p1·aças. Verdade é 
que já em JriJho as praças àos n:wios armados 
tinltão excedido o numero de 3,000 como de
claro11 o Sr. ministro; ma:;; como nunca che
gárão n extslir t1m lodo o am10 '4,500, o excesso 
~Íe;;se credito cobre a despcza, por ser applicado 
parn laes despczas. . 

Entretanto se se rnostra11 que algun1a cousa 
é preciso para fazer face a esla despeza, nl'.lo 
tenlio duvida em abonar a quantia paru isso 
necessnria, porque estou disposto a dar á re
partiçr.o da marinha tudo quanlo fôt· necessario 
para o serviço do paiz, o que desejo é que haja 
fiscalisacão nos arscnaes. Corlá.rao-se 30 
contos · no supprimcnlo a San la Catbarina 
pelas r.nões dadas no parecer. O Sr. Coelho 
se queixo11 de que a commissão e-orlasse 30 
contos na som ma dada para Santa Catharina. 
Se se jLi1gar este córle impolilico, eu nao terei 
d11vída de ceder delle. 

SL1pprirnio a commissão a qunntia de 20 
contos votada para a estt:.ada de Matto-Grosso a 
S. Panto, por estar compreltendida no§ 17 da 
lei de 20 de Oulubro de 1838; supprimio 
tamhem 53:885$, por estar e-sla quantia já 
daõa Tios §§ 10 e 11 da dita lei, e porque o 
re:,to pórte ser supprido pelas dcspezas even
tuae~; r.crlou mais 3:360$ votados para 11ma 
inclemnisa~·flo, ror ser esta despeza inteiramente 
eventual i cortou mais 710$ e 2:S.58$895 nas 
quantias pedidas para tenças e aposentadorias, 
porque sendo estas q11otas muito pequenas, 
podcn1 ser pag:1s com a somma dectctada em 
ra:d\o de mortes que possn.o liavcr; a com
tn iss1lo r.ol'!ou tarnhcm 20 contos na q11nntia 
P' di1la pnra armamento ela g1rnrda nacional, 
porque entende q11e com os 20 contos que ficrl.o 
e 80 que se dera.o nos podemos remediai· por 
.igora ; cortou lamb,~m 259:920$881 que o go
verno pedio, incluindo-se ne~la quautia a im
portancia do deposito do Gong·o·Socco e alguns 
nlrasados, não porque :1 commissflo entenda 
que esta despeza não se deva fazer, mas porque 
uinda pende de ultel'ior liquidação e exame; na 
mesma razao esta.o os 92:774$960 que tambe1n 
pcdio o ministro do impcrio. Aqui está mais 
uma razllo rara o nobre deputado se convP.ncer 
de que a difierença que ha entre o parecer 'da 
commissão e o pedido do governo nasce não 
de a cornmissno não reconhecer a exactidão 
do ddl.cit apresentado pelo governo, mas porque 
nao póde logo contemplar sem mais exame as 
sommas pedjdas para certos pagamentos. Eu 
não me estenderei sobre isto, porque no pa
recer da commisão se derão ampbs infor-
mações a este respeito. . 

Sr. presidente, não posso abonai· ao minis· 
l('rio da guerra a quaulia de 275:103$954, por-

que desta somma 239:191$612 é na realidade 
despeza effecli va mente foi ta e paga, e o resto 
sabe a camara, pelo parecer ussignado por mim 
e por meus iJ!ustres coJiegas os Srs. Souza 
Mat'lins e Nast·iinento, de que provêm. Lamento 
que seja ia} a nossa Jegis1ação a esie resl)eito. 

. que nao haja fiscalisação alguma nas impor
lantes despezas desta repartição, ou pelo menos 
aquella que deveria haver. Eu espern que o 
Sr. ministro da fazenda, que se acha presente, 
chame a atlençtl.o do seu collega o Sr. ministro 
da guerra pnra este objecto. Segundo a legis
lação existente, não ha fisca!isação algun1a nem 
sobre o arsenal da côrte, nem sobre os das pro
vincias, e das mais estações por onde nelbs se 
despendem sornrnas por conta da reparlição da 
guerra : nao a lia sobre o arsenal da côrle, 
porque, sendo a contadoda do arsenal de guerra 
(juem lorna contas ao mesmo arsenal, a -nossa 
legislação contém o principio absurdo de ler 
subordinado essa contadoria ao director do 
arsenal, a quem tem de tomar contas ; e nestes 
lermos como é isso possivel ? Eu não o creio, 
e ninguern reputará que lal tomada de Cüntas 
possa ser effecliva. Não a ha sobre os arscnaes 
e mai-s estações das provincias, potque a con
tadoria que existe é tão sómente contadoria do 
arsenal ela cút·te, e nno sabe do que vai nas 
provincias, e na secretaria de eslado nào ha 
rep,ntivao de contabilidade onde se examinem 
as despez.as -ieitas em cada mez, em cada urna 
l'Cparliçilo tanto da côrle como das provindas, 
pot· meio de balanceie::; mensacs devidamente 
crganisados, com o que em tempo se poderiao 
acaL1telar muitos abusos i e lal p1·,üica devcl'ia 
ser a·loptada em cada um Jos minislerios. Os 
biilnncetes mensncs vêm das provincias, é ,•er
dade ; mas vêtu t·cmeltidos ao lhcsouro, com
rrehendendo as despezns de touos os mi11is
tcrios, e em globo q1rnsi sempre, e Dilo aos rcs
pocli\•os miuisterios : e no tliesouro até hoje 
nao lêm servido senno pura augmcntar o papel 
sujo da contadoria geral de l'cvis!lo, e nem é 
rto thesot11·0 que se hno de fiscalisut· us despezas 
mensacs foitus por conta da l'eparliçt.1.0 Ja guena 
e dos outros minislel'ios: ao thesoul'O i11curnbc 
sómente fücalisa1· se os rcspecti~os ministros 
gaslao ou nno dcnlm do Cl'edito total que lhes 
foi aberto pelo corpo legislalivo, e embaraçar 
que além de tal somma não despenda.o um 
vinte1n senão pelos meios que· a lei prescrever ; 
o contrario seria erigir o minislro ·da fazenda 
em fiscal de seus collegas, quando lhes é cm 
tudo igual ; os balancetes mensaes das despezas 
de todos· os ministerios deveria.o sim vir ao 
thesouro, mas tâo sómente para por meio delles 
serem debitados, e creditados os respectivos 
ministros pelo que díz l'espeito á totalidade de 
seus creditos ; mas na mesma occasião as di
versas repa1'lições deverirto mandar a cada mi
nistro um balancete das respectivas despezas, 
a{im de serem ahi exa111inados1 e feita a com-
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petente escripturaçM ; mas infelizmente nada 
disto ha enl,re nós ainda, e portanto a fücali
sação não __ é a que deve ser, para não dizer ne
nhuma. 

Eu entendo que se deveria desanne:xa1· a 
contacioria da reparliçllo do arsenal de guerra,. 
e erigil-a em contadoria geral, subordinada di
rectamente á secretaria de estado. Feita esta 
reforma que acabo de lembrar, seria necessario 
augment~r-1he o pessoal ; mais isso se poderia 
fazer sem grande despeza, passando para ella 
n1 ui tos Sís.. ofliciaes que estão na secretaria 
do mesmo arsenal ; porque, senhores, a con
tadoria tem apenas 10 officiacs, quando a se
cretaria, segundo sou informado, tem o exor
bitante numero de 9 officiaes para registrar 
officios, e não sei que mais l 

A secretaria <lo tribunal do thesouro tem um 
official-maior, 4 officiaes e 4 amanucnses, e 
com este pessoal está o trabalho della sem fi re 
em dia: e entretanto a do arsenal occupa 9 
howens ! E' certo que seria preciso lei para que 
pudesr;e haver esta reforma que índico, e para 
outras de que erll grande parle depenc!i:: a boa 
fiscalisuç!!.o ; porque, digM o que quizerern, 
esta não será tao effeclivn como póde e Jeve 
ser, emquanlo não forem decretadas pelo corpo 
legislativo cerlus medidas que só elle póde 
tomai· , mas emqu:mto elle no.o tonrn. essas 
medidas, eu µcdirci ao Sr. miuis rn : primeiro, 
q11c olhe muito para o arsenal de gucl'ra da 
côrl~ ; segu11do, que fisc,\\ise as uespezas das 
provincias exigit1d0 hal;1nccles rnensnes, e 
mandando fuzer o cx11111e delles 1w mesma 
contrHlol'ia que existe, o que nenhuma lei 
JH'ohibe, pussm1do purn uhi · inlcrinu111cnte 
nlguns dos ol'ficiucs du sccl'ctaria do :usenul, e 
clrnmn11do mesmo alguns desses empregados 
que no outro tempo servirno no commissa
l'Íado, dos quucs lrn uiuda alguns u vulsos, que 
vencem ordenado e que talvez sirvo.o p::ira isso ; 
e po1· esse ('Xame veni que as provincias fazem 
us tkspcz;1s, e que ma11dâo pedir aulorisa~:!lo 
depois. 

O !besouro nfl.o póde fiscalisar as despezas 
dos outroti minislerios I nem os officiaes da 
contadm·ia do thesout·u silo aptos parn calcular 
despezas de ttapes, etc., que dependem de co
nhecimentos praticas sobrn a materia. 

A commiss~o tamhem cortou 224:107$347 
na quantia pedida parn pagamento da divida 
do arsenal de marinha da côrte, legalisada em 
Junho de 1839 d1rndo sómente as· quantias de 
112:015$970, divida de 1837-1838 no anno 
financeiro de 1838-1839, e 98:901$911 1 que 
a· repartição da marinha deixou de receber no 
thesouro para preencher o seu credito, não 
porque tal divida se 11110 deve pagar, mas 
porriue a deixa para ser paga pelos saldos que 
passár·no, como já disse. 

Aqui est~o pois ns reducções que fez a com
missao, que me parecem justificadas. Por ellas 

se vê a differença entre a cifra da commissão 
e o pedido pelo governo. A commissão fez 
córtes que o governo n11o podia fazer, e julgou 
que outros artigos de despeza não exigião uma 
consignação immediata. E se as comrnissões 
fizera.o estes córtes, que maravilha é que ellas 
achassem um deficit clifferente do do governo ? 
E' uma consequencia natural. 

n ·- -- - ...l - -- - - - -- - -- - - - -- ..., - - - ·- - - - -uevu uar agora a mzao por que nao concor-
dámos com a opinião dos mais collegas da 
cominissão. Fallarei primeircirnente do voto do 
Sr. l\faria âo .l\n1aral. 

O nobre deputado .não dá nada para pnga
men to uo a traza do do rninislerio da marinha, 
do da guer!'a, ao rnesrno teinpo que conten1pla 
como receita os saldos existentes em Londres e 
nas províncias, em Junho deste anno, na irn
oortancia total de cerca de 890 ou 900 contos : 
~u 11110 posPo convir nisso. Parece · qt~e -~~c;t~~ 
córles o nobre deputado tem em vista apena~ 
adiar as difficuldades para o anno que vem : 
eonternplando lodos os saldos, e n110 a despeza 
nao paga, diminuímos na verdade o deficit, 
mas nao fazemos com isto senão illudir-nos até 
o anno seguirile, em que o governo h,1 de vir 
necessariamente propôr um credito. Se na.o, 
veja o nobre deputado a quanto monta a di
vida da marinha : a 435 contos ; a da guerra 
na côl'le, em 97 contos e tanto ; quanto se pagou 
jti no thcsouro até Agosto de atmzados, cerca 
de 390 contos ; som me estas quantias, ajunte
lhes o mais que ainda se ignorn, e nM deve ser 
pouco, 11[10 dê cousa alguma para o seu paga
rnento, passe o:s saldos no fim de Junho para a 
r0ccíta do corrente anno financeirn, e veja o 
tlefieil que ha tle appàrecer para o anno. O 
nobre Jeputado COL'la 149:621$500 na quantia 
pedida para augtnenlo de forças na repartiçao 
da urnrinha. Esta reducçllo é fundada em que 
o credilo é dado agora, e que daqui até o fim 
do anno financeiro uno temos senllo 9 mezes. 
O Sr. ministro da marinha disse que já tinha 
mais de 3 mil praças em Junho ou Julho deste 
anno ; eu nn.o sei se com effeilo exislcm já em 
effecl i vo serviço as 4,500 praças, mas existem 
mais de 3,000 desde Julho, e, logo, o mais pru· 
dente é pois que demos a quantia pedida1 na 
esperança de que o governo não abusará. 

No ministerio da guerra eu não quiz fazer 
reducçtto alguma ; e me parece inadmissivel a 
suppressllo proposta pelo nobre deputado. O 
nobre deputado fundou a sua reducç&o em que 
os 16 mil homens for:io decretados agora; mas 
não é isto querer illudir-se a si mesmo? Não 
vio o nobre deputado no rclatol'io da guerra 
que rio ultimo de Junho havia esta força com
posta de tropa de linha e guai·das nacionaes ? 
Nilo sabe que se têm organisado tropas <le 
guardas nacionaes em conscquencia da revolta 
que infoli.zmente appu1·eceu no Maranhão ? 
Como pois sustentai· a sua reducçAo ? 

Concordo, como já disse, na reducçl'lo da 
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quantia votada para compra de armamento 
á repartiçao da justiça. Com 50 contos podem 
comprar-se 8 mil armas, com que se póde 
armar a muita gente : guardemos, portanto, 
o mais para quando pudermos fazer mais 
despe!a. 

Na.o posso concordar no córte da quantia 
total pedida para a com pra de embarcações : 
devemos dar algnma quantia para o governo 
poder comprar 4 ou 5 embarcações para o 
norte e para o sul. 

Pelo que respeita aos meios de supprir o 
deficit, eu nao concordo com a sua opinia.o, 
posto que 1·econheca que o· meu nobre amigo 
vai coherente com os principios adoplados. 
Receio que a di,tferença entre o antigo e o 
novo direito dos vinhos não possa produzir 
o que se calcula. Algumas pessoas do com
mercio com quem tenho fa1lado sao de opi
nião que o imposto de 50 por cey\lo cem 
a pauta que existé é muito pesado ; affirma-se 
mesmo que ca1·regações têm ido para fóra 
em consequencia deste augmenlo de direitos. 
Eu não posso julgar po1· ora, mas vacillo no 
meu no juiio. Creio que os calculos do meu 
amigo o Sr. Salurnino erão exaclos, e que 
produiirillo o seu imposto os 1,200 contos 

' na córle, mas não os 800 contos nas pro· 
vincias; mas estes calculos crAo baseados em 
cl<!menlos muito difTerentes. No systema po1· 
mim proposto não encontro este inconveniente, 
porque pl'Oponho que os bilhetes sejão res
gatados com o qu,l produzirem os vinhal:! ; 
rnns nao succede assim 110 syslemn aprcsen, 
tndo pelo noh1·e deputado. 

Hcspondcm~i no meu nob1·e collf.'ga de Sn11la 
Cnllmrina ciue impugnou alguns cnlculos da 
co1nmi11sno, e por fim achou pequeno o rc
sullnclo. Em nmtcrins desln ordem, 100 contos 
muis ou menos nno quel' dizei' nadn, ainda 
c1u,rndo fossem verd11deiros seus cnlcu}os. 

Disse o nohro dr~pulaclo que a comtuisst\o 
dou pnrn soldo, ctupe, fiu·dnmento, forrngem 
e rcmonln cou1 a força decretada ele 16 mil 
prnçns, l,õ81:60•18218, quando se devião dar 
menos 192 contos e tanto. Em primeiro lugar 
nno advertia o nobre deputado que as la
bellas do orçamento apresentadas pelo govel'no 
estão erradas, apresentando 30 e tantos contos 
de menos, o que necessariamente deve influir no 
1·esultado total; em segundo lugar, eu calculei 
as ferragens e forragens para· o accrescimo á 
razão do 480 réis, porque a som ma foi decretada 
na lei para este anno, e não quiz fazer alte
ração nesta despeza 3 mezes .depois de e1Ia 
estar começada, e quando já forão expedidas 
ordens para as províncias. Ainda tive oulra
razão, e foi que o governo não pedio para 
as gratificações de campanha, aliás decre
tadas na lei. Verdade é que a ditrerença da 
calculo das ferragens foi feito a 400 e " 
480 réis. 

Direi muito pouco sobre os meios de 
occorrer ao deficit, porque apenas pedi a 
palavra hoje para justificar o quantum do 
deficit que eu e o meu illustre collega assig
námos, e porque qt1ero attender ainda ao 
mais que se disser na casa a semelhante 
respeito. Eu propuz a emissAO de bilhetes do 
thesouro de curso forçado, por me parecer 
mal menor do que um empresthno na totali
dade do deficit, ou a emissM de papel·moeda 
na mesma quantidade: parece-me, Sr. pt·e
sidente, pelo que lenho ouvido, que a minha 
idéa não agrada á casa, cuja maioria como 
que vejo inclinada a supprir o deficit por meio 
de uma emissão de papel-mueda igual á som ma 
do mesmo deficit : parece-me mesmo que fôra 
nisto a população dividida, querendo uns em
prestimo, e só emprestimo, e outros papel-moeda 
e só papel-moeda: apresentei o que me pareceu 
melhor ; mas seja qual fôr a sorte do meu pro
jecto, declaro que não prestarei o meu voto á 
emissão de 6,500 contos de papel-moeda, porqu.e 
tal medida parece-me uma calamidade que vem 
sobre o meu paiz. Tam bem nao prestarei 
meu voto para uma emissa.o de 61500 contos 
de apoiices, que reputo outro mal immenso ; 
não quero carregar por agora meu paiz ,::om a 
enorme despeza an11ual de mais de 700 contos, 
em que ha de importar o supprimento do deficit 
po1· meio da emissão de 6,500 contos de apo
lices, e isto pelo espaço de 33 annos ou mais ; 
não quero que o governo se veja em emba· 
raços, como sem duvida convém a alguem ; 
não hei de apoiar com o meu volo as ligas 
contra o pobre Brazil e contra o governo 
(apo-iados) i e nem eu vejo meios de contrahir 
este empl·estimo dentro ou fóra do imperio i 
dcnll'o, porque nossas apoJiccs desceráõ a não 
valet· quasi nn<la, será enorme a despeza do 
scniço delle, e o governo se verá em grandes 
emba1·aços (apoia.dos); e fóra, senhores, porque 
jtí se disl:;e q11e nosso credito I! devido, nno aos 
1·ccm·sos do Brazil, no empenho com que elle 
tem procurado sntisfaze1• o que deve, mas á 
illimitnd11 confiança que no Bl'llzil puzc1·a.o os 
nossos ex-agentes (apoiados); e se esta hoje 
nos falta, o que poderemos fazer fóra do im
perio ? (Apoiados.) 

Senhor presidente, a populaçao da capital 
está dividida em interesses, e eis-aqui a razao. 
E.m gera], au negociante estrangeiro que faz 
remessas para a Europa, nao convém senão a 
estabilidade do cambio, pois que é só assim 
que elle tem certeza de que poderá remetter a 
nwsma somma porque vendeu seus generos; 
mas no estado actual das cousas, em que o 
cambio rapid~mente subio de 29 a 30 até 36, 
é de seu interesse que elle não baixe, e islo por 
duas razões: em primeiro lugar, po1·que ganha 
nas remt.'Ssas das sommas que cobra" das fa
zendas vendidas por um cambio mais baixo, 
e em segundo lugar, porque se vender hoje, e 
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hecC'ssarbmente ha de vender, e a prazos, se
gundo o estylo da praça, ha de perder se na 
occasi:io da cobran~·a o cambio estiver mais 
baixo; o commercio nacional, pelo contrario, 
lucra mais na baixa do cambio, porane vende 
seus productos nominalmente ;nâ.is êaro. Eis
aqui em resumo, Sr.presidente; os iuleresses que 
hoje se choc1!.o : rnis é isto raz:lo bastante para 
que adaptemos o e:,;:pediente de um empres
timo de 6,500 contos, como querem alguns, ou 
uma emissao de 6,500 contos de papel-moeda? 
Âqui em outra occasíao, e depois que tiver 
ouvido mais oradores, apresentarei com mais 
desenvolvimento as razões por que na.o voto 
por um erupresiimo de 6,500 contos, ainda que 
eu adapte algum expediente que nM desejaria 
muito,. e nem posso prestar meu volo á emisstio 
de igual so111rna de puro papel-1noeda, que é 
nma calamidade, e que nos vai desacreditat. 
Senhores. se as circurnstancias do Brazíl na.o 
melhorarem, nós para o. anno temos de preen
cher novo de-{icit: nM olhemos só para o pre
sente, olhemos lambem para o futuro. 

O Sr. Oliveira:- Direi algumas palavras em 
"resposta ao nobre deputado sobre a ímporluucit, 
do deficit e mdos de o supprir. 

Sobre a causa do deficit, direi apenas que me 
parece que t!lle nasce <la folla de responsabi
lidade dos mi11islros : se me perguntarem 
porque nn.o lWcuso os mini~\l·os, rcspnnd.ei·ei : 
purq11c conto 11udlo com o~ sentimentos de 
generosiduuo dos se11s acc11sndores e j11lgudores. 

Q111111lo 11 imporluncia do (fo/idt1 as opiniões 
clus cornnihisõl'S r:no dive1gc:11tes: Lima com
rnissno U<! seis rnemhros uprt!scnto11 quat1·0 opi-
1does difl'enmtuA, o nenhuma dcllus concorda 
com a do (;OVcl'Jlo. ~11 estou persuadido de que 
isto procede de o governo uno fazer caso algr1m 
du lei du lixaçno das uesperns: o governo nno 
q11e1· seuao que :3c voto tlinltciro para as dcs
pczus, mus 11!\o se importa com u. eslriclu obser
vrrncia da lei q1w os fixou. O governo, á vista 
du lei, podia ler inl'urrnudo o corpo legislativo 
indieC\ndo us despezas legues que se deixárão 
de faier; E.mlilo nao haveria tanta divergencia 
de opiniões ; mas o governo, em lugar desta 
informaça.o que devia dar com minuciosidade, 
mandou-nos um rol das pessoas a quem o go
verno tem constituido cL·edores do estado : c1·eio 
que isto não é o que lhe cumpria fazer, mas 
sim dar-nos uma informação moti vaàa das des
pezas decretad.1s que dei~árão de ser feitas. 
Entretanto) é necessario votar por algum ca}
culo ; e eu votarei sórnente pela quantia neces
saria para pagamento do excesso de despe;,;a 
que se lenha de fuzct· pela L'epartiçl\o da guerra 
e mal"inha, porque 1lescjo ver o paiz pacificado, 
e que o Rio Grande do Sul volte á communhno 
brazileira. Votal'ei latnbetn pela quanlia neces
saria para pagamento dos bilhetes do lhesouro 
emittiuos, porque acho que delle depende a 

honra e credito do corpo Jegislativo. Reduzo 
pnis O rl.efif'.1't ~ q11:rnti:::i n(->f!pc:;c:;.nrin p:icr.n.l"I p:::ig:::i-
mento de bilhetes do lhesouro e para o excesso 
das despezas que temos de fazer no ministerio 
da marinha e da ~uerra. 

Quanto aos meiÕs propostos, elles têm por 
fim exclusivamente o augmento de divida. Dif
ferentes arbitrios forao indicados para preenche!' 
o deficit; um del1es é dístrahir o producto dos 

. impostos applicados á :.lmortisaçll.o do papel
moeda, e os fundos destinados para amortisaçao 
das apoiices. Eu voto contra esta medida, pri
meiramente porqne a considero como violaç1'1o 
de uma promessa frita pelo corpo legislativo: 
desejo que pelo menos salvemos a honra; e 
em segundu lugal' entendo que esta violaçno 
affecta muilo o credito do governo, porque con
sidero que o credito desc,,nsa na persuasno que 
tem o l~ublico de que o ~ovem<> h,, tl~ cumprir 
as suas prnmessas e satisfazer aos seus em
penhos. Por outro motivo ainda voto contra 
esta medida. O governo n&o é um particular que 
quando abusa da força póde sur chamado 
perante os tribunaes ; o governo neste caso 
abusa da força pnra atacar a propl'iedade do 
cidada.o, e eu entendo que a força nno foi dada 
ao governu para atacar, mas para proteger a 
proµl'iedudc dos cidadãos ; e esta violaçn.o seria 
certamente um abuso muito contrario á pros
peridude publica. Ainda por uma circumslancia 
nno posso votar po1· esta 1t1edida: se o governo 
der o exemplo da violaç1lo de suas promessas, 
de falta de fé, de abL1s0 du força, este exemplo 
pó le vii· a ser lirnilado por pal'te da populaçao, 
qlle venha nssim a faltar aos seus empenhos, 
aos seus jUl'amenlos e ás suas promessas. 

O outro meio proposto é a emissao tios 
chamadus bilhetes do thesouro. Sr. presidente, 
eu considero estes bilhetes como um verdadeiro 
monstro, como os chamou um jornal desta 
côrte. Estes bilhetes participao do caracter de 
pupel-moed~, do caro.ct~r d~ l~trn~, do c'àrnc\m· 
de bilhetes promissorios e do caracter de 
apelices da divida fundada. Digo que participa.o 
do caracter de papel-rnoeda porque sa.o circu
la.veis e têm cm·so forçado; e não sei que. outro 
seja o caracter de papel-moeda. Os bilhetes de 
banco acreditados lêm círculaça.o livre e ex· 
pontanea; o principal caracter, pois, do papel
moeda é ser circulavel com curso forçado: têm 
o caracter de biJhetes promissorios por serem 
passados pelo devedor ; tên1 o caracter de letras 
por terem a aceita~ão do thesoureiro geral do 
thesouro publico ; e têm o car:;icter de apoiices 
da divida fundada por sua perpetuidade, e por 
que vencem jmo. Estes bilhetes silo na realidade 
perpcluos, porque o dizer-se: - no fim de seis 
mezcs, nno podendo estes bilhetes ser pagos, 
seL·Ao substiluitlos por outros - é não terem 
limites na sua duraça.o. Ora, se taes bilhetes do 
thesouro que constituem na realidade um 
monstro têm todos os inconvenientes dos títulos 
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de divida publica, e nno têm as vántagens de 
nenhum deHes, não posso votar para que <cHcs 
se emirtão. 

RestM dous meios que se têm apresentado, 
um delles a emissM de apolices, e outro a 
emissã.o de cedulas. Eu julgo -preferivel a emis
sM de cedufas : o unico inconveniente que 
considero nisto vem .. a ser a sua depreciação. 
Todo o mundo sabe que o papel-moeda se 
deprecia por duas causas; uma provém do 
menor credito que possa merecer o governo que 
o emitte, outra provém àa sua superabunàanda 
no mercado e:itcedente ás necessidf1des da circu
lação. E' pois provavel qu~ com esta nova emis
são o papel-moeda se depiecie algiim tanto em 
consequencia de seu augmenlo na eirculaçrw. 
Este inconveniente affecta mais aos empregadas 
publicos, porque, sendo os seus vencimentos 
constantes, e nao alterados na proporçao do 
àepreciamenlo da moeda em qne s~o pagos, 
terao de comprar os .gcneros de suas neces
sidades por maior preço na ra;;:no dirccta do 
depreciamento do papel. O prejuízo, portanto, 
que desta dcprcciaçO.o t'Psultu ó contra os em· 
pregados publicos. 

A emissno de apoiice~ tem o grave incon
veniente do pngomento dos j11ro~; nlém de que, 
se hoje liC emilli~s1imt creio q110 se vondm·irio, 
termo medi o, lt razno do /j[j por r.01ilo 1 u que dul'in 
um juro de mais de> 1 O por cento, juro q,w fria 
,111gmont1u• a 111ic:essit.lntle 1l0 impo!óli\•lles ; f! e~IJI 
rncrlid1, porlnll lo il·i,, nlfoclnt· todn o 1mi·1 .. 01·,,, 
rin collhino <lo ndnpt111· umn 111r.did11 c11w ,1/ri,idn 
todo o pnii, 011 K1'>1Ul111ln CIM t!IUJ)l'l.11,(llflott p11hlit:0H, 
poNtO q11u ~H !<11JI\ 1111\Jll't'~III\O pllh\hin, pn·l\ru li 
é!Ulr-lH/11) do IIUIUH ll llttd,o,no do 11polit'Ur!, "('(:t't!lH'.1.! 
crnirn l'llino : 1•11 l1 111iio rcJntdo du d11r 110 ~o· 
v,•1110 11wir1H tlu !1•11111ii1;ir, o por iHHO uno 1lt1,wJo 
f(llf• ~1 1j11 n11hwlimdo 1mra t•11ii\lil' 110\/1\~ npnli1'\'~, 
Nrw d1•1wo11llu d;; 11mhitl11do ,lo govvn111i 11111H 
co11i;illero (1110 h1!0 IJHIIÍ 1111 llillUJ'f!ZII 1l11H O()llt'l/lR O 
nnn cirnumslu11d1u~ do 1)1\ii, 

A lrnhlN os nrnioR proposlos 1wcílrn porlunlo 
n omis~llo do pnpcl·rnnedn. · 

O Sr. Alves :Sra.noo (mú,.l~tro da Jazend(l.) ~ 
-J\pmins explicarei dous fnctos: o l" di½ respeito 
á qunnlía que um nobre deputado que primeiro 
faltou pretende supprimit· no minist1;:rio da 
guerra, porque não foi exi1:5iàa na proposta : eu 
n~o pedi para esta despeza · quantia alguma no 
credito, porque, fa11ando com o Sr. ministro da 
guerra, elle me disse que já se tinha commu
nicado a este respeito com as comrnissões de 
orçamento da casa : por isso entendi nno dever 
pedir de novo. 

Quanto aos 130 contos qu~ o ministerfo da 
marinha pede para a compra de embarcações, 
aqui uma informação do arsenal, da qual se vê 
que as sommas decretadas na lei vigente se nn.o 
destinno a construcções, mas sómente a fllbdco, 
concerto das lanchas, etc. (lê a infot'mação) : e 

como as commissões dizia.o que eliminava.o esta 
~uantia porque o ministerio da marinha já linha 
quantia sufficiente para construcç~o de embar
cações, é claro que, cabinda este fundamento, 
deve subsistir a quantia. Eis a razao por que eu 
di1:,s~ ~ue nito concordava nesta suppressão. 

Fica a n.1ateria adiada pela hora. 
A ordem do dia é a mesma : levanta-se a 

sess/lo ás 2 horas e meia. 

Se4iiisii.o etn ~6 de Set.embro 

PRESJDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMABIO. - Expediente. -Reque1'Ímentos. -
Ordem do dia.--Loterias pa1·a a santa ca8a. 
-D-iscussão do credito. Discu~io~ dos S1·s. 
Ribeiro de A ndrada, Gonçalve8 Mm·t-ins, etc. 

Depois das 10 horas do. manhã faz-se a cha-
mada, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessao, lê·se e ap
~}rO"HVi,e a acta da 11ntecedente. 

F'allll.<l coro cansa os Srs. Andréa, Cajneiro, 
Bellein, Souia Martins, Cin!ra, Vieira, de Mello, 
Luiz CurJos, ,José Gonçalves, Pn111ino1 Busta· 
nrnnl~, Ptnlo Coelho, AsRis Mnscarenlins e 
A 11d rndu Mad1ado, e i;;em el h1 1 os Srs. A l encnr, 
S11011pÍl'H, li'l'ilneisco do !lego, Urbano, To!-la o 
Vi,,1guclro. 

F.~ l'lWll~N'l'R 

O 811. l" Srwnwr,\llto dú couln Jo expcdiet1l1..11 

l~n((u \1\:. 'ilí'\;ninlcs o\'licius : 
Do 111i11í.-;lru d1l fozu11Úll 1 t'Hnelltmúo u inf'ot·, 

11rn1,'/\o du rn;;;tiulni'ln geral, du 23 do concnlc, 
n cbpiui. ,i1mtw1, c1H q1111es for·necu111 os esel1.11·e
cimunla" l!:<i1.;h!u~ 1m, ufücio qne de Ol'llcrn desta 
c:a111111•u !!,e !'oi dirigiJo em 7 de Agosto ullirno.
)\' l< 1l'(!t!ll'a co111missfl0 de l'aze11du. 

Do ,nin)sho u11 gue1'1·u, enviando 11 copiu do 
nviso do 1" dt- Dcictnhro de 1838, relativo 
no meio soldo que se mandou abon~r· a D. ,Jo
sep)rn Tlwrna.zia Telk•s de Menezes, viuva do 
tenent(!.·Copcme\ Frnncisco Antonio de Sá Bur· 
rl'lo.-A quem fez a requisiç5.o. 

E' remetlida á commissão das nssembléo.s 
prnvinciaes uma reprPsentação da assernblén le· 
gisiativa. provincial do Ceará, sobre o estado de 
finanças da província, e pedindo que na lei do 
orçamento se dêm providencias a respeito. 

F\\7.·í,,~ menção de nm officio do presidente da 
provincia de Pernatnbnco, acompanhando outr·a 
collecção dos actos legislativos da assem bJéa 
ó~que\\a provinciu.-A imprimir, e depüis á 
con11niss1lo de asscmb!éas provinciaes. . 

Remetla-se ú conunissllo de assembléas pro· 
vine'11Jí>.: llll1!1 ou(,•,, l'C'"'C'Senf ,icr<'n da ''!sS"'"IJ)é" ··-- ,_,,_ ""' ,..,. 1"'1 • a.&"I rUv 1-'-.• \,,IJH tio 

l~'í;i~iat\'I\\ 1novi11cial do Ceurú, sobre a 1·eq11i· 
siç!lo que lhe fez a camarn municipal llu villa 
de Aquino. 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBI\O DE 1839 321 
Vaiá commissão de marinha e guerra o re· 

querimento de Jacintho Silvano Santa Rosa. 
Julga-se objecto de deliberação, e vai a im

primir .o projecto: de resolução constante do 
seguinte parecer da commissão de constituiç&o: 

cc xa·vier Schemid von Belliken, ex-capitão de 
engenheiros, natural da suissa, residente neste 
imperio ha vinte annos, ne11e estabelecido com 
bens de agricultura, casado com mulher brazi
leira, do CUJO matrimonio tem filhos, pede dis
pensa· do tempo marcado no § 8" do art. 1° da 
lei de 23 de O;:1tubro de 1833, por haver assig
nado o termo de declaração no mesmo artigo ; 
exigido em 12 do corrente mez na camara mu
nicipal da cidade do Rio de Janeiro, como. 
mostra por -competente certidão. 

cc O supplicante prova por documentos legaes 
ser casado com mulher brazileira, e q11e.se 
achava residindo no Brazil em 4 de Novembro 
de 1820, servindo no corpo de engenheiros 
desde essa época alé 10 de Março de 1828, em 
que foi demitlido. . 

cc A conimissno de constituição, attendendo á 
longa residencia do supplicu.nte no imperio, a 
ser casado com mulher bt'azileira, e a ter muitos 
filhos, corno allega, é de pat·ecer que o mesmo 
supplicante se faz merecedor da g1·aça que pede, 
e para este fim otrerece á considerâção desta 
augusta camara o seguinte projeclo : 

« A assemblén get·al legislativa resolve: 
« Artigo nnico. O governo é a.ulorisado para 

conceder a Xavier Sehemid von Belliken, suisso, 
carl11 de naluralisaçno tle cidado.o 1>1·111.ileiro, 
dispensada pum este fim a di!;posiçno 1lo nt'l. 1" 
§ a0 da lei de 23 de Outubro d~ 1838. 

« Paço da cnmnrn dos deputados, 24 de Se
tembro de 1839.-Joxé Glmncnfo Perelro..-A. 
P. Banef.o Pedtoso.-H. lf. Orirncfro Leão, ,, 

O Sr, Marinho: - Sr. pl'csiJcnle, mando li 
mesa uma queixa documenlnua do Dr. Do
mingos Marinho de Azevedo conlm o aclual 
ministro do imperio, por havlll-o cslc privado 
do direito que tem de concorrer pam umn ca
deira de lente proprietario da escola de me
dicina desta côrte, sendo nctual substiluto da 
mesma. Por esla occasião eu rogo a V. Ex. ha,iii 
de convidar a illustre commissao a que a mesm1;1. 
fêlr remettida para dar com urgencia o seu pa
recer, e para nllo acontecer o que se fez com a 
queixa do ex-inspector da thesouraria de S. 
Paulo, .que até hoje dorme na pasta da com
missão respectiva. Senhores, quando um ci
dadão se queixa á casa de esbulho que soffre 
em seus direitos, preciso é que a camara tome 
sobre isso uma prompta decisn.o; demornl-n, ou 
antes rernellêl-a ao desprezo, é dar idéa de que 
oô n queixa é justa e por consideraçlio ao mi
nistro se demora a decisão, ou que ê injusto, e 
por consideraça.o á pessoa qne a fez se a con
serva em silencio. Eu rernetto á mesa a queixa, 
e espero que a decisa.o· della seja prompta. 

TOMO 11l 

Vai o requerimento á commissão de ins
trucção publica. 

O Sr. Na.varro pede a palavra. pela ordem, e 
declara que desejava que se tomasse em consi
deração uma resolução que existe na casa sobre 
a sociedade imperial do Gongo-Socco. Segundo 
lhe consta, está ha muito tempo na ordem do 
dia este objecto ; no entretanto porém tem-se 
tratado de outros, do negocio da companhia de 
paquetes de vapores, v. g., de loterias e mais 
loterias. Admira-se o orador que a sociedade 
imperial de Gongo-Socco esteja ha tanto tempo 
requerendo a esta camara, e ainda se nn.o tenha 
decidido a sua pretenção, pois em verdade acha 
que uma sociedade que tem prestado tantos 
benefiçios ao paiz, uma sociedade que foi a 
primeira que e:xplorou as nossas minas com 
tanta sabedoria e aproveitamento na materia, 
deveria ser conside1·ada com mais attenção, 
tanto mais quanto outi·as companhias d~ me
nores recursos, e que pagAo muito menos im
postos ·ao que paga a companhia do · Gongo
Socco1 têm merecido a attenção da casa. De
clara que não tem interesse algum neste objecto, 
mas anda, ha rnuito tempo, resolvido a pedir 
esta urgencia em attenção ao merecimento da 
companhia. Observa que esta companhia lem 
dado de renda ao estado mais de quatro mil 
conlos de réis, devia pois merecer mais consiÍde
raçrto, e no ernlanto tem encontrado sua pre
tençllo ex.ll·am·dinat-ia resistenci11 para ser posta 
na orLlem do dia, no ~empo em que têm sido 
discutidas tanlus lolerins !. .. Por is::10 manda á 
mesa seu requerimento dr1 m·g1mci11. 

O Sn. PRF.~m~N·r•! observa que o projecto em 
que fallou o nobre depllt!lào está cfado para 
ordem do dia. 

O Sl', Nunes Macha.d.o (pela. o,-dem.) declara 
que, ernqu:mto o nobre d~putado foz o seu t·e· 
qucdmento de urgencia, quizern fazer urna 
ob~ervnçn.o Acerca do Jornal do Cormnercio, de 
guc vi.ii foliar. O que vai dizer julga que será 
mesmo em favor deste jornal. Nota que o rc
dactor deve preencher melhor o contracto feito 
com a camara, andando em dia com a publi
cação dos discursos dos Srs. d~putados. Um Sr. 
deputado, por exemplo, tem que responder no 
dia seguinte ao da sessão ao que disse um de 
seus collegas, e como na occasião de elle fallar 
não estivesse na casa, ou não prestasse toda a 
attença.o ao seu discurso, nem tomasse apon
tamentos, espera que o jornal apresente ímme
diatamente toda a discussO.o ; assim porém 11ão 
·acontece, e é ainda no jornal de hoje que vêm 
discursos pt'oferiuos em uma disc11ssno eomc~ 
çada hu lres dius. Ohsc1·vn r1ue sel'il\ <lc mnim· 
inte1·essu parn o publico e 11ló para n folhu, que 
no lugar cm que vem esse folhetim, vio3som 
os discursos dos St·s. deputados, e principnJ
mente sobre uma materia tão importante como 
aquella que se discute. Exige po_is_ que, ao 

41 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMERO DE 1839 

menos emquanto durar esta discussão do cre- · 
dito, a publicaçllo dos discursos ande mais em 
dfa ; ~ quando não possão caber na folha, dê o 
editor um su pplemenlo. 

Lê-se o seguinte requerimento: 
« Requeiro a urgencia da resolução sobre a 

pretençllo da imperial sociedade de Gongo-Socco 
para ser tratada com preferencia a outro qual~ 
·quer objecto, comtanto que não entre na hora 
da discussão do ct·edito. Salva a redacção.
Navarro. J) 

E' apoiada a urgencia. 
O Sr. Clemente Pereira pronuncia-se 

contra a · urgencia, por vir ella prejudicar a 
discussão sobre as loterias concedidas á santa 
casa da misericordia, cuja concessao entende o 
orador que nunca se tornou de maior neces.
sidade como agora, pelo que acaba de acontecer 
naque1le estabelecimento, sendo necessado para 
salvai-o de completa ruina promptos soccorros. 
Offerece â consideraçãO da camara este negocio, 
e pede-lhe que quando haja ella de votar pela 
urgencia em discussão, seja sem prejuizo da 
discussão das loterias da santa casa da mise
ricordia. Nota que esta materia está já muito 
adiantada, e que facilmente se póde decidi,. 
Espera portanto que a camara attenda a este 
objecto e que se lembre que, se acaso estas 
loterias não passarem I não se poderá evitar que 
se não siga maior ruina, pois a igreja mesmo 
está arruinada ; o orador vem de lá e vio que se 
está trabalhando com ac(ividade pai·a salvar os 
objectos mais precisos, lendo até sido necessario 
fazer $ahir o Santissimo. Mandal'á pois uma 
sub-emenda para que a urgencia pedida pelo 
nobre deputado não prejudique a discussao das 
loterias da misericordia. 

O Sr. Nava.JTO : - Sr. presidente, nós 
precisamos de tempo para tratar de negocios 
geraes : a santa casa da misericordia, com 
tantos recursos, com tantos meios, nao póde 
reedificar os seus edificios? Supponha-se que 
cahe uma propriedade da santa casa, cahem 
todas as propriedades da santa casa, dever{u'.l 
ser concedidas loterias e mais loterias para a 
santa casa? Se_nhores, eu supponho Qlle se na.o 
deve estar enganando o corpo legislativo, pro
curando-se occasiões m::iis ou menos proprias 
para fazer passai· certos objectos ; nós· devemos 
occupar-nos com objectos de beneficio real para 
o paiz, e não é com loterias que o estado ha de 
prosperar; nem sei como é que só com loterias 
se quer que um estabelecimento melhore! 
Admitta essa regra, entreguem-m~ a adminis
tração da repartição a mais complicada, e 
eu serei optimo adminisb·ador ; dêm-me a 
füculdade de tirar Joteri1.1s, que eu a irei adrni• 
nistrar com 1ucnm11 fücilidadc. Om, porque 
cahe um ediflcio, porque e11te ediUcio ao arruina, 
vcmhao loleri111; o 111e houvur um terremoto, No 
todos 01 edlflcios cahirem P ••. A111dm todo11 1110 

administradores. Consta-me, não estou ao facto 
de toda a administração da santa casa: mas 
ouço dizer que a santa casa é muito rica, tem 
muitos recursos, que tem u_m patrimonio 
enom1e, que bem administrada, seria ella uma 
potencia: pód~ pois muito bem satisfazer ás 

· suas necessidades, e na.o carece· que aqui se nos 
venha fallar no Sanlissimo. 

Eu reservo-me para responder ao discurso do 
illustre deputado relativamente á santa .casa; 
sinto demorar esta discussão ; mas tomei apon
tamentos e devo responder-lhe, embora no Jor
nal do Oornmercio não sahisse tudo o que o 
nobre deputado aqni disse ... Mas emfim isto é 
moda, porque o J01·nal do Conimer~o... Ainda 

· em cima põe notas ! ... Quizera contestar essa 
nota; na.o o façc porém po1· nllo estar presen_te 
o nobre deputado de cujo discurso se tratava. 
Entendo emfim que deve1nos acabar com essas 
loterias. Voto pela minha urgencia e contra a 
sub-emendn do nobre deputado que quer que 
se discutão as loterias para a santa casa da 
misericordia. 

E' lida e apoiada a segninte emenda do Sr. 
Clemente Pereira : · 

« No caso de se approvar a urgencia proposta 
pelo Sr. Navarro, seja sem prejuizo do pro
jecto que propõe a concesslo de loterias para a 
santa casa da misericordia. » 

O Sr. l?unes Macha.do: -O que ha mais a 
dizer sobre loterias ? A camara que v.ole pró ou 
contra essas loterias. Assim ficará satisfeita a 
exigencia do nobre deputado, que tarnbem 
acho muito justa : porque com effeito entendo 
que a companhia de Gongo~Socco na.o merece 
ser tao negligenciada por nós ... 

O SR. NAVARRO:- Não merece P ... 
O SR. NUNES MACHADO :-Não merece ser 

ta.o negligenciada ... 
O SR. NAVARRO (rindo-se) :-Negligenciada! 
O Sr, Paula, Canàido : - Concordo com 

ambos os nobres deputados que me precêdêrão, 
e especialmente com o meu nobre collega e 
amigo o Sr. Navarro, tnnlo mais quanto re
conheço os serviços que tem feito á minha 
província de Minas a companhia de Gongo

.Soéco. Ha poacos dias appareceu uni artigo no 
Despertador, '1.rtígo que ac:ho de muito interesse 
e que pedirei â camara a liberdade de recom
mendar a sua leitura, pois que muito póde eUe 
esclarecer a discussão. O Despertador, apesar 
de não ser jornal da casa, comtudo merece ser 
lido, não só por este artigo, mas por outros que 
tem publicado. Fallando nesta occasião, V. Ex. 
ha de pormittir que não peça a leitura do Jorri.al 
do Oommei·cio, porque elle nada diz a este res
peito, e mesmo creio que o Jornal do Coni
me,·ofo 11-tli~ntou do certo tempo pa1·a c:á em nllo 
11ur jot'nnl du cali11, tnllff eim jornal úe cm·loa 
Si•11. doput1uloli ; uao au d1\ uo ll'llhulho do lrun• 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1839 22:3 

screver certos discursos, e outros traz de fórma 
que não pres tao para nada ; talvez com isto 
âgrade. a àlguem. -

Quanto ao hospital da santa casa, concordo 
com o illustre deputado por Pernambuco que 
,acabou de fallar; entendo que é negocio já dis
cutido, e que os illustres deputados podem 
votar immediatamente. Concordo lambem com 
as idéns verdadeiramente iuminosas, e proprias 
do estado da nossa civili-mçlío, de acabar com 
tndas as loterias; quizera mais acabar com 
todos os jogos ; mas a quest\'lo não é esta, a 
questão é:- Como se ha da acabar _com as 
loterias? Extinguil-as? Mas como?- Por con
sequencia Voto pela proposta do nobre deputa~o 
e pela sub-emenda; porque entendo} como Já 
fiz ver aqui, que o hospital da santa casa é _es
tahPlecimento muito ulil: se elle tem mmtas 
rendas, tambem tem muitas despezas. 

Mu1tAS vozEs :- Votos, votos. 

Dá-se a materia por discutida. O requeri
mento do. St"". Navarro é apoiado e lambem a 
emenda do Sr. C!erneute Pereira. 

O SR. PRESIDENTE:- E' o mesmo que es
tava estabelecido, porque depois das lo terias da 
santa casa seguia-se a resolução sobre a com
panhia de Gongo-Socco. 

O SR. NuNES MACHADO:- E então foi per
dido todo o tempo dessa discussão ! 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da resolução que con · 
cede loterias á santa casa da miset'icordia, com 
as emendas já apoiadas. 

O Sr. Rezende (pela ordem) : - Eu peço 
retirar a minha emenda e substituil-a por outra. 
A consignação que a santa casa dava, deduzida 
das loterias, era para o seminario deS. Joaquim, 
que já não existe, e nao para o collegio de 
D. Pedro II: e porque póde causar alguma 
confusão, substituo a minha emenda por esta. 
(Lt) 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Rezende: 

« A consignação com que, por conta das lo
tei-ias, a santa casa concorria para o antigo se
minario de S. Joaquim, fica destinada para ô 
hospital dos lazaros. )> 

MmTAS vozEs :- Votos, votos. 

Cedem da palavra os Sr. Nàvarro, Carneiro 
Leão e Carneiro da Cunha. 

O Sa~ PRESIDENTE :-A discussão fica adiada 
para se passar á outra parte da ord~m do dia. 

Mm'I'.AS vozEs :- Votos, votos. 
O Sn. PnESIDENTE :- O Sr. Montezuma tem 

a palavra e não quer ceder della. 
O SR. NUNES MM:HADO :- Ceda, ceda ... 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
fazenda. S. Ex. é recebido com as formalidades 
do regimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da proposta do governo 
sobre o credíto, com as emendas já apoiadas, 
e mais as seguintes : 

cc Art. 1 º. O imposto pago por tonelada nos 
portos do iro perio fica elevado n. 50 réis para as 
embarcações de construcç~o brazileira, vindas 
de paizes estrangeiros, ou· emprPgadas no com
mercio de cabotagem , e a 100 réis para as 
mesmas embarcações sendo de construcç11o es
trangeira. Este imposto assim elevado só prin
cipiará, pelo que respeita unicamente ao aug
rnento da quota, a ser arrecadado quatro mezes 
depois da data desta lei. 

« Art. 2º. O governo fica autoiisado a applicar 
ás suas despezas, durante sómente o corrente 
anno financeiro, metade do producto da renda 
cc,nsignada para a amortisaç!.\o do papel-moeda, 
em conformidade da lei n. 109 de 11 de Ou
tubro de 1837, arts. 3, 4 e 5. 

H Art. 3º. A;; embarcações entradas nos portos 
do impel'Ío, vindas em lastro da costa d'Africa, 
pagaráõ 300 réis por tonelada durante os mesmos 
dias, e da mesma tõrma que se acha estabe· 
]ecido. Este imposto principiar~ a ser arre
cadado dous mezes depois d:. dat:J. desta lei. 

cc Art. 4º. Para supprir o deficit o governo 
emiltirá em bilhetes, pelo intermedio e debaixo 
da responsabilidade da caixa da amortisação, 
a quantia de réis 2:022$000, a prazos propor
cionados á entrada provavel da renda creada 
para este pagamento, a qual o governo fará 
entrar na mesma caixa da arnortísaçao á me
dida que fôr sendo arrecadada. 

e( Paço da camara} 26 de Setembro de 1839. 
-Montezumrt. )i 

rc A assernbléa geral legislativa do Brazil 
resolve : 

ir A rt. 1 º. O go vemo, além da despeza fixada 
para o corrente anno pela lei de 20 de Outubro 
de 1838, é aulorisado a emiltir em notas, se· 
gundo as exigencias occurrentes, alé a quantia 
de ...•• 

a Art.. 211• Ficão applicados para o 1·esgate 
das mesmas: lº, a importancia de 'producto da 
sisalba de cobre ; 2º, o excesso da nova sobre 
a antiga renda dos vinhos, etc. , 8º, e de 1842 
em diante o quinto do excesso de renda das 
alfandegas, devido ao augmento das mesmas 
pelo augmento dos direitos de importação. 

« Paço da camara, 26 de Setembro.-Bi
b&iro de Andrada. » 

O Sr. Henriques de Rezend.e {pela ordem): 
- Quizera fazer a V. Ex:. uma reflexAo : não 
sei se esta emenda póde entrar hqje em, dis_
cussão, pornue, sen~o a materiá : de. :nov9s 
impostos, devia ser por uma resolução, 
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324 SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1839 

O SR. PRESIDENTE : - O que está em dis
cussílo é os arts. 2º e 4", que propoem meios 
para stlppril' o deficit. 

O Sr. Ribeiro de Andrada. :-Sr. presidente, 
anles àe entrar em maieria, eu quizera que 
S. Ex. o Sr. ministro da fazenda me infor
masse, se pudesse, dos seguintes quesitos que 
passo a expenàer: 1.º Que quantidade de notas 
existe por queimai· proveniente dos impo,::.tos 
consignados para o re;;gate do papel. 2.º Que 
somma dessas mesmas notas já foi queimada. 
3.º Se tem algum calculo approximado da 
somma em que póde importar o producto 
da :Sisa1ha do cobre por vender e já vendida. 
4." Se me pôde declarar os no!Y'es dos de
vedores <la fazenda publica desta província. 
Tenho ainda de fazer um outro quesito, mas 
este é aos meus nobres collegâs da -com-. 
missão do orçamento, isto é, se elles têm algum 
calculo approximado da nova venda creada por 
esta lei, 

O Sr. Alves :Branco (ministro dafazenda): 
- O nobre deputado faz-me os seguintes que~ 
sitos ~-Que quantia de notas existe por queimar 
na caixa de amortisação? Não posso dar pre
cisamente a quantia : são 245 contos com.uma 
pequena fracçllo. As queimadas montão a 2,200 
e tantos contos, salvo uma fracçã.o de que 
me nao posso lembrar. Quanto ao producto 
que póde dar a sisalha, nao posso citai· pre
cisamente a quantia, mas espero que até 
amanhã se póde dar esta quantia: ainda agora 
passando pelo thesouro perguntei sobre isto, e 
sube q11e estava a concluir-se este trabalho, 
isto é, aquillo que se póde informar pelo the
souro. Quanto aos nomes dos devedores da 
fazenda publica, é impossivel que eu satisfaça 
este quesito. Creio que se. limitão a isto as 
informações qlle exige o nobre deputado. Fa11o 
agora das notas que estão por queimar na 
caixa da amortisação, porque no thesouro ainda 
existe uma quantfa destinada a este mesmo 
fim, e que ainda na.i:, foi remefüda, e que 
montava, na occasia.o em que aqui apresentei 
a proposta, em perto de 400 contos, dos quaes 
se devem deduzir 204 que forão já applicados a 
despezas ordinarias. 

O Sn. RIBEIRO nE ANDRADA :-Eu desefava 
saber tambem dos meus illustres collegas da 
commissM de· fazenda, se ha algum calculo 
mais ou menos approximado · da quantia a 
que póde chegar a nova renda creada ... 

O SR. MARIA DO AMARAL :-A dos vinhos ? 

O SR. füBEIRo DE ANnRADA : - Não, a nova 
renda creada, o novo imposto de que aqui se 
falla no art. 7.º - « Do novo imposto creado 
por esta lei que fica exclusivamente applicado 
t\ amortisnção desses bilhetes. » - De um dos 
dous membros dessa commissao quizera saber 
isto ... 

O Sa. PRESIDENTE :-Não estão na casa. 
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-Se aJgu rn dos 

nobres membros da commissao de fazenda· 
me puder informar sobre este novo imposto ... 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-A imposição 
a que o nobre deputado se refere não é 
proposta pelas commissões encarregadas de 
examinar o deficit, é proposta por dous nobres 
deputados que assignárão este parecer, os 
Srs. Vianna e Souza Martins: nãO foi pos
sivel deparar com a imposição, porque não 
se diz qual seja; por isso, não tendo conheci
mento della, não posso informar ao nobre de
putado. 

O SR. RrnEmo · DE ANDRADA ; - Bom seria 
que eu pudesse tf.r alguma informação a 
respeito do que póde produzir esta nova irn
posiça.o; mas como os dous senhores não 
estão na casa, prescindirei ciesta informação. 

Senhores, eu vou entrar em maleri.t, e 
peço aos meus nobres co]legas tenha.o a in
dulgencia de relevar alg1ms erros que eu possa 
commetter na exposição dos meus principios. 
Primeiramente eu direi o que entendo pela 
palavra-deficit.-Eu chamo deficit deficiencia 
de renda para fazer face a serviços feitos que 
na.o forão pagos, mas que forão decretados 
por lei; deficiencia de renda presuppõc c1·eação 
de renda , porque 011 se paguem os serviços 
feitos por emprestímo, <1u se paguem por 
creação de nova renda, a deficiencia suppõe 
creaçao de 1·enda ; creação de renda é imposto, 
e o imposto é de allribuição privativa da ca
mara; logo, só ella é que inicia, o governo nunca 
póde iniciar. E~ mister qLle se nilo cont'u nda 
deficit com as outras propostas do governo; 
o governo apresenta uma proposta sobre a fi. 
xação de forças, e de facto eHas devem ser 
pagas ; mas o qne nos apresenta o governo é 
o quantitativo dessas forças, a natureza das 
armas, etc. ; o que se segue della é a neces
sidade de as pagai·, mas não a de crear nova 
renda : o governo apresenta, por exemplo, uma 
proposta sobre estradas, sobre obras publicas ; 
de facto ellas hão de set· pagas, mas pagilo·se 
com as rendas já decretadas por lei : pelo con
trario na questão presente trata-se de um 
deficit, porque as decretadas pela lei nao bastao 
para satisfação dos servíços feitos, ou por fazer, 
lambem decretados pela lei : ora, um deficit 
st1ppõe deficiencia de renda, e esta creação de 
nova, synonimo àe novo imposto ; logo, com
pete só á camara opropôl-o, e nunca ao governv. 

Mas diz-se : - Tem-se feito isto em muitos 
outros ministerios. - concedo ; a camara tem 
consentido, sim ; mas porque a camara tem 
consentido na.o havemos de mudar de rumo : 
Porque commettemos uma vez um erro, não 
havemos de emendai-o ? ... 

O Sn. PRE8JDEN'l'li: : - Lembro no nobre do
pulado iiUO falln contra o VCiiêldo. 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1839 325 
O Sn. RmE1Ro DE ANDRADA :- Vou terminar. 

Conheço que a camara é omnipotente ; ven~ 
ceu-se, sim, mas é mister que a camara não 
continue a decidir deste modo ; é mister que 
não continue, para que o syslema constitucional 
marche livre e desembaraçado de todos os oh· 
slaculos que tem encontrado, por que são estes 
obslaculos os qne muito talvez têm concorrido 
para nos trazer ao estado de apuro em que nos 
achamos. 

Agora passarei ao deficit. Disse o meu nobre 
co1Jega membrn da commissa.o do orçamento
º deficit foi justificado - e eu digo : não t'oi. 
Respeito muito as luzes do meu nobre collega, 
mas nem o Exm. ministro, nem os 111usti·es 
membros das comrnissões justificação o de
ficit; e eu passo a provar esta minha asserc;ão. 

Para verifical'-se um deficit, o que ê de 
mister ? Mostrar-se, p_or exemplo, que as rendas 
decretadas não chegãO para os serviços decre
tados pe1a lei, mostrar-se igualmente que todos 
Jos serviços que forão pagos erão decretados por 
ei; ora, se houver serviços não decretados por 

lei, e que tenhão sido pagos com quantias appli
cadas para outros objectos, póde-se dizer que 
está justificado o deficit? ... 

o SR. MARINHO: - Nao. 
O Sa. füBEJRO DE ANDRADA : - Mas é mist~r 

ainda que se mosh•e que a renda creada foi não 
só bem encaminhada1 para os canaes de sua 
distribuição Iegal 1 mas que foi com toda a vi
gilancia arrecadada. Fez-se isto? Nao, não se 
fez, porque o corpo legislativo nunca tomou 
contas. Pois se nó3 · não demonstramos que 
lodos os serviços feitos forão aquelles que a Jei 
l1avia decretado, se nno lemos demonstrado que 
nehuma das rendas foi desencaminhada, se na.o 
temos demonstrado que as remias forão arre
cadadas com aquella exactidão que n lei recom
menda, como podemos dizer que o deficit eslá 
justificado ? 

Na.o, senhores ; o que está justificado, o que 
é facto é qlle serviços Corão feitos e que na.o 
forão pagos ; ~ porque? Porque na.o havia di
nheiro e nada mais. Eu concordo com o meu 
illustre co11ega, que parn o ànno havemos de 
ter novo deficit ; segnramf;nte eu sou do mesmo 
parecer: primeiro, porque trilhando sempreesta 
vereda tortuosa, cada vez mais nos afastamos 
do recto caminho que a constituição nos marca; 
em segundo lugar, porque no Brazil as revoltas 
succeder-se-hao umas ás outras, e não é pos
sivel que ta.o cedo acabem. Nos governos de 
povos velhos, no systema constitucional de 
povos acostumados por longo tempo a marchar 
seguros na estrada da liberdade, os- erros dos 
governantes são de pouca ou nenhuma con
sequencia, porque neHes a confiança está inteira 
e plenamente estabelecida; porque, conscios do 
bem de que gosao e que não podem perder, 
atll'ihuem taes erros á outras causas, mas 

nunca um systema premedilado pelo governo 
de roubar-lhes a liberdade de que estão de 
posse; pelo contrario entre povos novos, ainda 
ciosos da perda de uma independencia ha pouco 
adquirida e para -elles sagrada, e a cada passo 
assustados pela perda de sua liberdade, os erros 
do governo são de promptas e terriveis con
sequencias, porque sa.o os instrumentos de que 
se servem os demagogos para inffammar seus 
corações e excitai-os ás revoltas; de apparecer 
disperdicios em finanças, e despezas illegitima
mente feitas, o demagügo dirá : - Vêde como 
marcha o governo,. eis-aqui o seu systema - Se 
leis excepcionaes sllO propostas e approvadas, o 
demagogo repetirá ainda : - Eis a consliluíção 
que vos espern, é o absolutismo ... E desta fórma 
as revoltas não têm termo e o deficit tem de 
continuar. Os meios para fazer degapparecer 
este deficit são medidas appropriadas que não 
sirvão de instrumento nas mãos dos desm·deiros; 
nAo são medidas de povos velhos, que não têm 
applicação para nós. Concordo por consequencia 
com o que disse o meu nobre collega -para o 
anno havemos de ter novo deficit. 

Outra questão a discutir ve~ a ser a seguinte: 
-Qt1al é o quantum do deficit ? - Respondo : 
não sei; faltão-me documentos, e sem docu
mentos não posso entrar em analyse de seme
lhante questão : os meus proprios collegas das 
commissões encarregados desta diflicil tarefa 
nãa puderM concordar entre si ; eu espero 
ouvil·os para poder illustrar-me, e deduzir de 
suas -discussões o quantum que devo dar ao 
governo ; inas já declaro que lhe não darei 
senão o que eu reputar pura e simplesmente 
necessario para manter o imperio! e para ou 
sulfocal' ou combater as revoltas. Adapto com 
as commissões a maior parte dos córtes que 
ellas fazem ; mas para dizer o quantum que 
devo dar au governo, preciso é ouvir os meus 
Hobres coUegas. 

Entrarei na questão dos meios a dar. Eu 
deploro a triste situação do meu paiz, chegado 
á borda do abysmo·pelo esperdicio dos gover
n.:l.ntes e pelo desvario e loucura de meus con
cidadaos, assim como a deplora.o muitos de 
meus nobres collegas da camara ; eu deploro 
que se tivesse desgraçadamente embicado no 
systema da ernissã.) de um papel-moeda tão 
contrario aos principias da sciencia pelos males 
que comsigo acarreta. Não sei mesmo se poder 
aigum social teria o direito de emittil-o ; mas 
pergunto : - E' esta a questão de que se trata? 
Existe ou não o papel-rnoeda no mercado ? E' 
ou não o papel-moeda o unico instrumento da 
circulação brazileira ?_-Sem duvida : ora, se os 
meus nob1·es collegas da commissão julga.o que 
nós não temos poder para emitlil-o, devia.o 
offerecer-nos os meios de o r-etiru da circulação; 
elles porém fizerão o contrario, porque seus 
projectos implicão a existencia deste instru
mento da nossa ciréu}açao, porque em todos 
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326 SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1839 

e}]es o papel permanece como antes ; logo, nãO 
resta senão conserval-o, e· conserval-o com mais 
Cortes garantias, para que mereça a confiança 
dos seus possuidores. 

Dizem ainda os meus nobres collegas: -Não 
podemos admittir inlrodueçlo de mais notas na 
circulação. - Mas eu noto que os meus nobres 
coUegas cahem n'uma manifesta contradicção; 
elles cahem n 'uma contradicçllo quando mandão 
entrar na circulação os bilhetes, ~s notas que 
estão resgatadas ; cahem em contradicçâo 
quando suspendem por um anno a applicaçM 
dos impostos applicados para o seu resgate ; 
por consequencia se o papel-moeda na.o deve 
enll'ar novamente na circuJaça.o, enta.o os im
postos para o resgate devem continuar a ser 
appli<:ados, e o que es(á em ser .e nao foi quei
mado. não deve voltar á circulação, e deve ser 
queimado. 

Eu me opponho pois a que se suspenda a 
queima das notas, porque semelhante passo traz 
comsigo a quebra de uma promessa: o legislador 
disse que taes e taes i,nposições -serião appli
cadas para o resgate do pap~l-moeda, e é triste 
que o JegisJador arripie carreira daquillo que 
promeltêra : demais, que etfoito moral não pro
duziria. esta medida no animo dos possuidores 
das notas? Se nós dissessemos :-Aquillo que 
applicámos em. tal tempo não tem hoje a mesma 
applicação ;-sem substituir-lhe um equivalente, 
que confiança teria.o em nós seus possuidvrcs P 
Se nós dessemos o exem-p]o de. dizei· ao Brazil 
inteiro::_ As imposições qr.;re havemos appli
cado para amortisação de um papel que vos 
offerecemos como moeda, hoje ficará sem essa 
applicaçAo; - o que diria o Brazil? -Amanha. 
uào ha mais resgate. - E de excepçAo ern ex
cepçAo o que seria o papel-moeda? Cousa ne
nhuma : por conseqnencia o que eu principal
mente deploro é a suspensllo desta queima; eu 
quero que sejn.o religiosamente ~pplicados os 
impostos que votamos para a amorlisação do 
papel-moeda. . 

Mas quero que as preciiaões do governo se 
satisfação por meio do novo papel, applicando
se-lhe fundos ou rendas para a sua amorlisaçno, 
e então tenho o papel-moeda na circulaçiÃ.o no 
Btato quo. Pelo que acaba de dizer o Exrn. 
ministro, o papel queimado e o papel recolhido 
anda talvez por mais de 8,000 contos : ora, que 
mal produziria, por el:.emplo, 3 ou 4,000 contos 
emittidos quando bem hypothecados ? Que 
variações apresentou o cambio depois que esses 
3,000 contos forão retirados ? Portanto sou de 
parecer que se acuda ás necessidades do im
perio por uma emissl\o de notas, mas que essas 
notas sejão hypothecadas e resgatadas, appli
cando-se-lhes um quantitativo para a sua amor
tisação. Eu direi o que julgo que se deve 
applicar - o producto da importancia da sisalha 
do cobre, o excesso da renda dos vinhos 1,cla 
nova tarifa, e de 1842 cm diante, tompo cm 

que acabão os nossos tratados com as outras 
nações, 1/5 do exc.esso das rendas das alfandegas 
de-vido ao augmerito dos direitos de importação. 

Como fallei nesta malel'ia, quizera que o 
governo do Brazil com antecipaçilO e categorica
mente fizesse saber ás nações da Europa que os 
tratados que com ellas tínhamos findaráõ ou 
felizmente· caducaráõ no dia tal ( niuitw 
apoiados), que . o Brazil, escapo da tutela 
debaixo da qual circumstancias desgraçadas o 
havião co!Iocado, nãO fará mais tratado algum 
de cornmercio com potencia alguma. (Muitos 
apoiados.) · 

Passemos agora á comparaçao da emissão de 
notas com as medidas lembradas pelos meus 
illustres collegas das commissões. A medida 
lembrada pelo Exrn. ministro, pouco mais ou 
menos é a medida lembrada pela com missão: 
- a emissão de bilhetes do lhesouro pagaveis a 
3, 6, 9, 12 e 24 mezes, com applicação de 
rendas para o setl pagamento, e vencendo um 
juro de tanto. - Esta emissão em parte é uma 
emissão de notas ; e se as rendas que são 
applicadas não chegarem, o que é de temer? 
Teremos de ver as letras do the·souro apontadas 
e protestadas? E depois este juro, este premio 
inferior ao premio da praça ? Crerá a camara que 
os monopolistas, que os capitalistas, que de certo 
tempo cá enlhesourão o papel para impôr a lei 
ao governo, aceitaráõ esses bilhetes com o 
premio de 7 e tantas fracçOes, quando o dtl 
praça é superior? 

Outro inconveniente desta medida: - Esta 
emiseAo só terá lugar nas capitaes de certos 
portos de mar. - Senhores, em regra geral de 
governo uma medida ou é má, ou é boa ; se é 
má deve recahir sobre todos, se é boa todos 
devem gozai-a. · 

Passemos ao cambio. Eu pergunto : -
Que altel'ações lerá o cambio por uma emissão 
de notas hypothecadas da fórma que disse ? 
Nós temos já um facto, e r. o que succedeu com 
o queima ou subtracção de perto de 8,000 
contos de notas; que beneficio trouxe isto ao 
cambio r Nf::nhum. Logo, a fotroducção de 8s000 
contos hypothecados com urna renda mais que 
sufficiente para o seu resgate não póde trazer o 
inconveni~nte que trarião os bilhetes do thesouro 
a prazo, e a prazo dependente da entrada da 
renda.· 

Passarei agora á comparação com a V4!!nda das 
apo1ices. 1.º Eu não posso crer que apolices 
sejão vendidas por bom preço no estado actual, 
mórmente quando se sabe o que os capitalistas 
têm feito ; em 2° lugar, quero que a nação 
escape ás corretagens; em 3° lugar, á uma 
renda consignada para pagamento de juro dellas; 
ajuntai todas estas considerações, e vós vereis que 
sereis obrigados a despender talvez o dobro da 
sornma concedida, Se porém as apoiices íorem 
vondidaa fóra, sommni as commissões dos 
1,;enlo11, 011 prcmiott om mocrli\ forte, e estes 
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· dependentes das variações do cambio, e vós 
tereis talvez um resultado peior, quero dizer, · 
maior prejuizo. 

· Accresce a estas reflexões, senhores, a se
guinte, quanto a mim mui ponderosa, e vem 
a ser, que o augmento àa nossa div\da interna 
e externa forçar-nos-ha á creação de muitos 
impostos impossiveis nas circumstancias actuaes, 
ou forçar-nos,ha a retirar grande parte da 

· nossa renda ordinaria ou para a caixa da amor
tisação, ou para a Europa em pagamento dos 
juros e amortisação das mesmas apoiices, com 
o que sofl'reráõ os serviços e servidores do es
tado, e dessecar-se-hão em parle algnns dos 
canaes da nossa industria aviventados por esta 
renda: em uma palavra, n!lo adopto a venda 
das apolices por dous ultimos motivos : - 1.º 
Porque quero salvar a naçllo do dente voraz dos 
capitalistas; 2º, porque quero salvar o governo 
e seus agentes, ou dos picos pungentes do jor
nalismo, ou salvar sua probidade da tentação de 
corromper-se. 

Taes são os motivos por que prefiro a emissão 
de notas hypolhecadas com as rendas que acabei 
de indicar.· 

O Sr. Gonçalves Martins: - Sr. presidente, 
é com alguma repugnancia que füllo nesta ma
teria ; lambem sou daquelles que não têm dei
xado de dar alguma · impot'lancia aos boatos 
que se têm de proposito espalhado na população 
para fazer passar a medida de que se trata. 
Apresenta-se um credito, e é preciso, segundo 
as cifras, quP. se dê tanto ao go,·erno ; repre
sentante do povo, indago, procuro s~\ber do go
verno para riue sno dados estes dinheiros : é 
para salvar o paiz ?' Quero entrar na analyse 
desta app)icação : quero ver se pela senda por 
que marcha o governo o paiz será salvo fa
zendo-se este sa~rificio. Quer-se tanto : bem, 
convém examinar. Mas diz-se : - Nada, não 
entreis nisto, estais fóra da ordem, tendes as 
cifras, sommai, a conta é exacta : olhai que 
faltão tres ou quatL·o dias, os deputados vão-se 
indo embora, a sessao se está fechando. - Ot·a, 
senhores, quem não entrevê a collisào em que 
se acha uma depulaçào que não tem omittido 
horas na se~são, que letn feito tudo quanto está 
da sua parte ; ella que n!l.o tem culpa de que 
um credito destes seja perlido no fim da sessão ; 
ella que· nllo tem culpa do que outros têm 
gasto ? Se quer dizer algltma cousa de real, de 
positivo, vê-se n'uma triste collisão: - Estais 
desacreditados, o paiz não quer mais saber de 
vós. E quem·é que está auforisado? Qual é o 
prestigio que póde substituir o corpo legislativo 
para salvar o paiz? Haverá algnm homem tão 
louco que se persuada que se o corpo legislativo 
se desacreditar, se o corpo legislativo perder o 
prestigio .que tem e leve até hoje para salvar o 
paiz, como tem salvado por outras vezes, lmverá 
alguem que se persuada que poderá conter a 

torrente revolucionaria no Brazil, que poderá 
manter a ordem no paiz ? 

Eu, Sr. presidente, quando se me pede sus
pensno de garantias, digo : - Dou, porque a 
constituiçao deixou este meio para salvar
se a si propria. ·- Pede-se-me reformas de 
leis criminaes ? Dou, porque a constituição 
deixou ao poder legislativo o direito de re
formar as leis. Quer-se tirar da massa menos 
illustrada certos direitos que clla não póde 
exercer ? Estou prompto : todo o mundo sabe 
quaes são os meus pareceres, os meus projectos 
a este réspeito. Quereis cL·edito ? A constituição 
dá este credito ; · sim, vamos a isto, vamos 
salvar o paiz. Mas, senhores, nno se nos deixa 
entrar no exame de objectos taes q11e vão inu
tilisar esses creditas, que vlo inutiHsar esses 
sacrificios e. trazer outros onus ao paiz ; e quem 
tem alguma cousa, quem tem familia nao ha de 
olhar para estas cousas ? Ha de deixar ir tudo 
de peior em peior ? Como queremos suft'ocar 
revoluções no sentido republicano, no sentido de 
derribar a constituição e a monarchia ~ Com 
qoem,senhores? Nllo ha de ser com os amigos 
da constituiça.o, nno ha de ser com a consti
tuição brazileira ? Em que se utilisa pois em 
desacreditar a constituição do Brazil, em me
noscabal-a ? Para salvai-a como que dessa tor
rente revolucionaria ? Eu alguma cousa quero. 
dizer neste sentido ; eu olho que o governo pa
·rcce que descansa nestas cousas ; eu até tenho 
ouvido dizer que se diz por ahi :-Se nos derem 
tanto, tanto se gastará, e se nao nos derem, 
iremos nos desculpar com a camara, -corno se 
os resultado,; sejão dift'erentes, como se não hou
vesse um fim a que nos propomos l Quem se in- · 
teressa por estas cousas não ha de olhar para 
isto, senhores ? · 

Todo o mundo sabe por que crise passou a 
minha província, uma crise em que perto de 
2,000 pessoas descêl'ã.O ao tumulo, onde 3 ou 
4.000 farão expatriadas, onde immensas pro
priedades fora.o incendiadas, onde, emfim, o 
Brazil correu a sua maior crise, porque essa 
grande população, se tivesse succumbido á revo· 
lução no centro do Brazil, havia de trazer com
sigo muitas províncias, e talvez o Brazil todo ; 
mas salvou-se ella desta crise. Mas o que vejo eu, 
senhores? Que ella está livre de outra? Não. 
E porque não está livre ? ... Pois quer-se fazer 
apagar de todo o espirita de rebelJia.o na Bahia, 
no Brazil, assoalhando idéas que apartao os 
homens serios. desse corpo com que unidos 
outr'ora debeUárao a rebellia.o? Que se enver-· 
gonhem de se ter unido a elJe P Que no caso Je 
duvida se ponhão á testa do partido que é mais 
generoso ? E' possivel que um deputado da 
Bahia deixe de estranhar nesta casa que um 
empregado de commissa.o do governo possa 
dizer as cousas mais atrozes, as cousas mais 
horriveis convidando o povo á revolta contra a 
constituiçao P Um empregado de commissao, 
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de alta commissão, que até creio que já foi 
lembrado para presidente da provincia actual-
mente? · 

E o mais é que dizem que nao ha partido 
absolutisfa; mas o qae dizem disto, senhores? 
( Mostrando uma gazeta da Bahia. ) cc A Bahia 
(lê) já foi feliz sem coustituição ; ella p,;ideria 
ser actuahnente se outro codigo fundamental, 
se outras leis regessem o nosso paiz ... » Este 
periodico é semi-official, é de um funccionario 
da escolha do governo, João Antonio de Sampaio 
Vianna, procurador-fiscal da p1·ovincia, lem
brado ha pouco para presidente da Parahyba, e 
alé consultou-se, creio, que . alguns deputados 
para saber se eJle devia ser nomeado. Senhores, 
eu não me atrevo a lêr o que aqui está, cada 
um lêa na sua casa com calma. Eu não temo 
que na provincia da Bahia veja um dia o abso
lutismo ; esta idéa é tão louca, que só póde 
entrar em cabeças desvairadas ; mas, se
nhores, a reacção que ella póde produzir é 
prompta, e então os escrevinha.dores se retira.o 
da scena, nós é que havemos de supportar a 
revolução, a demagogia com todo o seu furor. 
Senhores, é preciso dar-se á deputação da 
provincia o merecimento que ena tem, quando 
se sabe que a sua conducta está provada, 
que cada um deiles é homem que apresenta 
alguma moralidade, alguns serviços prestados 
ao paiz ; é preciso que não -se julgue que 
sn.o elles, pot exemplo, os garimpeiros, os se
diciosos. 

Sr. presidente, eu não enlro em exame de 
cifras, porque se votasse por alguma cousa, era 
por tudo : se o governo entende que precisa de 

. 9,000 contos, e eu confiasse no governo, dava os 
9,000 contos para que elle n!lo tivesse desculpa; 
mas emqnanto nAo tiver dados positivos para 
adquirir esta confiança, emquanto não se re
mover factos bem desagrad.,,veis, emquanto 
não vejo estas cousas, estou resolvido a votar 
contra tudo; porque hei de votar por 4,000.? N~o 
sou financeiro ; mas é natural q11e o governo 
não pedisse ó precisando de 4 ; por coo;:;e
quencia vejo-me na necessidade de votar contra 
tudo. Eu olho muito para o que se passa na pro
vincia ; Já tenho a minha casa, a minha fa. 
milia, meus irmãos, meus parentes, hei de me 
interessnr por força pelo socego da mi_nha pro
vincia, e é passivei que algum homem de fóra· 
se interesse mais por este socego do que eu ? 
Que a)guns homens que se achão na côrte que 
se chama o lugar de socego do Braúl, hei de 
acreditar que elles são mais interess~dos pelo 
socego de_ minha provinda do que eu ? · 

Eu não quero tomar tempo á camara, mas 
quero levar ao conhecimento da adrninistraçao 
estas cousas ; que ella trate de examinar, 
de dar algumas providencias, senão tariibem 
deixo-me levar pelos homens de boa fé que hAo 
de ser arrastados , porque emfim o jUl·amento 
que dei foi de manter a constituição, de con-

ceder todos os meios que a constituição dá ; e 
sou tão franco nisto, que se alguma vez houve~· 
duvida na letra. da lei, antes quero conceder, 
porque digo que a constituiçn.o não teve em vista 
tirar os meios de servir-se a si propria; rnas nllo 
dou para o governo que não providencia seme
lhantes cous11E-i, que consente empregados de 
commissno, que silo responsaveis por seme
lhantes papeis qnu sno semi•officiaes. Por con
sequencia voto pol' ora contra o credito e contra 
todos os pnrccet·cs. 

O Sr. Alvn :Branco (ministro da fazenda):
Sr. presidente, ninguom mais do que eu lastima 
que o meu comprovi11ciano se declarasse tanto 
contra ll pl'oposlt1 do governo, que dissesse que 
nada concedin ; e tanto mais lastimo, quanto é 
certo que o nob1·e deputado não tem outro fuu
damento para assim votar senão boatos, e um 
artigo de uma folha du Bahia que chama semi
official, folha em que se dão aJguns desv~irados 
louvores ao governo absoluto. O nobre deputado 
mesmo declarou que nno era isto perigoso na 
Bahia ..• 

O Sa. GONÇALVES MARTINS: - Não era peri
goso quanto no absolutismo ; mas quanto á 
reacção, muito perigoso. · 

O Sa. A1.vRs BnANco (m.i-n·istro dafazenda) : 
-Diz o nobre dt•JJuludo qne não é perigoso 
para a Bahia n. folhn, porque não é posshrel que 
am haja partido nhsolutista, mas porque appa
recerá a rtacçllo. Como póde haver reacção se 
não houver ,rnçl\o P Pm·ece-me que são cousas 
relativas. Su nc,,RO nrto houver no espirita 
publico um movimento para o governo abso
l11to1 se ussnR folhni:i, eic essas pregações nada 
fizerem, como p,~dc hnvcr reacção? Não con
cebo. Estas idón!I do nbsolutismo têm já appa
recido no Brntil cm vu.l'ias épocas, em algumas 
folhas ; podcl'i11 lom hr,u· no nobre deputado que 
mesmo nn nossl\ provinciia appàrecêrão em 
182.7 mllllns pregnçtws de absol otism o, assim 
como apparecl'!rllo 0111 'fa11balé, etc. E que pro
duzirão ellns? Cousa 11c11huma. Nao receio o 
governo absoluto no Brm,.il ; o que receio é a 
dictadura da anarchiu. neste ou naquelle ponto, 
ainda que momc11tanc1.\1 h·ansitoria: o absolu
tismo no BL·azil não rer.eio : por consequencia, 
ainda quando estivesse provado, o que não 
creio, que essas insinuuçoes na Bahia venhão 
de um empregado do governo ... 

O SR. GONÇALVES MARTJNS :- E' o editor da 
folha: quem nao sabe ? 

O SR. ALVES BRANCO (ministro dafazenda):
Isto não prova. Se acaso se provar perante o 
jury que o artigo é desse empregado, enlão o 
governo delibemrá, á visita do artigo que es
creveu esse emp1·egado, se elle é ou não digno 
de continuar no cmpl'ego, de merecer ou não a 
sua confiança. Estou persu11dido que· não póde 
ser o artigo desse empregado, ainda quando 
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passe por ser sua a redacçAo da folha ; póde ser 
algum artigo comrnuuicado, o que qualquer re
dactor admitte sem ter responsabilidade ne
nhuma por elle ... 

O SR. GONÇALVES MARTINS:- Se se levar um 
artigo destes á typographia nacional, imprime-se 
no Oorreio Ojficial ? 

O Sa. ALVES BRANCO (ministro dafazenda):
Não, porque a lypographia nacional na.o tem 
obrigação de imprimir tacs artigos no Có1·reio 
Offieu;.l, antes a tem de zelar o credito do go
verno. Eu não dou valor algum a taes coni
municados, e assento qae o nobre deputado 
lambem não devem dar attenção a isso, quanto 
Ill}1is tomar isso por motivo para negar ao go
verno os recursos indispensaveis. Quanto aos 
boatos, em verdade não sei como se possa 
acreditar que o governo espalhe boatos para 
que os Srs. deputados não examinem a pro
pósl11; nl\o é possível que o governo espalhe 
semcJ hantes boatos, nem sei como possa ser 
issr, motivo para se negar ao governo o que 
pede pnra o serviço do imperio. 

Sr. pre,idente, entrarei agora· no exame da 
proposta. Como já n'uma sessão anterior tratei 
do deficit, eu trata1·ei agora simplesmente dos 
meios e das opiniões que em uma sessão an
tel'ior nllo pude examinar por ter já dado a 
hora. · 

Eu concordei com a]gnmas reducções pro
postas pela commissão: estas reducções em 
que concordei apenas montão a 500 e tantos 
contos ; mas· eu disse que o deficit tinha sido 
calculado sobr~ uma receita orçada este anno 
por simples eslimativa que nãO é certa, nem 
mesmo passivei. Eu disse que ella devia ser 
calculada sobre uma receita realisada, tal como 
aqnella que eu apresentei aqui do anno de 
1887 para 183_8, que naturalmente será a mesma 
de 1888 a 1839, 1839 a 1840, etc. : será a 
mesma emquanto não cessar o estado de agi
lat;ão em que está o imperio; não tenho es
perança de que no corrente anno a receita 
pt·oduza mais do que nos annos anterior·es que 
estavão em melho.1·es circumstancias: ora, no 
anno anterior de que fallo, apenas produzia, 
como disse, 12,554:648$152; a differença 
entre esta quantia e a quantia orçada é de 
2,570:844$0821 que junto. ao deficit de 9,000 
contos, a quantia se eleva a 11 i;nil e tantos 
contos. Eu disse então que, á vista deste re
sultado, não podia aanuir a reducça.o alguma 
do deficit de 9,000 contos apresentado ; que 
me parecia imprudente reduzil-o, porque po
deria faltar dinheiro par·a o serviço publico; 
sustentei, por consequencia1 a cifra que apre
senta de 9,000 contos. 

Agora examina1·ci os pareceres dos illustres 
membros dus commissões: principia1·ei pri
meit·amenle pelo do Sr. Ama1·al1 o qual, depois 
de füzer as reducções na lei do orçamento 

1'0110 m 

aclual, applica para supprir o deficit o seguinte : 
-papel-moeda em deposito 600 contos.-·Este 
papel•moeda em deposito (creio que é o· que 
existe actualmente na caixa da amortisação e 
no thesouro) poderia andar por 600 contos ; 
mas en devo dizer ao nobre deputado que. da 
quantia que está no thesouro ha de abater 
204: contos; além disto devo rnais dizer que a 
quantia que está na caixa da amorlisaçflo já 
está inutilisada, porque está carimbada, e ainda 
quando possa ser substituida, comtudo não ele
vará essa cifra a 600 contos1 mas só a 441 pouco 
mais ou m em:is. . 

Continuemos. Renda applicada.- Suppõe o 
nobre deputado que no curso· do anno a renda 
applicada além da que já está em deposito 
montará em 1,400 contos: 

Nao posso concordar em semelhante cifra : 
entendo que esta quantia poderá dar 1,000 
contos, se tanto i não confio muito no augmento 
dos 2 e m~io por cento de armazenagem; estes 
tres mezes me têm fornecido dados para assim 

· pensar ; não posso esperar que este artigo dê 
um grande producto, é uma renda nova para 
cujo orçam1;?nto não ha uma base segura; acho 
imprudente elevar a tanto esta cifra ; admit
tirei um orçamento mais razoavel de 1,000 
contos, apezar de que não seja certo. 

Temos mais o direito de vinhos que o nobre 
. deputado orça em 800 contos, tambem direito 
novo para cujo orçamento nA'> ha base ; assento 
que dentro do anno o producto desse direito 
addicional dos vinhos não póde chegar a 800 
contos. Quando propuz a emis:.ào de bilhetes 
sobre ·este direito, quiz que esta renda_ fosse 
applicada á amortisação deste papel sem definir 
tempo, o que é melhor do que assignar um 
producto calculado de antemão sobre dados 
imaginarias ; talvez. não dê 400 contos por 
anno. 

Saldo das provincias 450 contos.- Este ar
tigo, em verdade, é cousa a que 11ão posso 
annuir. Este saldo das provincias é ordinal'ia~ 
mente composto de letras e bilhetes vencidos 
ou por vencer em longos prazos, algumas até 
protestadas, etc.; apresenta-se um saldo· nesta 
especie que no principio do anno seguinte co
meça a ser arrecadado~ e quando principia a 
ser arrecadado entra logo como divida activa, 
porque é um artigo de rendá que está consi
gnado no orçamento: eis-aqui realmente uma 
duplicata; parece que ha saldo muito grande . 
nas provinci~s,mas este saldo vem a entrar como 
divida a<.:tiva no fim do anno, e ainda depois 
de se apresentar o quadro de toda a arrecadação 
do anno, apresenta-se demais a mais como 
saldo o que já está incluído em gt·ande parte 
na arrecadação da divida activa no anno. Além 
disto considera-se aqui o saldo activo, mas o 
saldo passivo ? Quantas letras existem aceitas 
no fim do anno financeiro nas provincias e no 
lhesouro, e que não sa.o apresentadas como é 

42 
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apresentado o saldo acliyo? O nobre deputado 
deve Jembrar-se que ha muito tempo o lhesouro 
sacca de um annó sobre outro para as remessas 
de Londres, tomando letras e dando outras a 
vencer no anno seguinte. Pela mesma razão, 
assento q.ue nao se póde lançar mão desses 
saldos de 440 contos qu1:: se dfaem em Londres. 
Quando se fizerãO os primeiros ernprestimos, 
traloo-se que a remessa para o pagamento dos 
semestres dos empreslimos devia estar em 
Londres com antecipação ; tratoll-Se mais da· 
remessa de dinheiros para um semestre adian
tado; ernqaanto houve dinheiro em Londres, 
tudo se fez como se tinha tratado; mas desde 
que faltout do anno seguinte se tit'ava.o as quan
tias para pagar o que se ficava devendo. _Estes 
factos e outros semelhantes nos explica.o a in
fallivel existencia de um deficit que crescerá de 
anno em anno, emquanto se nao puzerem 
iíossas cousas em melhor ordem e regula-
ridade. . 

A sisa.lha mandada para Londres, que pro
dozio 20 e tantas mil libras, ainda nao foi resti
tuída ao destino que lhe dá a lei. Corno pois hei 
de contar com semelhante saldo? Este saldo é 
perfeitamente ideal para preencher o defieit do 
corrente anno. 

Ora, ha outra consideração a fazer. Antes 
de 1833 ou 1834 a receita que se orçava em 
um anno e que nelle se não arrecadava, ficava 
sempre consignada á despeza fol'çuda, e não paga 
no mesmo anno; então a palavra dívida activa 
designava propriamente o que o estado tinha 
de haver por força de contracto, dando-se o nome 
de alrazado ao que tinha de haver dos tributos 
não pagos na devido tempo. Acontece1.1 pul'ém, 
depois, que a palavra divida activa foi destinada 
a signific1n não só a primeira, como a segunda 
idéa, e foi referida no catalogo das impotdções 
que se <leslina vão annuali:nenle para as despezas 
publicas. Daqui i-esultou um grande transtorno 
na tal ou qual ordem que existia, porquanto, 
ficando destinadas para as despezas de um novo 
anno aquellus que tinhão o destino de pagar as 
do anterior fixadas, de necessidade ou estas 
se não. l1avião de pagar, ou haviao deixar um 
vasio ou deficit no a.nno em que fosse paga, 
vasio que de anno em anno devia crescei· e pôr 
o estado em grande embaraço. Não posso as· 
signar a cifra certa desse vasio, mas elle deve 
existir e crescer constantemente no decul'so dos 
annos, SB a este respeito se nllo derem provi
dencias ; seremos enganados no orçamento dás 
rendas e fixação das despez.as, seremos ·enga
nados á vista dos proprio balanços. 

E' verdade qae grande parte desses resultados 
nascem da nossa contabilidade armual ; da 
nossa gerencia annual ; mas eu já expuz aqui 
os receios que tenho de applicar já ao thesouro 
a contabilidade. de exercício, segundo a qual 
se escriptura a despeza e receita de ~m anno 
separadamente de outro nnno1 não se fechando 

as contas emquanto ha despezas a fazer ou 
receita a arrecadar daquelle mesmo anno. Além 
de que não se póde talveY. estabelecer esta 
contabilidade no ee:tado aclual do imperio, já 
pot·que no fim do anno a lei confunde as re
ceitas de diversos armos debaixo do nome 
divida activa, e já porque na.o vão do thesoriro 
todos os ofliciaes de contabilidade para as pro
vincias, e o governo mesmo pouca parle tem . 
em suas nomeações, sendo quasi todos no
meados ou propostos nas proviocias, onde, não 
l1avendo hrnila gente habilitada na materia, 
lança-se .mão de moços que nllo podem dar 
grande esperança do bom desempenho de 
deveres difficeis, como são todos os que toca.o _á 
boa ordem e regularidade de uma escripturaçllo, 
observação que tarnbem cabe a muitos empre
gados antigos das p1·ovincias.. 

A' vista disto, como poderei eu demonstrar 
rnathematicamente o quantitativo preciso do 
deficit ? Se a camara exigir esta demonstração 
mathemalica, então póde dizer desde já que 
não dá o credito, porquê na.o é possivel fazer 
esta demonstração. Se porém os Srs. deputados 
reflectirem no estado das nossas cousas, e nos 
factos que tenho refel'ido, verão q11e de neces
sidade deve haver um deficit; que elte é mais 
evidente que a lui do mesmo sol. Eis o que 
tinha a diz:er a respeito do voto separad'l do 
Sr. Maria do Amaral, a quem devo lambem 
uma satisfaçAo. O nobre deputado parece que 
se escandalisou de eu ter dito no reiatorio que 
algumas pessoas na praça attribuião este en- . 
torpecimento ou falta apparente de numerario 
ás duvidas suscitadas na camara dos Srs. de
putados 1\ respeito do nrt. 18 da lei de 11 de 
Outubro de 1837, e outros. ao estado politico 
comme1·cial, não só do ill'lperio, como até da 
Europa. Eu nada affü:-mei : eu disse hypothe
ticamenle que uns altl'Íbuião o effeito a umu. 
causa, outros a outra; verdade é que eu en
tendi que todnc:: estas causas podiao ter influido, 
mas nada affirmei ; portanto, o nobre deputado 

• não tem de que se escandalisar. Eu não tive 
intenção de ihe lançar labéo algum, nem de 
irrogar-lhe injuria por ter dado um parecer que 
em sua consciencia lhe pareceu exaclo. 

O Sr. Maria do Amaral propõe finalmente 
para preencher o vasio que fica, depois de 
applicados os recursos que apr~enla, um em
prestimo de apolices dentro do paiz. Eu entendo 
q11e, para o sopprimento de despezas extraor
dinarias em qualquer paiz, o melhor recurso 
l; o dos emprestimos sobre apoiices de longa 
amortisação : esta é a minha opinião embora 
contra ella se a presentem diversas razões. 
Dizem uns que sobre as apoHces nào se dá o 
dinheiro todo que ellas representa.o nominal· 
mente. Mas que irnporla isso ? O gra-vame deve 
ser calculado sobre o premio pedido pelo di
nheiro eff~ctivamente emprestado: faz-se um 
empresfüno de 5 por cento em Londres a 70, 
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que corresponde a 84 em apolices de 6 por 
cento, sendo o premio do dinheiro em tal caso 7 
por cento ; ora, póde a rmtão affligir-se de achar 
dinheiro a 7 por cento ? Creio que não. O em· 
prestiruo de 5 por cento qt1e se fez ha pouco a 
761.qne em apoiices de 6 por cento corres· 
ponde a 91, vence urn premio muito menor de 
6 e tanto por cento ; não sei que possa 
qneixo.r-se justamente alguern de que a nação 
brazileira achasse na Europa dinheiro a este 
preço. Sou portanto amigo dos emprestimos 
para déspczas exlraordinarias, e apoiaria por 
consequencia a idéa do nobre deputado se 
acaso a quantia que elle estabelece não fosse 
tão pequenat e se nãa limitasse a autorisaçno 
para conlrahil-o dizendo que deve ser füito 
dentro do paíz. Eu não desejava que passasse 
esta limitação. O nobre deputado sabe muito 
bem que uma das vantagens dos emprestimos 
sobre os impostos é que os emprestimos pro· 
curãO os capitaes onde são baratos, e os im
postos os capitaes onde · são caríssimos : os 
impostos procurM os capita.es em uma aldêa 
onde o aldeão, para ter uma quantia por ern.
prestimo, paga 12, 15 e mais po1· cento ; e os 
emprestimos procura.o os capitaes onde ha 
abundancia delle::; e se podem obter sem ve
xame algum. Sendo isso assim, é evidente que 
as boas condições de ua1 emprestimo dependem 
muito da amplitude do mercado, isto é, de te1· a 
pessoa que procura o emprestimo a liberdade 
de o poder contrahir em qualquer parte onde 
se offereçao maiores vantagens. Como pois 
limitar o emprestimo a ser conlrahido dentro 
do paiz? 

Eu não estou pelas idéas de que o empres
timo nacional é melhor do que o externo; eu 
acho que o melhor etnpt'eslimo é o mais ba
rato. (Apoiados.) Póde receiar-se em ,,erdade 
que, para o futuro, o cambio baixe muito, e 
que tenhamos de fazer remessas um pouco gra
vosas ; mas como supponho que, longe de 
frmos desapreciar o nosso rneio cil'culante, o 
iremos apreciando até cl1egarmos talvez ao 
ponto i:le poder dete1·minar de uma vez o ca111-
bio; e como nâO devo suppôr que continuemos 
em perpetua crise, e que portanto a nossa pro
dm:çtto não augmente consideravelmente; _creio 
que este receio não é fundado. 

Por isso na idéa do Sr. Maria do Amaral 
reprovo apenas a limitação do mercado, reprovo 
o quantitativo por pequeno, assim como alguns 
dos recursos que lhe parecêrn.o capazes de 
preencher o resto, visto que sa.o imaginarios, 
bem como o são os saldos. 

No parecer do Sr. Carlos Carneiro de Campos 
e do Sr. Pacheco lambem se applicão para 
extinguir o deficit alguns artigos de receita, um 
dos quaes é o papel-moe~a em deposito, que 

" avalia.o em 896 contos. Esta avaliaçao é mais 
ajustada, porque deHá são deduzidos 204 
contos; mas se acaso se houver de abater os 

245 contos que já estão cazfo1bados na caixa 
de amortisaç!lo, essa receita será I\Índa menor, 
salvo se se entender que esses bilhetes carimba
dos deveráó se.r •wbstitnidos. Neste caso os 24-5 
contos subsliluidos ql\e existem na caixa de 
amor!isaça.o,_ con1 196 contos que ex.i$tern · no 
thesouro1 pois com as novas entradas depois 
do dia em que fiz a proposta está esta receita 
t!lcvada a 441 contos, inclusive os 204 distra
hidos, darão um total de 441 contos. Além 
disto estes senhores avaliárilo tambem a 
renda applicada em 1,400 contos ; eu já 
disse que a cifra rne pal'ecia muito alta, e 
que esta renda não póde dar tanto, des
contados os 3 mezes decorridos do presente 
anno financeirn. Assento qne nào se póde 
avaliar em tanto, porque nesta avaliação entra.o 
os 2 1;2 por cento que se augmentárM de 
armazenagem, cujo orçamento não tem ainda" 
uma base segura, porque é renda nova que 
ainda não tem 1.Jm anno ao rnenos de arreca
daçã.o; na avaliação do producto futuro dos 
impostos quero uma realidade passada e não 
proposí'ções mathematicas; talvez produza 
menos da metade daquillo em que está orçado 
pelo thesouro, pelas commissões da casa, mót·· 
mente se acaso contarem com a frouxid~o e 
paralrsia que a lei de algum rnodo favorece nos 
despachos das mercadorias, dando o prazo de 

·4 mezes em lngar de 40 dias, que antes se 
davão para o 1/4 por cento de armazenagem. 
Esta c.lisposiçna, que tira todo o estimulo á 
sabida das fazendas da alfandega, lalvez faça 
decrescer a renda. 

Estes senhores no seu parecer não con
templa.o como ri:ceita o saldo das provincias, 
mas contemplão o saldo em Londres, que eu 
não posso contemplar, como disse, porque esse 
dinheiro apenas chegaria para pagamento do 
serviço do anno financeiro anterior, alem de 
qu~ desse saldo se devem abater 20,000 libras, 
producto da sisalha alli vendida, e que 11110 foi 
ainda para a caixa de arnortisaçãO para ser 
queimado. Remetti esta sisnlha para Londres 
em 1837, por me falta1·ern recursos para fazer 
_as necessarias remessas pata Londres. 

O SR. MARIA no AMARAL: -Na.da ficou do 
emprestimo f 

O Sa. Atve~ BRANCO (tninústro da fazenda):
Ficára.o trinta e tantas mil libras esterlinas, mas 
digo que são menos do que era nece~sario re
metter-se no anno passado para o pagamento 
dos nossos empresfünos no lp de Outubro. Já 
dei a razllo por que entendo q11e este saldo· na.o 
pertence ao presente anno financeiro, mas deve 
considerar-se por conta dos pagamentos .a fazer 
no anno anterior. Üil pagamentos em Londres 
110 lº de Outubro são, na minha opiníao, des
pezas do anno anterior. Sabem todos que se an
nuncia em Londres no dia 15 ou 16 àe Se• 
tembro o pagamento dos emprestimos brazi-
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1eiros aue se deve realisar no 1º de Outubro, e 
que antes de se fazer este annuncio é necés
sario qnc exislào alli em Londres os fundos 
que se rlevem applicar a estes pagamentos: 
estes fundos devem pois sahir daqui o mais tarde 
até·os fins de J1mho, ultimo mez do anno finan
ceiro; e desde que estes dinheiros sahern do 
thesonro dentro do anno financeiro, sM des
pezas desse anno, embora a applicaçao effe
ctiva dessas som mas pelo nossos agentes s6 
ienha lugar em Outubro do arrno ffnanceiro 
seguinte; e só quando por alguma eventua
lidade estes pagamentos se não effectu/io por 
n;"1n.m nc,, lnh,<'l~ 'J1'o,('l,an,h;.,.,,.:JciC'f Ó n1,,0 nn tl,oc::ic'\nt•n 
.,..14\;,Jll ,Çl.::l J.Çl..lO,.;:J .LÇ'-'U.&.UJ../lO.U.CA..;)' '\.:. "1,U\:. 1..1\J 1-1.ll,.lo.JUUJ.V 

<levem entrar estas quantias na escripturaçno 
do anno financefro pre~ente, mas sempre como 
divida anterior. Accresce que já fiz ver o atrazo 
dos nossos pagamentos em Londres, que data 
Jalvez desde 1831 ou de antes: tendo os pa
gamentos dos emprestimos desse tempo em 
diante sido feitos sempre com renda do anno 
futuro 11or letras dadas a troco de cambias. 

Os Srs. Carneiro de Campos e Pacheco pre
enchem mais o deficit com a emissri.o de bi
lhetes que liao de vencer o premio de 7 3/10 
por cento, e auxiliào essa erniss~o com um em
prestimo de 600 contos. Eu segui o inverso. 
Como - tenho a Oí)Íniao de que a melhor rna· 
neira de preencher qualquer deficit extraordí
nario é um emprestimo sobre apolices de longa 
amortisaç.M, foi esla a base principal da minha 
proposta. Pareceu-me, porém, que era muito 
exigir na crise actua1 de um emprestimo tal 
urna tão alta cifra de deficit; pareceu-me que isso 
podia influir alguma cousa na operaçao ; e le· 
vado dessa idéa, e tumbem porque via no 
deficit incluidas algumas despezas ordinarias, 
entendi dever lançar nào de alguns impostos já 
creados1 e que sem desfalque da receita ori;ada 
desse mais meios, e tambem de bilhetes. Se 
nl'.i.o fosse isto, eu só proporia um em prestimo 
d!: longa amortísaçao. · . 

Querem -mais os Srs. Carneiro de Campos e 
Pacheco que se va.o ernitlindo bilhetes, e que 
á proporç~o que esla emissão tiver Ioga\' o go
verno entre pari\ a caixa da amorlisaçtl.o com 
o equivalente em apolices calculadas a 80, para 
!serem vendidas quando taes apolices tenhão 
pelo menos este valor na praça. Isto é uma 
especie de garantia muito eventual que'no mo
mento não póde ler resultado muito favoravel, 
porque não é provavel que o pre~.o das apoiices 
suba em pouco tempo a 80, muito principal
mente se com a emissao de 4 mil contos de 
bilhetes o cambio baixar, porque então bai
xaráõ tarnbem as apolices, posto que ainda 
aJguns Srs. deputados dizem que com a emissão 
de papel-moeda subiráõ as apolices; eu en
tendo que o contrario ha de acontecer. Quando 
os 60$000 que ven<'e cada apoiice de juro por 
a~no va1erem mais em prata e ouro, mais va
lerá· a ·apolice : e quanto menos valerem esses 

60$000,· tanto menos valeráõ as anoHces. 
Parece-me, portanto, innegavel ']11e a baixa do 
cambio deve trazer a baixa das apoiices. 

O parecer do Sr. Vianna lança rn!lo da 
emissao de bilhetes do thesouro exclusiva
mente, e como operaçao principal ; na verdade 
eu na.o lançarei jámais mão deste meio exclu
sivamente nem como operaçao principal, mas 
apenas como remedia auxiliar, indíspensaveI 
no momento. E' sempre muito perigoso para o 
creditõ uma tão grande nrnssa de hHhetes na 
circulaçno. Na verdade, a Inglaterra tem tido 
na circulaçao billietes semelhantes aos que o 
r1r.hf'o rl.o.n11f-o,:.,~n n1•n.nXa r\l'.'I ;l"'V1t',n"'f-.-. .... n:,,, rl.n. 1 () 
,l.&-VJJL~ u\.,pu_1,a.vv tJLvpvç L..lG\ ,u,pvtl.·CU..I.V1U. Ut:; .1..4 

milhões esterlinos, o que é um immenso capital, 
ruas se esta einiss~o de bilhetes Mo altera o 
credito do papel do governo inglr,z, é muito de 
receiar que 7 mil contos de bilhetes emittldos 
no Bl'azil possa.o fazer grande alteraçl'lo no 
mercado, o que na.o póde deixar dé ser muito 
desvantajoso ao governo, nllo só pelas compras 
que tem a fazer para os arl!enaes, como nas re
messas para Londres. · 

E' verdade que uma alteração no cambio póde 
trazer o resultado de altear o preço dos nossos 
productos, mas só nominalmente, e em relaç~o 
aos negocios do governo ha de fazer m uíto mal, 
porqlle assim como cresce o preço das merca
dorias do paii, tambem ha de.'.. crescer o preço 
das mercadorias estrangeiras, e as~im o panno 
para vestuario da tropa, e outros generos que o 
governo tenha de comprar, ficaráõ muito mais 
caros, e as letras parà Londres necessariamente 
cuslaráõ tambem mais em moeda do paiz 
quanto menor fôr o cambio. Daqui resultará 
que a quantia fixada no orçamento nao poderá 
chegar para as despezas do· anno ; e teremos 
portanto o deficit tapado nominalmente pot' um 
lado, mas aberto por 011tro. Por isso eu na.o me 
atreveria a fazer uina emíssa.o trio forte de bi
lhetes1 salvo se se lhes dessem garan
tias taes como aquellas que eu propuz. Eu 
queria antecipar sobre a differença entre o an· 
tigo e novo imposto lançado sobre os vinhos até 
2,500 contos, mas. como antes de se contrahir 
o emprestimo póde o governo ter necessidade 
de mo.is dinheiro, propuz tambem que se pu
desse antecipar alguma cousa sobre o empres
timo que propuz. Ora, 2,500 contos em bilhetes 
não andãa pela sornma dos bilhetes ou notas 
queimadas e inutilisadas1 e por conseguinto res
tabelecendo momentaneamente com a suspeusn.o 
da queima uma circulaça.o que já tivemos sem 
perigo, não podião fazer mal, como já hoje 
mostrou o Sr. Ribeiro de Andrada. Eis o que 
eu entendia que se podia propôr sem se receíar 
grande perturbação na circulação. O Sr. Ribeiro 
de Andrada. fixava em & mil contos a en1issão 
que crê sem perigo continuando a queima : eu 
emitto menos suspendendo a queima· e dando 
urn premio ; o resultado não póde ser diverso, 
mas sim identico, se não mais favoravel ao 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1839 233 

credito~ tenho muito receio do papel-moeda 
puro. Eu tomei por base o estado da circalaçao 
do paiz em 1837, quando se emiltio grande 
somma de pape), e obsen•ei que, p~ssada a 
grande crise commercial, o cambio equilibrou-se 
em todo o imperio termo medio entr~ as pro
vincias em 30 pences por 1$, com pequenas e 
momentane::is vacillaçôcs. · 

Ora, se antes de ter lugar a queima o cambio 
regulava a 30,. é de esperar que, ainda con
servando-se na circulaçno o pape] que este anno 
se devia queimar, e emittindo-se ·mais os 2,500 
contos com premio, na.o desya. o cambio abaixo 
de 80, mórmente devendo o resgate continuar 
no anno seguinte de todo o papel na fórma da 
lei. Apparece agora alta no cambio, mas eu 
assento que é circumscripta ao Rio de Janeiro, 
e qne o termo medio do cambio do Brazil sobre 
Londres regula por 30 a 31. Propuz portanto 
este· meio, sendo todo o resto do deficit pre
enchido por meio de um emprestimo. Eis como 
eu entendi que se devia supprir o deficit, tendo 
em attenção as urgencias do momento, ás 
quaes eu queria acudir com a emissão de bi
lhetes do thesouro1 por ser mefo mais prompto. 
No desenvolvimento desta jdéa ha l.!]vez algum 
erro, pela rapidez com que foi escripto, sendo 
uma dellas que em lugar de - pagamento -
escrevi - abalimento elo premio, - que peço 
seja emendada. Além disto já confessei antes 
de tiontem que achava alguma difficuldade no 
recebimento dos bilhetes nas repar·tições pu
blicas com premio. Um nobre deputlldo lem
brou-se hontem desta parte do meu discurso, 
e disse que eu me tinha engasgado. Eu nessa 
occasião deixei de fallar, porque u111a pessoa me 
disse que tinha. dado a hora. Eu acho que no 
recebimento destes bilhetes podem haver alguns 
embaraços, levando-se mais algum temt.10 para 
se pode,· fazer o caJculo, mas nllo julgo que seja 
negocio impossivel de se füzer. Jà digo que 
ussim como se entendeu que era possível fazer
se nos Estados-Unidos, onde se mandou emiltir 
20 mil contos, ou 10,000 dollus, em bilhetes 
,lo thesouro, corno conslu de umn lei que tenho 
aqui presente, asshn l1rn1bem julgo <tuu se,·á 
possivcJ fuzer-i;c entre nós. C:onfüsso que havcni 
nlgum emburuço, •nas nno o considet·o invon· 
uivei, ntórmente sendo a quantia dos bilhetes 
pequena, Se acl\BO cu tivesse outro meio de !.irar 
aos bilhetes o caracter de pap1:1l•moeda pm·o e 
simples, eu na.o lhes daria o premio aos bi· 
lheles ; mas nllo o tendo, foi-ma forçoso cem· 
servar o premio, ainda que embaraços-o. 

A entrada destes hilhetes nas repartiçOes pu· 
hlicas não é senão um pagamento provisorio, 
que só vem a tornar•se effectivo, ou pelos im
postos applicados, ou pelo emprestimo, se as 
urgencias exigirem emissâo sobre o seu pro
ducto. Esta circumstancia deve dat· ao governo 
a faculdade de emittil-os ao par com premio de 
6 por cento, pago na occasião de entra:rem os 

ditos hilheteg nas repartições publicas : se assim 
porém nao acontecer, ficando o premio fixo, 
poderá haver um pequeno desconto sobrP. o 
capital representado. Bilh.et.es do thesouro ao 
prazo de 3 mezes têm sido descontados á razão 
de 4 3/4 por cento, e tambem a 12 e 18 por 
cento a.o anno ; por isso nada posso dizer sobre 
as occurrencias do mercadol e por isso deixei 
isto de prazos de pagamento um pouco vago, 
porqne as circumstancias é que hão de dirigir 
o g1Jverno a este respeito. 

Tendo fallado sobre os projectos, perdi de 
vista alguns discursos que forao hoje proferidos 
na casa ; farei aigumas observações. 

Queria u1n nobre deputado que para se 
fixar bem o deficit se mostrasse primeiramente 
que a despeza tinha sido legal, e em 2º lugar que 
a receita arrecadada niio tinha sido distrahida 
dos seus destinos, e que tinha havido boa arre
cadação e fiscalisação. Senhores, se se exigir"'se
melhanle demonstraÇào, nã-0 é possj vel votar o 
credito, e então o estado padecerá. Creio que 
bastão as considerações que eu tenho feito para 

. mostrar a ex.istencia de um deficit infallivel# 
mente: sobre a sua cifra é que póde haver al
guma du.vida, mas emquanto á existencia do de
ficit no anno financeiro aclual, me parece tão 
evidente como a luz do sol. Alguns senhores en
tendem qu.e lal pagamento póde ter demora, 
outros que não póde ter esta demora~ ma.s todos 
conhecem que. ha pagamentos cornprehendidos 
na proposta e que devem fazer-se, que o estado 
é deJJes devedor. Eu entendo que pelos docu
mentos que forão presentes aos mernbros das 
commissões se demonstrou que o deficit monta 
a 9 1000 contos para mais! os senhores das com· 
missões rednzirão o deti-:it, uns a 6,000 e tantos 
contos, outros a 7,000 e tantos, e outros-a 5,000 
e tantos; mas não dizem que a differença nasça 
de não considerarem divida o que o governo 
disse que o era em sua proposta, mas sómente 
que entendem que alguns pagamentos se podem 
reservar pal'a outra occa:silo. Ora, como isto 
consta do parecer dos nobres membros da casa, 
e c01uo demais o deficit foi calculado sobre a 
receita orçada, que nao ê provavel que se ar
recade, porque devia ser orçada sobre a receita 
realizada no anno proximo passado, parece·me 
que a camara não votará fóra de razão vo
tando pe\a cifra do governo; porque digo que, 
aindn quando se admillão todas ag redueçGes 
e mo1•as que propoem os membros das com
missões, comtudo atlendendo-se á ditferença da 
receita orçada e · realizada, todos os nobres 
membros das commissões hão de concordar 
que o deficit vai" a 9,000 ~ontos para mais. 
Nao sei se me fiz entender. Portanto sempre, 
sustento os 9,000 contos. 

Tern-se proposto_ alguns novos impostos, 
creio que sobre ordenados, ancoragem, etc. 
Senhores, sa.o questões inteiramente alheias do 
. objecto actuaJ. Não é possível que neste mo-
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SESSÃO EM. 26 DE SETEMBRO UE 1~3U 

mento nós examinemos quaes sejão os ramos 
da industria do paii, ou objectos sohre que pos
samos impôr: é negocio que depende de exame 
mais prolongado e deve ser tratado em projecto 
inte;ramenle separado du lei actual. aue está 
proposta como ;esolução, quando o ~sl~belcci
rnento de impostos só póde ter lugar por um 
decreto do corpo legislativo. E~tas idéas, pois, 
devem ser offerecidas em outra occasião, e 
aquelles senhores que desejão crear nova renda 
podtão na lei do orçarn~nto, ou antes fórn. della, 
o que seria mais regular, ter proposto este 
augmento de renda, e entno nós tínhamos já 
estes meios creados, e na.o vinha crear agora 

_ _ _ L . 1 _ ~- _ __J ~ , _ _ t • 1 

um carn1ogo ue 1rnposws em uma te1 propos1..a 
de credito, o que 111e parece o mais irregufar 
passivei. Por isso Ílão entrarei no exame 
<lestas idéss, direi ap.enas que alguns impostos 
que. se propõe, em lugar de augmentar a renda, 
talvez a diminuíssem; neste numero entrn o 
imposto da ancoragem, sob!'c o qual já existem 
queix.as do comniercio; se elle fosse aggra\lado, 
talvez em lugar de produzir mais, viesse a pl'O· 

duzir menos. 
Eu disse na 8essão anterior que se a Ingla· 

terra recuasse perante os emprestimos, 11ti.o teria 
a prosperidade e irn porta11eia que hoje tem no 
mundo politico. Assentou um nobre deputado 
que eu attribui o poder actual da Inglaterra aos 
seus emprestímos: eu na.o fiz tanto; disse, sim, 
e sustento que concorrêr~o mui to para o estabe
lecimento deste poder, e posso dizei', que a In
glaterra, se na.o tives::;e lançado m~o deste rn
curso, talvez não existisse hoje, ao menos com 
o poder que tem. Referi-me pl'incipallllente á 
grande luta que teve com a Frn11ça. 

Devo lambem enunciar unrn opinin.o minha a 
l'espeito <lc emprcslimos. Eu creio cf1w quando 
Hma naçno está organhmda, Ct,!Ú cm lllt\l'Chu re· 
gt1lu1\ a econot11i,~ po!itiea, 1p1c trnz o lnpis 
e a curleirn co11slnnl11111cnlc rw mno calculando 
cifr11s, é llluilo 11pplic11veJ; mas quundo urna 
11t\\ino csl1\ iiiuda pol' 01·g11nis111·, (Jllnnllo li1t11 
por udopl11t· 11111a cro11~·n que tl deve l'aicr l'üliz, 
essa oco11olllin polilirn q11e põe tudo 110 l1ul11nço 
dos algal'i1;r11os, uno I lw pódo sc1·vi1· tanto. A OJ"• 
gnnisu~!'10 d<! uma nM,~l'\o muito llepc:ndo 1ln fi. 
~nçllo uu cubcç11 o co1·11çllo du popuJaçno, de 
cc1·los principios e crcnçns. Se os lcgisllldorcs, se 
us pessoas que querem funt.lar essas c1·ençns e 
principias nllo eslivnrem dispostos a sacl'ifica1· 
todos os bens da ordem matedal, então járnuis 
cliegurãõ ao fim. E' mister prescindir das consi
c.Jerações da. riqueza material perecedora para a1 8 

cançar uma riqutza de ordern moral, sem a 
qual na.o podemos existir bem, ou mei::mo nno 
e~istir os bens materiaes. E' só a este preço que 
se fundão as naçõe~ grandes e poderosas ; é só 
assim que se torna qualquer sociedade regular, 
unida e respeitavel. Para isso é mister enthu
siasmo, dedicação e sacrificio, para isso a con
sideraça.o do que representao as cifras não tem 

gran·de valor. Qnando se tem em vista a orga· 
nii.;nç!'ln n11 i;::1lv:1ç!'ln 11P nmn n::içr!n; <::l'.ío TIP.f'PS:· 

sarios sacrifi;;ios. E' neste sentido qne eu disse 
que se a lnglalerra se aterrasse com a sua di
vida. se não estivesse disoosla a sact'ificur tudo 
á deéesa do seu territorio ·e da sua conslituiçao 
contra a França,,onde esla.ria ella ? Quando ti
vermos uma só crença bem estabelecida, prin
cípios bem radicados, entao sim a sciencia eco
nomica deve ter applicação em, quaesq11er cal· 
cnlo do governo : mas agora é preciso altender 
principalmente aos bens de ordem mora!, em
bora desprezemos um pouco os bens de ordem 
material. Os bens de ordem moral consistem na 

0 - 't ti 't _ . __ l . 1 _ ., _ 1 ~ _ 1 ' umao ao .t:itaZH, na susienrnçao aa monarcma e 
dos dogmas que a constiluiçG.o consagt-a. Eis 
cómo explico o que disse, que sl' a Inglaterra 
altendesse aos n1ales dos etnprestimos, na.o leria 
hoje o poder que tem, e nem por conseguinte 
goza1·ía do respeito que hoje goza entl'e todos 
os povos. 

O Sr. Montezuma :-Procurarei ser breve 
q11anto fôr possivel ; apenas fallarei para ex.pôr 
a rninlw opiniilo, visto que julgo importante 
11110 emittir um voto symbolico sobre um objecto 
de tal magnitude. 

1\pes:11· do meu proposilo, não poderei deixar 
de fazer algnmas observações ao Sr. ministro 
ácerca do seu relalorio, e muito principalmente 
sobt·e algumas proposic;ões emiltidas por S. Ex. 
no seu d isc11 rso prnferido nas sessõe~ passadas, 
e no qui~ acaba de prnfêl'ir em sustentaç.~o á 
pl'opo!ita do governo, contrariando algumas das 
considera,'.ôes dos illaslres membros das com· 
missoes que exnminárt\o a proposta. 

Bem desejúrn eu nesta occasillo limítar-me tão 
sómente ao examn do deficit e do meio ou meios 
de oceorrer a elle, prescindindo <las que$lões 
que S. Ex. ha pouco acabou ele classificar ]01· 
pet·linenles da maleria, questões que rnerccêrno 
o exn111c do lllCU digno amigo pel,1 província de 
S. Paulo ; mas comquanlo considero e respeito 
u opinino do nohre minisll'o, eu nao me julgo 
obrigado a snjeilur-mc ao jui;,;o expdmido por 
t:lle l.\.ce1·cn das qiwstaes ll'azidas á considera· 
çno dn cusa pelo meu 11obre e digno nmigo. 

S. E~. disse que se tivessemos dt! exun1inar 
a legalidade das dcspezns pura dahi podermos 
concluir o defi<!it, enl!lo S. Ex. desde já dil'ia 
á. casa que ni\da concetlr:ssc ao governo e que 
rejeitasse a proposta, porque tal ex.,une era im
possi vel fcJzer-se, ou pelo menos actual mente 
não se podia fazer. Eu julgo, Sr. presidente, 
que quando o administrador de uma casa 11em 
pedir mais dinheiro do que aquillo que o pro
prietario dá ou costuma dar, ou entende dar 
para fazer as despeza.s, é indispensavel mostrar, 
ou que as despezas fora.o maiores do que a re· 
ceita concedida, ou qlle parte dessa receita foi 
uespepdida em outros objectos por ordem de seu 
verdadeiro propdetario : eis-aqui temps a le-
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1839 335 

galidade das despezas. Discutir de outra fórma, 
examinar de outra maneira um credito supple
mentar, creio eu que é o mesmo que se fazia 
no tempo do governo ::i.bsululo, cm ~ m~~nio que 
hoje se faz ainda en1 alguns governos, que eu 
iulim nilo ta.o bem constituídos como o nosso ~, - . LJ -- -- - - • - - . - - - -- - - - - . . . - . - - - -

governo, que dizem-necessito mais de tanto 
além do que me destes para fazer tal despeza. 
- Se devemos votar immediatamente pelo 
quantitativo uxígido pelo governo, evidente é 
que o diteilo de censura e de fiscnlisa~ão qu~ 
compete aos representantes da nação está com
pletamente destwido. Muito principalmente 
tem lugar esta observaçllD quando é li vrc aos 
ministros o retiral'-se em occasiúes de summa 
imporlancia, talvez mesmo nas occasiões em 
que deveráõ elles dar contas aos representantes 
ôa naç1'io. 

O novo ministro vem ao corpo legislativo e 
diz :-0 thesourn acha-se neste estado.-Di
zemos-lhe :-l\'fostrai-nos corno tantos d1n1ieiros 
dados ao governo forão despendídõs.-fü::sponde 
o ministro :-Não vos occupeis dislo actual
menle, porque se procurardes examinar esta 
questão e decidir sobre a legalidade ou illegali
dade das despezas, então melhor é negardes o 
credito. E accrescentava a nobre ex-ministro, 
como lambem disse o nobre m1nislro actna1 :-
0 estado se arruinará, poís que não tenho di
nheiro para fazer as despews. - E' isto cmial, 
senhol'es? E' isto parlan1entar? P6de isto 
adoptar-se em uma nação que se diz livre, qoe 
tem representantes que vigiM sobre os dinheiros 
pnblicos, que velão sobi·e o suor do lraballrnclor, 
do miseravelcontribuinte? ... Que, chamarei n1Í· 
seravel. .. Tues sl:\o c,s encargos q11e sobre e]lt!!: 
pe5:ão ! ! ! O nobre 1nir1istro portanto me pcr
miltirú q11c eu lhe faç,1 Ullla obsc1·var;no : exijo 
mesnrn de S. Ex. que conco1•tk• no p1·i11cipio q11e 
\'011 e1~iltir. Assini ~on\o S. Ex. ll.we \'rnnq11er.a 
sul'lieientu pam vir dizer i\O corpo legisl11ti vo 
q11e erl'lo rwcessar·ios 9 1nil eonlos, cr·cdito ai11d1\ 
lliln pedido l'll1 occnsino alguma no llossu pníx, 
lt·11hn. cllc a mesma f1·111H{11eza du dizer : -
Pelo exame q,w l0nl10 feito no lliesow·o, n<:110 
q1ie este c1·erlito supplcmentar é indispcnsavel, 
pot·que lt\c!.I e lae1-; qminlia.s, tae.s e h\e~ \les· 
p1?t.as forli.o feitas, taes e taes dinheiros forao 
distrnliiclos de seus verch\deiros e legaes des· 
tinos. De outra fó1·ma o nobre ministro toma 
sobre seus hom bros uma responsabilidade 
que creio da maim.· magnitude. Se o nobL'e mi
nistro só pede a sómrna, e não se ernb~ruça com 
a legalidade das despezas feitas, porque nãO se 
dirá depois que o tbesouro não se achava neste 
estado p· Que esses dinheiros não erão precisos7 

que esse credito foi pedido para fius illegaes, 
e que portanto toda a responsabilidade de uma 
tal proposta deve cahir sobre o ministro que a 
fez? Defendo portanto nestas minhas palavras 
e topico do meu .discurso os interesses, a gloria, 
a honra do nobre ministro : é para que sobre 

e lle nllo recaia a.1gnma tespons~bi.lidél.d~, .que 
desejo que o nobre ministro, com a mes·ma 
franqueza com que nos veio pedir tanto, com. 
qne nos veio dhei· - achamo-nos nas mais 
criticas circrunstancias, no lhe!;ouro não ha um 
vinten1: - n'i\ m1:sma occasiiio em que o 
clarnor publico ú tal, que os jornaleiros andão 
procurando quem lhes dê pão µara p:issar~m o 
dia, porque o producto d,1s .iornaes não lhes 
é pago nas estações publicas- ; nessa occasíão 
qui1.1::ra que o nobre ministro, para ler o tit~lo 
de verdadeiro regenerad9r do the5ouro, para 
ter 0 titulo· de urn ministro imparcial e franco, 
para meeecer o conceito illí mitado dos repre
sentantes eh nação, pondo de parte conside
rações que chamarei rnesquinhrts, e altendendo 
tão sómente para o interesse da nação, p.1ra 
sna piüpl'ia g\oria, di&sesse \ambem : - Tnes 
e taes fundos facão dispcrdiçr,dos, taes e faes 
despezas farão feitas illeg,tlmente. Senhores, 
não se illuda o nobre ministro com uma insi
nuaçRo que se lhe póde faz;cr, mas que eu cha
mar-ei perficb : quererei desde j:'t cobdr o nobre 
ministro com um escudo impenetravcl para 
que na.o e(ltrc, ntto c~ll~. em s1fa nw,'i'to. Poder
se-ha dizer ao Sr. ministro: - D8ix:c esta 
accus::içi1o, esbt denuncia para os representantes 
da naçno, para aq11elles q11e tiverem interesse 
na accnsaçfw rlos mini:;tros as provocarem. 
Recorde-;:;e o nohre ministro qrre (:l naçilo sabe 
feli:r.mente, hoje jú se acha inteirada do ver
drJdeiro sy5lemn 1·c9re5,entn.tivo : ella sabe qne 
um represl!nlanle cb 1rnção nno póde ter em 
snns ma.os os doc11mentos para podez· achar a 
íllPgnliôade das despeias feitas, e nno póde 
mesmo entrar no~ at·canos da administraçao; 
e s~ o prdcmd~ fa1.~1-, é corrido de uma. ma
neira tal, q11e nté os anrnnuenses do lbesouro 
se l'icm dellc. facto que já aconteceu. Aqui na 
c.uia r.xislein ainda membros c1ue forno en· 
c:11Tcg:1dos de e:-:a11ii11ar o lhcsouro 1 e .que 
volli'nM de \ú \i\o corridos, que alé nas folhas 
puhlicns soffrêrno amargas censuras. 

Porlanlo, Sl'. pre.sid1inte. 1 se nM })Gdicmos 
ler nas rnllos os documentos, se nao podemos 
achar o fio de Ariadne que nos descnbra os ar
canos lld nünislralivos firn:mceiros, corno nAo ha 
de a nação fazer cahir sobre o nobre ministro da 
fazenda rns~}onsabilitlade exlrnordinaria por 
fallar ao corpo legislativo (pe1·m1Ua-se-me diz:er) 
eom metade sqmente da franqueza r Ex~gem-s-e 
9 mil contos : examinemos em que se. despen
dêrão os dinheiros publicas: a isto se res
ponde : --- Não é occasião disso ; dai-nos o di
nheiro, pat·a o anno pediremos mais : -. Chega 
esse anno, nova e1tigencia se apresenta ; que
remos eicaminar a legalidade da despeza feita ; 
mas não, ainda não é tempo: passa outro anno: 
ainda não, a~ circumslancias do Brazil são 
criticas, o thesou ro está se!l]. vintem, as es
tações publicas de:.acrediladas, o governo em 
ex:traordínario apuro ... logo, logo examinareis, 
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tende paciencia (apoiados) ... ainda nM é temím. 
(Numerosos apoiadoe, risadas.) E' linguagem 
esta, Sr. presidente, em que eu peço perda.o ao 
nobre ministro por não concordar de maneira 
nenhuma com elle1 a despeito do respeito, ccti..
sideraçao e acatamento que presto a suas luzes 
e boa fé. 

O nobre ministro da fazenda; sempre du
vidoso e incerto sobre o modo por que se ex-. 
prirnia ao corpo legislativo a respeito da lega
lidade das despezas que nos arraslárrto á crise 
em que nos achamos, e que nós os deputados 
desta casa, creio que de todos os pari.idos e 
crenças políticas, de ha muito via mos. que se 
havia de realisar : de certo modo o Sr. m1-
nistro, desejoso de satisfazer a ambos os lados~ 
e ao mesmo tempo ás exigencias do thesouro, 
creio eu que por nobreza de aima· e genero
sidade de seu coração, quando procurou ex_a. 
minar as causas que havião posto a nação nos 
apuros em que a vemos, tambem foi incerto e 
pouco explicito: elle (permiUa-se-me dizer) 
titubia, não encontra com a realidade, nã.o 
acha mM segura no exame dos motivos que 
occasionárão a cr.ise ; objecto que me parece 
que era aliás da maiorimportancia para o 1:.orpo 
legislativo. Creio que nao é necesi:-:ario ser fi. 
nanceiro, nem homem que tenha folheado livros 
de economia polilica; mas basta ter senso 
commum para crer facto ta.o extraordinatio, e 
perguntar a razao delle; e se basta ter para isso 
bom senso, quanto na.o é natural perguntar a 
raí'.ão do facto depois do que nos disse o nobre 
ex-ministro antecessor de S. Ex. no seu re. 
]atorio, e do que nos tem dito ora um, or:l outro 
n1inistro sobre as contas do thesouro? A crise 
na.o era grande ; a. receita ordinatia hMlaria ~ ~ 
até o nobre ex-mír1istro da fazenda aventou 
(recorde-se a camara) uma proposiçtlo que a 
alguns Srs. deputados pareceu paradoxa, mns 
que pa1·a mim na.o é i nno só pura mim, como 
para um escriptor de nota como Pnrnell, que · 
nno acho incombinnvel nem p11rndoxo, 11 pro, 
posiçflo de qne a receilu ordinl\rin pót\e fn·,.~r 
face á despem exfraordinul'iu,,Examiriar por
tanto as cuusas que der!lo occnsillo a este aco11-
tedmenlo era o primeiro dever do nobre mi
nistro. S. Ex. reconheceu a necessidude de o 
fazer; mas como o fez ? 

Permilta a camara que eu lêa o paragrapho 
do relalorio a que me refiro : nlo repu\e a 
camara perda de tempo infructifera o refedr 
umas palavrinhas desse paragrapho (te): a 
diver8aB cousas tem. sido attribuido um facto 
tão inesperado. S. Ex. julga que o factQ é 
inesperado, e não está dentro da orbita da 
polilica; as regras administrativas o uão ex
plica.o ; S. E'll. nM podia prevêl-o. Eis o 
que devo deduzir _das palavras do nobre ·mi· 
nistro da fazenda .. Se pois na.o é facto filho do 
curso ordinario das cousas, mas é inesperado, 
um motivo deve ter apparecido. As admi.nis· 

travô~s pas~adas, pe1o modo por que se expriine 
v uvbn::: cuiui~fru 1 e::stãu i.;umu ltvn::s de íç!5EJUU~ 

sabilidade. Parabens dou ao nobre ex-ministro 
da fazenda meu digno collega da Bahia ; não, 
a sua administtação em nada é responsavel pe1a 
crise que occorreu; o gabinete de 19 de Se
tembro, tão criticado, tM censurado está puro 
e são i o nobre ministro da 'fazenda declara 

· com soJemnidadfl qne a crise, que a melancolica 
catastrophe gne está imminente sobre nós não 
é devida a factos anteriores, mas completamente 
iuesp<cmda ! Como o n0bre ministro -da fazenda 
nos deu conta, Sr. president~, deste facto ines
perado, que produzia esta crise ? E' o que vou 
~êt. Continua o relatorio : - c1·endo uns 
achal-as nas du1Jidas llUScitadas nesta casa 
a respeito do art. 18 da lei de 11 de Outubro de 
-1837.-0 Sr. Manoel do Nascimento responde 
a isto de uma maneira U'lo satisfactoria e ta.o 
cabal, que me parece impossivel que o Sr. mi
nistro insista ainda em dar por causa seme
füante facto. Diz o Sr. Manoel do Nascimento : 
- cc Qualqner intelligencia da lei desfavoravel 
ao ex-ministro a tal respeito não podia illudir a 
pessoa alguma de que os bilhetes emittidos pelo 
m~mo thei·ouro deixassen1 de ser considerados 
corno valid(.1s, e a naçã.D responsavel ; a respon
sabilidade re<?.nhiria unicamente sobre o ministro, 
no caso de que se julgasse revogado o artigo dtl 
lei ; 'i!. se isto se nM entendeu assim, con10 é 
que dias depois de suscitada a duvída o ex-mi· 
nistro da fazenda de:;contou bilhetes a 8 3/8 por 
ceri\o? )> - Póde isto entender-se que é opinião 
isolada <lo nobre deputado membro da com
missão? Na.o ha tal, o facto jtlstifica a proposiçao 
do nohre deputado, q11al é aquelle de qtie nem 
o nohrn ministro, nein pessor1 alguina é capaz 
de duvidar·, q1le foi a emissão que se seguio ás 
duvidas suscitadasnesta casa sobre a intel!ígencia 
da lei, do que resulta que nenhuma descon
fiança a.ppat·eceu em consequencia do requeri
mento apresentado na casa ( repete a leitura 
desde a8 palavras - e se isto se nao entendeu 
ass\m- rtté o firn). Achou portando o nobre ex
mini!iitzoo ainda. quem descontasse bilhetes do 
lhesonro a 8 8/8 por cento, ape2a1' d~sse reque
rirnP.nto. Este facto, que chamarei inesperado, 
porque o S1·. m.inislro da fazenda me dá direito 
para isso, nllo pôz portanto o · thesouro nas cri
ticas circumstancias em que o nobre ministro 
nos declara que se acha, pedindo a enormissima 
somma de 9 mil contos. Temos pois que este 
facto, esta causal não é justífica.vel ; o nobre mi· 
nistro não comprehendeu bem a crise de que 
eu~ se declara vicfünn. 

Eu, Sr. presidente, não accrescenllúei mais 
razao alguma, porque, como disse, na.o .desejo 
nem àemorár a discuss:io ern uma materia toda 
de cifras, nem faltar mais do que é indispen
savel para justificar e, meu voto sobre a pro
posta do governo. Portanto passarei a c>utra 
e<}usa. 
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Diz mais o relatorio qne oulros crêrn achar as 
causas deste facto no estado politico commerdal, 
não só do imperio corno até da Europa. E' Uio 
cornplicada esta causal, que eu principio por 
desconfiar do meu proprio juizo, daquillo que 
tenho lido nas folhas publicas europê,ls, e da
quillo q11e a conversação diaria com pessoas em 
cornmuoicação conslanle corn a Europa e ao 
fado do est:ldo commerc:al àaque))a p<¾rle do 
mundo me indica. Duvitiando do pro1:rio juizo, 
eu tinha direito de pedir ao Sr. ministro que 
hot1vesse de explic;,r-me qual foi a crise cu
ropêa que veio influir $Obre o nosso eslado, que 
grande influencia podia ter esta crise sobre o 
no$SO est.1do financeil'O para arrastrar o Brazil a 
não ter no thesouro un-i ceiti!, porque esta é que 
·é a questão. E' preciso que nós a entendamos 
bem ! a questão reduz-se a saber porque no 
lhe:;ol!!'O não ha um vintem, e como que o es
tado politico e commercial não só do imperio 
como alé da Europa produzio este etfeílo. Eu 
desej:wa, Sr. presidente, nao rcµetir o que eu já 
em outra oceasião disse a. respeito do estado po
liti co do nosso paiz: lambem não desejava fazer 
topico do meu discurso de hoje a demonstração 
do estado commercial do nosso paiz. Parece
me que nem o eslauo polilíco nem o es
taJo c<1mmercial do nosso paiz é aquelle 
que o governo nos disse em Muio, e nos diz 
hoje. De vez em quando elle nos diz cousa diffe
rente, s1:gundo é necessario para nos levar para 
taes e taes deter minarões. (Apf)iado,~.) Todos 
os dias, senhores, lemos de ouvir da boca dos 
conselheiros da côroa um novo t>Slndo ; babeis 
pintores, elles muda.o diariamente com o seu 
pincel a pliy;;ionomia do objecto que pretendem 
trazer ;i nossa considt!t·açM. 

Se se trata das viclurias do Rio Grande, e das 
promessas feitas para salvar o estado, tudo vai 
bem, tudo vai o melliot· posssi vel : os rebeldes 
estilo exangues, nús, divíuiuus, desmorallsados, 
sem pao, selll l'OUpa, sem ag11a e sern esporns 
(riBadre,;) ; emfim duvida-se que durem 3 11leí~1·s; 

diz-se que a t·ebellíilo está ucubad;i, e que a ban
deint do imperio será em breve levantada: se se 
trata de pedir dinheiro, é o inverso ; tudo é me
Jancolico, trisle e hort·ot·oso ; o Braiil é um es
pectro que deve meller medo aos proprios ci
dadn.os. - Se não dais di11heiro1 a desgraça é 
irnminente, a ruina é s1;;?111 remedia ; os rebeldes 
a esta hora eslM senhores do Rio Gt'ande : 

. Santa Calharina já não existe debaixo das 
ordens do governo, o Maranhão é hoje presa 
horrorosa de Rayn1u11do de tal. ( Bi.sadas. ) 
Eis, Sr. presidente, pouco majs ou menos o 
modo porque os nobres ministros da corôa. nesta 
casil se exprimem, segundo as suas necessidades. 

Nao ~ m11ilo portanto que na occasia.o so
lemne de pedir urn Ci-t!dilo nunca visto, mesmo 
pelos representantes ela naça.o, se lenha feilo o 
espalhafato que se tem feito. E' preciso grande 
coragem do representante do naçao que quizer 

TOl1n m 

negar o credito ao governo ; será preciso co
ragem inaudita para negar aquillo que pede o 
~overno, e dar-lhe só uma oarte. Negar tudo! 
Lso é impossivel l Corno ?. Será preciso CO· 

ragem inaudita, torno a repetir, para negar 
aquillo que o governo pede, e para d[lr-lhe só 
parle. Sao jornaleiros a quem na.o se paga, slío 
emprE:gados que nào têrn vintem, slío outros 
que já empenhiira.o as sua jojas para acudirá 
muiher enferma ; são 01Jtros c11jos fiihos na.o 
têrn que comer ; como pois não dar dinheiro 
ao governo ? Eu respondo : - Hei de dar o 
que puder, não dou mais. - Vou pelas ruas e 
encontro negociantes que me dizem : - N:io 
vês a crise em que se está ? Nno se póde fazer 
transacç:lo algnina, todo o n1eio eirculante 
desappareceu, é preciso p[lgar 11m premio 
extraorJinario para se desccmtar urna. letra das 
mt>lhnr•pc:; <'!'!'-''<:: - F. soffrt>r!t ::i p;:im:ir::i qnf> 
est.e estado deploravel continue ? Os meus 
collegas podrm pensar a sensaçâo que hão de 
produzir no espirilo de urn representante da 
naçilo expressões desta nnturez,1, e quanta co
ragem é necessnria para lhes resistir e dizer : 
- Nn.0, no darei senM aquillo que puder : 
esta porém tem sido a minha resposta e ha 
de continuar a ser·: não me hei de deixar sos
sobrnr, i1ào me hei de deixar dominar pelos 
que têrn querido espalhar na sociedade q11e 
da camara dos deputados partem os males 
de qt1e é victirna o Bt'azd. Eu resistirei, e a 
posteridade fnrl\ jllsliça áqneHes que lêin tí- 10 
corngem suffieiente para se nno deixarem 
embait· pot' estils pedidas proposições. Respeito 
a todo::; os OlellS concidadãos, respeito as suas 
opiniões, mas nenhum <ielles me infundirá 
terror a ponto de nào fo.llar nesta tribuna. a 
língtrngem da minha consciencia. 

N:10 \em por venlura a ca1nara lido nos 
jor11aes o modo pol' que se exprimem os CÍ· 
d,1d:10s a l'espcilo rleste credito ? Já honve 
(!llUlll disse::-:SC ljlle por este modo se ~_gwav~0 
us dil'ficuldade:;; do governo ; que este muusleno 
seria obrig,1do a de:;cer do poder; q"e o poder 
irresponsavel ni\o encontraria outros cídad~os 
parn o rninisterio ; e que uma c.:rise irnminenle 
abalaria os alicerces do estado. Esta::; propo
sições, Sr. presidente, sao dignas de grande 
con!:iideraçM. Estaremos nós aqui por ventura 
para apoiarmos todos os governos, todos os rni
nisterío31 e para lhes darULos todas ,\S medidas 
que elles nos disser~m que são precisas, pena 
de passarmos por conspit·adores e inslrnrnentos 
de rebcllia.o ? Todos os representantes da naça.o 

. zombno e deveLn zombar commigo de seme· 
lhanle proposiçM. (Numerosos apoiados.) 

Permittn-me portanto, Sr. pl'Clsidcnte, que 
eu, com a candu1·a que me é propria, e com o 
respeito que devo pl'l~star ao nobre ministro da 
!'azenda, examine alg111nas das suas propo • 
sições1 e me decida a votar' conll'a o primdro 
artigo. 
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O nobre ministro da fazenda hoje decl,u-ou 
solemnernente á casa que não podia demonstrar 
com evidencia o quantitativo do deficit.. Uma 
vez: portanto çue uma tal proposição é emittida 
pelo nobre ui,inistro da corôa, eu estou justifi
cado votando Uio só1nente por aquelle deficit que 
fôt· menor. Voto portanto pelo <.fr1ficit marcado 
pelo meu nobre digno amigo o Sr. Maria do 
Amaral. Eu offendcria os interesses do Brazil 
que represento, se acaso votasse por um de
ficit maior do aquelle que· estabelece o nobre 
deputado. Se o nobre ministro da corôc1 me 
demonstrasse um deficit maior, eu, apesar de 
todas as 1:onsiderações que tenho feito, que 
de certo me deveráõ arrastar a votar conlrn, eu · 
votaria por este deficit; e reconhecendo-o, 
procuraria deparar com os meios de lhe fazer 
face ; mas desde que o nobre ministro diz que 
o não póde demonslrar, devo votar pelo 
mínimo. 

O Sr. ministro procurou demonstrar que a 
razáo por que differião entre si os membros da 
commissâo na.o era porque deixasse de e~islir o 
deficit apresentado por S. Ex. , mas porque os 
nobres membros das commissões tinhão con
siderado na.o urgentes tues, b1es e laes despezas ; 
e por consequencia, diminuindo ellas no juizo 
das commissOes, diminuiao lambem o deficit. 
O nobre ministro porérn ha de perdoar-me que 
lhe diga que esta proposíçao assim ernittida m\o 
tem todo o cat'acter de exactidào. Os nobres 
membros da commissão não diminuirão as 
despezas votadas q11e faiino parte da lei cort'ente, 
mas ~l!es e o mesmo Sr. VianM achão parce-llas 
que são consideradas verdadeiras duplicat.is : 
ora, verdadeiras duplicatas S. Ex. não t.lil'á que 
sao parcellas votadas na lei vigente. 

O Sl\: V1ANNA: ~ As duplicatas de 20 contos 
e tanto e de 53 contos e tanto não forão dupli
catas do governo, mas da commíssão do orça, 
mento da fazenda, que as havia contemplado 
por engano, quando já esta vao inclnidas em 
outra parle. 

Verdadeiramente o qrle ~ão pôde ser attendido 
pela commissão foi parte da verba pedida para 
pagamento da divida da guerra, por ser despeza 
feita e paga. 

O Sa. MoNTEZUMA: - Muito me lisongeio de 
ver que a nobre com missão apadrin i,ou :1 idéa 
por mim emittida na casa, quando se discutia 
o orçamento l;ia marinha, nas seguintes palavras: 

. -1( Propõe tamhem a suppressão de 130 contos 
pedidos pelo ministerio da marinha para 
compta de barcos, porque, tendo a lei do 
orçamento do anno que corre dado não 
pequena somma para o serv1ço dos arsenaes, 
e por consegn inte para novas cons!rucções, 
deve o goveruo despender menos com a 
compra de matcrias primns, e jonuios de 
op«muios, quando enlem.la mnis conveniente 
sia a~tualidade comprar emha\'caçõos já cou-

struidas para o serviço da marinha de guerra. » 
-Eis o que diz a com missão, e do que julgo-me 
aulodsado para tirar o corollario que tirei,. e 
qut> póde não ser e:icacto; isto é,que a commissão 
ap'1driuhou até certo ponto as obsel'Vações 
apresentadas por mim por occasiào da discussão 
do orçamento do minislerio da ma1foha. 

Pelo que respeita ás reducçoes _fe,tas no 
credito pedido para a repartição da guerra. e 
outras despezas, S. Ex. verá que são duplicatas, 
e nno diminuição nas despeias consignadas na 
lei vigente, para concluit· dahi a pl'oposiçno ou 
consequencia que tirou o Sr. ministro da corôa. 

Além disto, o nobre ministro declarou t~mbem 
em um dos seus discursos passados (não sei se 
me lembrarei bem, porque são materias de 
cifras), que não lhe cabia trazer á consideraça.o 
da casa quaes erno as despezas votadas na lei 
do orçamento vigente que podião deixar de ser 
feitas. Creío que a S. Ex. melhor do que a 
neuhum de nós cabia esla tarefa, porque elle, 
melhor do que nenhum de nós, podia pralica
men te so ber quaes era.o essas despezas que 
podiao deixar de ser feitas, que podia consi
derar-se nao urgentes. Logo, parnce que a 
proposiçao do nobre ministro não póde susten
tar-se por na.o ter o caraeler da exactidão. 

O nobre ministro, 4uando combateu o parecer 
separado do meu nobre t: digno amigo o Sr. 
Amal'al, disse que a receita havia sido dema
siadamente elevada, e que não produzindo ella 
a ciCra que os nobt·es mcmbl'os da commissão 
tinhão em vista, não podia diminuir-se o deficit 
pela fórma porque a nob1·e commissllo lambem 
o entendeu. Eu esperava, quando acabei de 
ouvir uma proposiçao desta natureza, pro
ferida por um membro do poder executivo 
Ui.o perfeito em materias financeiras, ta.o 
pratico pelo ternp9 que tem estado no thesouro, 
eu esperava que o nobt·c ministro da corôa me 
demonstrasse a proposição que avançou. Sr. 
presidente, eu gosto de dar a cada um o que é 
seu, e de fazer o elogio a quern merece. Ponho 
de parte c1·enças e partidos politicos, olho só
mente para o meríto. Devo recordar á camara o 
que aconteceu, creio quê em 1827 ou 1828: era 
entao ministro da fazenda o nosso collega 
pela -Bahia o Sr. Calmon. A commissl:io 
conteslou o orçarnenlo da receita1 elevou a 
J"eceita; e o que fez o Sr. Ca1mon P Limi
toll-se a dizer que tinha sido demasiadamente 
elevada? Eu estava na Europa nessa occasiãO .. 
Dizer que gostei muito dos seus discursos, ne
nhuma gloria lhe daria) pOl'que nao · sou eu 
que hei de elogiar o nobre deputado da 
Bahia ; rnas ouvi a pessoas entendidas na ma
leria fuzel'em elogios muitos constantes ao 
nob1·c dcpntadu pela maneira llorque tinha 
dcsenvolvitlo 11s rnzões que tinha pura con• 
les\l\r o orçarnllnto t.lu rcccilu. 

Ora, eu espe1·11va que huubcm1 6tU uma uu· 
casillo c1-itica coLrio estu, om c1uc 11<.-1 p,u\t, um 
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credito tamanho, de 9,000 contos, o noh1· 
n1inistro da fazen1h nos demonstrasse com 
profundidade e vastidao, quanto supportão 
os vastos conhecimentos do Sr. miníst1·0, essa 
exageraçt\o no orçamento da t·eceita ; mas essa 
demonstração não appareceu (apoiados), nem 
nma só proposiçllo a respeito disto apresentou, 
não comparou mesmo as renda$ alrazadas 
com a 1·enda actmd, não examinou o estado 
progressivo ou decadente tia. nossa indusf.ria, 
e as causas que podem inflnir na diminuiçllo 
ou augmento da receita publica; entrinchei
rou-se em um balanço 12,000 co11tos e disse : 
-Daqui não saio; são 12,000 contos que 
se devem orçar ; daqoi na.o saio ; este foi o 
m·çari1ento, esta a receita arrecadada, e n!lo 
concedo que se possa arrecadar mais além 
de 12,000 contos ! ! (Apoiado.) Eu tenho os 
maiores desejos de submette1· a minha razão 
ao nobre ministro, e mesmo de discorrer sobre 
a materia cegamente, e jurar nas suas pulavras; 
mas tantos Srs. deputados dizem que nao, que 
vejo-me na necessidade de votàr contra a pro
posiçãO do nobre ministro ; e quando eu ti
vesse ainda alguma duvida a este respeito, eu 
ia decidir-roe pela opinião do nvbre contador 
do thesouro. Que ! l havia de pl'Ocurar fir
mar-me em outro juizo? Quem melhor me 
podia guiar para a verdade e exactidão do que 
o nobre contador do thesouro? 

O Sa. V1ANijA :- Peço a palavra : já res
pondi a isto. 

O SR. M0Nuzu11A :- Portanto, com todo o 
fundamento peço venia ao ministt·o da corôa 
pa1·a não estar pefa. sua opinião a res
peito do motivo que trouxe afim de funda
mentar a sua opinião sobre o deficit, dizendo 
que a re()eita tinha sido exageradamente or
çada. Portanto, apesar do respeito que presto 
ao Sr._ ministro, tenho de votar contra ,i 
quantia julgada por elle como deficit. 

Eu gastaria longo · tempo á can1ara se rne 
propuzes~e demonstrar ao Sr. ministro que, 
bem longe de a nossa renda diminuir, ha de 
augmentar extraordinariarnente. O nobre mi
nistro ha pouco se recordou de que o nosso 
estado ainda não era o estado das m1çõcs 
velhas, já sufficientemente eonsolidanas e or
ganisadas : tudo no nosso paiz . é novo ; a 
indusft·ia tambem não tem capitaes grande
mente accumulados, mas aquelles que têm 
produzem em 1:1ma rttzão ou proporça.o muito 
maior do qu~ produzirião os mesmos capitaes 
empregados em nações que na.o têm os re
cursos natu1·aes que nós temos: permilta· 
se-me a expressão, lucrámos não só o in
teresso dos uossos Cllpilaes, mas o interesse 
001npoi1lo das no111501:1 cupilaes, da nossa in
Jusll'ltt o da hHlustriu euroµé11. i todai con· 
1.1orrum ftlll nD11u p1·clvAito. 

<1,lmo htto ,, nurhl, 11u11w calou 11t1c u Sr. 

ministro não duvidará, como hesitar em crêr 
. que a nossa receita será augmentada? Não 
ten1 sido esta a marcha ? Não demonstrou a 
commíssão no parecer que deu sobre a re· 
ceita, quando a fixou, augmento de renda-· 
constante? Nesta occasião nilo · posso deis.ar 
<le ir de accordo com o meu nobre amigo 
de S. Paulo, quando disse que os orçamentos 
não erão definitivamente invariaveis, .porque 
nã.o se tomárao por base mais do que as 
rendas arrecadadas em 3 annos, que não servem 
para demonstrnr a marcha, ou (permilta-se-me 
dizer) a marcha progressiva da nossa industria, 
que não póúe dcíx.at de dar- nos esperança, 
senão certeza, de qlle pot· muitos annos a re
ceita lrn. de ir augmentando, porque a nossa 
induslriil igualmente augmenta. Seda necessario 
ao nob1·e ministro destruir todas estas propo
sições, esta tendencia filha do nosso estado e de 
causas naturaes (os nossos recursos nao eslão 
ainda bem conhecidos), para sustentar que 
a renda nao vai em augmento constante. Por· 
tanto, 'hem longe de votar pela idéa do nobre 
ministro, eu entendo que o confraria deve ser 
aquillo que eu deverei approvar, isto é, que a 
renda do paiz ha de augmentar mais talvez do 
que a proporção em que as commissões consi
derárilo o progresso ua renda e da industria. 

Tendo tratado, bem que succintamente, do 
deficit, trntarei da materia do art. 1º, isto é, 
aqueHe que offerece á consideração da camara 
um meio de fazer face a esse deficit. 

Eu disse qoe na.o votava por este artigo, e 
offereci uma emenda que foi apoiada na casa, 
na qual estaht>le(}o a metade da queima, ou 
arnortisação do nosso papel-moeda. A lei de 11 
de· Outubro, n. 109, detel'mina que a renda 
especial será toda applicada á amol'tisaçao do 
papel-moeda; o nobre ministro entende que é 
necessa_rio lrrnçar mão deste meio. As razoes 
que expende sao duas: a 1ª parece que é o mal 
que tem soffrido o nosso estado financeiro com 
a retirada do fl3pel-moeda amortisado ou quei
mado. Se S. Ex. não e:icpendeu esta opinião, 
creio que ella nD.o só tem sido aqui ex.pendida, 
como soslentada,confundindo·se questões muilo 
differenlcs entre si, seguindo-se a opinia.o de 
economistas poJiticos antigos que tornavão em 
com1ideração o montante do meio circulante, e 
entundiãO que rep1·esentava o capital, quando 
aliás o montante do meio circulante na.o re
ptesenta o capital, e é apenas urn vehiculo. 

Ha oulra razll.o além desta, e é que S. Ex.. 
considerou este capital corno de todos aquelles 
o que poderia ser mais facilmente tirado do seu 
destino para ser applicado ao deficitt ás despezas 
publicas. Eu, querendo condescender com a 1" 
opinia.o, e querendo lambem condescender com 
a 2a., posto que não adopt~ decididamen~e 
nem uma nem outra, porque julgo d·e· grande 
importuncia que o meio circulante seja. res· 
taurado completamente, e por outro lado e11-
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tendo que a crise financeira que ;ipparece não 
depende em nada do montante do meio cir
culanie; iodavfa, para. conàescender com uns e 
outros na críse em que se diz que estamos, 
jn lgo opportuno e conveniente que a amorlisa
çao se faça sómente pela metade ; em vez de se 
fazer <'-orn todo o proclucto da renda especial, se 
faça sómente com metade. Além das razões que 
t:tvr,linnc.i r .. ~t·J:Jf\,C)_n,A nuP ~~ri!l nt"Jricrn.::n n1níf,\ '-•.l•t'.1'~'-"'-~•, p•AI&'-'"-'-- oi&~•_. "'-!"'""'<w NV".l..,.. \""'-'"'-'t:,"'..., __ ) &"1'"-1&"-'\J 

perigoso, e de trisUss:imo e lamentavel pre
cedente o pararmos de repente com a arnortisa
ção do papel-moeda. Eu nllo sei mesmo se uma 
medida desta natureza deixaria de compromelter 
o estado financial no nosso paiz. Porlanto julgo 
qu&, nl'lO devendo seguir-se a marcha r;ipida 
que se tem seguido, -mas devendo adaptar-se 
medida prndente, metade do producto da renda 
especial deve ser applic;1da ás despeias do esta<lo. 
Eu <!alculei a metade desta renda: o nobre mi
nis!ro hoje discu\io ~ste topico , nM repilo os 
argurnentos ou consideraçõe,g que fez, porque 
não eslou bem presente em todas as suas pa
lavras, e nao desejarei claudicar em nma ou 
outra; por isso só digo o melhodo por q11e cal
culei. Tenho presente o mappa demonslralivo 
do papel que se t1::m q11eímado desde Outubro 
de 1837 a(é Junho de 1839. 

O SR. CALMON : - Desde Dezembro. 
O SR. :MoNTEZUMA (olhando para o mappa): 

- E' verdade, mas sendo desde Dezembro, 
então dá- me um product<) ma\O'I', porque 1::u 
tinha calculado que a amortisaç~o de 2,298 
contos que se tem queimado tinha sido feita em 
20 mezes1 quando nM foi em 20, mas em 
menos. 

Eu nno pretendo que esta medida proposlll 
por mim tenlia lugar além do anno financeiro 
corrente como ensaio : veremos o resultado; até 
enlao tornaremos em consideraçno as circum
st:mcias do paiz, e este.beleceremos novos im
postos ou tomaremos novas medíd-as que salvem 
o thesouro e o paiz de uma medida desta 
natureza. Portanto não proponho mais do que 
que se deixe de auiortjsar metade das rendas 
applicadas até o fim do :.3-nno corrente financeiro. 
Portanto temos 8 mezes que faltão para o fim 
do anno. Suppondo eu que os 2,298 contos 
tinbao sido amorlisados em 20, estabeleci a . 
seguinte proporção : 

20 : 8 : : 2.298:600$000 : X 

procurei o valor de x, e deu-me 919:200$000, 
sendo 459:600$ metade desla quantia, que 
s11pponho que se appHqne ao supprimento do 
d~fü~\\, Orn, seni\o os 2,298 contos arrecadados 
em menos de 20 mczes, já se vê que o valor de 
x dcv(! lilur maior, po1·<t"ª semlo 18 mczes e 
nao 20, o valor de x é l ,02fl:3B88, o a me
tade qm1 npplico no ,rnpprimunto do deficit 
514:6668500. 

O Sa. CAL1tON : - Mas na u11101·ll•11.\1lu fullu 
entra producto de ,enJa de 1l1alh1. 

O SR. MoNTEZUMA: - Eu nao tomei esta en
tidade no meu calculo, porque ~e lem dito qne 
o produrto da sisa!ha não tem sido 11pplicado 
para a amortisaçM do parel, e ern conseq11encia 
destas informações eu tinha posto em baixo do 
m.ar, h.n lnh/\afn r1nn n'l\n. .o.t1.fra.Ufl'.:l '<:l c-;c-f".l.lh€1 • n-,,"'~ 
L.l..l'L.U LJO.JC+ll\.,~ LV , .. p .. --1,;;:. UQV 'ÇU r...1 U ..- ~ ,C.I. ..::,1-otAJ.Jd,O ' u.ra.:, 

se entra, póde-se calcular a metade tia amor· 
tisaçao, nos 8 mezes1 em 459 contos pouco maíi;; 
rn1 mP1rn<. f!rPio q11P o Sr. mtnis.lro n~n de~wo
nhecerá que se póde contar com o producto 
desta renda especial, e por consequencia com 
metade desta ouantia para supprimento do 
ddkit. ~ . . . . 

Se V. Ex. permitte, eu continuarei amanha. 
O SR. PRESIDENEE : - Só a camara é que o 

pó de perm i llir. 
O SR.· MoNTEzm.rA :- Eu me snjeito á sua 

c-h>cis:\o 

O Src PRr.SmE.N'rE dá a mesma ordem do 
dia, e levanta a sessno. 

Sessão em ~7' de Setembro 

PRESJDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

SmJMARIO. - Expediente. ~ Ordem do dia. -
ConceE-são de loterias para a santa casa. 
-Dii!c11,.'jsão do credito, Discunos dos Srs. 
.M'ontezu.ma. e Ca.r1ie:frro d<t C1.tnha. 

Depois das 10 horas da manhã faz-se a 
c-hauiada, e Jogo que se reu11e numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, .lê-se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Faltao com causa participada os Srs. And,éa, 
Cajueiro, Souza Martins, Vieira de Mello, LlliZ 
Carlos, Ci11tra, J. G. Martins, Aureliano, B1ista
mante, Alcibiades, Pinto Coelho, Assis Mas· 
carenhalb e Andrada Machado ; e sem partici
pação os St's. Alencar, Sucupira,""Franciseo do 
Rego, Urbano e Tosta. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1" S'ECRETA!l,IO dá conta do expediente, 
lendo um officio do secretario do senado, de
yolvendo a proposição da camara dos Srs. depu· 
tados, que declara João Lniz Ferreira Drmn
inond comprehendido nas disposições do art. 3º 
da carta de lei de 24 de Novembro de 1830, á 
qual o senado nilo tem podido dar o seu con
sentimento. - Fica a camara inteirada. 

Vai remettido á terceira commissão :de fa• 
zenda o requerimento de José Joaquim Machado 
de Oliveira, tenente-coronel de primeira linha. 

« Lê-se o seguinte parecer da commissao de 
pensões e ordenados : 

« O sargenlo·mór Antonio de Sá Pereira 
uD L.uso 1·ep1·esenta á camara, que tendo 
ohlldo om resoluçao de consulta, e em 
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remuneração de seus serviços, a tença an
nual de oitenta mil réis para se verificar em 
suas filhas D. Angelica Salema da Silfa e Sâ, e 
D. Rita Benjamin de Sá, que já eff~ctivamente 
se aehavão no goio àe semelhante mercê, acon
tecêra não ser na occasião da sua approvação 
declarada a circumslancía de se dever nellas 
realisar, o que completan1ente inulilisára a 
graça que lhes havia sido outorgada , e que por 
isso reclama a equidade, que o negocio seja 
tomado de novo em consideração, para que a 
verificaçM ela tença possa reverter ás mencio
nadas suas filhas. 

,, A com missão de penSéSes e ordenados, con
sinerando que as ag,·aciadas já se .:ichavão com 
eff1tito no gozo, e posse da mercê, romo consta 
do decreto de 22 de Julho de 1828, junto agora 
por cet·tidão, e que por mais de uma vez . têm 
sido approvudas tenças para se verificarem em 
filhos, nao havendo por consequencia razão 
para ser negado neste caso o que tem sido em 
outros con<k!dido, mórmente sendo tão modica 
a tença, que nenhum gravame póde cansar ao 
thesouro : é de parecer que se defira ao peti
cionnrio com a seguinte resoluça.o: 

« Artigo unico. A tença c:onfE!rida ao sargP.nto
mór l'eformado Antonio de Sá Pereim do Lago, 
pe]a resolução de consulta de 1.1 de Julho de 
1828, e approvada pdo decreto de 3 de Ou
tubro de 18351 será verificada em suas filhas 
D. Angelica Salerna da Silva e Sá e D. Rita 
Benjamin de Sá. 

« Paço da camara dos deputados, 25 de Se
tembro de 1839.-M. L Ca.-valcanti de La
cerda.- Gomea da. Ji'onBeca. » 

O projecto é ju !gado ohjecto de deJiberaçllo, 
e manda-se imprimir. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a disci1ssão adiada sobre a resolução 
· que concede loterios á santa casa da miseri

cordia desta côrte, e emendas apoiadas. 
O Sa. PaESIDENTE:-O.Sr. Montezuma t1:.:m 

a palavra. 

O SR. MoNTEZL'lfA: - Sr. presidente, eu 
pedi a palavra porque espet·av2. ter hontem in
formações que me erao indispensaveis, e como 
as não pude obter, cedo da palavra. 

O Sr. Ferreira Penna, tendo assignado com 
o nobl'e deputado o Sr. Aureliano a emenda 
que co~cede uma loteria para a reedificação da 
igreja matrii do Engenho-Velho, exporá as 
ratões em que se fundou para fazêl-o. 
Nl!O é essa emenda do numero daquellas 
que por tactica se offerecem para o fim de 
prejudicar o objecto principal i pelo contrario, 
tero elle orador uma opinião muito favora\fel á 
santa casa da míserícordia, entendendo que Be 
o corpo legislali\fo pudesse dispensar milhoes, 
m1li bem appHcados serião el1es á sustentação 

daquelle pio esh1belecirnento, comtanto que 
houvesse boa aóministração ; e como cunhrce 
que o actuaJ provedor ( o Sr. Clemente Pereira) 
e outros membros da mesa tê01-se desvelado 
em melhorar quantlJ é possivel ~s diversas re
partições da santa casa, e está tambem persua
dido de que elles poderáõ concorrer para que 
seus successo1·es se.ião igualmente dignü:r; e ze
losos, dará de muito bom grado o se_n voto a 
favor da resolução. Quanto á. matriz do Engenho 
Velho, sabf' qne ella necessita de grandes re
paros ; e comquanto a mesa actua.l tenha feito 
grandes es.for~os e promovhlo uma subscrip<;ão, 
não ha romtudo o dinheiro necessurio para a 
obra. Se, p, ·is, a carnara aindâ ha poucos dias 
concedeu não poucas loterias a diversas outras 
matrizes, parece que sem injustiça nl\o porlerá 
ser rejeitada a emenda assignada pelo Sr. Aure
liano e por elle orador, que se funda em uma 
reµresentaça.o da mesa da irmandade existente 
na casa dP.sde o anno passado. Quanto á emenda 
do Sr. Henriques de· Rezende, que desonera a 
santa casa da misedcordia da obrigação de con
tribuir com cerl.l. quantia a favor do seminario 
de S. Joaquim, hoje collPgio de Pedro II, diz o 
orador que não duvidará dar-lhe o seu \?olo de 
approvação, posto que em outro tempo fosse de 
opinião muito diversa. 

Sempre me pareceu (diz o orador) que o col
legio de Pedro li, organisado como foi pelo Sr. 
Vasconcellos, era um eslubelecimenlo utilis
simo aó nosso paiz,.e que faria honra a esse rni
nisfro; embora ouvisse eu as diversas censuras 
qne se lhe fazi1lo por este moth·o, nunca pude 
cnncordar com ellas, e á propc.irção que o col
Jegio florescia, mais digno se tornava elle dos 
puhlicos elogios pelo acerto e solicitude com que · 
sonhe vencer as difficnlriadt.'S que se oppnnhã.o a 
essa cre;içllo. Hoje porém já lenho algumas in
formações que deveráõ de~gostar tanto a mim 
como a todos os Srs. depub1dos qne desejno ver 
prosperar no Brazil estabelecimenlof desta na
tureza. (Apoiados.) Consta-me que os estatutos 
já têm sido alterados em algumas de suas dis
posições mais bem combinadas ; que alli já não 
reina a mesma boa ordem que havia A principio , 
que o respeilaveJ sacerdote, o Sr. Fr. Le1:1ndro 
(apoiados), que occupava o emprego de vice
reitor, já se despedlo, e que em summa têm as 
cousas corrido de maneira que ainda ha tres dias 
sahirão muitos alumnos, quer despedidos pela 
administraÇão do collegio, quer tirados por seus 
pais. Ora, se tudo isto é exacto, não me parece 
justo que a santa casa da misericordia seja 
obrigada a concorrer com quantias em favor de 
um estabelecimento que não preenche os fins 
de sua instituição, e por isso votarei a favor da 
emenda d<J Sr. Rezende. Se porérn houver quem 
prove que estou mal informado, se eu observar 
que o governo em prega todos os esforço~ para 
fazer prosperar o collegio corno todos nós dese
jamos, terei summQ praz~r em votar .. por 
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quaesqw~r outros auxilias que possão ser-lhe 
.-.. nn..o.:ê"c-ot•tl'"\C 
11Ç\..,~~;::)Cll ,IVU• 

Vem mais á mesa a seguinte emenda, que 
é apoiada : 

<t Fica concedida uma loteria; extrahida nesta 
côrte, ao hospital de caridade da provincia de 
Goyaz. - Salva a redacção. - Santos Aze
vedo. » 

Julga-se discutida a materia, e pondo-se_ a 
votos, é approvada a resolução, bem como a 
seg"unda oarte da emenda do Sr. Vaz Vieira. a 
co~1eçar Jas palavras - com obrigação de ·ad
mittir - com a su b-emcnda do Sr. Clemente 
Pereira, apoiada na scss:'lo de 21 do corrente, 
que começa -em lngar de adn:inislração, etc. ; 
todas as <mlras emeridas, ínc1usive a ln parte 
rla do Sr. Vaz Vieira s1lo rejeitadas, ficando 
prejudicado o artigo substitutivo offerecido pelo 
Sr. Clemente Pereira. 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
fazenria. O Sr. mini,;tro é introduzido com as 
formalidades do eslylo. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Contínúa a discussão do credito, com as 
emendas apoiadas. 

Vem á mesa os seguintes projectos substitu
tivos e emenda: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
11 Art. V' Ficllo supprimidas na lei de 20 de 

Outubro de 1838, e em cada uma das verbas 
de despeza dos diversos rninisterios as quantias 
designadas na tabella - B. 

rc Art. 2.º Para supprir a deficiencia das 
rendas· verificavel no corrente anno financeiro, 
o governo é autorisado a incorporar na rni1ssa 
da renda geral o producto dos irnµoslos r.ppli
cados á amot·tis._1çao uo papel citculante, ficando 
para este dfoito suspensos os artigos &°, 4º e 
5º da lei de 11 de Outubro de 1837. 

cc Art. 3.0 Odrosim póde o governo cobrar 
do 1° de Janeiro proximo ew diante o imposto 
de ancor.igern com as seguintes alterações, 
a saber: 

« .i.. º 20 réis por dia sobre as embarcaçoes 
de cabotagem. 

cc 2.0 60 1·éis sobt·e as embarcações destinadas 
ao commercio de longo curso, quer nacíonaes 
quer e5lrangeiras. 

« 3.0 200 réi::. sobre as embarcações vindas 
da costa d'Africa em lastro. 

« Art, 4.º Para preencher o deficit realisado 
até o firn do anno financeiro ultimo, é o go
verno auloris:1do para contrahir dentro, ou fóra 
do imperio um emprestizno em apoljces até a 
importancia de 3,452 contos, ficando obrigado 
a apresentar á assernbléa geral na proxima 
sessao legislativa, nao só a conta geral do em· 
prego do preseute credito, como tamhem os 
documentos demonstrativos do referido deficit. 

cc Arl 5.0 O governo é igualtneute autorisado 

a emittir bilhetes do thesouro, com o prazo de 
:Q. A o. Q. 1Hô"..1DC! rtt1 .:!oi~ nomn orl;nnf-.,n.1.õ..,,fr. rln. u, V ..... ,:., '-JJ. ..... .C.,\.,.,,_J' I.Jl.l ~'-'J~ ..... v .. ~~v U.l.A.IU.l.lLCl.Ul.'ÇI-Jl.V .UV 

prnducto da renda de apolices1 ou seja parn 
antecipar a venda por esta lei creada para as 
desoezas oublieas.. a onal fica annlie::i.rlfl s11) - - r- - - - - .---- -- . - - -- --- i -- --:i - - - - - - - ,- r - - - -· - - ..... .,... 

resg_ato dos bilhetes, que neste ultimo caso 
forem emittidos. 

<e Paço da camara, 27 de Setembro de 1839.-~ 
A. P. ~Maeiel Monteiro. >) · 

E' apoiado. 
cr No caso de passar a emissão de notas, seja 

tarnbem applicado para a sua amortísação o 
augmento do imµosto de ancoragem, quer se 
approve nos termos da emenda do Sr. Maciel 
Monteiro, quer nos termos da do Sr. Monle
zuma, e assim tambem todas as mais imposi. 
ções que forem propostas durante a discussrto, 
e que a camara julgar conveniente approvar.-
Bandeira d.e Jllello. >> · 

E' apoiada, bem como o seguinte : 
u A assembléa geral legislativa re:;olve: 

ic Art. 1.º O governo é autorisado a des
pendL'r, além das sommas decretad,ls na lei do 
orçamento, a quantia de cin'co mil contos, da 
maneira seguinte: tres · mil contos erniltindo 
notas, semelhantes ús que hoje constituem o 
meio circulante 1 e o resto em bilhetes do the· 
souro com o premio de seis por cento i ou 
em apolices, conforme o governo julgar conve
niente. 

1c Art. 2,º Continuará a amortisação das 
mesmas notas, applicando-se as rendas já 
decretadas para este fim, e as que de novo 
se ereào por este projecto. 

1< Art. 3. 0 O governo é autorisado a mandar 
arrematar na província da Parahyba 500 no· 
vilhos a.nnnalmenle das fazendas nacionaes de 
Piirnhy, c11ja i111portai1cia tambem será appli
c ada á mesma amorlisaçno das notas. 

,e Art. 4.º Vica imposta a taxa de mil réis 
em cada um escravo empregado na agricultura 
da provincia do Río de Janeiro, á excepçào 
daquelles empregados na planlaçno do café, e 
canna de assucar. S. a R. 

• 1r Paço da camara dos deputados, 28 de Se-
tembro <le 1839 .-Carneiro da Cunlia. » 

O Sr. Montez11ma, :-Sr. p1esidente, eu hon
tem, para emittir a minha opinião sobre o cre~ 
dito pedido pelo mini~tro· da fazenda, dividi as 
·questões em, duas: l8, cousiúerar, examinar, 
fixar o deficit : 2u, declarar os meios de fazer 
face a este deficit. No desenvolvimento da pri
mejra questão eu ponderei á casa que S. Ex. 
o Sr·. ministro da fazenda nâo nos havia pro· 
vado o deficit ; que as illustres commissões e 
seus membros na.o tiverão un1a unica opiniAo a 
este respeito : cada um dos dignos deputados 
que se dera.o a este trabalho considerou o deficit 
debaixo de um differente pont~ de vista ; tômei 
em co11sideração os argumentos com que S. ~x. 
pretendeu desvanecer a terrivel impcessão que 
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SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 343 
uma medida tal devêra produzir; analysei os 
dífferentes paragraphos do relatorio impresso 
que faz parte da proposta do gl)verno : nelle en
contrei expressoes de S. Ex., das qnaes se rie~ 
vêra colligir com evidencia. que mesmo S. Ex. 
nãO estava ao facto nem da reali1lade do deficit1 

nem das causas qne lrnvião produzido a crise 
financeira que tanto deplora o go,erno. 

S. Ex., mostrei eu, apresentou duas causas, e 
dellas mesmas na.o tirou corollarios certos ; a 
inexactidão da argumentação de S. Ex. foi tão 
manifesta, que uma unica p~lavra, rPferindo-me 
ao fücto apresentado por esta capital, e ernittido 
pelo nob,e deputado-o Sr. Castro e Silva no seu 
parecer, destróecomp)elamente a primeira causa 
assignada pelo governo para produzir a crise fi
nanceira ; quanto â c::insa, S. Ex. o Sr. ministro 
a allríbue ás circumstancias peculiares em que 
se acha o nosso commercio, e mesmo ás ciréum
stancias pecuHarias em que se acha o commercio 
estrangeiro, sen1 que todavia S. Ex. mostrasse 
quaes erão ess:ts circurn~tancias peculiares ; e 
não podendo nós ler pleno conhecirnento de 
acontecimentos extraordinarios que 1enhão pro
duzido semelhante resultado, pedi licença a S. 
Ex. para duvidar da exaclidao desta causa as
signada pelo governo. 

Eu, Sr. presidenle1 nessa occasião nâo pre
tendia fazer censura alguma á admínístraçao ; 
disse mesmo que não d~sejava l."ecordar á ca
mara a.s circumstancias em que ~e tinha t\Chauo 
a assem biéa gera[ depois da. nb•:irfura, sem go
verno que a auxmasse, sem as informações do 
governo, etc. ; taes observações forão já feitas 
em outra occasiâo ; por isso, desejoso.. de nao 
roubar tempo á camara, nem mesmo misturar 
uma questão de tal natui·eza com outra de 
cifras, que é a de que nos devemos occupar, eu 
prescindi de tal exame, mas ponderei á casa 
circumstancias que devêrão merecer sua at
lenção, das quaes tem resultado um terror inau
dito, incutido em todas as classes dos cidadãos, 
como adrede para se conseguir um voto propor
cionado ás vistas do governo. 

Que é necessario que o governo demonstre o 
deficit, não ha duvida alguma ; que é lambem 
essencial que o governo, que não morre, deve 
jnslificar a legalidade das despt:zas que absor~ 
vêrào os capitaes votados pelo corpo legisfotivo 
para o serviço publico, é tambem ta.o evidente 
como a luz do sol, para usar de uma expressão 
tff.o favorita do nobre ministro da fazenda. Não 
creio que seja possi\fel que a camara vote 
quantia alguma sem saber primeiro se a actual 
administração quer tomar sobre· seus hombros 
toda a responsabilidade das despezas feitas pelo 
governo. Eu indiquei um meio unico que tem 
S. Ex. pat·a tirar de si semelhante responsabi~ 
lidnde ; este meio, senhores, é a demonstração 
feita pelo gabinete actual, ou da legalidaue, ou 
ou da iHegalidade das despezas; emquanto o 
gabinete actual não fizer esta demonstração, 

eBe toma sobre seus hombros a responsabi
lidade de enormissimas sommas despendidas 
depois de i9 de Setembro até o momento actual: 
eu, representante da nação, fiscal <los dinheiros 
publicas, igualmente responsa.vel moralmente 
pelo cumprimento de tão importantes deveres, 
não posso deixar de lastimar que o nobre mi· 
ni~l\-o da faienda nos inculcasse a necessidade 
de se nao entrar em tal exame, ·como sabia e 
eloquentemente nesta casa lembrou o meu 
nobre e digl'.io amigo pela provineia de S. Paulo 
na sessãO de hontem. 

Esta proposição, Sr. presidente, emiltida pelo 
nobre ministro da fazenda, o proposito em que 
elle pareceu ficar de nao entrar em semelhante 
exame, me faz muito receíar pela s01-te do go
verno representativo no meu paiz: em nenhuma 
outra épocn eu creio que seria possivel a um 
m inis{ro da corôa exprimir-se por tal maneira, 
em nenhuma outra época seria licito a um mi
nii::;tro da corôa fallar por tal fórma ao cot·po dos 
representantes da nação, o que visivelmente 
inculca a ruina total, presente e rutura do cre
dito nacional. Eu peço a S. Ex. que haja de 
explicar todus as sues palavras emittidas nas 
sessões anteriores, das quaes sensivelmente re
sulta a nenh11ma confiança que S. Ex. tem no 
credito nacional actual, e mesmo na eonsoli· 
da.çã.o desse credito para o fütnro. Tudo, se
gundo os expressõ('s de S. Ex., é incerto, tudo 
é duvid~so ; a tec.ei~ nã.o angmenlará, as 
nos8as finanças pouco meJhornráõ, o deficit aug
men tará pat·a o aunl'. E nesta casa me parece 
que tambem se arriscou que para o a1mo se 
pedirá um credito, se não igual, maior; quem 
nos affirmou pouco mais ou menos isto foi um 
digno deputado que deve merecer d,, camara o 
maior conceito pela posiça.o que occupa no lhe
souro nacional. 

Om, o que deve esperar a nação de tal admi
nistraça.01 senhores ? Como é que os represen· 
tanle$ da nação podem retirar-se do seio da 
representaçao nacional sem levarem o coração 
mais contristado pela sorte futura do paiz ? 
O nobre ministro da füzenda nem ao menos nos 
'disse quaes era.o os planos que ell~ pretendia 
empregar para melhorar a arrecadação e fiscali
saçao da renda publica, para economi$ar os 
dinbeh·os nacionaes ; todos os seus discursos, 
todas as suas palavras se têm apenas limitado a 
significar que o thesouro não tem dinheiro, que 
é preciso que se dê 1,000 contos de réis, peln 
menos para salvar as dividas que pesao sobre 
o estado de mQmento a momento. Em um~ 
oceasião destas eu peço á camara que com 

· franqueza me diga se nao é nosso dever 
exigir do governo quaes são os seus pro
jectos, quaes os melhoramentos com que elle 
tem de fazer mudar a sorte do paiz pelo lado 
das finanças. 

Dir-rne~ha o nobre ministro: eu tenho de 
ministro da .fazenda poucos dias. Mas tal escusa 
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344 SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 

nno póde disfarçai· de modo algum a força da 
mh,ha. ex.igencia, quando a cam:\ra se recorda 
q:1e o nobre ministro da fazenda não é pela 
primeir:l vez que exerce tao eminente lugar , 
e!le mesmo, depois que deixou uma vez essa 
po::içAo eminente, nao perdeu os conhecimentos 
pralicos da repartição, porque ainda continuo11 
a exe1·cer o ímportantissimo lt1ga1· de inspect,)r 
iernl do lhesouro ; porlanto, nós podemos asse
verar com exactida.o que a carreira publica do 
nobre miui:-lro da fazenda tem sido sempre exer
chla sobre objectos financiaes ; e1 entao, como 
nAo exigir do nobre r-ninisl.ro os melhoramentos 
com que elle pretende salvar o estado para 
o futuro ? 

No11e mil contos, Sr. presidente, são ne
cess.:trios para pagar dividas, diz o nobre 
ministro da fazenda; mas perguntarei eu, como 
já se tem perg1111lado1 em ·que estailo ficará o 
thesouro depois de pagar estas dividas ? Ficará 
becn urrecadada a renda, bem fiscalisadu a 
ad,ninislrnção ? Q11aes ai:; ecc,norniiis que pre
tende o nob1·e ministre., fozer para salvar o es
tado ? A uma e ootra destas questões res
pondeu já o nobre mini:;tr·o, mas de uma 
maneira q11e nno infundio no meu espii·ito 
essa grande confi,rnça que estou o mais qne é 
i,ossivel disposto a tributar ao nobl'e ministro 
da fazenda. 

Pdo que respeita ao melhoramento da arre• 
cadaçao e da fücalisaça.o, S. Ex. nos disse que 
lias a<:tuaes circu mslancias elle não podia me
lhorar nem a ei:icripturuça.o do lhesoul'O ; c1ue 
conhecia a necessid~de de adoplar a escriptu
raçao por exercicio, mas que nus actuaes cir
cumstancius na.o podia lançar mão de seme
lhante methodo, pois que 11a.o ~ontava com os 
empreg11dus da reparliçl\o 11 Tto pouca era a 
iufluencia que tinha o governo central :.obre os 
empregados da repartição de finanças ! 

Eu peço a allençl.\.o da cainara para se ver a 
exacHtiAo com que atgumeut-:> e sustento a 
minha opi,1iao. Tao pouca era a iníluencia, 
disse S. Ex., que tinha o governo central sobre 
os ett}preg.\dos das prnvincias, · que não podia 
contar cou:i melhorameulo algum, e por conse
q,,encia não lançava mão nem deste melhodo 
de escripluração por exer~icio l 1 'Temos pois 
que pelo ladu do melhoramento, pelo lado da 
fücalisação, da arrecadação, nada podemos es
perar de S. Ex:., pot·que S. Ex. na.o confia nas 
inslitui~cs do paiz, nAo confia uas leis regula
mentares promulgadas e em vig~r, e mesmo 
nno sei se, duvido:;o de sua propria existenda, 
elle não pretende fazer o menor dos rnelhora .. 
mentos sobre tão importante parte do servi~ 
publico. Parece, Sr. presidente, bem consen- . 
tanea esta opinião com a que voga geral mente 
por todos os c.hladàos brazileíros, que a admi· 
ni~lração aclu.11 nãO pretende mudar mo só dos 
empregados máos da 1·epartição ; parece-me 
bem consentanea tal opiniao com o recaio geral 

de que todos os erros da administração passada 
serio respeitados, reverenciados por tal ma
neira, que um apiee não se mude, não se altere 
daquillo que a omnipotente ma.o, que a omni
scimte razao do gHbinete de 19 de Setembro 
estabeleceu e excogitou de bom. (Apoiados, ri
aada.~.) Neste caso, Sr. presidente, eu per
guntarei á camara, que me diga se póde e/la 
ter confiança no melhoramento da rtnda na
cional, na extincçBo da crise financeira que 
deplora o governo. Se a camara nao me póde 
responder pela affirmativa, então tenho de dizer 
que ella se acha na estricta necessidade de nao 
dar credilo ... 

O Sa. MARINHO :- Apoiado. 
O SR. MoNTEY..UMA :- Senhores, quando fallo 

em reforma de administradores, não posso 
deixar de recordar-me do benemerito cidada.o 
Manoel Zeferino dos Santos ... 

O Sa. NuNES MACHADO :-Apoiado. 
O SR. MoNTEZUlltA :- • • • não posso deixar 

de perguntar uma e muitas vezes, iJOrque foi 
este digno, honrado, intelligente e activo em
pregado publico1 despedido de sua repartição. 
Nesla casa creio que se distribuil·llo exemplares 
da defesa deste digno cidadão, da qual se vê 
que elle arrecadou sommas Mo pequenas no 
lugar em que se achava; será talv~z este o · 
crime deste noht·e cidadno? Eu, Sr. presirlente, 
iuclino-rn~ a crer que este é o <·rirne do Sr. Ma
noel Zt:ferino dos S wtoi:1, porque nesta casa se 
tem tlemonstrndo alé o g1·áo de evidencia que 
outros emprqJatlos de fazenda, se nao sao ver• 
d1ufoirns d1:dapidatlores, as rend.,s publicas des• 
appal'ecern nas suas repartições ; e, todavia, 
nno me consta que o govemo tenha o menor 
des1•jo ... 

O Sa. 0TTONI :- P1·ecisa delle-3 para as elei
çôes. 

O Sa. MoNTEZUMA :- • • • o menor desejo de, 
demitlir taes empregados. Senhores, pe(füei a 
S. Ex. que l1aja tle comparar a renda de d11as 
provincías·que S. Ex. sabe perfoihtrnenle quaes 
si\o, uma. que tem na rept·esenlação nacional a 
õll parle de seus membl'os, por consequencia. 
com uma populaça.o immensa, com uma in
duslt·ia extraordinaria, com um espírito ucli
vis-:;in.10 ; outra apenas tern na representação 
nacional 9 deputados, com uma popula<;a.o, 
portanto, muito menor, uma industria lambem 
muito menor; e diga o nobre ministro da 
corôa qual <las duas rendas geraes é maior, etu 
qual das duas provindas nhiis se arrecada ; . e 
dahi S. Ex. poderá concluir se acaso os adm i. 
nistradores que se achào á testa de uma e 
outra adminish'ação sã.o igualmente aptos, 
igualmente instruidos e zelosos pela causa 
publica. Não esperemos, portanto, Sr. presi
dente, melhoramento algum no estado de possas 
fiuanç:1s, segundo a propria opiniao do nolne 
ministro da corôa. 
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SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 345 
Vejamos se, não podend9 esperar melhora

mento algum pelo lado da administração, po
deremos esperar algumas economias. Tawbem • 
nao. Nao argumentarei com idéas minhas, não 
empregarei declamações vagas, não occuparei 
a camara com opiniões bebidas em theori&s, 
bebidas em livros que ten'tia lido, para dahi 
deduzir se dP.v9 ou não combater a opinião 
do nobre ministro àa corôa : são as suas 
proprias palavras, escriptas aulhenticamente no 
documento mais !Solemne, qual aquelte em 
que o nobre ministro, justificou, fundamentou 
a sua proposta de 9,000 contos de réis. 

Disse S. Ex. que na.o podia esperar pelo 
producto de novas imposições, bem difficeis 
nns circumslancias, nem pelos effeitos de al
gumas economias, rneio que o governo muito 
approva e qne na.o deixará de servir em tempo 
opporhmo. Sr. presidente, o vago desta . e:.it
pressão - etn tempo opportuno- fü~ cr~t que 
será necessiuia_ a vida de Malhuzalem (ri
ead~) para lel'mos a fortuna de chegar a esse 
período de fe]iddade · que nos prClmette o 
noure n1inistro da f,1zenda t Eu, Sr. presidente, 
recuso-me completamente a semelhante me
thodo de captar a benevolencia dos repre
sentantes da naçao; e nem creio que outros 
fossem os n1otivos que levarão S. Ex. a dizer 
o que ac1:1bo de rnr, senão a necessidade ~m 
que se achava de parecer .condescender ao 
menos com uma opinin.o que directamente te::n 
sido susteTJtada na casa, e que ninguem errará 
dizendo que é opinião geral do pair.. Eco
nomia, economia e só economia, Sr. presidente, 
nos poderá salvai· (apoiados); sem ella nenhum 
meio é capai de i,ôt· ordern em nç,ssas fimmças 
(apoiados), nenhmn n1eio é c«paz · de sustentar 
o nosso comme1·cio, ajudar e promovei· a nossa 
industria agrícola (aptJiados); no entretunlo o 
Sr. ministro d.1 fazenda quer que só em tempo 
opportuno, quando seculos tiverem pass;,do por 
cima da naçllo brazileira, possa ter Jugar o 
exame . das ecoMmias que se devem fa1.et l l 
Ol'a,· S. Ex. nesta parte foi as$ás coberente, 
até mesmo no modo porque confeccionou 9 
sua proposta: avançando a proposição que 
acabei de offerecer á consideração da. oas~, 
era de rigor que S. Ex. na sua proposta 
nao contemplasse reslricção de despeza. 

As commissões nlÃs quaes se acha o 
nobre deputa.do membro do thesouro publico, 
encontrarão irregularidarles, encontrarão des
pezas ociosas, encontrarãO outras menos ur
gentes, encontrarão duplicatas ; mas. S. Ex. o 
Sr. minislro um sú ceitH n~o enconlrou que não 
fosse urgentissimo, um só cei1.iJ nllo encontrou 
que fosse dispensavel, um só ceitil n!lo enconh·ou 
que fosse duplicata! Nao é portanto S. gx_, 
bem cohel'enle tle:-:presando us economias? Nno 
foi $. Ex. coherentissitno q11anclo tnmhern nno 
qniz incluir em sua µ1·oposta uma só redu~çfU>? 
Sem duvida alguma. 

TOIJO ln 

Louvo, e louvo muilo a coherencia com que 
o nobre ministro se eo01porlou neste caso; 
o que peço á camara é que seja tambem 
coherente com a opinião de seus constituintes, 
com o fiel desernpenho de sna missão ; que 
não dê tamben1 um ceitil i:nais do que aquillo 
que se provar na _casa que é indispensavel 
para o serviço publico ; e quando se não provar 
esta necessidade, appellemos para o poder, 
que tem em suas mãos o direito de nomear 
ministros da co1·()a, para que os nomêe taes 
que possn.o justificar suas despezas, seus cre
ditos, suas ex.igencias ; este voto nllo será 
inaudito, nem esta será talvez a occasilo unica 
em que assim se têm comportado os parla· 
mentas. 

Senhores, o meu desejo é que o governo do 
meu pniz seja tao duradouro, que morra de 
velho; mas lambem conheço como p1·imeira 
Ml!essidade não impôr sobre os contribuintes 
mais do que aquillo que é indispen~avel para 
o serviço publico: eu, Sr. presidente, chamarei 
em meu apoio a opiniao àe todos aquelles 
senhores que em varias occasiões têlll feito 
sentir á casa quanto a nossa época é im
pt'opria para discutir com minuciosidade prin
cípios poJiticos, grãos maiores ou menores de 
liberdade : e com tantô maior prazer reclamo 
o apoio destes senhores, quanto eu mesrno 
tenho emíltido na casa esta opinião. Se não 
é esta a occasião de entra.t·tnos em tal dis
cus::ião, sej11 esla a occasi~o mais opporhina 
de entrarmos no exame das contas da despeza 
publica. 

Demonstrado assim, Sr. presidente, que nós 
nao podemos esperar de S. Ex. nem mell10ra
mento para fiscalisaçao e arrecadação, nem eco
nomia, demonsh'ada fica lambem a opinião 
que emitti no principio deste discurso, de que 
S. Ex. nio tem a menor esperança pela con
solidação de nosso c1·edito nacional. 

Sr. presidenle, eu rlevêra concluir do que 
acabo de P.Xp•.mder que nP.o votava por quanlia 
ilguma, mas eu já disse na casa em oufras 
occasiões que nunca me dirigiria pelo unico 
principio da confiança, que tel'i.1 sempre .diante 
de miin a felicitlade da minha pall'i11, que teria 
sempre como guia, como bussoki. do meu voto 
as necessidades publicas, o desempenho de 
meus deveres, a execução fie) da constituição ; 
por isso, comquanto deplore o modo por que 
se pretende discutir e fazer votar por esta pro
posta, sem dados alguns que convenção o le
gislador, comtudo vou entrar na discussllo dos 
rneios de occorrcr ao deficit, deficit qne, posto 
que nao seja, como devêra ser, eviJcntc111ente 
reconhcci1.lo por mim, louvu-me nn opinião do 
rnou nobre e digno tlmigo pela. p,•ovincia da 
B;1hiu. Mas ttnlo~ tle enlrni- ncsln demonstracno 
cm ter111i11arei n primeira parto do meu discurso 
com a s~guii1le observação :-Parece incrive) 1 

inteiramente espantoso que, seguindo em tudo 
44 
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346 SESSÃO EM 21 DE SÊ'fEMBRO DE 1839 

e por tudo a actual administração as pisadas da 
a1lministraç110 de 19 de Setembro, só não a imite 
no juizo vanglorioso. que aquella adrninistraç9.o · 
aqui nos fazia das ft!lizcs circumstancias do the
souro ; de certo não erào la.es quaes o nobre 
ministro já nos referio na casa ;-essa confiança, 
essa confiança na.o fundada, não foi herdada 
pela administração actual; e eu creio qne seria 
melhor que ella a her<lasse para se poder dizer 
herdeira universal da administraça.o de 19 de 
Setembro. (ApniadoB.) 

,, Para supprir o deficit do anno financeiro 
corrente o governo fica autorisado a app(icar 
ás suas despezas o producto tia venda applicada 
á amortisação do papel-moeda, suspendendo a 
queima elo mesmo Mdenada pel!i lei de 11 
de Outubro de 1837.,1 

Este é o primeiro meio proposto pelo governo, 
e se eu comparo o conteudo neste a1·tigo com a 
opio ia.o emittida pelo. nobte ministro da corôa, 
vejo a maior contradicçllo entre a opi nillo que 
resulta de semelhante artigo e a e:xpendida pelo 
nohre ministro. · 

Quem pretende, senhores, acabar com a 
amortisação do papel-moeda, é porque entende 
que esta arnortisaçao é fatal aos interesses pu· 
blicos : mas o nohre ministro da fazenda já nos 
disse hontem, respondendo-me do seu lugar, 
qne e\le n~o enlen1tia como certo e evidente o 
principio de que a quantidade do meio circu~ 
Junte maior ou menor influía sobre o estado in
dustrial do paiz; ora, et',l esta uma das ca11s11s, 
na opiniao de alguns, da crise em que !!e s11ppõH 
estar o paiz, prinr.ipalmenle a praç:1 do Rio do 
Janeiro; ernillindo eu esla opinião, S. Ex. disse 
de seu Jugnr :-Nilo, nno sou desta opinillo. Se 
pois S. Ex. não é desta opinio.o, contin11ci 
dizendo.-ent:10 S. Ex. j,rlg;, qlle eslu rneditta 
deve ser adaptada sómente como meio de de· 
parar como uma dntla quantia pat·a oc<mt·rcr ás 
neceseiuades publicas; e S. Ex. me disse que 
sim. 

Temos pois que no jnizo de S. Ex. nenhuma 
q,rnntia igni\l a esta era mais susceplivt:l de ser 
dislrahida de seu dt•slino especiul do que aqudla 
empregada na queima do papel-moeda; e entM 
perguntarei a S. Ex. se julga de pouca impor
tanda suspender, e suspender de chofre a amor
tisaçno do papel-moeda ... S. Ex. entende que 
nno faz mal algum, por consequencia temos 
que, no juizo de S. Ex., tanto faz cumprir uma 
lei que tende a salvar o credito nacional em um 
objeeto de tanta importancia como aquelle q11e 
p6ife muito influir nas fortunas publicas, como 
d~:ht.ar de cnrnprir-se semelhante lei; para 
S. Ex. é inteiramente indifferente. · 

Eu, Sr. presidente, comquanto respeite mnito 
as opiniões do nobre ministr.> da fazcoda e seu 
saber, julgo que elle se achar4 em cc>ntradicção 
com a opinillo de todos· os escriplot·es, com a 
opinião de todos os pl'aticos em admi~1islraçao 
de finanças ; ao menos eu nlo me recordo de 

um só que affirme ser indifferente deixar-se de 
amortisar o papel-moeda para continuar um 
meio circulante semelhante: eu desejarei muito 
ouvil' as pr·ovas da opini,o emittida pelo 
nobre ministro da fazenda ; no entretanto opi
narei contra. 

Na minha emenda, Sr. presidente, en offereço 
a idéa de se diminnir a metade do capital con
signado pa1·a amortisação do papel-moeda, e· 
isto tno sómente até o fim do anno financeiro cor· 
rente : eu entendo que é da maiof importancia 
na.o su:-tar a amot·tisação, e julgo qtle só pode
remos ler estabilidade a re~peito do nosso sys
tema monetario .quando tivermos uu1 meio 
cir,:mlanle mcla\lico ; por isso, desejoso de 
d,~gar quanto antes a este estado, nao posso 
concorrer para que se suspenda a amorlisação 
do ptipel- moeda na sua totalidade, e muito 
menos de chofre; quero que se submeU.a a 
cjnestllo da utilidade da amorlisaçãO ás provas 
da observação, e por isso consinto que se 
limite a metade á amortisação : a experiencia 
determinal'á qual deve sel' o procedimento 
do governo e do corpo legislativo a tal res
peito ~ as son-1.mas que dever \Õ, segundo 
meu calculo, servir para a arnortisação do 
papel, são sufficientes p,m\ nos darem um d,1do 
senao certo, aµproximallo, afim de nos guiar 
n-0. opinino que definitivamente se deve ndoptar. 

E' assim que eu creio devei· marchar em ob
jecto que demand11 tanta circmnsperçllo. N{'gar 
Já, St·. prnsidenle, lo1la a amortisaçno rlo pnµel
moeda é nma i111'ratçllo do conlruclo feito ~11tre 
o governo e ,a naçno, é uma folia de fé, é uma 
prova de que nós estamos hauilitutlos parn or• 
dinal'iamente infriugh• todos os contractos 
de tal nalllrezi, ; se começannos por esla 
fórmfl, em pouco tempo nó~ nos uhalnnçaremos 
a fai~r h,ntas bnnca-rotas rpumtns f~i Luiz XIV 
para construir o seu cc1lt-b1•e pulacio de Versaillcs; 
entl'e nós na.o se edHicarâ0 tacs palacios, mas 
edificar-se-hno partidos rl',e talvez conspirem 
coutl'a as instiruíçOes juradas pela nnçllo, e pro
movno a desordem geral. 

Outrns meios, Sr. presidente, são lembrados 
pe\as differentes commissoes para fazerem face 
ao deficit ; entre el1es ha o . de emiltir mais 
nota no banco, por consequencia augmentar o 
nosso papel-moeda. Sr. presidente, eu nao posso 
de fórma alguma concordar com ~ssa opiniao, 
· qualquer que possa ser o respeito que preste 
ás luzes dos nobres- p1·eopinantes; eu considero 
o maior- mal, a maior calamidade que póde re
cabir sobre um paiz, a creaçllo do papel-moeda 
(apoiados) ; augmentar o papel-moeda portanto 
é aggravnr ess!;l anal,. é arJ"uinar completamente 
o paiz. o~ nobres deputados que se let11brão 
deste meio 1>:11:ece-me que julgào actualtnente 
necessiil'io augmentar a quantidade do meio 
eh·culante, isto é, crêem. os nobres deputados 
que o meio circula~te actual não é suífü:ienle 
para satisfazer as necessidades industriaes. Eu, 
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SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 347 
Sr. presidente, discordo de tal opinião, e dis
cordo com os mestres du sciencia. Tem-se con
fundido o que seji\ capital com as funcções 
do meio circulante, e isto vem do habito em 
que C$tamos de avaliar mais a moeda do que 
o seu fim ; pretende-se por esta maneira que 
o meio circulante representa um capital, que 
o seu augmento é um augmento de riqueza. 

Tem-se confundido, Sr. presidente, n~sta 
opinião as necessidade~ industt'iaes com a qwm
tidade dos agentes ou mtermedios <lo troco ou 

. das µe:rnutas; eu peço aos nobres deputados 
q11e Je1ão a obra do celebre Wheatley: ahi se 
encontrará desenvolvido tudo quanto a sciencia 
nesta parte tem apresentado de mais clarn 
de mais precioso. A quantidade do mei~ 
círcnlante não i11f1ue em cousa alguma no aug
mento da industra nacional; o augrnento do 
meio circulante não póde mesmo ser consi
derado um estimulo para a industria·: seria ne
cessario para isso qne um tal augmenlo pudesse 
influir sobre os salarios do trabalho, de fórma 
q11e com uma mesma quantidade dada se ob
tivcs;e nlãior quantiJa,le de productos depois 
do a11~m(mto, o que não acoritece; por conse
quencia parece-me qnc os nobres dep11lados 
que assim julga.o completamente tom~o um 
erro por uma verdade economica. 

O celebre Marco Paulo, senhores, foi o pri· 
meiro que fez conhecer á Europa o papel
moeda etnitlido na Cli ina ; é tao antiga a data 
desta ruinosa instituição, que a prirnei1·a emissão 
rie papel-moeda naquelle puiz data do llnno de 
119 antes da era eh ris ta; na.o como pensa 
Sehloetz,~r, suppondo que os imperadores 
Mong;ols foi-no os seus inventores. Eu, Sr. pre
sidente, nao quero aqui fazer a historia· do 
papel-moeda, trago apenas á recorduçao da 
cam_aru o qu~ acabo de referir, para ter occasiao 
de ler~brar-lhe q11e se forno os imperadores 
Mongols os que mais uso fizerno do papel
moeda, forao elles lambem expulsos afinal da 
~hjna, em co~sequenc!u ela ruina em que pre
c1p1tárao o pa1z1 d~po1s de quantas tentali V:\S 
emprehenderao para remediar os males na
cionaes, t1cor1tecimento que teve lugar para o 
fim da dynastia de Jot1an, pouco mais ou menos 
em 1351. 

E' notavel, senhores, que, introdnziclo na 
Persia pelos mesmos imperadores Mongols o 
papel-moeda1 a signifi~aç:to da pafavra com 
que naquelle paiz é elle designado representa 
bem a natureza de semelhante instituição: 
djaou, ou- djaw, do cbinez tchhao, que significa 
poucu metal. Mas pronunciando-se com accento 
. circumflexo no ultimo ô, significa tomar por 
força, furtar, apoderar,-se do alheio, significação 
que ~xactamente demor,.stra o qne seja. o papel-

. moeCla ••• 
. o .sa. MARIA ,DO A:M..tRAL. :-Apoiado. 

,·. O ;Sa, · MoNTEZUMk :- .Na minha opio.ião, se-
- . -· . 

nhores, sempre que tivermos de significar pa
pel-moeda, empregaremos o accentocircumflexo. 
(Ap?iados, risa~as.) Go:no pois, senhores, po· 
dere1 eu co1:senl1r que no meu paiz se vá aug
mentar mais o pape!-rnoeda, cuja sin-nificaçao 
repng11a á moral publica, repugna :os senti
mentos ?e meu coração? Nào posso, portanto, 
Sr. pres1dente1 melhor demonstrar á casa a 
necessidade de repellir tal meio. 

Tambem, Sr. pre::;idente, nno adaptarei o 
meio proposto por uma das illustres com missões. 
dos bilhetes do. thesouro com curso furçad~ 
e com urn premw fixo. Não têm taes bilhetes 
na verd.ide, a nalureza propria do papel-moeda; 
poré111 desde que se estabelece o curso forçado 
de ta] entidade circulante, algutna cousa se 
approxirna ella com a natureza e indole do 
papel-moeda. En nào sei mesmo se ac,lso os 
nobres deputados, H!.o instl'uido:; como são 
pésarão todo~ os inconvenientes qne poderr: 
resultar ao paiz da creação de uma tal entidade 
circulante; se o intet·esse rôr pl'Oporcionauo ao 
interesse que dão os capitaes no tnerc.ido, elles 
obteráú um prc:nio c11jos e!Tt~ilos pcrl11rbarácí 
n_l'.l.o pouco as funcções dos oull·os <1gentcs ela 
cit·eulaçno: se pelo contrario o interesse nrto 
corresponder áquelle que obtém os capitaes 110 
mercudo, o descredit0 e seus inconvenientes 
lerM lugar, e entre elles não é de 1wq11e1m 
monltt o que leu,hrou o nobre m i11istro da 
col'ôa, qne deve existir nas t·cpal'li~!0es onue 
taes bilhetes tenhnu de ser levados. 

Sr, presidente, tambem nilo concot·do com 
a ~missao _das apoiices. S. Ex. apadrinhou 
1m11to esta 1déu, e na vel'dadc clla é u mais co
~esin_ha Pª."ª. uma adminislr~ç~o que só pre
cisa lle d1n.11:mo, para uma admrnislraça.o cuja 
crença_ polit1ca se reduz e_ se explica pelas 
net'esmludes do llwi;ouro, CUJO pensamento ad
ministrativo e programma é - 0,000 contos 
de credito supplemenlar ! !- Havér dinheiro 
o mais focil e prornplamente que ÍÔL' possivel 
deve, se~n. d11vida, ser a primeira das propostas 
da admin1slt·açao actual ; mas por isso mesmo 
rejeito tal opinião, por isso que desejo vêr o 

,gabinete mais occupado com o desempenho de 
seus deve~es. Os encargos, Sr. presidente, que 
vão recah1r ~obre a nai,Jao brazileira por meio 
dos emprestimos não são peauenos. os orin
cipios da sciencia particularmente ;pp]i;a-dos 
ás nações que se achão em nossas circum
stancias Nprovll.o os emprestí 1nos, a não ser 
(uníca excepçao feita por um dos homens a 
quem mais respeito, por pratico em materias de 
finanças), a ni.\o ser para por meio delles fun
dar-se alg11m estabelecimento, fazer-se algllma 
obra publica de tal utilidade que produza um 
lucro certo e prompto. Sr. presidente eu na.o 
,:i • ' ' uesejo nunca que a camara fique en1 duvida 

· ácerca dos homens cujas opiniões eu sigo ; se 
não fõrem de credito, ,a camara rejeite o meu 

· · juizo, -e se f6r~m de credito recorrhecido, aceite. 
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348 SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 

Eu refiro-me á opinião de Diifi·esne 8aint-Léon, 
homem; como disse, prcilico e co!lhecedor da 
adminis!raçilo fürnnceira : é e11e que rejeita os 
ernprestimos, a não ser para o fim que indiquei, 
e com eHe rejeilão os emprestímos todos os 
outros escriptÕres de melhor nota, entre os 
gnaes nM descubro mn ~ó que n~o consiga 
convenC'er um espirita desapaixonado e des
prevenido, na discussao da utilidade dos em
prestimos. 

O nobre ministro avançou honlem urna pro· 
posição que me parece p6de set· combatida com 
as suas proprfas expres!:iões. O nobre ministro 
disse, pouco mais ou menrs, que dividas não 
erno m:ás para as naçoes que se nrto achavào 
aind? inteiramente organisadas ... 

O da. ALVES BRANCO ~-(minfatro da fazenda) 
dá a]gnmas explicições qu~ nno ouvimos. ' 

O SR. MoNTEZUM/4 : - E' o que eu aci:ibei de 
dizer em poucas palavras ; as nações que já 
estão organisadas devem ter sempre na mão 
a carteira e fapis para calcular; as nações que 
n:to esl~o comp\elamenle organisadas nao se 
devem importar c0m sacrifícios para consegllir 
os fins que na opini~o do nobre minislro Lla 
corôa srio de alta imporlancia. O nobre mi
nistro procurou com esta proposiçno attenuar a 
odiosidade com qu€. no nosso paiz são en
cararlos os em preslí mos. Sr. presidente, a pro
posiçào do nobre ministro nllo só encerra em 
si alguma cousa de perigoso, como tamhem 
contém alguma cousa de con{radictorio. Digo 
que encerra alguma cousa de perigoso, porque, 
segundo o principio posto, todas as vezes que 
o governo sonhar com nma necessidade que 
ch1ima moralj póde empenhar a naç!lo em des
astro!,OS sacrifidos : presl!me o governo, po!:' 
exemplo, que ha receios de uma conspiraçao 
geral no estado, que pretende modificar, alterar, 
destrnir mesmo as instituições do µaii ; e im
mediatamente entende que por esta sua ima
ginaria suspeita deve empenhar a naçàO nos 
maiores sncrificios ; todos os dinheiros pn
blicos serão destinados pr.1ra espiões e despen
didos com partidos, serno empregados em cor
romper a opinião publica ! ! Não é tamanho o 
perigo, por exemplo, mas o governo jnlga que é 
tambem de utilidade moral para o estado qual
quer outra medida, e .os dinbP.iros dos contri
buintes devem ser immedialamente postos á 
cortezia do go·verno, na opinião do nobre mi
nistro da fazenda, para servirem á sustentação 
de seus planos ! 

Eu, Sr. presidente, não entendo assim ; eu 
não quero saber dos· projectas imaginarios do 
governo ; o que pretendo é que a administração 
publica não despenda um ceilil mais ou 
menos do que é indispensavel ; com isto, se
nl1ores1 eu. consigo nm grande fim : diminuindo 
a despeza da administração, diminuo o consumo 
improductho) e diminuindo o consumo impro-

ductivo, augrnento, favoreço a accumu[ação dos 
capilues, e com ella a industria recebe um im
pulso extraordinario, põ~-1r,~ em B-CÇM toda a 
activídade dos cidadaos ; e por coosequencia 
na n1esma raz11.o se devem diminuir os conspi
radores e perturbadores da ordem. Eu não côn
sidero rerriedio mais efficaz para socegar o 
Brazil do que deixar adormecer as paixões, e 
ao rne,:;mq tempo chamar todas as su,1s facul
dades moraes e physicas para o desenvoh:-imento 
da indnstria nacional; é assim que desejo que 
o governo entenda as necessidades do paiz, ê 
este o intui lo que julgo, que deve ter o governo 
para consolidar as instituições monarchico-re
presentativas, dando ao paiz: prosperidade e li
berdade. 

Eu disse, Sr. presidente, que o discurso de 
C::. H1v flriYlf;nl.o ,,Jnr11 mn .nnnc.,n f<:it-nhon-,, rlc.. nrin_ "-'t ..r......lJ\.o l-'Vi .. 'LJIJIIU Q.l'C)Vl.1.J.O. VVU..:l"CA l.U.11.JV\..llJ U\" VV,U-

tradictorio, S. Ex. referio-se, para defender os 
emprestimos, ao exemplo da Inglaterra. Orn, a 
nação ingleza, no conceito de S. Ex., já ~starà 
completamente organis::ida ; mas1 aµezar disto, 
o exemplo da Ingfatem1 foi trazido por S. Ex. 
para defender os empreslirnos 1 quando estes só 
devem ser adoptados nas nações ainda nao bem 
organisadas; esta é a contradicç1lo qlle noto na 
arg11mcntação de S. Ex. 

MM não podereí deixar de rliscordar no 
corollario que tirou S. Ex. ácPrca dos bendkios 
causados pelos ernprestimos á na,ao ingle:rn. S. 
Ex. disse com muita e111pliase : - Se uno forno 
os ernprestimos conlrahidos na Inglaterra, R 

Inglatcrrn nno S<! su!v11ria 1 elll\ ntl() oct!ll• 
pn1·ia o lngar que occllpa., - St~nhot·es, a pl'O· 
posiçao emittída pPlo nolm1 minislt·o 11!\o é 
cxacla. Os empreslimos eontr,,hi1los 1wr PiH e 
pelas administru~iões q11e sl·~1iirno snns pl'Ín
ci pios r.!lo fi;.erno benclieio t\lg11 m i\ lngl11 tc1Tn ; 
nào forào elles que derao g1·1rn dü;.n e prnspo
rídade áquelle paiz, nno forno elles q110 snl· 
varno o povo bdlannico : pdo conlrorio, f'orl\o 
ellcs os qne man'-!11úrno ot1 füwr!lo manch,11· lllü 
negrumen~e ;,~ pnginas da historia politicu da· 
quelle puiz. (Apoiados.) Se na.o tivesse o go· 
verno lilo saturado de capitaes, Sll tantas som mas 
não tivesse á sua disposição, essas iniqpi
dades praticadas na guena a que se refel'io 
S. Ex. de certo nao teriã.o sido praticadas 
(apoiados), não se teria negado o direito 
que tem uma m1çM de constituir-se como 
bem entender ( apoiados ), não se "iria pro
curar escrupulosidades de direilo das gentes 
para se fazer a guerra a mais nociva, 3. guet'ra a 
mais exterminadora contra um povo generoso e 
nobre1 que aliás merecia as sympnlhias do p_ovo 
ing)ez pelas instituições livres que havia ada
ptado. (Apoíado8,) Se nao forão os empt·es
limos, Sr. pt·esidente, tantas vezes não se veria 
a Inglatel'ra fóra do gozo das garantias impor
tan(es consignadas nas paginas do seu habeas
oorpu.s :- se não forão os empr~stimos, os pa
triotas da Inglaterra não se -veria.o tantas vezes .. 
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SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE U~39 349 

obrigados a pedir ao governo qne demittisse 
minislerios que só sabião dispr!rdiçar os di
nheiros publicos, pisar aos oés as liberdades 
nacionaes. Como: Sr. pt·esidente, ainda se 
nos vem fazer o elogio de taes medidns ? 

E' µreCÍ$O desconhecer a historia passada 
diJnte de nós para fazer a defez;a do rninisterio 
inglez nesta pal"!e; e eu tanto maior censura 
faço ao nobre ministro, quanto sei que o nohre 
ministro, mui versado na i,istoria, mnilo lido 
em ludo quanto pertence áquelle parlarne11to, 
não podia desconhecer os factos q11e acabo de 
cii.ar. Que de maies não soíTum o comrnercio 
universal desses empreslimos que êtrruinfrAo o 
paiz l Onde forrio lembradas essas ordens cha
madas do r:onselt10 por onde se qner~a ~sta
beleeer nm direito novo cl.ts gentes par.i desll'llir 
o comrnercio nniversal dos neutl'ns? Q11em, 
sen~o os ernprestimos, de11 u!ma a esse governo 
pata assim pisar os intel'esses nacionaes, parn 
i.\$Sim olrn.r iniq,1ídades, pan-1 assim pisar aos 
~11á:::. os direilos tias genlPs ? ... Eu n.'lo quel'O, St'. 
pl'esidenle, n<•g:ir aqui qnalque1· gloria que póde 
oinda perle11cl!t' nesse ministl'o illt1stre, o pri· 
meit·n dos oradores 1ni11it-,tcdnes do parlamento 
ingll'Z, sí'g11indo unw politiea qtte agora cens11ro; 
nnu, 11m:, nflu vi·tdm l1·11zc1· o nobre mini:;lro 
dll corôa l\ü p\\da11w11lo bl'nzileiro, ·corno para 
11doplan11os 1111111 polilicn hnje condemnada por 
todas ns pPssoas que têm IHim cxn111inado1 filio 
só os pl'incipioH do diniitn das gentes, C0lllO de 
lllillS 11 lllllh, os p1·i1wiµios sobre que se b,wê:,\ u 
l'eficid111le d,is Jl;H,~OcE;, e que l'o1·n.o postergndos 
p1olo govl'rno hrll,\l\nÍCo, Nn.o, Sr. presidenle, 
eu 11no quererei seguida a doutrina <!mit(idà 
pelo nobro ministro da eor6a; nno adopto, 
pol'lnnto, os emprc~lirnos, 

Seda longo, senhores, e mesmo illlpl'Oficuo, 
complctnrne11te i1111lil 1 den1urnr-me na dcmons· 
lr1H;no tio nktl voto eontra os empresti!nos , 
continunrei com o~ meios de preenclier o deficit 
nllo provado de dous mil e tantos contos, defieit 
n~o prnvado, como disse o nobre ministro da 
corôa: eu fo!go muito de ver o nobre ministro 
concordar com minha opinião. 

Eu já disse a razão porque, ape;,,ar de se me 
não ter provado este deficit, me vi na necessi
dade de tomar o mínimo, para que o governo 
não possa nunca allega,· que votei por espirito 
de partido, ou por oull'a qualquer consideração. 
Eu adopto, Si·. presidente, coherente c:om meus 
princípios, o rneio dos impostos; é com im
postos, senhores, que nós devemos occorrer ás 
necessidades do thesouro: eJ1.aminurqual dos im
poslos o que póde satisfazer as cxigencias pu
blicas, e ao mesmo tempo ser facil e prompla· 
mente inrecatlado sem dt!trimenlo grave da 
industria do paii, eis o que procurei descobrir, 
e parece-me que consegui. O iqiposto de que . 
faUo é o imposto de 50 réis por tonelada sobre 
as embarcações: eu leio o artigo da minha 
emenda. (Lt) · 

Achrn l mente, Sr. presiõen te, pagão as em har
cações 30 réi-, por tonelacb> e não ha distincção 
entre embarcacão de construccão bra7.ileira e 
en1 barcação de 'conslrucçào estr'angeira: que é 
necessario fazermos esta rlistincç:lo, não ha 
duvida alguma; elia se acha dentro da esphera 
das attribuições do corpo legislativo; de maneira 
v.lgu ma se oppõe tnl <listincção aos tratados 
em vigor, por isso q11e não se faz di~lineção 
entre braziieiro e estrangeiro, mas apenas de 
conslrucção nacicmai e conslr11c~~') estrangeira; 
se o estrangeiro nnvegHr em embarc~ção de 
consirucçno brn'liieira, paga 50 réis por toneiaàa; 
se o brazileiro navegar- em embHrcação de con
strucção estrangeira, paga l 00 réis, e assim por 
,1' ' • • l ,1 t '\ • ujanle; ve-se po1squesão igna1auososi.1razi1e1ros 
aos estrangeirns qne comnosco têm tratados. 
Que 50 réis por tonelada não é demasiado, 

j h . ' "" • . ' J qnanao as ern~ .. arcações pagão Ja uv reis; e ue 
facil demonstração ; que en não apresenlo trnl 
imposto S\lll)mamenle pesado, tarnbem se de
monstra, sendo differenles as clas$eS de cida
daos sobre quem vai cahir. Senhore5, os im
postos lorn::lo-se mai;;; ou menos oppressivos 
(Jirnndo é maior ou menor o numero dos indi
vidllos sobre q11e111 recahem ; desde qne o im
poslo se reparte sobre niffe!'entes cJ13sses de 
C'idadàos, elle nos seus dfeilos vem a tornar-se 
imperceptivel. Q11e o ímpnsto de lonelngt-m é 
ta111hem de facil í'.l.rt~cadaçl\o, é de surnmü evi
dencia ; nós pt1ra o arrecadat· nao le111os nec<'S· 
shhule rle erear novos ernpregudo,; puh\icos, nl\O 
temos necessidade de co1nplic,lr a r-eparliçllo ; 
e de mais a mais o pagamento é feito de tal 
fórmn, que julgo impo::;sivcl nlé certo punlo u 
fraude i portanto 1110 parece que o imposto que 
offoreço ó. consíiforn<,'.l\o d a casa, por lodos os 
moli vos por que de,·em ser considerados os 
impo:;los, cumpre sei· adaptado; nenhum motivo 
ha [H:H'a q11e elle S(•ja r1·j eitudo. 

Ora, é desnecessarío demor;1r-me demasiado 
sobre a utilidade de extremar a. C(ms~rncvM 
bt'azilei ra da conslrncçti.o eslrangeira, fa vore
cendo nma e d~ixando u outra no estado em que 
se acha. O Brazil tem de ser uma naçno ma
ritima, é pr~ciso por consequencia que as leis 
concorrão pat·a ser desenvolvido tuiio aq11illo 
que póde concorrer para tornar o Brazil uma 
nação maritima corno deve ser; principiar pela 
construcção das embarcações é de summa utili· 
dade. O im1>oslo sobre as tonel.idas nllo é ob
jecto novo para o BraziJ, e uma nação que me· 
rece geralmente o maiot· conceito pelas vistas 
econamicas com que se dirige o seu governo 
tem adaptado e muito aproveitado este imposto; 
refiro-me aos Estados-D nidos. Nos Estados
Unidos paga.o as embarcações de ]ongo curso ou 
de cabotagem, de construcção nacional, 0,06 de 
doHars, por tonelada : ora, calculando, 0,06 se
gundo o preço corrente do dollar, que me parece 
que é 0i68 por 1$, vem a dar 89 réis, ou talvez 
mai:. a1guma cousa. Além disto, nos Estados· 
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350 SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 

Uridos se impõe maior quota por tonelada em 
certas úinbarcações, elevando-se até a 0))0: ha 
casos em que alli se p:iga por tonelada 2 do I lars; 

·por exemplo, uma elllbarcação vinda de podus 
onde os Estados-Unidos não podem levat· se\ls 
vasos : bem se vê pois que o imposto que offo
reço á consideração da casa nada tecn de ex.,1g0.
rado. Ali:mmas duvidas oodem haver. Dor isso 
Qlle eu ta~nbem elevo a 100 réisl o imp~:,;to por 
tonelada no caso em que a embarcaçãO fôr de 
construct;ão estrangeira: eu peço á C,H1rnrn que 
considere este ob e<.:to como -deve ser conside
rado, examinando bem a silrrnçao em que se 
acha a nossa marinha mer·c;1nte, a q1rn!id,1de 
dos vasos estrangeÍ\'O~ qne enlrllo nos nossos 
portos, e pelb que respeita á sua cOn!»ilrnc~.ão, e 
enlão achará acamara que, bem longe de crear 
eu urn irnµosto exagerado, c,êo peio c:011lrario 
um impQsto m11ilo modico. Ora, lambem devo 
declarar á camarn que esle imposto não terá 
urna durnçào perpl~tu.1, elle servirá lflo sómente 
para occorrer ás grandes necessidc1des em q1w, 
diz o nobre millislro, se acha o the:;;ourn p11b\ic.0, 
até que a Provideneia nos depare nrn rn;nis'terio 
que, bem inteirado das neeessidades do paiz, 
faç\a lodas as reducçôes de despeza que fôr pos
sível, e empregue o maior zelo na lhr:alisação e 
arrecadaçào da renda nadon,d ; nessa época o 
imposto póde ser diminuido ou revogado. 

Depois de let· assirn demonstrado a üppol'
tunidade e utilidade da creuçno deste imposto, 
passo a demonstrar os catculus por mim feitos 
para enlrar no conhecimento do montante q11e 
elle deve produzil'. Sr. pt·esidenle, já recei()so de 
de alguma ti o voada flnn.nceira, eu pedi, no 
começo desta sess/101 infol'muções ao governo 
sohl'e o producto de"te i1nposlo 110 pf)rto do Rio 
de Juneil'o e nos difl'erentes portos e.lo Brm:il; o 
governo na.o pôde remetter o mappa desle im
posto senao pelo que respeita ao porto Llo Rio 
de Janeil'O; neste 111appa vem declarndo, n!\o só 
o numero das embarcações estrangeiras e na
cionaes, mas o numero de toneladas de cada 
uma das embarcações, e o pl'Odnclo do imposto 
segundo as differenças feitas na lei: eu lastimo 
que o governo nl\o pudesse ter ainJa informa
ções a este mesmo objecto pelo que concerne 
aos outros porlos do im perio ; parece-me que 
no centro da administração financial do imperio, 
estel? dados devêrão antecipadamente e1C.islir1 se 
acaso o governo se entregasse um pouco mais 
ao exame daquiHo que é _do seu de\"er. 

Obtidos os dados que acabo de referir foi-me 
facíl descobrir a incognita necessaria para esta
belecer o producto do imposto, elevado a 50 rs. 
n'um caso e a 100 rs. n1outro, pelo que respeita 
ao porto do Rio de Janeiro. Pelo que é relativo 
aos navios estrangeiros, achando declan~do o 
que até hoje produz o imposto de 30 rs., cal
culando a 100, fiz a seguinte proporção: 

171:027$820: 30 : : X: 100, 
e, achei o valor de 'X=: ,570:091$066 rs. Sobre 

as embarcações nacionaes que pagão 30 rs. de 
in1posto, calciiluda a 50 rs., segundo o n1appa 
do governo, fiz eq11nçàf' igual: 

7:8Hi$7 30: B0 : : X: 50, 
e e valor de X ::::: 13;027$883 ; ás em barç.ições 
nacionaes de cabulagem que agora pagào 10 rs., 
cukuladas a 50, fii o mesmo c;ilculo..,: 

22:171$820: 10:: X: óO: 
e o valor de X== 110:859$100; tem~s port:mto 
qne essas tres parcellas wmrnão 692:978$040. 
01·a, não lendo dados p,lrn, conhecer qual seria o 
prodoctó deste mesmo imposto assím elevado 
nos differentes porlos do imperio, servi-me do 
balanço de 1836~1837, que felixmente o the
souro nos enviou ha dias, e procmei \ler qual o 
produclo arrec~1dado nas tliffereutcs p1·ovincias, 
sendo o imposlo de 30 réis por tonelada, como 
se acha aqui esf,1heiecido, achei que esse pro
d11cto era de 156:559$464, e stndo Q produclo 
desse mesrno imposto aqui na tôrte de 
1.59:514$300, havendo apenas uma diffcrença 
de ~:954$8:35 entre um e outro proilndo, de
vêra eom:lnir que elevando o ir11 postn, como 
acabo de offerecer na emenda, prud11ziria nas 
provincias o mesn10 fJllO produzio aqui· na 
côf'f.e. Part•ce que calc11lando, asdnl nem o 
nobre ministro, nem nenhum elos S1·s. depu· 
t;1dos rne e11conlraráõ em erro, pelo conlral'io 
concordaráõ corninigo que operei malhemutica
menle. T~1110s pois que o protluc!o deslt im
posto deve dai· perto de 1,400 cnnlos. Eis-aq11i 
pois demonstrada a utilidade, e !,unhem de
m011:,t1·atlo '-' 1.pwnlltalivo Jo iniposl(), 

U1n nobl'e deputado por Per11a111h1Jt•o, con
testando a minha et11enda na oc.:Ca!>il'\o de ser 
apoiada, disse q11e n1!.o era j1islo se,· approvnda 
uma emenda q11e encerrava 11111 novo impo:-lo, 
tendo-se de discutir em unrn n)snlnrno, Sou ,ln 
mesma opiní/10 ; tenho corist1111trimelllü 1111\• 

níft1studo na casa a i11colie1·1.mcia de Sli vul11!'ern 
novos impostos em leis de orça111cmlo, em t'ü:IO· 
luçôes, etc. ; mas tues vozes, (a(•s chrnwrcs nno 
têm sido ouvidos: a cu111c1ra pt•lu pressa~ pelas 
exigencias do governo tem udopladn difforente 
rnurclrn. N~o digo que tem havido precedente· 
de se adoptar novo imposto por uma resolução; 
mas o que digo é que não sendo um credito 
supplemenlar ou emprestimos outra cousa mais 
que um imposto, fica evidente que podendo nós 
fazer como temos feito aquillo, tambem po
demos fazer este outro. Se podemos votar ern
preslimos por meio de resoluçao, melhor po
demos votar jmposfos por um tal meio, quando 
taes impostos não senem sen:to para evitar 
emprestimos, quandu taes impostos Lêm por fim 
offcrecer meios pa1·a que o sel'Viço publico se 
faça. 

Mas a camara agora já decidio o contrario 
rejeitando a emenda proposta pelo mesmo Sr. 
deputado de Pernambuco. 

Sr. presidente, como o producto deste imposto 
não chega ainda para fazer . f~ce ás despezas do 
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SESSÃO EM 27· DE SETEMBRO DE 1839 351 
governo, tomei em consideraç:to outros ohjectos. 
Um ddles foi autorisar o governo para applicads 
s11as dcspezas, só:nente durante o corrente anno 
financeiro, metade da tenda consignada para 
::imortisaçãn do papel-moeda, em confnrrnidade 
rla lei n. 10!} de 11 de Outubro de 1837, arts. 
3º, 4° e 5.º Vejamos· qual será o produclo desta 
renda applicavel ás despezas do governo. Para 
demonslral-o servi-me do mappa das notas do 
novo padrrto queim,.das para arnoi·lísuçi\o do 
papel-moeda. Por este nrnpp,1 se vê qoe se tem 
qlleiinado de papel-moeda 2,298:157$ desde 13 
àe Dezembro de 1837 a 28 de J11nho de 1839; 
vejo mais que, durante os tres ullimos me,.es 
(época em q11e se lwvino ereado novns i1npo
sições, e por constqneocia aug1nentado a renda 
especialmente destinada para este fim), q11ei
márrio-se 1,187:614$. Ora, como estas Ires ut
U,nas quoirnas furrto feitas dentro do espaço de 
9 tnezes, [h: h111bem 11111a rwq11ena n°grn de 
lres: l 1187:G1 1J$: H :: X: 8, islo ó, 8 111t.1í'.t'S 
que deCOl'!'em de O11t1d,1·0 ulé 30 de ,f!lnlto 
(que é jnslam=.•11lü a ép1Jca c,u q11r.• t•n11'11do 
qu1) deve pa1·111· a !'.llí'-\)1:11sno 1h nm11r\Íi:,li\'i'lll 1lo 
papcl-null'dn, salvo S<! o <'ol'pn l,•µ;i,dnlivu ti111 

Slla suhcdol'Ín 1•1rlP/ldf'I' o 1:011l1'111'Ío ), e d1•11·111L' 
por q11or:il111lt1 l ,O.'ifi,li:"1(.i$8Hi'l; dividi t•Hl11 t-011111111 

110 1111-iP, pnrq11i- i-t'l dt•\'1' h•r \11µ:11r. n nn1\n1\I' 1\i, 
r1111•ima, 1! d1•11·1111• fi:!7:H:!H$-H-1. l•:.;tn q111111llt1 

pois cil'Vo l'II •·11111111' q111 1 11'111 o f,l'Ol'l'l'IIO 11a1·11 
11ppli1·nr 110 1wrvi1;n p11hli1•11, l\,111 1n1•1-rno n111pp11 
1.-\t>i q111! n q111111li11 rl'1·diiiln 1u1 l\11•i-1111rn pn1'1\ o 
1111'1-olllü 11111 1111 p1·,, ... p1ifo l1·i11H 11,lr1i, t' 1'111 ~vr, 
1111111'11 li ~.11; J!l~$0[17 : 111'11, 1•11111 q11111Jli11 11d
dici,,1111dn li ~(l-1 (!UIIIOH, ((111 1 I\Íl. ti S.1·. 11ii11i~lru 
tln co1ô1; quu liavifl!I i-ido di1<!1'11hid1·s pn1·a 
011t1·n i--:1•1·vi,~11, 11111s ,111u d1 1v1•111 Ht'I' <:(111sid1•1·111los 

CIIIIIO p1 11·lt1IH!l!t1[1'S n (.•~te dl'jlllHilo, lt•tJlOS 

..J·Hl:ltlf-1$057: dividindo l'Sln so111rn11 110 1neio, 
firt. ~i-1:f,HH$058. E~tu q111111IÍH deve ser ta111bera 
nddici11uada ás d11i.l:; q,w ucauei de dedarnr á 
cu II lil 1'11, 

Sr·. presidente, nlém destas qw:rnlias e desle 
imposto, eu larnlwm tomt-i em considernção o 
modo porque se foz o despael10 das en1ht1t·~ 
caçõt·s que se destinão á costa d'Africa e volH'ío 
dalli para os nossos portos ; e como venhão em 
lastro taes embarcações, não pagão direitos. Ora, 
como todos nós devemos muito concorrer para 
as pt·ecisões do estado, nada me parece tão justo 
como que taes embarcações tambem paguem 
mais algum imposto de tonelagem do que as 
outras. 

O SR. M,,c1EL MoNTF.IRO :- Pot· virem em 
lastro. 

O SR. MoN'!'EZUMA :-Justo i mesmo por vfrem 
em Jastro. 

E enti1o fiz o artigo seguinte (l2 o m·t. 3º da 
1wa emenda). Eu, para ca!cular o montante 
deste tribulo,-servi-me ainda do mesmo mappa 
que o governo teve a bondade de enviar 

á camara : delle conclui, tomando 100 embar
cações e calculando o termo medio de suas to
nela1h1s; a 250 toneladas cada uma (!ia a!g!!mas 
de 400 l<nvc\-,._ç_!.,,.s, ), ~ vi qne esle irnposlo devia 
render 242:244$110. Ora, se estas 100 em
barcações nos trazem 20,000volwnes (rindo-se) 
se elles import1lo no-Brnzil 20,000 volume; 
p1·etos, ainda n~sl~ c~s\\ o imposto é muito 
menor do que aq11elle que pagarião taes 1Jo{umes, 
se fossem, corno erllo antigamente, despachados 
na a!fa.nd~ga. N,tqne}h-1 épor.a cada um dos taes 
volwnes pagava 22 mil e tantos réis. Ora, di
vidindo a somma de 242 contos peio numero 
tios volumes, vem a aml..1r p01· 10 alé 12$000 
por volu1ne, P~re~~ pois qne é. grande i>q11idade 
diminuir o irnporie de 22 a 10 ou 12$000. 

Temos pois, Sr. prt>sidente, que, segundo 
o <'.,~tcu\o qne ac;abo ile offe!'ecer é consi
d('.!r:u;rco da c;1sn; dou no gnvt:~rno de nug= 
111011!0 de renda pel'lo de 2,44ú e tantos contos 
tle l'éís. O 1whl'e dPpu!ndo pela província da 
Bahia, me.\\ <li~no cnlll:'ga e amigo, calc:11l011 o 
d1•fi1:it e111 2,022 contos, comp1·l'hendidu a 
1·1•111111 e~pt>c:inl dn 111nMlis11çllo do p:1pel-1nol'da. 
F:11 llon 2,.1-üü contos, e j1ilgo que dou ex· 
CPN:-ÍVHllll'lllP, ponp!G \-Ó Cl)ll\jll'cl11•ndo O im

p11slo :;nhre 1()0 1-•r11ba1·c11çoes d,1 costa d'Afl'h'.a 1 

qw1111lo cllaii ::;no muito rnnis em Indo o iru• 
IH11·i<.1; \H'.~'.\TS\:1~ndn 1pw pcl11s l11i'uwrn~·ões pe• 
didw; no goh'l'tr/1 1 e que id11da ullo vivl·rau, se 
C(111ltc.•c( 11·1i qrrv 1111 111ais fondos dispo11iveis. 

Hes\;1 1 S,·. prl's1de111e, rcspcmdel' a uma cl11-
vid11 qw~ leio B\\ 1~t1y'6io11omia de cada 11m dos 
lllt111s di~11os collt•g,1s1 e vem ,1 sei· :-Até aqui 

·lt·111lt•s 1,lfol'ecido Do governo meios para occorrer 
t\ll 1\dkil, porém nrw lenues ainda resulvic.lo as 
diJJil:uJdadcs em que se acha o governo, 111\0 
[e11du por· i1ilelicidade da naçao um ceitil dentrn 
ch~ seus cofres, e por isso exige que de prompto 
fo,ais eult·ur no ü1~so1iro urna quanlla qne nno 
seja me11or, segu11do a exigPneia do nobre rni
nislro, de mil contos de réis.-NàO cr·eia o 
nobre ministro c:Li corq:i, e cadn um dos dignos 
collcgns, que esl:J. difücuhhde n~o foi lomada 
etn con;:;iden.ição por rnil!l . .l.\fodilei no gabinete 
quanto pude, e me parece que resolvi o pro
blema. Nio len·do ac.loptado os emprestimos, 
não tendo adoptado os bilhetes de curso for
çado, não podendo permittir que se augmenle o 
papel-moeda pela razãO de que por este modo 
se iria peiorar o nosso ~slado, e roubar, tirar 
o alheio; vejo-me na necessidade de adoplar 
a eruissllrJ de bilfll'tes do tl1esonro, mas de 
Cl\l'SO liVl'l', )}O\' t:un\raclo com negociunlL•s ou 
c11pilalislas. Pcrsundo-mc, com grnude gráo de 
evitle11ci11, que, atlenlas as ga1·anUas que dou á. 
emissno dt'sles bilheles, elles se poderáõ emillir 
talvez a meno::; de. 5 \)or eenlo. Eu vou dizer 
quaes sao as garantias. A primeira é que 
os bilhetes cuja emissao eu proponho não são 
oulra cousa mai~ tlo que antecipação da renda 
que eu· creio : elles vao representar no mercado 
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352 SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 

renda que necessariamente ba de entrar no 
thesouro. Ora, como é possível que taes bilhetes 
não mereção no mercado o maior credito? 
Forçosamente. Elles não esta.o no caso em que 
se achárão os bilhetes do thesouro emiltidos 
pela ad111inistrat;io de 19 de Setembro, quando, 
mal ínlerpret.mdo a lei de 11 de Outubro de 
1837, emiUio sem limite algum as sommas que 
considerou necessarias para os seus disper· 
dicios. · 

A administração de 19 do Setembro não pro· 
cnrou s,,ber qual era a receita coro que tinha 
de fazer face á emissrto de taes bilhetes : só pro
cu ron e:itaminar de qusnito necessitava para 
despender, dividio a som ma ao meio, e e1nittio 
a quantia que lhe deu a divisão. Sr. presidente, 
i~lo foi mais uma das violações praticadas pela 
administração ele 19 de Setembro; por tal 
methodo illudia-se completamente a lei , tanto 
é as~im que, supponharnos que precisava de 
1,000 conlos de t'éis1 mas como a lei Hão r,er-
1_nitf ia em.iltir 1nnis do que a metade da despeza, 
isto é, 500 contos, o que faria? Orçava a 
despeza em 2,000 contos, dividia ao meio esta 
somma, e emittia 1,000 contos em bilhetes, 
porque como a administr.ição de 19 de s~tembro 
se considerava absolulumente Hvre do cal
culo da despeza S<.!m let· em aHençB.o a 1·ece-ila, 
calculava cotuo queria, e podia emillir a sornma 
que lhe parecesse. Eis como a emis$ãO feita 
pehis administrações passadas, em conformi
dade do art. 18 da lei de 11 c.fe Outubro d~ 
1837, se deve considcmr fóra do espírito da lei, 
e nào era muito que sut111·asse de tul fámm o 
mercado, e puiesse om l11l esliH.lo úe tfoscor'.l-

. fiunçn os c11pitulistas1 qne nppui-ec!PSSe uma 
emissno Vlirgunhosa, ~scandalosu, ao p1·emio de 
13 por cc11lt1 l ! t 

Ot!ll'r111innda pois t1 primeira g,1ranlia, µ~sso 
a demom;trar a st•gunda gara11tia que dou uos 
bilhetes tio lhesouro; ellu se ucha no art. 4ª da 
minha emenda, e vem a ser : 

« Al'l. 4,º Para s1,pprir o deficit, o gover·no 
emillirá. em bilhdes, pelo intermedio e debaixo 
da responsabilidatle da caixa da amortisaçao, a 
qm,ntia de 2,000:022$ a prazos proporcionados á 
enlraua provavel da renda Cl'eado para este pa· 
ga,nenlo, a qual o governo fará entrar na 
mesma caixa da amortisação á medida que fôr 
sendo arrecadada. » 

Temos pois que o governo não é quem emit
füá. os bilhetes : o governo o que faz é receber 
o producto da emissao da caixa de amortisaÇão, 
e entregar-lhe o producto da arrecadação dos 
impostos, cujo valor foi antecipa.do pela emissao 
dos bilhetes. O que mais pólle sei• c.\esejatlo 
pelos capitalistas do Brnzil para se a<:1111.rnm 
sufficien temeu te gMnntidos cm taus ti·uns1wrcies? 
Cousa nc11h1t1111l. Nno ú pol'taulo possivul c111c 
csll•s bilhclus ddxc1n tlo mcrcc,~r tloij ,:npltn· 
listus o maior c1·1~clito : cll(!s se do:-cont:.i ráO 
mesmo a menos de 6 por cento. Nó1:1 tivemos 

exem pio disto, ·quando ntlo existia.o as mesmas 
ga1·antias. O thesouro com~çou a emittir bi
lhetes, creio que a 5 3/4, ou 5 1/J.. por cento, 
quando ainda existia o arl. 18 da lei que já 
citei, e a exotica interprelai.,ão que lhe deu o 
gabinete. 

Supponho, Sr. pt·esidente, q11e a cam~wa 
estará satisfdta com a demonstração que fiz 
dos princípios erniUidos na minha emenda. Eu 
cnidei de demonstrar as cifras mathematica
mente : se errei quanto aos princípios econo
m ieo-politicos, peço clesculpa á camara e ao 
nobre ministro da corô.1 : se, combatendo suas 
opiniões, não proferi verdades ou detnons~ 
tr1:1çaes e:xactas, S. Ex. desct1lpará, em altenção 
a nao ser tão versado como S. Ex. em taes co
nhecimentos e doutrinas. 

Rest~·me pedir à cHmara que attencfa muito 
para urna das emendas do meu nobre e digno 
amigo deputado de Minas Geraes, que me pu
rece digna da maior consideração (o orador se 
refere á emenda que propõe que logo que descer 
o cambio ubaíxo da razao porque forão cal
culados os preços na pauta tla alfandega, esta 
se reforme). Senhores, este artigo é vi_tal; eu· 
dou os pa1·abens ao nobre deputado pela pro
vinda de Minas de o ter lruzitlo á consideração 
da casa ; os seus corollarios são da maior trêln· 
scendencia. Se acamara aUender bem ás causas 
que influem e lêm influído na baixa e alta do 
nosso cambio, descobrirá a ulilídade de se pôr 
em execução o artigo a que me refiro. Achant!o· 
se a lior.i já extremamente adiantada, e tendo 
eu ainda que foliai· sobre outros ohjectos, ntto 
desenvolverei mais a necessidade de s~ approvar 
este artigo; a sua doutrina é tle inluiça.o; re
clamo sohre elle portanto a attençllo da casa. 

Sr. presidente, no parecer da-commissão um 
parugrapho .que se dirige â administração do ar
senal de guerl'a. Eu j11Jgo que o modo por que a 
iilustre com missão se exprime á respeito da
que1la repartição exige que o Sr. ministro da co
tôa dê explicações que desvaneção a censurê?, ou 
condernnem completamente os empregados 
dessa repartiç:to pela responsabilidade que sobre 
eHes pretendeu fazer cahir o illusti·e membro 
da com missão. Recordo-me que, quando se dis· 
culio a }ei d.o orçamenlo, alguma cousa tambem 
disse o nobre deputado a .respeito daquella re
partiçrto, e que, estando presente o nobre mi- · 
nistro da guerra, elle uao repellio a censura, 
que, a meu ver, era mais feita contra o ministro 
da corôa do que contra os empregados subal
ternos. Eu julgo, Sr. presidente, que ulgu1110. 
cousa devo di~~r a 111I rlYspcito. CnrrlH•ço p~r· 
fcilamcnle o nclunl tfü·uclor do 111't:1í!1111I ili• gw•1·1·11, 
~ cs\011 t·ou \'l.!ll<!Ítlo da p1·11hiel11tloi d11 11Xt\1:' illl\o 
e rio znlo dMp1clle digno c1np1·,·~111l11 p11lilieu ; 
i-oll\'c ello uno pódo tio mn11dr11 11lg11111a r1.wuldL' 
u 111:re cc11s1uu fc•ila fll!lo 11uh1·0 l\l1Jlllhru dJ 
commissno. O Sr. minist,·o da guerra deveria 
logo naquella occasiao ter desvanecido a im-
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press:10 desfavoravcl que poderíão produzir as 
palavras proferidas pelo nobre deputado do Rio 
de Janeiro, a.ctualment~ contador geral do \be
souro. 

E' pessoa o nobre deputado muito valiosa e de 
alta posiçllo na classe dos emprega.dos pub1icos, 
para que suas palavras não mereçn.o a maior 
consideraça.o. Eu tenho presente um officio do 
director do arsenal de guerra áquelle respeito, 
e eu pediria ao nc,bre ministro da fazenda que 
houvesse de expender a sua opinião. 

O SR. ALVES BRANco (m,inistro da fazenda): 
-,Tá expendi. 

O SR. MoNTEZUMA :- Nno ouvi, e como o 
discurso de S. Ex. ainda nM appareceu, se 
quizer esclarecer-me, será desnecessario tomar 
a este respeito tempo á camara, 

O s·R. ALVES BRANCO (ministro da fazenda):
Na conta do arsenal de guerra não 11avia dup1i
cata alguma, pois que aquelle arsenal apenas 
qt1alificavêJ de excesso de despeza a quantia que 
se qualificava de tal. O pedido qlle se fundou 
sobte aque\la. conta em verdade foc\uio urna 
duplicata relativa1~1ente á pi:lrte já paga, o que 
teve lugar por simples inadvertencia do official, 
que sonnnou as quantias conlemp)adas no 
deficit, mas isso em nada, toca ao 0.rsenal, qu~ 
neste ponto não merece censura. 

O SR. MoNTEZUMA: - Portanto o conceito que 
faço do dígno director daquelle estabelecin1enLo 
é o mesmo que e\le merece ao Sr. minis\.rn da 
fazenda. Eu, Sr. presidente, pediria á camara 
que houvesse de ... cmfi111, eu fallarei em outra 
occasiM, porque nãO desejo mais lomar tempo 
á. camara. S. Ex. lia de querer responder-me, e 
por consequencia ... o que é certo é que posso 
affirmar que não serei contradictado por pessoa 
alguma, dizendo, como disse, que o Sr. Rangel 
é pessoa de muito conceito e probidade. 

Senhores, termi!!o o meu discurso a respeito 
do voto que tenho a dat' sobre o credito pedido 
pelo Sr. ministro, ·rogando a S. Ex. que haja de 
alterar a sua opiniãO sobre o modo porque 
entende o futuro do nosso estado financeiro: 
uma vez qoe S. Ex. adople aquel\as medidas 
indispensaveis para melhorar a arrecadação e 
fiscalisação, e que admitta as economias possí
veis nas despezas publicas, esteja certo que o 
nosso estado financeil'o será prospero. 

Creio que não é possivel sómente com 
empeestimos, ou, creditas, viver uma adminis
lr,wn.o, e qlle o ministel'io devo empt·cg111· tudo 
q1w11to L·slivcr du suu parle pam gaulmt· ~\ ccm
lÍIHt\'I\ p11hlic,i i u (Jllll IIIU JIIH'fl!:0 CfllU uno IH.l lurn 
plllliilo dodm:lr UMl uxp1°1lribOoti pr,1forl1l111i pulo 
uulli'II rni11h,ll·t1 1m prmw11t.,, 1!i111111\"il'l!\H, l1!n vul\) 
i:u11ll·n o cr·ndil.u podido pol' S, J,;x, 1 porq11u unu 
o tlo111011stro11, o votnrui cu11lm todw; 1111 11wior1 
p1·opostos na cusn, à cxmip\if\o thuprn\le:1 i11cl11i• 
dos na minha emenda. Por esta fóm1,t juli;o 
que tenho satisfeito ~ necessidade em que estou 

TOr,10 llI 

de dar ao governo os meios indispensaveis para 
satisfazer ao serviço publico. 

O Sr . .Bibeiro de .Andrada pede que se risque 
o primeiro membro da emenda que propôz, 
porque o producto da venda da sisalha está 
applicado á amortisação do papel-moeda, na 
qua1 o orador não quer que se toque. 

O Sr. Carneiro da Cunha : - A sessa.0 da 
caroars. eslá proxima ao seu termo, e eu nada 
diria se não tivesse de emittir a minha opinião 
sobre materia ta.o importante, qual o defic:it 
apresentado e os meios de o supprir. 

Eu desejára que todos os Srs. deputados se 
cingissem á questão: tem-se levado ern censuras 
tempo que se podia ter empregado para se decidir 
o r1egocio: todos conhecem os embaraços em que 
se acha o governo, e o governo não esperava 
de certo que se entretivesse acamara com novas 
censuras, que já anleriol'mente tinhão sido 
feitas, e que hoje são reproduzidas sem utilidade 
publica. E\J q11izera portanto qué os nobres de
putados, limitando-se á questão, se occupassen1 
em mostrar o deficit que existe, e em indicar os 
meios de o snpprír. 

Tendo eo. visto os differenles pareceres dos 
Srs. deputados das cornrnissões, e mesmo a pro
posta do Sr. ministro, não posso deixar de lns
timar qne lfXnlo a proposla como os pareceres 
nàO fixassem o deficit de um modo incontes
tavel ; porque deste modo ter-se-hia evitado 
a granàe questão que tem havido sobre a impor
tancia real do deficit. Se eu fosse ministro, eu 
teria calculado o deficit que julgasse indispen
savel, e teria pedido os necessarios fundos para 
o supprir, sem os qoaes eu não continuaria um 
só dia na gerencia dos negocios. O me;:;rno que
ria eu que tivessem feito os nobres membros 
das com missões, isto é, que concordassem entre 
si de tal sorte que apresentassem um só parecer: 
deste modo já se teria terminado esta grande 
questão, por'que seis deput.ados qúe reunem os 
conhecimentos necessarios sobre a matel'ia, e 
nos quaes reconheço sobejo pa\.rioüsmo, po· 
díão bem persuadir os membros desta casa a dat· 
o seu voto. Este voto não póde ser senão de con
fiança: eu antes quiiera que os Srs. deputados 
que fazem opposiçào ao governo a fação franca 
e leal, e digão : - O ministerio não merece a 
minha confiança, porque em lugar de applicar 
este dinheiro para o restabelecimento da ordem, 
paz e tranquillidade, elle o irá applicar a outras 
cousas; - porque entao os Srs. ministros, se 
vis~~\\\ q\\e r. ci.\mnra n!\a 1hcs prestava confiança, 
luri/11.1 p11tl'iolitrn101 franq11u,m e gc1rn1·osidarle 
hanl1111tu pal'!l HO 1·oli1·11rem da n1l1Ui11iRlrn1,•no, 
p11rn 11no vinl'IHt'!ll 1111lrnr1 tp11• 111m·ue11>-1>om nl'i 
NYllt\lil(h(M, (\ 1•01dli\\w11 1\rn; r11p1·n~<111lanlri-; 110 

' ' ' povu, NIio uiil11111,i.; 11111·,·111 11wil11 i'Hlill, po1·it110 o 
110),rn du1,11lallu quu 11111i11 np11111>i\•nn foi 1\11 1\ullcil 
l\t\o \\dx~,u d~ pt;llshu' nl~1111m tiont\:111~in 1 porque 
rcconliccendo o doflcit a1•plica meios !HU'I o 

•tri 
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supprir. Mas eu queria que o illustre deputado 
que faJJou em ultimo Jogar ns.o apresentasse 
meios que com efi'eilo podem ser Blusorios. 
Admira-me que, desejando o nobre deputado 
promover a marinha brazileira, queira estabe
leeer um imposto de 50 réis por: tonelada sobre 
as embarcações de construcção braiileira, quando 
já appnrece um concurrente poderoso, qual a 
navegação por vapor. Não posso votar por 

· semelhante medida. Outro imposto de 300 
réis por tonelada propõe o nobre deputado 
sobre os navios que entrarem em ]astro vindos 
da costa d1Africa. Ora, eu não esperava que 
nenhum membro desta casa lançasse um im
posto sobre taes embarcações, porque, se o 
trafico é prohibido, nãO devemos estabelecer se
melhante renda, pot·qt1e isto equivale a dizer-se 
indirectamente que continue, quando nós vemos 
que a Inglaterra emprega todas as diligencias e 
põe todos os embaraços para que não continue 
este trafico. Accresce que se estas embarcações 
têm de ser condemnadas por fazerem um com
mercio prohihido .. 9 r1:mclP "· verdadei!'u:,it::iil~ 
fict1éía, ~. O 'fnes'oúro na.o póde . contar com ella 
para amortisação do papel. 

Procurando eu o meio mais conveniente, 
menos oneroso, e que offerecesse menos emba- , 
raços na sua necução, preferi o que proponho 
na minha emenda, cingindo-me á opinião mais 
geralmente apoiada na cama.ra, cuja m~ioria, a 
meu ver, se pronuncia a favor da emissão de 
notas com aquellas garanfüis que alguns se
nhores têm apresentado, quanto á continuação 
de sua amortisaç!lo. Eu julgo que a conveniencia 
desta medida lem sido bem demonstrada pelos 
oradores que me precedêrã.o. Deste modo põe-se 
o go-e-erno livre de todo e qualquer monopolío 
de especuladores que possa.o fazer descer as 
a polices. · 

O iUustre deputado que me precedeu faJJou 
muito bem, como costuma, mas quiz trazer 
exemplos de outras nnções. Na minha opinião 
o Brazil é a este respeito sui gen.ei'Ís, e nãO 
póde ser comparado com nenhuma destas na· 
ções. Se o nobre deputado puder apresentar um 
meio applicavel ao Brazil dos de que pri,ra obter 
recursos em circumslancias difficeis têm lançado 
mão essas nações que têm servido de norma, 
erit mihi magnus Apollo; mas desgt·nç.adamcnlc 
o Brazil na.o está. nestas circumstancias. A 
America do Norte, depois de ser inundada de 
pape], pôde estabelecer um banco, e então teve 
muitos recursos, porque tinha o penhor de suas 
terras, com o producto de cujas vendas pôde ir 
a.mortisando a dívida. · 

Senhores. a verdadeira economia politica é 
economisar dinheir<J: não basta augmentar a 
renda para que a receita chegue ao par da des
peza ; é preciso cortar despezas superfluas. Mas 
o que vemos P Se por um lado o governo dis
perdiça, ha de se me conceder que a camara 
tambem tem disperdiçado. O Sr. deputado 

Marinho ainda um dia destes fez a maior 
censura ao corpo legislafrw : eu tenho presente · 
este discurso (mostrando o Jornal do Com
mercio ), e podia reproduzir a parte em que 
este nobre deputado mostra que o corpo Je. 
gislativo tem tido a maior culpa. Outro illustre 
deputado (o Sr. Martim Francisco), a quem 
muito respeito pelas suas luzes, disse tam
hem alguma cousa sobre a omni'potencia da 
camara. Se ella tmn sido omnipotente, pórque 
não tem feito o bem, discutindo as propostas 
dos ministros da fazenda ? Como queremos, 
senhores; que haja boa fiscalisação com a le
gislação que temos a respeito da arrecadação e 
ficalisaçao das rendas? Outra providencia é 
necessaria a respeito da impunidade. Por ven
tura o nosso jury tem a.. organisação propria 
para que se castigue o crime e se premie a vir
tude ? Em quanto existir a im moralidade que 
todos lamentamos, emquanto as leis não forem 
cumprjdas, como chamar á responsabilidade 
um funccionario publico, se no Brazil ningu·em 
quer executar a lei ? Senhores, muitas cousas 
eu poderia dizer para desenvolver o meu pcn
sam~nlo ; porém nao quero entreter a camara, 
não quero que por meu respeito se demore um 
negocio de tantu urgencia. Vou ler o meu pro
jecto, e subn1ettêl-o á consideração da camara, 
Não terei sentimento algum se nno fôr 
adaptado ; mas o que desejo é que o governo 
possa ministrar os meios, que lhe ministro, da 
fórma que julgar necessario conforme as cir
cumstancias. Se o nobre ministro actual, ou 
qua1quer successor abusar de minha confiança, 
tenho bastante coragem para faier-lhe a com
petente accusaçâo. Nâo posso suspeitar que o 
ministerfo nas circumstancias presentes desvie 
os meios que indico para promover a felicidade 
do paiz e restabelecer nelle a paz, a ordem e a 
tranquilJidade , antes de,vo esperar que estes 
meios sejão empregados de modo que sejAo 
_proficuos ; do que resultará grande receita, 
porque as provincias qu~ hoje lutao, e estl\o 
entregues á rebeldia, apresentaráõ m1tiores 
receitas, e nAo se gastaráõ com ellas as sommas 
incnlculuveis que se eslavào gastando ; e em 
segundo lugar porque nllo póde em uma tal 
lula htw~r flscalisaçl\o muito exacla, porque, 
como se tlisso ncsln cnsn, 11110 lrn 1·ernoc.lio 
então st:ntlo fechar os olhos u. u.lgmm,s cousus. 
Póde mesmo ser n~cessnrio pelu urgo11cin cltts 
circumslancfos fazer aJgumus dcspezns nno 
decretadas ; mas eu não teria medo de me 
sujeitar á accusa.çto que por isso se me fizesse. 

E>.ami na rei os pareceres dos illustres membros 
das commisslles, sobre os quaes direi o que 
entender. 

Os Srs. Vianna e Castro e Silva reconhe
cêrão um deficit de 6,961:656$741 ; o Sr. Souza 
Martins, 4,500 contos; o. Sr. Maria de Amaral, 
2,022 contos ; e os Srs. Carneiro de Campos e 
Pach.e,co; 5J959:144$097. Portanto o deficit está 
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SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1839 355 
reconhecido pela camara, e o ultimo Sr. depu-

• tado que fallou o reconheceu lambem. E como 
o Sr. Maria do Amaral fez todos os esforços 
para. o reduzir, eu tenho de interpellar o nobre 
deputado para lhe pedir que deélare se, no caso 
de o Sr. ministro da fazenda se não accommodar 
com o deficit de ·2,022 contos, de não o julgar 
bastante para a conservação da ordem e para 
fazer as despezas, e quizer resignar o lugar, se 
o nobre deputado (digo) aceita a pasta ; porque 
se elle me disser isto e me der sua palavra de 
honra, eu tenho de votar pelo seu deficit ; mas 
isto é que eu não sei. Espero pois a resposta do 
nobre deputado para me decidir, porque não 
quero incorrer na responsabilidade de negar ao 
governo aquillo de que necessita para o serviço 
publico. Se eu tanto censurei aquelles Srs. de
putados que, no tempo do ministerio antes do 
de 19 de Setembro, negárão pão e agua ao go· 
verno porque nao tinhao nelle confiança, como 
é que eu hei de emittir o mett voto o favor do 
parecer do Sr. Amaral ? Eu quero dar o meu 
voto de confiança, já digo, porque supponho que 
a quantia que dou é para promover o bem do 
Brazil e acabar-se cont as guerras ; porque, 
acabada$ ellas, póde o Brazil pôt· a renda a pa_r 
das despezas, principalmente cessando o mal 
que nos veio dos tratados, que, quando se fi.
zerão, os Srs. ministros não tíverão em vista os 
interesses do paiz. Não quero inculpar a uns 
ministros e desculpar a outros, porque todos fi. 
ze1·ã0 trntados ; e portanto, se tivesse de fazer 
censuras, devia fazei-as a todos. 

Eu leio o meu projecto. (Len,do.)- <{ Art. 1°. 
O governo é autorisado a despender, além das 
sommas decretadas na lei do orçamento, a 
quantia de 5,000 contos. » ( -Interrompendo a 
leitura. ) Eu segui o· meio termo : é por isso 
que assentei que devia dar meu voto por 5,000 
contos. ( Oontinuan,.do a ler.) e( da maneira se· 
guinte : 3,000. contos emittindo notas seme
lhantes ás que hoje constituem o meio circulante, 
e o resto em bilhetes do thesouro com o premio 
de 6 por cento, ou em apoiices, conforme o go
verno ju1gar conveniente. » Já apparecêrão as 
apolices no Rio· dP- J uneiro a 70 ; -mais ainda 
não vou por isto, sã.o certos gaviões que-esta.o 
pairando em observação á presa ( muitos apoia
dos e risadas) ; mas apenas o governo fôr a,u
torisado para . contrahir um emprestimo no 
Brazil, elles recolheráõ os capitaes, farão descer 
as apoiices, talvez a menos de 50, e porão o 
governo no gt·ave embaraço ou de nn.o te1· meios 
pnm acudir ás necessidades do estado, ou a 
canlrahir um empl'estimo onerosíssimo. Nno 
upprovo tnmbcm om1westimo csll'angeiro, por
que nllo sigo as thoorin.s que u fovor dealn mo• 
didll t6m sitio oxponditil-\11 nn ons1,, nom cruio 
que st1j4o appJfou voi:i ao uaso, 

A Inglaterra contrnhio omprestimos, urne in• 
temamente, e os conll·ahio muito commodll· 
mente no tempo da guerl'a com a França : cnUto 

existiã.O na Inglaterra os fundos de grande 
parte da Europa com medo da guerra geral, e 
ella pôde verificar os seus emprestimos a 4 por 
cento ; e a divida enorme · que pesa sc,bre 
a Inglaterra é hoje uma garantia para a 
Inglaterra, porque os capitalistas trabalhão pela 
conservação da ordem ; além de que os juros 
dessa dívida revertem_ a favor dos na.cionaes; 
mas sendo o empl'esLimo confral1ido em paiz 
estrangeiro, revertem a favor de estran
geiros. Por isso não voto por taes em
prestimos; nisto sou muito brazileiro. 

Ora bem, eu digo no meu projecto: <( emit
tindo-se notas, conforme 'fõr conveniente. }> 
Supponhamos qne as apoiices sobem muito; 
se acaso o 1neio circulante fôr perdendo de seu 
preço, e a$ apolices forem subindo, em lugar 
de continuar o governo a emittir notalii, emitte 
apolices, e mesmo bilhetes do thesouro. Assim 
fica o governo Hvre para fazer manejo, põe-se 
livre de qualquer cabala, para se tirar lucro 
das urgencias e necessidad_es do estado. 

Diz o art. 2° do meu projecto : " Continuará 
a amorti,.;ação das mesmas notas, applicando-se 
as rendas já dec1·etadas para este fim, e as que 
de novo se crea.o por este projecto, » Não 
quero que deixe continuar a queima do 
papel1 porque é um empenho da nação ; não 
quero, com() propõe o Sr. Montezuma, que se 
queime metade; sigo neista parte a opiniãO do 
Sr. Martim Francisco. As notas queimadas 
anda.o por 3,000 co11tos i quando estas notas se 
emittirno na circulação, causou isto alguma 
desordem? Não: logo, tornando a emittir-se 
na circulação, isto é, conservando-se o meio 
circulante como estava antes da queima de 
8,000 contos, não se deve c-eceiar que produza 
desordem alguma. O melhor garante contra a 
depreciação do meio circulante é a continuação 
da acnot·tizai;ilo, assim como a melhor garantia 
que póde offerecer um particular que precisa de 
dinheiro é uma hypotheca sobre propriedades 

. ou sobre ouro e prata: uma tal hypotheca é 
melhor do que todas as firmas, porque é mais 
segura. 

Art. 3. 0 O governo é aut<Jrisado para 
mandar arrema~ar na · província d-O Pi,aiuhy 
500 novilltas annualmehte das fazdndas na
cionaes do Piauliy, cu.}a importancia ta1nbem, 
será applicada á 11iesma amot1.izagão das notas. 
Estas fazendas existem no Piauhy ; nellas ha 
muitos bois, mas nascem tantos machos quantas 
femeas, e como o governo tem lá escravos, 
dizem qne este gado é todo consumido. Isto é 
Ullll\ quantia qne se pódo muito bom npplic.ar â 
nmortii11~1tlo ,to pnpol, füu drnwjnria que o 
Urmdl Olitivm11m nm m1l111lo ,to pmlor von1lor 
0 .. 1011 tirop1·lm1 111i1iica111111• i 1111u1 111\1l 11"110 lilUI' 
11gn1•111 1u·uwi1mhn11ulo il 1,)»tJJ ,ta inm·rn no 
M1\l'lrnhl\n, Sn huuvt11:111i11 pnv., 1lovi11111m.1 11uhlill' 
1lh1lo, pnn11111, irn hrmt!l'> ,li~ cnrm, 1111rn q1111 11111·· 
,krmos i,n1• t!lllprestrmn? 'J\u11he111 duv1.J11h)ií 
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mandar engenheiros para demarcar as terras e 
dividil-as em porções de duas leguas, uma, 
meia e quartos de leguas, e mandal-a~ vender, 
para applicar o seu producto á amortliação da 
divida publica. 

A1·t. 4." Fica imposta a ta.1:a de 1$000 em 
cada mn escravo empregado na agricultura da 
prOV'inc·ia do Rio de Janeiro á czcepção da
quelles occupado,s na vlantação do café. e canna 
de aasuea,·. Eu nll.O sei por que razão nem o 
Sr. ministro, nem a camara tem trabalhado em 
apresentar um projecto concebido de modo que 
o tributo caia com imparcialidade. Os escravos 
empregados na plantação muito dispendiosa da 
canna e café são tributados, e porque não o 
serão os escravos empregados em outras plan
tações ? Na minha provincia o assucar paga 12 
por cento. Dir-se-ha que as outras plantações 
pertencem a pessoas m~nos abastadas; mas a 
lei nn.o póde ter attenção ao pobre ou ao rico : 
cada um paga na proporção do numero de es
cravos que tem : se tem mais escravos, porque 
é maí::. rico; paga mais; se tem menos escravos, 
porque é mais pobre, paga menos. 

Quando se tratou na assembléa em 1828 e 
1833 do dizimo do pescado, eu queria que se 
diminuisse o imposto, estabelecendo-se, em 
lugar de 10, cinco ; inas um Sr. deputado da 
Bahia disse que os homens em pregados na 
pesca erão pobres e que se devia acabar com 
este imposto. Eu então mostrei que a lei não 
podia te_r em attenção esta consideração ; mas 
o que succedeu ? Abolio-se o tributo, e hoje na 
Bahia e em outros portos ha homens que têm 
empregados na pesca 100 e 200 escravos e 
nada pagão! ! Foi-se tirar este tributo sem o 
substituir por um equivalente ! Porque um 
deputado que apresenta um. projecto pal'a di
minuição de renda deve apresentar Jogo outro 
para encher o vacuo. (Numerosos apoiados.) 

Eu podia ter p1·oposto um imposto de 5 por 
cento sobre os ordenados dos empregados para 
ser applicado á amortisação do papel-moeda ·~ · 
no qu·e elles ganhariãO muito, porque o 'me
lhoramento do meio circulante é um bem para 
elles ; é melhor que eJles paguem 5 por cento, 
do que perderem mais. Eu queria que este im
posto não recahisse só sobre os em.p·regados da 
nomeação do governo, mas lambem nos de
putados e senadores : quando o paiz precisa, 
todos devem concorrer para o salvar sem 
poupar sa~rificios ; nisto todos lucra.o, para nlio 
passarem pelo que passârão os habitantes de 
Caxias. Se as circum.stancias do Brazil fossem 
outras, eu não diiria ao Sr. ministro 100 contos; 
mas nesta occasiao, nao quero que se diga que 
concorri _para que a n:ionarchia não se con
solide, para que os rebeldes não seja.o cha
mados á ordem. 

Acabo fazendo votos para que se restabeleça 
a paz publica, pedindo aos Srs. ministros e . 
aos seus successores que trabalhem quanto 

puderem para que as nome~çCies ,de pre~idente~ 
e empregados das thesourarias seJão mmto bem 
feitas (numerosoB apoiados), para que se no
mêem homens que eumprão com os seus de
veres. (Numerosos apoiados.) 

Dada a nora fica a discussão adiada, e retira~ 
se o Sr. ministro com as formalidades do estylo. 

O Sa. PaESlDENTE dá para ordem do· dia 28 a 
mesma de l10je, começando pela resolução re
lativa á companhia de mineração do Gongo
Socco, e levanta a sessão. 

Sessão em ~8 .de Setelllbro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SUMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Discussão do credito. 

Depois das 10 horas da manhll faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados , abre-se a sessão, lê-se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Martins1 Vieira de Mello, Luiz 
Carlos; Cintra, José Gonçalves Martins, Bus
tamente, Alcibiades, Pinto Coelho, D. José e 
Andrada Machado ; e sem ella os Srs. Lima e 
Siha, Alencar, Sucupira, Maciel, Francisco do 
Rego, Urbano e Tosta. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO dá conta do expediente 
lenda· os seguintes officios : 

Do ministro da marinha, rem.ettendo o auto
grapl10 do decreto da assembléa ge1·al legislativa, 
fixando as forças navaes activas do imperio no • 
ann,) .financeiro de 1840 a 1841, e dando 
outras providencias, o qual decreto, o re
gente, em nome do imperador, tém sanccionado. 
-Remette-se para o archivo, participando-se ao 
senado. 

Do ministro do hnperio, enviando os docu
mentos pertencentes âs reclamações de lgnado 
Rigaud e Antonio Joaquim Rodrigues da Costa, 
da provincia da Bahia, com a copia do decreto 
de 4 deste mez, que mandou pagar pelo the
souro publico a importancia justificada das 
mesmas reclamações, corno tambem o requ~ri
mento, e documentos a elle annexos, da com
panhia de mineração do Gongo-Socco, relativo 
á restituição de cem contos de réis em_ prata por 
ella depositados, participando que sobre esta 
pretenção da mencionada companhia nenhuns 
outros papeis se encontrão na repartição dos ne
gocio$ do imperio. - A' terceira comm.issa.o de 
fazenda e á do orçamento. 

Do mesmo ministro, participando que lhe 
fôra communicado pelo vice-presidente da pro
víncia do Rio de Janeiro,· em officio de 16 do 
corrente, haver creado a villa de S. João da 
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Barra, cabeça do districlo eleitoral. - A' com
missão de poderes. 

Remette-se á commissão de justiça civil um 
requerimento do juiz, escrivão e mais irmãos da 
irmandade do Santissimo Sacramento da villa do 
Aracaty, na província do Ceará. · 

O SR. 1 º SECRETARIO participa que se passa a 
officiar ao governo para sabei' o lugar e hora em 
que deve ter lugar o encerramento da assembléa 
geral. 

Lê-se e approva-se a redacção da resolução 
que concede loterias á santa casa da miseri
cordia da côrle. 

Lê-se a redacção ·das emendas feitas e ap
provadas pela camara á proposta sobre a fi
xação ~a despe~a e da receita do futuro anno 
financeiro. 

O SR. OTTONI pede ao Sr. presidente lhe 
mande a redacção das emendas. 

O Sr. Navarro: - Ha pollcos dias foi aqui 
apresentado um requerimento do Dr. Marinho, 
queixando-se do ministro do imperio ; este 
requerimento foi remettido a uma commissão 
da casa, e eu peço a V. Ex. haja de lembrar á 
commissão qne àê quanto antes o seu parecer, 
principalmente quando não sei o que o suppli~ 
cante requer, se é reparação de uma injustiça 
ou interpretação de lei ; o corpó legislativo não 
póde obrigar-o governo a desfazer um acto que 
praticou, e não sei se é isto o que se pretende 
com esse requerimento ; mas seja o que fôr, 
peço a V. Ex. que faça com que a commissão 
apresente o seu parecer sobre este negocio : 
porque se acaso o supplicante foi offendido em 
seus direitos, a camara resolva como melhor 
entender, e se não, dê-se a essa representação, 
em que nos termos mais desconceituosos é ata
cado o ministro do imperio, a consideração que 
ella merece. Talvez que a linguagem da repre
sentação seja o resultndo do exemplo dado pela 
camara municipal da côrte, que atacou ao corpo 
legislativo sem attenção nenhuma ; mas eu 

. devo observar que, se a camara não tomar um 
expediente para reprimir esses termos injuriosos 
e menos dignos com que se têm atacado os po
deres ~a ~:ação, não iremos bem ; daqui a pouco 
outro rndmduo, outra corporação por diver~ 
timGnto fará o mesmo. Peço a V. Ex. haja 
de attender ao meu requerimento, que não 
mando por escripto porque a materia é muito 
simples. . 

O SR. PRESIDENTE: - Os senhores da com
missão que ouvirao o nobre deputado tomarão 
o requerimento na devida consideração. 

O Sr, Ottoni diz que lhe parece haver con
tradicção entre o vencido e o que se acha 
no art. 123 da lei do orçamento que vai 
ser remettida ao senado. A palavra - reforma 
- que nesse artigo se acha, lhe parece menos 
p~~pria empregada a respeito de empregados 
CIVIS.,, 

O SR. MIRANDA RIBEIRO: - Foi o que passou 
na emenda. 

O SR, OTTONI : -:- Mas esteja ou não o artigo 
conforme o vencido, parece-me que a palavra 
- reforma - não é a mais propria ; por isso 
mando a emenda para que em lugar de 
- reforma -- se diga - aposentadoria. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Ottoni: 
1c No art. 23, ultima parte, em luga1· de 

-reforma dos empregados- diga-se -aposen
tadoria dos em pregados. » 

O Sr. Carneiro Leão : - Alguern · podia 
pensar que se · tratava da reforma feita nas 
secretarias, mas é de aposentadorias de empre
gados. Parece-me que o artigo é esc11sado, por
que nenhuma aposentadoria póde produzir seu 
effeito senão depois de approvada pelo corpo 
legislativo .... 

O SR. CASTRO E SILVA :-Na.o, está enganado ; 
ha a lei de 1834 que diz o contrario. 

O Sa. CARNEIRO LEÃO : - Não tenho noticia 
dessa lei, nem suppunh~ que houvesse lei con
traria á constituição, porque a constituição diz 
-que as mercês pecuniarias (em cuja ordem 
entrão as aposentadorias) não poderáõ tér effeito 
sem approvação do corpo 1egi.slativo -, não 
havendo lei que regule essas mercês, como 
acontece com os militares, os empregados de 
fazenda, que têm o direito de ser · aposentados 
por lei, e até aqui têm vindo á assembléa todas 
as aposentadorias não garantidas por lei. Ora, 
pa~sando. este artigo, de que as aposentadorias 
dos empregados das secretarias de estado nno 
podem ter execução senão depois da approvação 
da assembléa geral, póde-se entender que a 
1·egra geral é que os outros empregados podem 
ter suas aposentadorias sem serem confirmadas 
pela assembléa gP.ral. Eu desejo ter alguma ex
plicaça.o a respeito da emenda. 

O Sr. Castro e Silva, diz que pela lei do or
çamento de 1833 se determinou que só se 
pagassem aos aposentados cujas mercês tivessem 
sido app1·ovadas pela assembléa geral ; mas na 
subsequente lei de 34 supprimio-se estas pala· 
vras -cujas aposentadorias tiverem sido appro· 
vadas pela assembléa geral-, e então todos os 
empregados, cujas aposentadorias tivessem ou 
não sido approvadas, ficarAo percebendo os seus 
ordenados. 

O Sr. Rezende diz que offereceu este artigo, 
porque todas as aposentadorias não marcadas 
por lei vêm á camara, e por conseqnencia estas 
dos empregados das secretarias de estado 
tambem devem ser submetlidas á approvação 
da camara. Não insiste sobre o termo reforma ; 
póde passar esta palavra, ou a de aposentadoria, 
que lhe parecem synonimas. 

O Sr, Marinho declara que, quando votou pelo 
artigo, entendeu que a palavra - reforma
cxp1·imin o pensamento da maioria da camara; 
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mas, á vista da duvida suscitada, julga que a 
palavra - aposentadoria - é que deve ser 
empregada. Nao desejimdo que as aposentadorias 
dos officiaes das secretarias tenbão effeito senão 
depois da approvação da assembléa geral, votou 
pelo artigo offerecido pelo Sr. Rezende. Observa 
ao Sr. Carneiro Leão que nem sempre a apo
sentadoria é uma graça, pois que casos podem 
dar-se em que seja um castigo; por exemplo, o 
caso de um minístró, cujo coração corrompido, 
desejoso de vingança, queira machucar um pai 
de familia honrado que não tem a baixeza de 
dobrar-se, de renegar-se de seus principios : um 
tal ministro pódc tirar· a um empregado com 
essas qualidades o pão,· aposentando-o com um 
terço do ordenado. 

O Sr. 'I'orres diz que o artigo, entendido da 
maneira por que o tem sido entendido por alguns 
Srs. deputados, parece um pouco absurdo, por
que ha de ir acamara determinar que a reforma 
dos officiaes das secretarias não possa ter seu 
effeito senãa depois de approvada pelo corpo 
legislativo i e na.o ha de fazer extensiva ·esta 
medida aos empregados das outras estações? 
Por outro lado, se a emenda foi apresentada 
com o ·fim de proteger alguem, de melhorar a 
sorte do empregado ou empregados que forão 
aposentados, ella nãO consegue este fim pela 
maneira por que passou : o officia.1 da. secretada 
tem 400$ de ol'denado, como gratificação 
recebe 800$ ; mas esta gratificação recebe 
quando trabalha; esta gratificaça.o na.o a recebe 
o aposentado, que só o podia ser com o 
ordenado. Parece-lhe que nào de\'e sahir da 
camara uma medida que se refere a um ou 
dous empz·egados unicamente, ·posto que con
cebida em terinos genericos. 

O Sr. Carneiro Leão diz que, segundo a in
telligencia que tem ouvido dar ao artigo é elle 
absurdo. Pareceu-Jhe, quando pela pl'Ímeira 
vez faHou, que o artigo tinha em vista algumas · 
aposentadorias em virtude da autorisação dada 
ao governo para a reforma das secretarias ; mas 
agora vê que se trata de aposentadorias de 
empregados antes da reío1·ma. Nota que per
missão de· aposentar os empregados sempre 
teve o governo, assim como tem a dé demittir ; 
_que o artigo póde ser entendido de diversos 
modos ; que lhe pa1·ece que com este artigo 
se teve em vista a aposentadoria de um em
pregado feita ha pouco tempo, durante a admi
nistração de 19 de Setembro ; mas que pela 
maneira porque está redigido o arligc, póde 
comprehender muitos outros empregados; Se o 
artigo tem por fim tornar sem effeito estas 
reformas, elle orador observa que o corpo 
legislativo não póde assim annullar os actos 
do poder executivo: se este acto ·é contra a lei, 
acci...se-se o ministro ; se é em consequencia 
de má intelligencia da lei, interprete-se a lei. 
As aposentadorias que nao são determinadas 

por lei devem vir ao corpo legislativo ; e como 
se citou urna lei na qual se determina que as 
aposentadorias podem ter effeito sem virem ao 
·corpo legislativo, com mais razão o acto do 
poder executivo é conforme á lei. Se as apo
sentadorias, a que se refere o artigo não podem 
ter effeilo sem approvaçao da assembléa, póde-se 
dahi entender que os empregados aposentados 
nãO podem receber ordenado sem essa appro
vaça.o. Declara que se a intenção dos illuslres 
deputados fosse conceder maior gratificação ao 
empregado aposentado sem revogar o acto do 
poder executivo, estaria por esse artigo i mas 
pelo m·odo porque se tem pretendido explicai-o, 
contém elle um absurdo. 

O Sr. iezende diz que mandou o artigo para 
deixar as cousas no statu qu,o. Pergunta uo Sr. 
Carneiro Leão se, rejeitada uma pensão que 
vem á carnara, fica ou não nullo este acto do 
governo : se fica, tambem nullas ficão essas 
aposentadorias se a camara as não approvar; 
o empregado demittido ou aposentado vai para 
o seu I ugar. 

O Sa. NUNES MACHADO cede da palavra : em 
occasião opportuna responderá ao Sr . .Carneiro 
Leão. 

Dá-se a materia por discutida. Posta a votos 
a redacção, é approvada com a emenda. do Sr. 
Ottoni. 

O Sr. Marinho exige saber se acaso não se 
póde remetter a lei do orçamento para o se
nado independente da approvação da acta de 
~~ . 

O Sa. 1 º SECRETARIO : - Não póde ser por 
causa da emenda, pois que não ha tempo de se 
copiar de novo na secretaria, mas ha de ser 
remettida na segunda-feira. 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
fazenda. S. Ex. é recebido com as formalidades 
do costume. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussàO do creditá com as· 
emendas apoiadas, e mais as seguintes dos Srs. 
Clemente Pereira e Coelho, igualmente apoiadas: 

« Art. 1. 0 O imposto de 20 por cento sobre 
a aguardente de consumo no município da 
côrte, fica substituido por outro de pateittes, 
ou de licença annual pata vender aguardente 
por miudo : reputando-se por miudo toda a 
que se fizer de quantidade abaixo de pipa de 
180 medidas de canada. 

cc Art. 2.0 O governo é autorisado para orga
nisar o regulamento e instrucções necessarias 
para a arrecadação do · referido imposto, to
mando por base que o minimo por patente· 
se_ja· de 20$000, e o maximo não exceda de 
120$000, pondo o dito regulamento logo em 
execução_ por fórma que o imposto possa 
principiar a ser cobrado no dia lº de Janeiro 
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de 1840, e submettendo-o á approvação ela 
assembléa geral legislativa na sua proxima 
reunião. 

« Art. 3.º A camara municipal do sobre
dito municipio não poderá conceder os alvarás 
de licença, que costuma passar annualmente 
para ter aberta casa de molhados, sem que 
préviamente lhe seja presente o competente 
conhecimento da estação fiscal,. por onde se 
arrecadar o referido imposto, pelo qual conste 
o seu paga·ment9. 

« Art. 4. º Todos os que fôrem achados com 
casa abeda para vender aguardente por miudo, 
sem terem pago o respectivo imposto, serão· 
multados no duplo da quantia que . deveri~o 
ter pago : e será a multa applicada metade 
para a fazenda nacional, e á outra metade 
para os officiaes respectivos, a cuja dili
gencia se verificar a imposição da mesma 
multa. 

« Art. 5.0 O prÔducto do sobredito imposto 
será remettido mensalmente pelas estações por 
onde fôr arrecadado, para a caixa da amor
tisação ; e o mesmo se praticará com os mais 
impostos, qu_e pela presente lei se crearem, e 
com os já creados, para amortisação das notas 
do. extincto banco. 
· « Art. 6.0 A somma total, que produzirem 
todos os impostos mencionados no artigo ante
cedente, será applicada: 1 º, mil contos de réis 
annualrnente para continuaçllo da queima das 
notas em circulação pela fórma até aqui pra
ticada; 2º, mil contos de réis annualmente 
para queima de notas do novo padrão, que 
o governo fica autorisado a emittir em quantia 
igual ao credito que pela presente lei lhe 
é concedido ; 3º, o remanescente fica appli
cado para dota.;ão permanente da caixa da 
amortisação. 

« Art. 7.º As novas notasJ antes de en
trarem na circulação, s~rão marcadas na caixa 
da amortisação com um carimbo, que designe 
a data da presente lei, abrindo-se na mesma 
caixa da amortisação competente escripturaçno, 
relativa tanto á emissão, como á queima das 
mesmas notas.-José Olernente Pe1·eira. " 

« Sub-emenda.-No caso, que não passe a 
minha eII1enda sobre supprimento de Santa 
Catharina.-Restabcleçllo-se os 10 contos de 
réis, que por engano propõe a commissão 
que se supprimao.-Goel/to. » 

O Sr.- Carneiro de Oa.mpos : - Sr. presi
dente, tenho de examinar o pedido do governo 
de um credito, e principiarei por demonstrar o 
parecer que dei em separado juntamente com 
o meu collega o Sr. Pacheco ; tratarei de fun
damentar o meu parecer e ao mesmo tempo de 
examinar algn mas opiniões emittidas na casa, 
quer por alguns dos meus nobl'es collegas, quer 
pelo nobre ministro da fazenda. Antes disto, 
porém~ devo declarar que quando o nobre mi-

nistro pedio á camara que lhe desse immedia
tamente a quantia de 1,000 contos de réis, eu 
entendi que se111 discussll.o a camara os devia 
ter posto á. disposição do ministerio, não porque 
eu entenda que se deve conferir um credito 
qualquer no governo sem exame, mas porque 
me parecia pOL' um lado inteiramente fóra de 
dnvida que havia um deficit superior a esta 
quanlia, e por ouh'o lttdo que as circumstancias 
do lhcsout·ú orno taes, que havia urgencia em 
se pôr á disposl\~t\o do governo esta quantia para 
sa\vnt· o crt!dilo publico, e occorrer um pouco 
ás cirr.mnstnncias em que se acha o mercado : 
no emla11lo, Sr. p1·csidenle, desde que eu ob
servei que nn casa se pretendia discutir esta 
exigenci:1 do mes1110 modo por que se discu
tiria o ct·cdilo lolal, eu recuei da pretenção que 
tinha de assigrnu· a emenda que o Sr. ministro 
da fazenda pedia. 

Um Sr. dc!Julado observou que se não devia 
conceder ao governo o credito pelas razões que 
expcmleu ; oull'OS Srs. deputados, escolhendo 
entt-e os diversos deficits apresentados pela 
difl'erenles counnissOes, procul'árão o menor; 
porque, disscrno elles, na falta de provas de 
deficits darino o menos que se pudesse dar, 
e pot· isso cscol11ôrt10 o deficit que os nobres 
deputados julg{u•no stn· adoptado pelo meu 
nob1·e collL-ga e nmigo o Sr. Amaral, de 
2,000 e t1111los contos, que realmente nao é o 
deficit pol' ellu achado, pois que este nobre de
putado acltu um delicil muito superior a isto. 
Disse1·ã0 esses nobres deputados que era pre
ciso silber :;e existia deficit, e se este deficit era 
provenienlc <lo miuislerio ter applicado a renda 
a despl:Zm; n que se nllO devêra applicar. 

Ora, ~,;t•, p1•m1itlcnte1 eu entendo que todas 
essa':i ohsut•vnçõl's sno m uilo razoa veis, mas nllo 
poderin.o ler l11ga1' uctualmente para se negar o 
credito ao gov1.1r110 1 ou para diminuil-o ; entendo 
que 1\c tJtrnl<jucr modo que os dinheiros pu
blir.os to11lino i;ido gustoa, o que haveria a fazer 
era churDL,1' :i rospornmbilidade os agentes da au
loridutle puhliua 11ue tivessem malversado ; mas 
logo que pelo\! netos da administração se co
nhece quu ns rendas pubHcas não chegão para 
ns necessic.luc.lcs, para o serviço da adminis
traçllo publica, o col'po legislativo deve habi
litaL' o govct·no com os meios que lhe faltão, 
embora p1·ocoda contt·a elle, se é que houYe 
~sta distrac~:ilo do dinheiro ua applicaçllo votada 
pela lei. 

Não vejo pois qual a ra1.Ao por que os nobres 
deputados vão adoplar um deficit menor : ou 
os nobres deputados conhecem que existe um 
deficit superior, e entllo, parece· me que falta.o 
ao paiz negando meios ao governo ; ou então, 
se querem dnr um deficit muito _ menor: 
devem examinar se o thesouro tem outros 
meios pal'a occol·rer ás despezas, e que não 
exija.o um credito superior a este deficit; portanto, 
o nobre deputado a quem em grande parte me 
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refiro, e a quem hontem prestei toda a atlenção, 
parece==1ne que não tem rnuita raz~o em escolher 
um deficit inferior. Deveria o nobre deputado 
discutfr as exigencias feitas pelo governo, exa
min~ r <,;P. n iJinhPirn QllP. pr,;hl_ /4 ni-:pn-.iç!ln rfo 

governo chega para o serviço, pondo de parte se 
o governo tem disperdiçado os dinheiros pu
blicos: ouererá o nobre drnutado aue uáre o 
serviço · publico só pela idé~ de qu~ algum ás 
centenas de contos tenhão . sido distr-ahidas do 
emprego a que deveriao ser applicadas ? Pa
rece-me que nao: logo, ou o nobre deputaria 
julga que o deficit inferior que elle escolheu é 
realmente aquelle que se deve supprir, ou 
então se nílo jn lga, se vai escoiher pela razão 
que deu, deve abandonai-o, e escolher um 
deficit mais razoavel. 

Diío isio, passarei a examinar qual seja o 
deficit a que a camara deve occorrer; e já se 
vê que preferirei aquelle que faz parle do meu 
parecer: examinarei tambem a differença que 
nota nos pareceres da com missão quanto ao 
deficit, e depois quanto aos meios; mas em 
primeiro lugar observarei que o credito que se 
nos pede p6de ser dividido em duas partes: -
credito para satisfazer a um deficit existente e 
quasi certo, e credito para satisfazer um deficit 

, qne não se póde propriamente examinar, deficit 
que diz respeito a exigencias novas, que o go
verno julga necessario para se fazer o serviço 
publico, para restabelecer a ordem publica. 

O governo cornmunicou á camara que do 
anno financeiro ultimo para o anno financeiro 
que corre, passou um deficit de . tantos mil 
contos, que com o deficit provavel deste anno 
financeiro sóbe a perto de 8,000 conlos; ao 
mesmo tempo ajunta a estes 8,000 contos mais 
a exigencia para engajamento de estrangeiros, 
para a compra de armamento da guarda na
cional, e paL·a compra de barcas de vapor e 
outras embarcações que o ministerio julga ne
cessarias para occorrer ao restabelecimento da 
ordem. 

Entendo em primeiro lugar, Sr. presidente, 
que se incluirão no credito cousas que me pa
recem que não deverião ter sido propostas desle 
modo, e por isso póde muito bern ser que o 
trnbalho das commissões não satisfaça á ca
mara: o governo deveria uuicamenle apresentar 
o deficit separado das novas exigencias; estas 
novas exigencias não deverião ter sido remet
tidas á comrnissilO de orçamento, mas á com-

. missllo de marinha e guerra; as çornrnissões a 
que se commetteu o exame do credito (ao 
menos pela minha parte o digo) não podem 
dizer se com effeito 530 contos, que se pedem 
de mais para o serv.iço da marinha, são neccs
sarios para o restabelecimento da ordem ; a 
commisssão de marinha e guen-a é que devia 
ser ouvida a este respeito; eu nô em tanto dou 
um córte consideravel neste pedido que faz o 
ministerio, e darei a razão, assim como dál-a-hei 

da reducç~o que fü no pedido para a guarda 
nacional. 

Passarei agora, Sr. presidente, a examjnar 
donde provém a differença que se nota no deficit 
apresentado -pelos meus i!lustres collegas; mas 
nolo em primeiro lugar que indevidamente se 
considerou que o meu collega o Sr. Amaral apre• 
sentára unicamente o deficit de 21000 e tantos 
contos, porque o deficit por elle achado é de 5,937 
contos; o deficit por mim achado anda quasi por 
esta quantia, é de 5,959 contos; a differença pois 
entre-um e outro parecei· é quasi nenhuma-: o 
deficit achado pelo meu nobre collega o Sr. 
Vianna é muito maior, mas provém isto em 
grar1de parle de este meu nobre collega não 
considerar como meios qne o governo tem ainda 
á sua Jisposiçno algirns saldos que o Sr. Amaral 
considerou em tolaiiàaàe, e dos quaes eu 
chamei alguma parle para supprir o deficit : 
outra Jifferença provém de não concordarmos 
todos nas reducçoes que se podião fazer na lei 
do orçamento cm vigor ; por exemplo, o Sr. 
Vianna propõe (!lle se reduza as despezas do 
corrente anno financeiro na razão de 1,114 
contos, e uma das verbas de reducçí'ío é a que 
diz respeito á arnortisação da divida in..terna ; 
rnas o Sr. Viannn deseja que cesse a amorli
sação da divida interna, unicamente quanto ás 
apoiices que já estão resgatadas e são proprie
dade, por assim dizer, da caixa da arnorlisação; 
~ eu entendo que o mesmo motivo que ín
duzio o nobre deputado a suspender a appli
cação dos fundos destinados á amortisação elas 
apolices pertencentes á caixa se dava para sus
pender a amortisaç1ío em geral, que não con
vinha por um lado conlrahir outros empenhos, 
ao mesmo tempo que se fazia a operação da 
queima por out1·0 lado ; era esta uma operação 
que eu não comprehendía; por isso propuz uma 
reducção maior na despeza da lei do orçamento 
do anno corl'enlc, reducção de cerca de 160 con
tos, que com outras, corno a camara lerá visto, 
sóbe a 1,200 e tantos contos, quando a que o Sr. 
Vianna propõe é de 1,114 contos. Portanto já 
vê acamara que a dilferrrnça entre os membros 
da commiss1lo não é muito grande. 

Passal'Ci agora, Sr. presidente, a examinar 
particulannenle o que diz respeito ao meu pa
l'ecer, ao defií!il que achei, e a dar a razão por 
que assim o reduzi. Achei o tleficit de 5,959 
contos, quando no emtanlo o governo pedia um 
credito de 8,900 e tantos contos; ha portanto de 
differença perto de 4,000 contos ; devo observar 
á camara que esta differença proYém de que 
no credito pedido pelo governo na labella do 
que élle chamou-pagamento de atrazatlos-a 
primeira vm·ba que encontro é urna divida da 
repartição da marinha montando a 400 e tantos 
contos, para a qual proponho que se dê unica
mente 211 contos. Como a camat·a já eslá ao 
facto das razões que induzirã.o a outro membro 
da commissao, visto que o Sr. Vianna já deu ex-
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plicações, eu creio que astou dispensado de dar 
a razão desta reducçilo : parece-me que se acha 
bem provado que não é necessaria que a ca
mara dê a qt1anlia toda para esla tel}arti.<;,ào. 

•Quanto á da guerra, devo observar qlle a redu
ccão orovérn de duolicatas aue se acharão reoe· 
tfdas ;' estas duplicatàs parecê-me qtle estão pro· . 
vaãas, e as obse!'vações que o nobre m inístro fez 
a este respeito nao fazem concluir que duplicatas 
não exis\em. Pro'vêm tambem a red11cç110 que eu ' 
fiz do deficit, não de se supprimir a q,.antia pe
di da para o ministerío do i,nperio, mas porque 
entendi, com outro rnembrn da commissão, que 
esta quantia devêra ser votada depois d() um 
exame mais aturado por ex:emvlo\ reclama
ções feitas de um àeposiío da companhia do 
Gongo-Socco, o credito pedido para diversos 
pagameotos de ordenados que o governo de-
n ... ,,,. ...... ~... a!ri • ~-..-1--.,... l~n•T:n. 1, .... ,..,,._,....,r,.;,'.l C\n-11 rl,i~_r,r,,_ 
\.11_CLUU, c,1;.v. • VVlUV JiGI.Vltl, UlõC'U'v.lCI. c.;u.1 l.4Ut-;.:::,c; 

meios ao governo para acudir aos seus em
penhos, corno esta verba e outras precisavào àe 
um exarne maior, todos os membro.; da com
missão julgárM que se devia adiar o parecer 
sobre este obje~to; portanto não se nega ao go
verno o credito nesta parte, unicamente se 
adiou para outra occasiao. Uma quarta verba 
nesta parcella de pagamentos atrast1dos é a que 
diz resp@ito a bilhetes emitlidos µelo thesouro: 
a reducção que fiz provém de con:-iderar como 
já resgatados os 20-1:000$ que o nobre ministro 
da fazenda declarou qtie se acha vão arrecadados 
como fundos exist~ntes no thesoüro, e por
tanto devendo estar por pagar unicamente 
2, 181:000$000. 

Tratêlrei agora do deficit provavel no anno 
financeiro corrente. Em diversos rninisterios eu 
cortei 91:000$; a razãO é porque esses 91:000$ 
são pela mór parte duplicatas, não devidas aos 
calculos do nobre ministro, antes devidas ao 
calculo da commissão do orçamento; porém, 
como a commissao conheceu, fazendo exame 
mais segllro sobre as parcellas, estas dupli
ca.las, n~o era pos';;i'1<cl dei'.i\.ar de eEn.1inal-a-s 
no pedido. 

Para· a marinha pedirao-se 450:000$, em· 
consequencia de se decretar uma força muito 
superior para o serviço desta repartição ; eu 
cortei neste pedido cerca de 50 contos, porque 
a 1ei que autorisou o governo a elevar a força 
da marinha a 4,500 homens é feita este anno, 
e ainda que o governo pudesse ter uma força 
super·ior áquella que a lei anterior, que expirou 
em Junho deste anno, lhe dava, ainda que 
considere que elle tivesse em ~xercicio 4,000 
prRças, comt11do elle não tem em exei·cfojo as 
500 praças mais que crescera.o, pela lei que se 
decretou este anno, porque não creio que o go
verno tenha dado emprego ao dinheiro desde o 
momento em que a lei se principiou a executar; 
nós estamos com um quarto !lo anno financeiro 
corrente; portanto podia bem abater-se neste 
pedido o que diz respeito á despeza deste 

TOM(l III 

augmento ; por isso abati a quantia de 50 
contos. 

Na reparfiç!lo da gnerra abati a quantia de 
12.0 contos, por isso que tta. lei que se decretou 
este anno as forr:igens e ferragens forão con
sideradas pelo preco de 400 réis. e parecia 
extl'aNdinário ·qué no mesmo 'annÔ e na 
mesma sessão, com difforença de dias, decre
tassemos, em um caso, forragem e ferragem a 
400 dús, e n'outro a 480 reis. Como o governo 
tem de empregar este accrescimo de força de 
teil'a d'ora em diante, el"a razoavel e necessario 
fazer uma reducçao de 120 contos, que é a 
differença que vai de 480 a 400 réis, pelo que 
diz res\)eLlo a forrai;;;;em e ferragem. 

Tarnbem o governo pedia 92 coníos para in
dem nisações decretadas o an no passado pela 
assembléa a Ignacio Rigaud e outros; no em
tar;to esta verbi, bem como outras do minis
terio do in1perio, podem ficar adiadas para 
outro exame. 

Para compra de armas para a gu:uda na
cional pedio o governo 40 contos ; eu reduzi á 
metade Psta exigencia ; e a razão foi que a lei 
do orçamento dá já 30 contos para este serviço ; 
com 20 contos mais parece-me que o governo 
póde ter cerca de 5 a 6,000 armas á sua dis
posição. Eu considerei que em todas flS leis do 
orçamento se dá uma qu;:1.ntia para armamento 
da guarda nacional, quantia que póde ter sido 
insufficiente; mas parece-me que este arma
menti) não rle~e lorlo ~shw perrlirlo. 

Considerei por outro lado que o governo 
deve ser muito escrupuloso no espalhar as 
armas pelo territorio do imperio; elle deve 
mandai-as para aq11elles lugares onde ellas não 
possao ser apanhadas por forças contrarias ; 
julguei qne o governo não poderia dispôr de • 
mais de 5 a 6,000 armas. 

Devo lambem observar que, segundo infor
mações que tenho tido, muito desse anriarnento 
que se dá para a guarda nacional se perde por 
-.i.l,?;'JP,,a falb\ de <'.u.idild~ ; e é de esperar que 
o actual mínisterio, bem como outro que se 
achasse nos mesmos apuros, ull1ando para tudo 
q11e é necessario para chamar a administração 
publica a uma ordem mais regular, dará al
gumas providencias a este respeito. 

A proposta pede. para a repartição da ma
rinha 530 con los, 130 para applicar a despezas 
extraol'liinarias e imprevistas, e compras de 
embarcações, e 400 contos para a compra ou 
fabrico de quatro barcas de Va}JOL' da força de 
80 a 120 ca.vallos. Ora, eu) considerando que, 
quando se pedia este credito, se discutia um 
contracto corri a companhia de p.,quetes de · 
vapor, e que a camara estava disposta a elevar a 
consignaç110· para essa navegação, como de 
fac.to veio a fazer, decretando 10 contos por 
,•iagem reàonna, e isençfl.o de .direitos óo carvão 
de pedra, não julguei que o rninislro que ia' ter 
e tem á sua disposiçM tantas barcas de vapor 

46 
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pàra as cori:Únuriicaçde·s· com às provinci'as, e 
ro~sm~ para lransport~r. alguma . força, preci
sasse de barcos de vapor, sobretudo _de uma 
força tariurnha. Lenibrou-me na verdade qu'e 
o ministeríó poderia ler em vista · fabricar 011 
comprar algumas barcas de vapor que pudessem 
ser montadas com alguma a1·tilbaria, e ser
vissem para apoiar alguma força ; mas observei 
ao mesmo tempo que as barcas pedidas pelo 
governo não me ·parecia.o as mais proprias para 
serem empregadas na pacificação do Rio Grande, 
do Sul e $;).nta Catharina. · 

Ni10 sou da profissão, mas pareceu-me que 
barcas tamanhas na.o poderillo navegar na
queUas paragens. Observei, demais, que uma 
barca fabricada neste porto custou menos de 
40 contos, e que talvez se possa fabricar hoje 
por menos, porque se tem facilitado mais este 
"fabrico a que antes nao estav!lo acostumados 
os nossos operarios. Entendi, portanto, que com 
60 ou 60 contos (que póde custar cada uma 
·bal'ca construida neste porto) poderá o governo , 
obter estes vasos muito superiores, e com 
me]hor consfrucça.o do que os que se têm com
·prado de uma força maior. Por isso, não jul
gando bem demonstrada a necessidade desta 
exigencia, eritendi que se lhe podia substilnir 
esta outra idéa, e o governo contentar-se com 
barcos de menor força, porém mais proprios 
para na-vegai'em naquellas paragens, e prestarem 
o serviço a que se destinão ; e por conséqoencia 
reduzi de 200 contos a rubrica - compra e 
fabrico de barcas de vapor. 

Deve observar-se que nos ealcu)os do governo 
não se ineluio como para occorrer a este de
ficit o producto de ur:ia renda creada, que é a 
·dos vinhos. Seja qual f6r a sua renda neste 
ànno financeiro, deve ser contemplada em 
receita ; nlio ha razio·para se dar córiio deficit 
~quillo que pócle ser supprido cnm esta emenda. 
Eis a razão por que no corrente anno financeiro 
eu contemplo como renda o producto do im
posto dos vinhos, e o incluo como diminuindo 
o deficit 11a quantia que orcei. 

Outra verba parece que faz diminuir o de
ficit, e é o saldo existente em Londres de i140 
contos. A este respeito algumas exrlicações mais 
extensas são necessa.rias. O meu collega da 
commissão inclue outros saldos, como, por 
exemplo, os saldos verificados nas provincias, 
que passárão de Junho para Julho ·de 1838, 
*1a importancia de 500 e tantos contos, ao 
mesmo tempo qµe t~nho noticia que, no the
~QUro passárão sa1dos na som ma de· 80 e. tantos 
éontos. Ora, estes 600 contos forllo achados nos 
balancetes de poucas provincias, porque nem 
todos forlto presentes á comrnissao. No emtaoto 
eu não contemplei esses saldos, por isso que 
não havia \ambem noticia da despeza ·do mez 
Qe Junho, que ficava por fazer; pareceu-me 

· rjl~oaveJ. Qlll-'. não se contasse co.rn estes saldos, 
~ej~'ándq~se ao ·governo ~i'despeza ntto -p'ága ; 

porque, se se quizesse contar com estes saldos; 
devia tambem contemplar-se a despeza. O 
-saido porém da ,•.aixa de Londres, qn"e tem 
um cofre a pàrte pàra satisfazer os nossos em
penhos naquelle lugar, e que o mesmo Sr. mi
nistro reconhece nos seus calculos ser de 440 
contos, nllo suJeito a despezas até Junho, por
que o saldo excedia a estas despezas _no valor 
de 440 contos; eu o subtrahi do deficit, que 
ficou reduzido a 5 mil e tantos contos. Ora, á 
este respeito ainda uma observação é necessari'a. 

O Sr. ministro na sessão de anlE,•hontem 
disse: 

cc Eu concordei com algumas' reducções pro
postas pela commissã.o: estas reducções em que 
concordei apenas montllo a 500 e tantos contos; 
mas eu disse que o deficit tinha sido calculado 
sobre uma receifa orçada este anno por simples 
estimativa qm~ não é certa, nem mesmo possivel. 
E11 disse qne ella devia ser calculada Sllbre uma 
· receita realisada, tal como aquella que eu apre· 
sentei aqui do anno de 1837 para 1838, que 
nalnralmente será a mesma de 1888 a 1839, 
1839 a 1840, etc. ; será a mesma emquanto 
não cessar o estado de agitação em que está o 
imperio; nlio tenho esperança de que no éor
rente anno a receita produza mais do que nos · 
annos anteriores que estavão em melhores cir~ 
cumstancias: ora, no anno anterior de que fallo, 
apenas produziu,· como disse, 12,564:643$152 ; 
a àifferença entre esta quantia e a quantia 
orçada é de 2,õ70:844$082, que, junto ao deficit 
de 9,000 contos, a quantia se eleva a 11 mi) e 
tantos contos. Eu disse então que, á vista deste 
resultado, não podia annuir á reducção alguma 
do deficit de 9,000 contos apresentado; que me 
parecia imprudente reduzil-o, por·que poderia 
fültar dinheiro para o SP,rviço publico ; sustentei 
por consequencia a cifra que apresenta <.Je 9,000 
contos. » 

Ora, Sr. presidente, diversos ·motivos me 
obriga.o ::. fazer algumas obsenações sobre ·esta 
opinia.o do Sr. ministro.· Eu, como qua]quer 
.outro dos meus eollegas, devemos ao nosso paiz 
a razão dos córtes e das opiniões que emitlimos 
na casa. Não quero, portanto, que o paiz julgue 
erp tempo algum que escasseei os meios ao 
governo ; não quero que se diga que, pedindo o 
governo um credito de 9,000 contos, eu o 
reduzi a ponto que o serviço na.o se pôde fazer. 
Por isso devo observar que a commissão a 
quem se commetteu o exame do credito não 
podia ter em consideração estes dados que hoje 
o Sr. ministro offerece, e por isso calculou com 
outras bases; e que, calculando com outras 
bases, o resultado devia ser diverso. Mas eu 
ainda observarei a este respeito que a observação 
que o nobre ministro fez, que a receita deve 
ser calculada pelo q11e ella produzio no anno 
financeiro de 1837 -1838, me rião parece dever 
nos servir muito. Se o nobre ministro nos· 
àptêsen"tasse ·â ·receita ·ou ·apanhan:ienfo da 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 12:36 - PÃ¡gina 8 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE~SÃO EM 28 DE SETEMBRO DE isao 363 
receita do anno financeiro que acabou, então 
eu ainda admilliria a sua observnção, por
que poderíamos conhecer se naquelle anno, 
por qualquer circnmstancia, houve desfa]qne. 

Ora, como creio que a receita do anno que 
se seguio a esse apontado pelo nobre ministro 
é bastante super,ior, segundo creio, e o nobre 
ministro talvez nos possa dizer em outra oc
casião, se quizer mandar fazer um apanha
mento no thesouro, parece-me que se póde 
contar com uma quantia arrecadada maior 
de 14 a 15 miJ contos. O nobre ministro em 
outra occasiã.O poderá dizer se esta supposição 
é verdadeira. Bem se vê que nno ha razno 
para se preferir o orçamento de um anno em 
que a renda deu menos, quando no anno 
seguinte ella- deu muito mais. 

Sr. pre1,;idente, achado este deficit de 
5,959:144$097, disse eu e o Sr. P:icheco 
que este deficit ainda podia ser reduzido a 
4,686:184$097, se a camara quizesse adoptar a diminuição nas despf'zas do anno corrente, 
no valor de 1,272:960$. Ora, a camara está 
ao facto das redoeções propostas, porque e1las 
constllo do impresso, e além disso da exposição 
que eu fiz e o Sr. Vianna. Mas eu farei ainda uma 
observação sobre essas reducções, visto que ha 
uma diffr::rença entre as reducções propostas pelo 
Sr. Vianna e as que eu propuz, differença que 
notarei que é de 150 contos, proveniente de 
eu ser de parecer que não se suspenda sómente 
a amortisação das apolices que estilo na caixa 
da _amortisaç110 1 mas que esta suspensâo seja 
extensiva a todas as apoiices, se a carnara o 
julgar conveniente. A suspem=ão da amorti
saça.o destes emprestimos, quando novos em
penhos delle_s' sa.o exigidos, julgo que não póde 
produzir inconveni~nte .ilgum. "i"ao me parece 
razoavel restringir a medida a uma parte só da 
divida. Se ha razão p::lra isto;tambem ha razao 
para se suspender toda a arnortisação. 

Por consequencia, feitas todas estas reducções, 
veio o deficit a reduzir-se a 4,686:184$097. 

Explicada a ditferença do defi&it achado pela 
commissão, e expendido o que julgo ne<!essario 
para se rnlender o parecer que dei q1mnto ao 
deficit, passarei a examinar os meios que apre~ 
sentei, e alguns outro.s que fora.o offerecidos á 
casa. · 
· Sr. president_e, sobre esta questão, que é a 

· mais àelicaàa, àiversas opiniões têin sido emit
tidas, mas nós podemos inscrevel;as, pqr assim 
dizer, em tres secções : temos a idéa de emissão· 
de papel-moeda tal qual existe, ou das not,as 
em círcu]ação : temos a opinia.o de se contrahir 
emprestimo ; temos a opinião de se contar com 
a rtrnda. e antecipar-se ,sobre e!la por mriO de 
bilhetes do thesouro ; estes bilhetes, uns pro
pe>~m _9,ue ,ten~_ãp ~irc~Iasã;o · __ fo~çada, ·,e out_ros 
91]~- ~ej'p -~~.,~;rru}~~~o _ .i~v~~- _ ·. _ .. _. , ___ ... 

.T~~~~fi~J.t;~ ,p~~~~~r{} _1.~_,ar, :~r- pr1,~~~en,!~, 
~~s~e pr1me1ro_·e~_Red1ente,·1~to ~' :de _s.e sat,rs;. 

fazer, de ~e occot·rer ao deficit com a emiss!!.o 
de notas taes quaes cfrculilo; isto é, de a assem
b1éa decretar que o governo fica autorisado 
para cunhar moeda. 

Entendo, Sr. presidente, que para uma nação 
satisfazer a e:xigencia de seu servic:o publico, o 
mei·o que ha é o da percepção de illl postos ou 
rendas; que no emtanto estas rendas podem, em 
uma circumstanc;ia qualquer, na.o ser suffi
cientes para as despezas que tem a fazP.r; e 
neste caso, enlendo que a nação deve ou póde 
viver por meio de renda, porém n&o da renda 
actual, visto que não dá para isto, mas da renda 
futura, de antecipação sobre ella por meio de 
emprestimo. Fóra disto me parece, Sr. presi
dente, que uma nação nilo póde razoaveimente, 
justamente, haver os meios de satisfazer aos 
seus empenhos. O que quer dizer ur..,a naçã<l, 
lançando-se fóra do meio das contribnições, 
haver valores para fazer face ao serviço publico P 
Equivale o mesmo a urna naç!to ou governo que 
assim obra, crear por si esses valores, ou ter 
pretenção de os crear, e decretar por si a 
creaçao dessa avaliação, e a fazer em.fim os va
lores. Ora, no caso proposto vejo que o qu~ se 
quer ou propõe é ·que a assembléa geral decrete 
o fabrico de um quantitativo de moeda. 

Mas perguntarE-i neste caso, Sr. presidente, 
quaes são os effeilos que resultão da emissão ou 
do fabrico dessa moeda ? Em primeiro lugar 
observarei que a assembléa geral em annos 
anteriores entendeu que o fabrico do papel
moeda era um mal para o paiz, e que portanto 
se devia suspender a ~ua emissa.o, e procurar 
tirar da circulaçl'lo esse papel-moeda, e que hoje 
no erntanto se propõe que se lance na circulação 
uma quantidade addicional desta moeda; em 
segundo lugar observarei que esta moeda, como 
papel-moedn, como recebida nas estações pu
blic~s e reconhecida pela lei como moeria, todo 
e qualquer cidada.o é obrigado a recebei-a, e 
que vêm a ser pois obriga991 e obrigado judi
cialmente, podendo soffrer "i.1ma pena ou um 
mal qualquer se a na.o receber. O que Yem a 
ser pois o expediente lembrado de emittir notas 
semelhantes ás que circulM P Vem a ser o de 
emiltir na circulação um valor que se crea, e 
que os cidada.os stlo obrigados, e pdd• ser 
judicialmente obrigados a receber. Supponhamos 
que os cidadãos o nllo qut:irão receber, a lei a 
isso _os obriga, isto é, obrigtl um credor a 
rec.eber do 1:,eu devedor um o~jecto q110 n/\o 
queria receber em pega Oll retorno daq11i110 tJIIC 
se lhe deve; isto é, pa_[ra-~e urna divida con,tra 
a vontade do cre~or com um valor que pode 
ser muito menor daquelle que elle tinha em 
vista receber. Creio que no exame do expe
diente da emissão de notas se deve· atlender 
a _du~s orde~'s de ~ffeitos que ena pô_de _prodtlzir, 
môraes:·e eç'oQ9micos;' qi1e · t~nif:ie~. paft!cip~o 
do.iffffeitós rnC'iraes: O eifoit~f morii\ úe resulta 
a~ érniss110· ai·n'ótas:rrúf pát-eé·,tqúê i'est'e :·.L.:}a 

• .. ·:!:. :· ·. :• ·~f~ .'' •:·: ··~ ! .~ --- -;~'';."' . I 
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idéa de que a assembléa, em qualquer circum~ 
stancia em que se veja ern apuro, não lançará 
mão de outro meio á sua disposfr,ao, mas deste 
que é mais facil : é necessario dinheiro, faz-se 
dinheiro. - Em segundo lµgar este receio póde 
ser cc,rroborado pelo que se tem observado em 
todas as outras nações que Jançárao mão destas 
ernissões, e póde fazer com que as transacções, 
o commel'cio e a industria se resintllo. 

Nao é com a presença de um meio circulante 
que pódt:i vacillar, oscillar á vontade de um 
poder do estado, que as tr:rnsacções se farão 
bem. Não me parece necessario entrar na 
demonstração desta minha proposição, porque 
isto é sabido de todos. A camara sàbe por 
oul:o lado que com ~ apprehens8.o de segunda 
emissão, e ao mesmo tempo com a oscillação 
que póde resultar de quantidades addicionaes 
deste meio circulante por este modo lançadas 
na circulação, a industria do paiz nao se póde 
desenvolver bem. E quaes serão as conse
quencias? Se quizermos para o futuro entrar 
em operaçõ~s de ctedito, não havendo segu
rança nà moeda em que os nossos empenhos 
serão !latisfeilos, nioguem quererá contrahir 
comnosco om emprestimo, quando desgraçada· 
mente as circumstancias do paiz continuem 
calamitosas. Que credito mereceráõ as nossas 
promessas, como contrahiremos um empres
timo se a nação que tiver cabedaes tiver de 
receiar 9 emissão de quantidades addicionaes de 
meio circulante, que, avllltando o meio circu
lante, no mercado, lhe dão um valor muito 
menor? 

O SR. BANDEIRA DE MELLO : - Sobre isto já 
têm sido feitas observações por outros Srs. de~ 
putados. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Díz o Sr. de
putado que eu observe as observações que têm 
sido feitas por outros Srs. deputados. A dis
cussao de entao esclarecerá o publico a esle 
respeito, e ver-se-ba que nno ha idéa de se 
emitlir ou fabricar nova quantidade de moeda ; 
mas o exemplo dado em uma occasião não 
será capaz de destruir as esperanças, as pro
messas da discussão de então ? Em que se 
acreditará mais? Nas discussões de então ou 
na resolução de agorà P Se o nobre depu
tado mu puder çonvencer de que novas opi
niões para o futuro nlo appareceráo a favor 
de nova emissão, enUio a sua observação póde 
ter lugar. 

Obsel'Varci mais, Sr. presidente, que, ainda 
mesmo que a emissão das notas que se houver 
de fazer agora seja pequena, e na.o altere, 
não augmenle mui sensivelmente a quanti
dade do meio circulante, e portanto pareça. 
que as fortunas e as rendas nQo variarâõ 
em valor real, digo que os effeilos moraes 
deste decreto sã.o fazerem v::.riar com eft'eito 
os valorest e todas as fortunas dos cidadãos 

virem a resentir-se dislo, e todos os que 
vivem de renda certa, que vierem a soffrer 
com esta medida. (Apoiados.) O que nrnis 
me admira, Sr. presidente, é que aqudles 
senhore& que propoem a emissão de papel, 
e julgào que o meio circulante ha de aviltar-se, 
e o cambio ha de descer, querem· obrigar o 
governo a reformar a pauta da alfandega para 
reduzir o v11lor dos ohjer.tos que passM pela 
alíandega. De modo que po'r todos os lados 
se põe o governo em aperto. Dá-se um rendi
mento em moeda fraca, e ao mesmo tempo 
não se deixa compensação da diminuição do 
valor da moeda, e manda-se que o governo 
reforme a pauta, diminuindo a avaliação das 
mercadorias na alfandega. O governo se achará 
com uma receita nominalmente a mesma;" 
mas como com ella tem de satisfazer os seus 
empenhos, pugando emprega~os, comprando 
generos, pagando operarias, etc., e grande parle 
destas despezas serão tanto maiores quanto 
mais depreciado fôr Q meio circulante com 
que o governo tiver de as pag~r, o governo virá 
a ter uma despeza muito maior, ou uma renda 
muito menor. 

Outras observações eu poderia fazer sobre a 
maleria, mas não me animo· a fazêl-as, pot·que 
os rnem hros da casa estão ao facto deli as, e não 
quero fatigar inutilmente a attençilo da camàra. 
Passarei a examinar o out.ro meio que se apre
senta, isto é, o do emprestimo. 

Eu já disse que quando uma nação não tem 
na actualidade receita de que disponha para 
suas despezas, o unico meio que se apresenta 
justo, razoavel e mora), póde-se dizer, é o de 
tomar emprestado , ou de antecipar os seus ren. 
dimentos futuros. Parece-me que ê nesle sen
tido que o Sr. Amaral preferio o emprestimo 
para satisfazer o deficit a que não pôde oc
coner a receita que eJle julgou disponível. En
tretanto procurarei mostrar que não sigo nem o 
primeiro nem o segundo meio, pol'que não julgo 
ainda necessario, segundo os calculos que fiz, an. 
tecipar sobre as rendas futuras, nem recorrer a 
emprestimo. Se eu não tivesse oull'Os meios 
de que dispôr, necessariamente seria este o 
expediente de que eu havia de lançar mao. Na 
occasia.o propria, quando tratar da emissão de 
bilhetes do lhesoua·o, eu tratarei de mostrar 
que conto com a l'eceila. subsir;tente pat·a oc
correr ao dtlficit. 

Eu julgo que para os emprestimos o quadra 
não é boa (apoiadoa), e que se a nação puder 
sahir desta occurrenr.ia sem um UI.o grande 
empenho, é mais conveniente que lance mão 
de outro meio. O nobre deputado quiz que se 
conlrahisse um emprealimo dentro do paiz: 

· ora, eu ju1go que quaesquer _quantidades áddi· 
cionaes de apoiices na circulação não acharáõ 
actualmente um cabedal disponivel ; de modo 
que o emprestimo será conlrahido, segundo me 
parece, com bastante onut da naç~o; embora 
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se possa dizer, como observou o Sr. ministro, 
tratando dos empreslimos externos, que o onus 
que soff'r-ia a naçao era o pamento dos juros. 
Não penso inteiramente assim: eu entendo 
que quando se contrahe um ernprestimo não 
se deve altender só ao juro, mas tam bem ao 
capital que se recebe em troco das apoiices que 
se emittem. Ül'a, se nós podemos esperar que 
em algum tempo, talvez não remoto, as cir
cumstancías sejão favoraveis aos emprestirnos, 
porque o iremos decretar quando é necessario 
fazer um sacrificio maior? 

.O Sr. ministro observou que, contrahindo-se 
um emprestimo, seria preferivei que fosse ex
terno. Ora, não só as círcum~tancias do paiz, 
como princípios relativos a esla materia, dão 
alguma preferencia a emprestimos externos. 
Concebo bem que uma naçn.o que principia, 
cuja indm•tria se desenvolve, que todos os dias 
póde empregar os capitaes eom proveito, deve 

· aJ'ltes preferir um emprestimo eslrangeiro do 
que lançar mão dos que o mercado do paiz of
ferece, distrahindo-os da industria; mas eu 
creio que se contrahissemos um emprestirno 
estrangei1·0 de 8,000 contos, por exemplo, o 
nosso empenho seria muito grande, e teriamos 
de pagar um juro fatal ao paiz, e tanto mais 
.oneroso, quanto maiores relllessas o thesouro 
teria de fazer para o p\-igamento dos juros e 
amorlisaçn.o, quando na.o fosse no primeiro anno, 
ao menos nos annCJs futuros. Por isso, não 
vendo ainda necessidade de recorrer a estes 
meio .. , não os adoptei. 

Resla, portanto, examinar o terceiro meio, 
sto é, a emissão de bilhetes do lhesoul'O, que 

eu divido em bilhetes de giro forçudo e em 
bilhetes de giro voluntario. O nobre ministro 
propoz billu:tes de giro voluntario, e os nobres 
deputados da commissao1 os Sr~. Vianna e 
Souza Martins, udoµlárão o expediente de bi
lhcbs de circulnçllo com cu1·so forçado. 

Eu, Sr. presidente, ndoph!Í 1\ opinino do Sr. 
minish'o : julguei c1110 os bilhetes do tl1esouro 
caiu . giro voluut:u·iu podillo dar ao govct·no 
moim, do º"cm·1·er no 1lcllcil ; nllo udoptei os 
bil11etvs do l:(iro forç;1do, porque tnlt 1uu·(•côrno 
UHt1tH11clhur,1m muito ao pnpel,mocdn, com a dif
Ce,·,mçu do S<!rern de divcmm estampa e de ven• 
cc1·em um jua·o. Nilo se diz, na verdade, nos 
puroucres dos ,noht•es deputados, que os parti
culares sejão obrigados a receber estes bilhetes 
nas suas lr1rnsacções, e que qualquer que tenha 
dividas a cobrar seja obrigado a receber estes 
bilhetes em pagamento · mas perguntarei, o que. 
farão as repartições publicas com bilhetes que 
não podem lançar na circulação ? O governo 
pagará com elles aos empregados publico$ ; 
mas neste caso o que farllo com eUes os empre
gados? Sé se snppõe q,ue estes bilhetes sera.o 
aceitos na circulação, não é necessario que haja 
força ; logo que se emprega a pa,lavra - for,;a 
- julga-se que ha resistencia, e portanto abri-

gação ; e por conseqnencia estes bilhetes vêm 
a estar nos mesmos casos do papel-moeda. Por 
esta razão não pude annuir a esta opiniao. 

Tratarei agora da emissão de bilhete:; do the-. 
souro com circulação voluntaria. A emissão 
destes bilhetes com circulação voluntaria vem a 
ser·, no sentido do Sr. ministro, o expediente de 
que uma nação lança mão quando as suas 
rendas aclualmente disponiveis não chega.o ; e, 
no meu parecer, quando, havendo rendas de que 
póde dispôr actualmente, nao são arrecaduveis 
já, e por isso vem a ser a emis:;i\Q destes bilhetes 
como uma antecipação ou empreslimo, pelo que 
perct:be nm jure, quem quizer aceitar tues 
bilhetes. Eu entendi que esta era a razão po1· 
que não devia aceitar em prestimo, segtmdo o 
principio que ha pouco estabe1eci, que quando 
uma nação conta com renrla disponivel, dentro 
de pouco tempo póde lançar ma.o desta renda, 
e não recorrer a este emprestimo. Pergunto se 
todos os Srs. deputados, ou a maior parte delles, 
que têm mandado emendas á mesa, se todos os 
pareceres das commissões, se a proposta do· 
governo não inclue a idéa de urna renda creada, 
existente reconhecida que se está cobra·ndo ? 
Esta renda é aquella cnjo producto é applicado 
ao resgate do p;1pel-moeda. Todos os Srs. de
putados, e a maior parte dos membros da 
cornmissM, concorda.o em que por um anno 
se suspenda o resgate do papel-moeda, e se ap
pHque esta renda para occorrer ao deficit. En
tendi que ~ mesma raza.o e direito que havia 
para se lançar mão deste expediente por urn 
anno, que o mesmo effeito que esta medida pro
duziria lançando-se mão della por um anno, 
leria.de produzir lançando-se mão della por um 
aono ou por dous. Devo obsc1·var a estP. respeito 
que admira-me bastante ver sobre a mesa di
vtrsas emendus sem attenção ao deficit, e dizer
se :-o deficit será preenchido deste ou daq11elle 
modo. -Devo declat·ar que atloplei estes meios 
'porque reconlu:!ci um deficit de 4,000 e tantos 
contos, e que se fosse maior, eu adúicionaria 
outros meios. Na.o se póde occorrer no deficit 
variudo para mui::; ou menos com um só mriio. 
Se Cll reconhecesse que era maior que 4,000 e 
tantos contos, o expediente de que lancei ma.o 
não sel'ia tnl iez adm issivel, e set·ia necessnrio 
nddi.ciona1· alguma cousa. 

Entendendo que o deficit é de 4,686 contos, e 
como contei como quantia de. que o governo 
podia dispôr no corl'ente anno financeiro com 
1,500 a 1,600 contos da renda applicadaao res· 
gale do papel-moeda, restava-me a preencher 
apenas 3,086 contos, e o expediente que proµuz 
foi que se suspendesse ou continuasse a sus
pensão da queima do papel-moeda por mais u~ 
anno, isto é, no anno financeiro fulul'O, que 
deve dar a mesma quantia que este anno, isto é, 
1,600 contos ; contei com o rendimento dos 
, vinhos 110 outro anno financeiro, que me dá 
2,400 e tantos contos, restando sómente 600 e 
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tantos contos a preencher, Como esta renda, 
com applicaçllo especial, está creada, é cobrada, 
c.onla-se c.om e\la, e é renda certa e l'econhecida, 
e nac, tem applicaç-ao senão ao resgate do papei
ro oeda, concordando-se em que nao ha mal em 
distrahil·a para as rendas do estado, propl1z a 
emissao de bilhetes com giro voluntario. 

Devo expiicar como entendo que estes bilhetes 
do lhesouro podem ter giro voluntario, porque 
póde-se me pergnnt:ir: - Quem póde asse
verar que por este meio o governo se subtraia 
aos embaraços em que se acha de re,mir cs 
biH1etes em circulação? . 

A crise em que o ~overno ç,e achou nã.o 
provém de o governo ter feito a emissão de 
bilhetes do thesouro, mae provém de que o go
verno, emittindo-os, não tinha uma renda com 
que, Pntrando periodicamente,· diariamente, OS 
pudesse ir remindo á medida que se vencessem 
os mesmos bilhetes. Ora, eu me persuado que 
todos os Srs. deputados concordaráõ em que, 
SI:! o governo tivesse urna renda á sua ·disposição 
como esta, e não fosse forçado a remir seus 
bilhetes emiltindo outros, mas os pudes:,:e remir 
com receita â sua disposiçno, em tal embaraço 
não se teria achado. Se, portanto1 conto com a 
emissão de 3,086 contos em bilhetes do the
souro, conto ao mesmo tempo que o governo 
irá recebendo impo~tos com que em occasiao 
oppor·tuna ir:i remindo estes bilhetes. 

Re~ta saber se o mercado quererá receber 
bilhetes, que, tendo um juro de 7 8/10 por 
cento, tenha.o a certf'za de pagnmento. Se, como 
ninguem póde duvidar, o mercado aceitou mnior 
emissão de bilhetes quando nllo existia esta 
garantia, estou cerlo que esles bilhetes serllo 
recebidos e circularâõ voluntariamente. . 

Tratarei agora de indngar se estes bilhetes se 
podem confundi!' com papel-moeda ou bilhetes 
de circuhtçlo t'orçndu. Nt!m obrigo o governo 
a recebêl-os, e portanto 1·enovo o ohstaculo que 
ponde,·ei, nem os parlicu\ures. Serio de pra?.o 
tal, que servirâO pura us grande~ transacções, e 
até J>ara eslnrem nas caixas dos coinmercianles 
ou dos pessoas quu, tendo dinheiro em giro, 
prefürem sempre um devedor melhor rio que 
todos os outros, isto é, o imperio do Brazil. Não 
se confundem com moeda; ninguem é obrigado 
a recebei-os; são de quantia tão elevada, que 
nAo se proporcionllo a pagamentos miudos, nl\o 
enlrão no circulo em que gira a moerla1 e se 
enlt·a.o no limite da circulação de valores é 
como letrl\S de cambio, ereditos e va\es ; e ainda 
nínguem se lembrou de confundir estas letras 
com papel-moeda. Não havendo, portanto, obri
gaçao de os receber, e servinJo elles antes para 
meio de rendimento, logo que se conte com o 
seu pagamento e juro, hao de ser recebidos nas 
transacções. A experiencia. tem mostrado que 
desde que entre nós se emittirllo bilhetes do 
thesouro, o thesouro se achou em alguns em
bar~ç.ós por n~o ter á sna disposição uma renda 

certa para remir os bilhetes1 e é por isso que o · 
governo foi obrigado a aceitar o desconto a 12 
por eento. Tendo o governo nas suas .caixas 
valores con-i que remir os seus bilhetes póde 
dar menor juro, e este receio que se tem 1de que 
esta crise se renove em todos os prazos de 
pagamento destes bilhetes não se dará. 

Contando com e.ila re{\da, ha,ia no emtanto 
um deficit de 625 contos, ao qual esta receita 
n!l.o podia occorrer, e nilO podendo considerar 
como disponivel a renda de outros annos, recorri 
a um meio que· julgo o ultimo quando não ha 
renda, e é o _do_ emprestirno. Toco neste ponto, 
não porque ms1sta na adopção da medida, por
que a camara poderá' deixar de a adoptar se a 
não julgar necessarfa, mas para f.izer algumas 
observações ao Sr. ministro sobre a contestação 
que julgou dever fazer a esta pat·te d.o parecer. 

Diz o nobre ministro:- <e Querem mais os 
Srs. Carneiro de Can,pos e Pucheco que se vão 
emillindo bilhetes, e que á proporção que esta 
emissno tiver lugar, o governo entre para a caixa 
de arnortisação com o equivalente em apoiices 
calcufodas a 80, para serem vendidas quando 
taes apoiices lenha.o pelo menos este valor na 
praça. Isto é uma eE!pecie de garantia muito 
eventual que no momento não póde ter resul
tado muito favoravel, parqiJe não é provavel. 
que o preço das apoiices sub;, em pouco tempo 
a 80, muito prindpa\mente se com a emissã.o 
de 4 mil contos de bilhetes o cambio baixar 
porque ent~o baixaráõ lambem as apoiices: 
posto que ainda alguns Srs. d1.•pulados dizem 
que ~om a emissão de papel-moeda subiráõ as 
apoiices; eu entendo que o contrario ha de 
acontecer. Quando os 60$ que vence cada 
apoiice de juro por anno valerem mais em prata 
ou ouro, mais valerá a apoiice, e quanto menos 
valerem esses 60$, tanto menos valeráõ as 
ªP?lices. Parcce-!lle, portanto, innegavel que a 
banto. do cambio d~-.e tra1.er a baixa das 
apoiices, » 

Primeiramente n~o posso concol'dar com o 
Sr. minislro, que com a simples emissão de 
bilhetes, q11e nllo disse quaes erAo, se os 
mesmos que pa·opõi, ou se os de circulação 
forçadll, o meio circulante havia de aviltar-se e 
o ~a!11bio havia de descer. Parece-me que o Sr. 
mm1stro só poderia ter razão referindo-se aos 
bilhetes que se confundissem ou fizessem o 
officio de moeda, e portanto augmenlassem o 
meio circulante; mas os que não fazem o otlido 
de moeda, na.o o augmentando, nenhuma in
fluencia podem ter sobre o valor do meio circu
lanle1 e portanto influir na baixa do cambio. 

No emtanto lerei ainda outra passagem do 
discurso do Sr. ministro que me parece que 
corrobora a minha opinião, isto é que de
monstra que uma emissão qualquer, ~esmo de 
papel-moeda que fosse, nllo iria alterar o meio 
circlllante, é não ha~ia de fazer com qµe RS 
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apolices desoossem, antes faria com que su
bi$sem a 80, e mais. 

Disse S. Ex.. :-« Eu q_ueria antecipar sobre a 
ditfer<!n<;a entre o antigo e novo imposto lan
çado sobre os vinhos até 2,600 contos ; mas 
como antes de se contrahir o emprestimo póde 
o governo ter uccessidade . de mais dinheiro, 
propuz lambem que se pudesse antecipar al
guma cousa sobre o emprestimo que propuz. 
Ora, 2,600 contos em bilhetes não andãr> pela 
somrna dos bilhetes ou notas queimadas e 
inutilisadas: e por conseguinte, restabelecendo 
momentaneamente com a suspensãq de queima 
uma circuJaçao que já tivemos sem perigo, não 
podíAo fazer maJ, como já hoje mosfrou o Sr. 
Ribeiro de Almeida. )) 

Note portanto acamara que o restabelecer na 
circulação a quantidade do meio circolnnte que 
existia em ai:mos anteriores a 1837 é pôr as 
cousas no mesmo estado que se dava.o em 
1837. 

Continúa S. Ex. :-« Eis o que eu entendia 
qne se podia propôr sem se receiar grande per
turb11çãc> na ci,-culação; O Sr. Ribdro de An
drada fixava em 8 mil contos a emissão que crê 
um perigo continllando a queima ; eu emitto 
menos suspendendo a queima e dando um 
premio; e resultado nao póde ser diverso, mas 
sim identico, senao mais favoravel ao c1·edito; 
tenho muito receio do papel-moeda puro. Eu 
tomei por base o estado da cil'culaçtlo do paiz 
em 1837, quando se emillio grande somma de 
papel, e observei que, passada a grande crise 
eommercial, o cambio equilibrc,u-se em todo o 
imperio, termo medio entl'e as provindas, em 80 
pe11ces por 1$, com pequen:.1s e rnomentaneas 
tacilluções, » 

Portanto, nessa época1 passada a crise cotn· 
mercial, o calllbio foi, tel·mo media, tle 30 
pences, Mas note a camaru que nesse tempo us 
apoiices tivP.ri\o um p1eço muito subido: 11csse 
tempo estiverno até n 89, creio 011; o se n 
emissão, que se fizesse laojH uws1110 dns notns, 
de meio circulante n1Jdici111111l 1 o t•lfoilo (llll' linlia 
eri, du pôr HS cousaR 110 cslndo c111 que ll~ltwl\o 
cm l 837 ; se o 11uh1•u 111i11isll'O julga rpw este 
eslndu iuflue nu 1!11111hio e pr•··~:o ,tu:, npoli,:cs, 
então t·cspo111h.}rd qut• o ell'eito sc1·it reslubelecer 
o cambio e p1·uc,:o das apoiices ; e po1·t1.1nto, 
longe de ellas descerem, como o Sr. tninístL·o 
receia, antes Jeve1n subir a 89 e 90. Ora, Sr. 
presidente, eu entendo que isso pó<Je com effeilo 
succeder. Parece-me que a influencia do es
_tado do cambio sobre o preço das apolices, corno 
o Sr. ministro indicou, nrto está provada ; ainda 
mesmo hoje vemos o carubio subir e as apoiices 
descerem ; em outras uccasioes vemos o c.imbio 
descer e as npolices subirem. Oulras causas 
devem ter produzido este resultado. 

.Accrescentou o Sr. minislt'o :-« Ora, se 
antes de ter lugar a queima o cambio regulava 
a 301 é de esperai: que, ainda conservando-se 

na circulação o papel que este an:no se devia 
queimar, e emíllindo-se mais os 2,500 contos 
com premio, nao desça o cambio abaixo de 
30, mórmente devendo o resgate, continuar no 
anno seguinte de lodo o papel, na fórma da lei.,, 

Ora, ao cambio de 30 tivemos as apoiices a 
89. Eu fiz esta observação para mostrar que o 
recreio que póde haver de que o cambio venha 
a descer, o que não é provavel (outras causas 
podem influir para isto)1 nao nos deve fazer 
rejeitar a idéa. · · 

O nobre ministro, corroborando a impugnação 
que fez a commissão, disse que as apolices 
não podião suhir a 80, porque, quando os 
60$ que vence cada apolice de juro por 
anno 1alerem mais em prata ou ouro, mais 
valerá a apoiice ; e quanto menos valerem esses 
60$ , tanto meuos valeráõ as apoiices. Mas, 
perguntarei, se levando a sua supposição um 
pouco mais longe.... Supponhamos que por 
uma grande emissao de papel-moeda o meio 
circulante vinha a ser tão abundante no mer
cado qne o seu juro nelle vinha a ser muito 
menor (porque é s~1bido que o pagamento do 
serviço desce na razão dir·ecta da mai._,r ab11n
dancia- do serviço a offürecer, e por conse
quenciat quanto mais abundante fôr o meio 
circulante, tanto mais o seu juro ha de descer); 
daqui se concl11e outra proposiçao, e é que 
maior cabedal será nece~imrio para dar o 
mesmo juro ; logo, suppondo que a queda do 
meio ci,·culante ~eja muito grande, as apoiices 
serao preferidas, porque têm um juro fixo que 
escupa ao merendo. Qua.ndo o juro descer 
abaixo de 6, ou mesmo chegar a 6, todos os 
que livcl'lHn dinheiro disponível querera.o apo
Jiccs. 

Outm r.ircumstancia póde influir para que as 
apoiices subao com o c1:1111bio baixo. O cambio 
muito haixo nno convidará os importadores 
eslrnngeiros <1ue vendê1·1\o seus generos aqui 
a enviar 11roductos para paizes estrangeiros, ou 
a movei• seus fundos por meio de let1·as ; e.1:1-
pe1·u1·110 por uma occasia.o mais ravoravel; e em 
lug;11· de con:;es-var em seus cofl'Cs uma grande 
quiinlitlude uo nrunernrio inerte, naturalmeule 
procuraráõ em f.Jregal-o em fundos publicos. 
Muit<ls vezes vimos por esta razão subirem as 
apoiices com cambio· baixo. 

Furei uma ultima observação, e é que destas 
tres ou quatro opiniões sobre os meios de oc
correr ao deficit, nenhuma tem sidu advogada 
com mais fervor elo que a dá emissao de papel
moeda: a· maior parte dos projectos inclue esta 
idéit, creio eu, acompanhada de quantos im· 
postos se pf)dia.o lembrar aclualmente. Ein 
ciu tras occasiões se tem tido repu-gnancia de 
lançar impostus, ou de aug,nentar urn pouco 
as addiçõe5 dos impostos existentes; no emlanto 
para se crnittir papel-moeda se facilita quantas 
imposiçõeill novas se possa.o lembrar: para 
emittir papel-moeda venhão não só os imposto~ 
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applicados á amOl'tisação do papel-moe-ia, mas 
tudo o que fOr imposto que haja de passar ! ! 
Na.o lenho nenhuma esperança de desfazer esta 
convicção, que parece muito forte, mas chamarei 
a attençAo dos nob1·es depulados sobre um 
facto nota:vel, e é que para se emittir papel
moeda se fecha os olhos ao gmvame dos con
tribuintes : seja o que fôr, tudo se approva, 
comtanlo que se emilta papel-moeda! ! 

Farei breve observação sobre o projecto do 
Sr. Montezumn. Eu não tive tempo nem tenho 
para_ examinar todas as irléas ~presentadas nos 
diversos projectos ; além disso não tenho Corças 
physicas para as discutir ; já me acho bastân
temente cansado. Tratarei só de fazer algumas 
observações, que serviráõ para orientar a ca
m.1ra. 

Ainda que se venha a d·ecretar o imposto de 
tonelada proposto na camara, eu desejo que a 
camara exir1:1a o commercio de cabotagem. 
Lance-se esta imposição embora, mas o com
mercio de cabotagem não póde ficar sujeito a 
ellá. ( Muitos apoiados.) O nobre deputado disse 
que em outros paizes :,e pagavão até 90 réis, e 
que ellé propunha 50 : é verdade; mas estamos 
nós nas circumstancias des::;es paizes? O com
mercio de cabotagem entre nós eslá rio mesmo 
pé t:m que está nesses paizes ? Têrn os nossos 
commerciantes e agricultores as mesmas faci
lidades de transportar os seus generos de um 
lugar pat·a outro ? Os nossos navios tripulão-se 
tão facilmente como naquelles paizes? As 
despezas de conslrucça.o, fabrico e costeio, 
sa.o as mesmas ? Nao estamos nós muito mais 
alrazados do que 011tros paizes? Como pois 
lançar uma impo:,;jção que, enl° altenção ás cir
cumstaucias que referi, "em a ser muito maior 
do que se paga naquelles paizes ? 

Outra observHção farei para que a camara 
<:onheça que os calculos do nobre deputado o 
Sr. Monlezuma nn.o podem satisfazer aos em
penhos da nação, e que o thesouro se hu de ver 
embaraçado se a camara adoptar o deficit do 
nobre dcµulado. Basta para isto urna simples 
ob:;ervação. Qual é o monlante dos hilheles do 
thesouro em circulação? 2,!:l00 contos. Qual é 
o meio que o nobre deputaJo põe á disposiçno 
do govtirno para remir estes bilhetes? 2,022 
contos. Basla isto pat·a se vêr que os calculas 
do nobre deputado não nos levaráõ a uma con
clusão que satisíaça. 

Accresce que o nobre deputado, autorisando o 
governo pal'a emillir bilhetes com circulaçao 
voluntaria, dandu como garantia certas rendas, 
inclue nellas ir.: \ade do producto da renda 
applicada ao re~gate do papel-moeda, quando 
no parecer do Sr. Maria do All1aral, que· o nobre 
deputado o Sr. Montezuma adaptou, já está esta 
renda incluida por inteirot isto é, 1,400 eontos 
nos meios propostos po1ra supprir o deficit. De 
modo que ha uma duplicata de receita, contando 
o Sr. Mont.ezuma. com 2,100 contos, produclo 

dos irppostos àpplicados á amortisação do papel
moeda, em lugar de 700 contos que queria 
propôr. 

Nao posso continuar.· 

O· SR. PRESIDENTE dá a palavra a'> Sr. Maria 
do Amaral, e como na.o está na sala, declara 
que tem a palavra o Sr. Vianna. 

O S:a. V1ANNA diz que cede a palavra, porque 
nao ha de fallar no fim da hora. · . 

MmrAs vozES : - Votos, votos. 

O Sr. Paula Ca.ndid.o ~ - Peço a palavra pela 
ordem. Eu quizera pedir que como a materia é 
de ponderação, e,a1guns senhores não querem 
fa.llar, porque provavelmente têm que lévar tempo, 
e a hora está muito adiantada, visto qne a materin 
é da maior seriedade possivel, pediria, digo, que 
V. Ex. desse }1oje a materia por discutida, sem 
comtudo encerrar a discu~são, porqúe creio que 
aJguns senhores mais querem fullar ; · mas hoje 
niuguem quer foliar, porque os meus collegas 
lêm que apresentar considerações de maior 
monta, e na.o querem fallar em tão pouco espaço 
de tempo. . 

O Sr. Carneiro da Cunha : - Sr. presidente, 
é necessario que altendamos a que estamos no 
fi.tn do mez ; por isso peço a prorogação de 
meia hora ou de uma hora, para que os senhores 
que não querem fallar por faltar pouco tempo 
para se acabar a sessrto tenhão para isso espaço 
necessario. 

O Sr. Moura Magalhães ~ - Sl'. presidente, 
não sei que interesse haja· em se apressar a 
discussão do credito : nilo foi já a lei do orça
mento para o senado ? Na.o · tem esta lei de 
occupar a attenç.:10 da outra camàra ? E póde 
ella discutir a _ lei do orçtimento e a.o mesmo 
ten.1po a lei do creLlito? Alguns senhores que têm 
a palavra não querem fallar, e a razão é clara: 
approxiu1ao-se as duas horas, faltão dous ou tt·es 
minutos. 

ALGUNS SENHORES : -A sessão principiou 3/4 
depoi~ das 10, ha portanto ainda _ rnais de 3i4 
de hora. 

O Sa. MouRA .MA.GALHÃES: - Ninguem presta 
attcnção a uma questão destas; como se quer 
que se falle agora? 

O Sr. Alves Branco (m.inist·ro d(tjazenda) : 
-Eu eslava preparado para faliar outra ve2:, 
não ohstante estarem já publicadas todas as Íll
formações qne posso dar sobre o objecto, e sus
lenladas AS opiniões emillidas-em minha pro
posta ; mas "11 entendia que os membros das 
commis:sões d,~vião primeiro sustentar todos os 
seus pareceres, porque eu não desejo fallar com · 
o fim de só nutrir a discussão, quando tenho 
dito e repetido que ha gran~e Ul'gencia de se 
tomarem medidas a respeito do thesouro. 

Senhores, neste negocio eu s6 tenho visto 
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uma guerra de emboscada; eu desejára guerra 
franca .... 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-A camara não 
faz guerra · de emboscada ; isto não é parla
mentar .... 

O SR. ALVES BRANCO (ministro da fazenda) : 
-Não sei em que offendo nisto os esíylos par
l~men_tares, _nem fallo da_ carnara. Digo guerra 
de emboscada, porque (perdôe-me a carnara) 
assim devo qualificar a cessão de palavra que 
acabão de fazer membros das commissões, que 
devião sustentar seus paL"eceres e não o querem 
fazer, parecendo desejarem que o ministro falle 
para prolongar a discussão. 

1\J;,;~ ~-= -A ,l;Hn: ~ -A--A - -n-~-A:ln rln := nctv :,,,::1 :,c; uuc1 "Lut::,,1uu él 1e:,,p1;nv u,i 1111· 

mensidadt de emendas que existem sobre a 
mesa ; mas é co11sa muito extraordinaria para 
1nim uma serne1hante occurrencia nas circum
stancias que eu tenho por vezes exposto á ca. 
rnara, e altendendo ao que se tem passado ern 
outras occasiões menos criticas. Alguem poderá 
entender que isso é dever de patriotismo ; eu 
entendo porém que dever de patriotismo seria 
ter já decidido a questão pró ou contra ; o mais 
me parece uma guerra de emboscada ; pel'
dôe-me acamara que o diga francamente. 

O Sr. Moura Magalhães (pela m·dem) :
Seja-me permittido observar que o Sr. presi· 
dente deve convidar o Sr. ministro a corrigir a 
expressão de alguma maneira offensiva do corpo 
legislativo, de q1~e S. Ex. usou. O corpo legis
lativo não faz ao governo gnerra de ernbo:;;cada: 
cada um deputado exprime francamente a sua 
opinião sobre uma questão vital para o Brazil : 
por isso é que tem apresentado as suas idéas, e 
offerecido emendas diversa~, que bem analy
sadas e examinadas, vê-se que qunsi todas com
binão umas com as outras. Todos nós temos o 
amor proprio de que as nossas idéas prevaleção; 
mas porque se apresenlao estas idéas não se 
póde dizer que o corpo legislativo faz guerra de 
emboscada. Fique o Sr. ministro tranquíllisado 
que, se o corpo legislativo entender que deve 
dar credito ao governo, ha de votar por elle, 
porque a unica mira que tem em vista é o in
teresse publico. O que quero é repellir a pro
posição menos parlamentar, e offensiva de 
algum modo da camara dos deputados, que ella 
faz guerra de emboscada ao governo · 

O SR. AtvEs BRANCO (ministro dafazenda) : 
-Nao é guerra de emboscada, mas de amor 
proprio. 

O SR. PRESIDENTE :-Não me pareceu offen
siva a expressão do Sr. ministro. Tenho pm·ém 
de observar ao Sr. ministro (voltando-se para 
S. Ex.) que, podendo fallar todas. as vezes que 
quizer, na.o póde suppôr que os membros da 
commissao deixem do l'al111r por fozercm guerra 
de emboscada. 

0 Sr. Marinho: - Eu entendo que nada ha 
'l'OalD UI 

mais injusto do que lançar aos Srs. deputados 
a pecha de atacar ao governo de emboscada. 
Um deputado que diz, cõmo eu âigo com 
toda a franqueza, que não tenho nenhuma 
confiança_ n~ actual administração, e que se 
nc))''• flror111'""" C,,. nllrf'ftlO n~f\ nn.cn,n n.--.. mnl1'.n.tY\.n.f.f.an 
'-''-'..._ VJV'-'-ª'-"-' ,_, t-''--"'-l..fLI..'-' uu.v '-:f.U'--lV V•Jl.1.Jt,JLVUJic;:l,,l,ÇL 

o destino do paiz, nãO merece a pecha de 
fazer ao governo gllerra de emboscada. Se 
der o credito. é noraue entendo m1P. a ~rlmi. 

• - / J; • I - - ------·- -i-- - ------

mstraçllo actua1, arnda que se negue o cre-
dito (coi_no tenho ouvid_o. dizer), n1io se pre
tende retirar. Se o Sr. nmustro affirma debaixo 
de palavra que a denegação do credito fará 
retirar a adminis;traçno1 desde já declaro que 
nego o credito, porque entendo que a actual 
administração ?llO faz bem algum ao paiz. 
Quem faUa assim não faz guerr-a de embos
caria. 

O Sr, Oarneiro Leão :-Sr. presidente, eu 
entendo que a materia é de diftici/ decis110, 
e que daqui nasce a di vergencia de opiniões a 
respeito do quantitativo do credito e meios de o 
supprir. 

Eu enlendo que nesta materia ba dous pontos 
importantes: o primeiro é saber-se o quanti
tativo do deficit : e o segundo o modo de oc
correr a elle : logo, é extremamente dífficil 

. fi ' por não ser poss1vel 1xar o deficit. Para fixar a 
quantia certa de um deficit é necessario re
correr a cakulos de probabilidade : todos oE 
creditas pedidos são creditas eventuaes para 
occorrer a despezas que depois se hM de justi
ficar : é depois que se mostra a necessidade 
real que havia, a deficiencia das rendas par~l 
occorrer ás despezas, etc. Por isso parece que 
alguns Srs. deputados que exigem uma conta, 
ou demonstrat;:'.l.o mathematica das necessidades 
que possa ter o governo 1 exigem uma cousa 
impossivel. Aqui não ha senilo a vtr se o go
verno é ou não sufficienle para cumprir a 
missã.o de que está encarregado, e a examínat· 
se para isso é mais ou menos necessaria a 
quantia pedida ; rnas fixar esta quantia de 
uma maneira precisa e malhernatica, é im
possivel. 

Achando-me propenso a votar pelo crndito 
pedido pelo governo pouco mais ou menos com 
algumas modificações feitas por alguns Srs. de
putados das com missões encarregadas do exame 
deste negocio, que julgo admissiveis, e em que 
o Sr. ministro concorda, n!lo concebo alguns dos 
outros c6rtes e diminuições feitas por outros 
membros divergentes das commissões. Por 
exemplo, esses Srs. deputados se puzerão a 
fazer um córte na lei do orçamento actual, 
diminuindo 18 contos na despeza da camara. 
dos deputados, outro tanto na camara dos se
nadores, 4 contos na despeza da visita desnude, 
etc. Eu jn\go com cffeito que, npemr dn 11is
cuss110 havida, nlgumna Llm1IM dot1por.ns uno 
erao urgentes ; mas de"e•ijC contm· c111c.1 pro· 

li 
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!l70 SESSÃO EM 2g DE S~TEMBRO DE rn;m 
vavelmenle o governo não as faria, não po
deria contar com ellas como despeza que 
necessariamente se deve fazer ; e assim nao 
se deve abater no ·deficit apresentado pelo 
governo ; tanto mais que a abater-se estas des
pezas que provavelmente se não haviào de fazer, 
coin mais razao se deve fazer abalimeuto na 
receita orçada de 15 mil e tantos contos, que 
não . assenta sobre calculo algum da renda arre
cadada, Çorque em 1887-1838 não montou 
de sorte alguma a ~sta somma, e por conse
quencia não se deve esperm· q11e no anno cor
rente a renda arrecadada ardina.ria possa chegar 
a esta quantia. E tanto mais se não deve es
perar que a tenda arrecadada no corrente anno 
financeiro monte á quantia orçada, quanto se 
deve contar com uma diminuição na provincia 
do Maranhão, e nas outras províncias que 
estão pouco mais ou menos em ~~Uisa.o .. 

Poder-se-ha dizer que o Sr. ministro fo1 o 
mesmo que deu coruo base a receita calculada; 
mas S. Ex. não só allega que não possuia este 
documento que teve depois, mas tambem po· 
derá allegar qne existino estas despczas, que 
na.o erao urgentes, gue, pelo curso natural das · 
cousas, não se íarião, e que poderia.o de algum 
modo compensar a menor receita em relação 
á orçada ; quanto mais que sendo o córte feito 
nas despe~as do orçamento actual de 1,500 
contos, a diminuição da receita, principalmente 
se se tiver em vista a reducçao do. lUaranhao, 
deve exceder muito. Assim não approvo esta 
maneira de proceder dos illustres membros das 
commissões, cortando na despeza decretada, 
com que se deve contar, nllo porque se exija 
que se faça, mas porque já se contava que nlio 
se faria; e ao mesmo tempo nao cortando na 
receit~, afim de dar credito conveniente e ne
cessar10. 

A alguns córfes parece que não se procedeu 
com tod4 a prudencia, como, por exemplo, na 
rubrica-presidentes de provincfa.-Isto é de 
alguma sorte impedir que o governo faça todas 
as mudanças que o interesse publico. exigir; 
porque, occasionando a mudança de um presi
dente a despeza de ajuda de custo, se se di
minue a somma, quando se julgou necessaria 
durante o anno financeiro para esta despeia, 
vai-se de algum modo embaraçar que o go· 
verno exerça a faculdade de remover os pre
sidentes. 

Na.o fallarei nas obras do municipio. Quando 
se trata de diminuir à&speza, de fazer córte nas 
obras decretadas, a primeira cousa para que se 
oJha é o municipio da côrte1 pol'que não tem 
deputados especiaes que todas as . provincias 
aqui têm ; e quando se trata de receita, isto é, 
de impôr tributo, a primeira cousa a que se olha 
é o munieipio da côrte; é este m unicipio o pri
vilegiado para os impostos (apoiados); já para 
se estender o imposto da decima meia legua 
além da demarcaçao da cidade, já para se- lançar 

<#• 

um imposto sobre o·s escravos empregados na 
agricultura, etc. Seria talvez melhor estar con
Jfado o Interesse das obras do municipfo á as
semhléa provincial do Rio de Janeiro; mas 
é mal que nasce da constituiça.o. 

A suspensao da amorlisaçâo dos emprestimos 
externos é cousa recebida; mas não é assim a da 
amortisaçao · cios emprestitnos internos; é uma 
novidade que se vai f?,zer. Concebo muito bem 
que vem a $er a mesma cousa no emittir mais 
apoiices, e deixar de as amortizar ou emmil-as 
e continuar a amortisaçã.9 ; nilo quizera porém 
que passasse em lei este princípio, est.1 sus
pensão. Eu quízera que, por isso que é a mesma 
cousa, o· corpo legislativo mostrasse alguma 
fidelidade cm observar os seus engajamentos, 
porque então o publico acreditàrá que, se novas 
emissões tiverem lugar, são forçadas pela ne· 
cessidade, porque a nossa intoição era cum
prir as condições com que as apolices têm sido 
emittidas. 

Por consequencia eu quizera antes que se 
decretasse maior empreslimo (porque vem a 
ser isto : é o ultimo · resultado), do que o corpo 
1egis1ath-o suspender a amortisaçãO ; porque 
urn novo emprestimo vai ~er contractado livr~
mente por aquelles que. se propoem a adquirir 
as apúlices, e porque as apolices emittidas o 
fora.o·com a promessa de um resgate ou amor
tisaça.o de 1 por cento ao anno, condição que 
devemos preencher. Na.o quizera pois admittir 
esta novidade : reconheço que esta medida em 
ultimo resultado vem a ser a mesma cousa : 
mas estando nós ligados por contractos ante~ 
riores1 e não querendo eu manifestar no pu
blico desejo de violar estes contractos, quererei 
antes maior emissão de apolices do que a sus
pensao de sua amortisaça.o. 

Sao estas as observações que tenho de fazer a 
respeito das despezas decretadas no anno finan
ceiro que farão supprimidas pela commíssão 
para effeito de diminuir o deficit provavel, ex· 
posto pelo Sr. ministro. Vejamos agora lambem 
alguns córtes feitos pela commissAo. Como a 
hora está adiantada, principiarei por um dos 
córtes, e deixarei o resto para outra occasi110. 

Um dos có,·tes feitos pela commissll.o que me 
parece inde\!ido é o córle da somma pedida 
pelo governo para pAgamento dt> Jeposilo de 
Gongo-Socc~ .. Estn, comp1rnhi11 depositou 100 
contos de réis na forma do seu conh·nQto, mae 
em 1 O de M,~jo de 1827 se expedio outro de
cretot isentando as companhias de mineração 
de t.aes depositos, quer os tivessem feito, quer 
não. As companhias que se estabelecern.o pos
teriormente na.o fizera.o dei,osito, e aquellns que 
havia.o verificado o deposito, o receberão, tudo 
em virtude do citado decreto. A companhia 
porém do Gongo-Socco, ou por ignorar a exis· 
teacia deste decreto, ou por não ter conheci
mento da legislação do paiz, em. v~~' da entrega 

::-~ .::··f~ .· 
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do deposito,- pedio em juizo o pagamento do 
juro. 

Ora, sendo o deposito de natureza deste, 
j ulgárflo os magistrados que não era devido o 
juro; de sorte que a companhia nao tentou a 
outra acção gne devera tentar, que era a en
trega do deposito. Po:1teriormenle melhor acon
selhada, .e querendo mesmo amplificar os tra
balhos da companhia1 o que nao tem podido 
fazer pela diminuiçao que tem tido o prod11cto 
da exploraça.o da mina, que não tem dado ren
dimento correspondente aos capitaes a1li etn
pregados, pela exorbitancia do irnposto que a 
companhia do Gongo-Sooco está especialmente 
pagando, talvez contra as regras de justiça, que 
nrto se compadecem com o regimen excepcional 
para con1 a primeira companhia de mineração 
estrangeira que se ~stabeleceu, e que tão fiel tem 
sido no cumprimento de seus engajamentos; re
quereu ao governo a restituição do seu deposito, 
e é para verificar esta restituição que o governo 
veio pedir. os nec-essarios fundos. Este deposito. 
por sua natureza, devia existir intacto no the
souro, mas não existe porque se consumío nas 
despezas do estado. Enll'etanto é precisarnente 
esta quantia que a com missão nega:. Ha uma oc
currencia exlr~orclinaria ; persuado-me de que, 
sendo de rigorosa jusü~a, b:;istava que ella rê
queresse a restitui<;âo deste deposito, que lhe 
nM podia ser negado, como não tem sido a 
outras sociedades que hafi!!o feito semelhantes 
depositos ; todavia esta companhia (ta.} é o cos
tume de estar debaixo de um regimem exce· 
pcíonal ! ) pt1rece que fez alguma promessa ao 
governo para obter o seu depo;:;ito ; pal'ece que o 
governo tem esperança de que os socios da com
panhia se encarreguem de fornecer os fundos 
para pagamento dos juros dos nossos empres
timos em Londres. Ora, sendo assim, ô que não 
deve ser, porque parece que era uma e1:,tipulayM 
àevida á companhia de rígorosa justiça : rid
mira-me como a commissao precisamente corta 
esta de~peza adfando-a pai-a mafa um .anno, o 
que nao tem lugar nenhum a respeito de uni de
posito que é cousa muito sagrada ; e de uma 
companhia que se vai arruinando, porque a mi
neração é um dos trabalhos mais ineertos1 
sendo ra:ros os mineiros que não vêm afinal a 
ficar arruinados. Esta companhia principíou com 
muita ptosperidade, e enttío podia com este 
adiamento, mas a mina foi diminuindo, e hoje 
não pt·oduz para fazer face ás suas despezas, 
porque está onerada do excessivo tributo de 20 
por cento, e concorre com outros exploradores 
doR mesmos trabalhos que pagao 5 por cento, · 
hnpo11l0 qtie müitos nao pagao porque as outras 
uomp"nhlaii empregno o ouro que tiz:rto na 
comprn lluH numm11 neoessarias pam o costeio 
dui """" luvnu11 o 011 negooianfe13 que recebem 
estu ouro o lr~1111mrlnn pnl'I& ariui e o veridem a 
neGociant111H qm1 n 1uamiilln \llArn " Europa sem 
pagar o!l ô por ou11t11 1 111tll'lJl1111tu ,,110 a ootn· 

pa11hia do Gõngo-Socco é fidelissima em pagar 
o enorme imposto que sobre ella pesa. Esta oc
currencia de -pagar tao grande imposto, quando 
nas outras lavras nada pagão, e quando paguem 
é só 5 por cento, põe a companhia do Gongo
Socco em uma desproporção muito grõ.nde. As 
contas desta companhia, que merecem o maior 
credito, rnostrlio que ena não recebe lucro 
correspondente· ao seu capital, e que está· nas 
circumstancias de se arruinar·. Para ampliar os 
seus trabalhos pede a restituição do deposito 
que de justiça lhe é devida. Em ullimo resultado, 
pois, se empregarem esta somma no aug
meuto de trabalho, como devemos crer á 
visla da asserção dos agentes ~a companhia, 
a naçilo tirará proveito do emprego desta 
somma. 

A discussão fica adiada pela hora. 
OS.a, PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia, 

e leve.nta a sesslo pelas 3 horas dc1 tarde. 

Se~são em 30 de Setembro 

PRESlDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SvMMAtuo. - Et.pedif>nle, - Discussão sobre o 
requerimento do Di·. Marinho. - Ordem 
do dia. - Discussão do credito. Discursos 
dos Srs. Ca:rneiro Leão, Ribeiro de And·ràda 
e Vianna. 

Depois das 10 horas da manha faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal de 
Sr.s. deputados, abre-se a sessão, lê-se e a.p
prova-se a acta da antecedente. 

Fa\t~o com causa os Srs. Cajueiro, Andréa, 
Souza Martins, Vieira de_ Me\lo, Luiz Carlos, 
Ciotra, José Gonçalves, Bustamante, José C:e
sario, Pinto Coelho e Assis. Mnscarenha$ , 
e sem ieHa, os Srs. Francisco do Rego, Alencar, 
Sucupira, Urbano, Tosta, Lima e Silva e Gomes 
da Fonseca. 

EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente, 
\cndo tis seguintes officios : 

Do ministro do imperio, remettendo a copia 
do decreto datado de 28 do cotrente1 ~lo 
qua:l o regente, em nome do . imperador 
o Sr.· D. Pedro II, houve por her,1 prorogar 
·novamente até o dia 23 de Outubro proxinio 
futuro a presente sess!lO da assembléa geral 
legislativa.- Fica acamara inteirada. . 

Do ministerio da. guerra, enviando o au
tographo do decreto da assemhléa geral le
gislativa, que fixa as força~ d~ terra para o 
anno *n,mceir" de 1840 a 1841.- Para o ar
chj 10, participando-se ao senado. 

Remette-se á commissão do orçamento da 
fazenda o,mappa demonstrativo d;l assiguatura 
o suhstituiçto do papel-moeda. 
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Lê-se o seguinte req~erimento : . 
(< A cornmissão de H1strncçao pubhca1 para 

dar o seu parecer sobre o requerimento do 
Dr. Domingos Marinho de Azevedo Ameri~ano, 
...... .- r,nnl n.nrl.õ .... an ..... rnn;\n '1-::1 ;Y\-iticf~n!l íHIP 1r1l0'!1 
JJU yua.1 pc;.u,ç. 1..-c:-poa.o.\-'Q.u uu. .u.1Ju.:1LJ\""' '1"'..., J'·º·t,1,111 

haver-lhe feito o actual ministro do irnperio, 
provendo na cadeira de anatomia da es~o!a 
nP. mr,,fü•infl rl,-,;:t::: í'nrlP. o Dr José l\faunc10 
Nunes Garcia, requer que se peção com ur
gencia, pela repartição do ímperio, infor
macões ao governo sobre este objecto. 

d Paço da ~camara. dos deputados, y28 de Se
tembro de 1839.-Bandeira de !Jfello.-L. J. 
Ribefro.-Biapo de Cuyabá. >) 

O Sr. Henriq_ues de Rezende exige que se 
peça ta1Úbem ao governo que reme\la a cor
resoondencia official 011e houve a semelhante 
respeito. · 

O Sr. :Ribeiro de And.rada pede o requeri
mento da comrnissllo, e bem assim o do re
querente que se lhe acha annexo, para o 
exs minar. 

O SR. PRESIDENTE satisfaz á exigencia do 
illústre deput:ldo. 

E' apoiado o seguinte: 
<< Volte o requerimento á parte para re

querer em termos mais comedidos.- Ribeiro 
de Àndrada. 1, 

O Sr. Andra.da. Macha.do declara que M.o 
nega á parte o direito que ella tem de se 
queixar de 11ma falta ~e justiça que se lhe lénha 
feito ; quizera porém que ella nao se exce
desse, nem offendesse a um membro do 
·poder executivo contra quem l'equer. Nri.o dis
cute agora a justiça de sua queixa, não se 
oppõe ás informações que pede a commissão; 
o que porém quizera é que voltasse esse papel 
á parte, para que ella requeresse em termos 
mais con:iedidos. 

Depois de breves observações dos Srs. Fer
reira Penna e Nnnes Machada, o Sr. pre
sitlente consulta a camara se . approva que 
se lêa o requerimento do pretendente, e esta 
decide pela affirmati va. 

O Sa. lº SECRETARIO lê o requerimento. 

O Sr. Bandeira. de Mello diz que ·reprova 
a emenda que He acha sobre a mesll, porque 
se acaso o requerente irrogou uma injuria 
ao ministro do imperio, a emenda devêra ser 
para que se procedesse contra o requerer.te 
remettendo-se o negocio ao poder judiciaria. 

. Se a injuria está irrogada, não póde ella ser 
reparada, mandando-se que o requerente-faça 
novo requerimento, assim procedendo-se contra 
elle. 

O Sa. RIBEIRO DE ANDRADA pede a palavra .. 
O . SR. PRESIDENTE:- Não póde fallar mais, 
O SR. ANDRADA MACHADO : - Nem como 

autor~_da emenda_? · 

O SR. PRESIDENTE:- Não. 

O Sr. Andrada Machado diz que o que 
se pede com a emenda é de tanto maior 
necessidade quanto é immensa a anarchia que 
ha a este resp€iio. Não ha auíoriàaàe respeitada 
no Brnzíl, e elle orador crê que, marchando~se 
assim, chegar-se-ha até a insnltar a primeira 
autoridade do imperio, como outr'ora. se insultou 
o ex-imperador. Nota que no requerimento se 
insulta a um ministro da corôa. que deve ser 
t•cú:~nPÍf!lrlA • NtlO. n rt'ln.nnt"o.n~o. O'rn ln<Tr::ir ,~o. .._,._,lu't'"V.&."'_,.,_.,.....,, '-1\A"'-'" -v .. '-''-:IU'-~ 'v..L.1.11,\,.,, V.U .. .l .1u5u1. '-'-V 

dizer singelamente, como era de sua obri
gaç!lo, quaes os fundamentos por que suppunha 
offendidos seus direitos. veio com esc::irneo - - - - - - - - - - - - - ·- 1 - - - - - - --- - - - -- -

zombar <lo Sr. Ga]vão, como se fosse de um 
l1on1em miserave1. Se elle orador .reprova que 
na casa se use de termos indecorosos para com 
os ministros da corôa, com mais razio repre
hen de o cidadão que zomba, que escarnece dos 
mesmos ministros, como faz o pretendente: é 
necessario que se collibão esses abusos, porque 
a continuarem, tempo virá em que nenhum 
homem de brio e de honra quererá ser mi
nistro, para se uao sujeitar a ser enxovalhado. 

O ST. OaTneiro Leão observa qne da leitura 
do requerimento nao Jeprehendeu que o mi
nistro do imperio fosse injuriado. Nã.o será elle 
orador que approve os termos descomedidos, 
ainda no caso de uma accnsaçno, e muito menos 
no de nma mera t·epresentação. Parece-llrn que 
a maior offensa que os nobres deplltados en
xerg:lo no requerimenlo, é a parte que diz que 
o Sr. Manoel Antonio Galvãü, cansado da senda 
da justiça trilhada por seus antecessores, parece 
ter tomado a senda do arbitrnrio; porém, nada 
é mais natural do que parecer ao requerente 
que as decisões anteriores, qne 1he era.o favo
raveis, erão as jllstas, e arbitraria a que depois 
tomou o ministro. Entende que, quando · os 
cidadll.os se julgllo otfendidos nos seus direitos, 
podem expôr aos poderes do estado o aclo arbi
traria e que reputão escandaloso : o que n!lo 
se dev& permittir é essa linguagem cynica que 
elle orador conhece que vai grassando, que àe· 
seja ver cessar por ulguma medida do corpo 
legislativo, é atlribuir os actos das autoridades 
a más intenções, é lançar o caracter pessoal 
dos individuas de maneira que constitua uma 
injuria. 

Lembra que em muitas representações vindas 
~ ao cc,rpo 1egislalivo, como as da Bahia, as de 
Sergipe, e mesmo da asscmbléa provincial de 
Pernambuco, há expresssões á vista das quaes 
de modo nenhum se póde dizer que as de que 
usou o Dr. Marinho no seu requerimento seja.o 
injuriosas. Declara que é com grande magua 
que toma a defesa desta parte, porque poderá 
parecer que elle orador quer offender a pessoa 
do Sr. Galvão, ou que deseja que seja este 
senhor tratado com expressões menos come
didas, quando aliás nutre, elle orador, os ·sen-
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timentos mais benevolos para com este senhor ; 
mas o que quer é, ou qne se fixe uma juris
prndencía para que nínguem possa representar 
em taes termos contra nenhuma autoridade1 ou 
não se estranhe neste requerente aquillo que 
se nno tem estranhado em todos os onlros. 
Não entra no exame c!a questão c!o profes
sorado, se a cadeira devêra ou não ser cfada 
por concurso, porque tal queslao precisa de 
exame ; se o corpo legislativo entender que 
a leí é obscura, a eÂplicarã; e se entender que 
a intel1igencia que o ministro deu é a verda= 
deira, indefirirá á parte; mas querer-se que a 
patle que vem queixar-se de um acto n1lo dig,1 
que elle é arLitrario; é querer um impo,:siveL 
O orador ainda observa que se se mandar 
buscar 3.0 acaso na secretaria da camara um 
recrnerirnento contril ministros de estado, para 
co~paral-o com o de que se trata, ver-sê-ha 
que este é muito mais comedido que qualquer 
outrn, inclusive o de um professor de medicina 
aposentado pelo Sr. Vergueiro. Accrescenta que 
é necessario que da parte da camara haia toda 
a prudencia para que, querendo vindicar ex-

. pressões que pareção descomedidas, não vá 
pôr pêas ao direito de representar; todavia, não 
deseja apoiar de modo a1'6um termos cynicos, 
termos que a boa companhia reprova, e dos 
quaes se póde prescindir em queixas contra 
injustiças das autoridades; mas esses termos 
certamente não se encontrão no requerimenlo 
em questao. A repulsa deste requerimento, po· 
derá fazet· com que alguem pense que o corpo 
legislativo na.o quer ouvir a queixa, pois que é 
a primeira vez que apparece uma indicaça.o 
neste sentido; isto de certo irá desanimar 
aquelles que lenha.o de fazer queixas de algllm 
aclo menos justo, e assim tolher um dos direitos 
conslitucionacs. 

O Sr. Lim~o de Abreu vota a favor do reque
rimento do Sr. Martim Francisco, porqlle lhe 
parece que a l'epresentaç/lo contra o rninistro 
do i m perio contém expres':'.<j1,w, desairosüs ao 
ministl'O; na passagem já citada de.ssa repre
sentaçno nilo só ha injuria ao ministro, como 
to.mbern escarneo. Ainda por outra razão vota 
o orador pelo rnquerimen\o do Si.·. MarUm 
Francisr.o, e é porque ignora o que a parte pre
tende: ella diz expressamenle que não· deseja 
denunciar o ministro, mas não diz se quer ou 
nlio m11a interpretaçri.o da lei. Não sabe como 
o corpo legislativo ha de remediar a injustiçR, 
se injustiça houve, de que a pat'te se queixa, 
sem ser por uma denuncia, que a mesma parte 
nao dá; julga que neste caso não pó~e ter 
lugar interpretação de lei para· revogar actos 
praticados pelo poder executivo, pois que ainda 
ha poucos dias ouvio ao 11:obre deputado por 
Minas { o Sr. Carneiro Leã.o) dizer que se o go· 
verno aposentar 11m empregado, mesmo dos 
que são vitalicios, e a . camara não approvar 
esta aposentadoria, nem por isso fica revogado 

o acto do poder executivo ; se pois esta é a 
opinião do nobre deputado, não se póde por 
meio de interpretação de lei revogar actos já 
consurnmados do poder executivo. 

Quanto ao direito de petição de que tão 
zeloso se mostrou o mesmo nobre deputado, o 
oradol' crê que não é bem tirada a conclusão 
que de seus principias tirou o nobre deputado; 
a camura nflo vai tolher o direito âe petição 
approv3ndo o requerimento do Sr. Martim 
Fran_cisco, o que ~ai_ rnos~rar com_ isto é que 
deseJa que esse direito seja exercido da ili&· 

neira porque o deve ser. Nota que as censuras 
feitas pelos membros da camara aos ministros 
da corôa não lhes lirão a consideração e res
peito ; antes lhes dão força, e lhes firmão a 
autoridade; mas as censuras, as injurias, os 
sarcasmos lani:ados contra os ministros em 
representações · dirigidas ao corpo legislativo 
enervti.o, destróem a sua autoridade e os priva 
do respeito que lhes é devido. Persuade-se 
que o ri obre deplltado será o primeiro a reco· 
nhecee a nenhuma. força do argnmenlo tirado 
das representações qne têm vindo á camara, 
concebidas em termos mais descomedidos do 
qne a do Sr. Marinho, porque se a cousa em 
si é injusta, não se póde a.llegar a favor rle\la 
precedentes; além de que cnmpre saber se 
nesses requerimentos que o nobre deputado 
allega, se da vão a.s mesmas circurnstancias;. o 
ara.dor crê qm~ e.n1 ?.lgun.<:; desses requerimentos 
havia denuncia ern fórma contra os ministros; 
e então alguma desculpa poderia haver em a 
camara na.o sel' tão escmpulosa. 

A respeito tla '3.ssemb\fa de Se\·gipe recm·dn-se 
que a commissão respectiva cet1sm:ou as 
expressões menos comedidas dessa assernbléa. 

A discussão fica adiada. 
Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 

fazenda. O Sr. ministro é recebido com as for· 
malidadcs do regimento. 

ORDEM DO DlA 

Continua a discussno do credito com as 
emendas apoiadas, e mais as seguintes: 

« No art. l°, depois da palavra - notas, -
accrescente-se ·- por esta vez sómente. 

" Depois da quantia de 4,221:570$. - Ri
beiro de Andrada. » 

« Artigo substitutivo ao meu projecto. Os 
pensionistas do estado, cujas pensões exce
derem de 200$000, pagaráõ vinte por cen to1 

que serno applicados á amortisação das notas.
Carneiro da Cunka. >1 

O Sr. Carneiro Leão: - Sr. presidente, eu 
hontem disse que votava por alguns córtes 
feitos pela commissa.o e por alguns membros 
da camara em a\gnma~ despezas decretadas 
para o anno corrente. Posto que eu me per
suadisse que alguns córtes feitos na despeza nllo 
fazião mal algum, por isso que taes despezas 
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pela falta mesmo de meios não se haverião de 
fazer, todavia notava que a cornmissão, tendo feito 
estes córtes nas despezas decretadas, não os hou
vesse feito lambem na receita, quando as circu.in
stancias do paiz igualmente exigiao esses córtes. 
Quanto aos pedidos pelo ministeriiJ, lambem 
notava que alguns dos córtes feitos pelos dous 
membros da commissão nilo me parecillo bem 
baseados, porque a]gurµa.s desp~zas era.o abso
lutamente necessarías e de rigorosa justiça ; 
eu reconheço todavia que alguns dos outrns 
córtes feitos pela commíssã.o podem ter }agar, 
como, por exemplo, nà quantia pedida para 
barcos de vapor, não porque eu queira es
cassear os meios qne o ministerio julga neée::i
sarios pa1·a·a pacificação do imperio: estou 
mesmo que as barc:a<s de vapor poderã.õ prestar 
mui relevantes serviços na guerra do Rio 
Grande, mas parece-me que essas barcas não 
se fazem ta.o brevemente; algumas companhias, 
que têm tido um anno e dous para. se esta
belecer, não têm podido durante este prazo 
faier ·construir na Inglaterra todas as suas 
barcas; o córte pois feito pelos dous membros 
da commissão nesta parte nao é inadmissível, 
creio que se poderá supprir o serviço das barcas 
com alguma de aluguel, e tanto mais que estou 
persuadido que a despeza do costeio que as 
barcas pertencentes á naçao fazem emquanto 
não estio prestando sel'Viço, importa talvez na 
quantia que importarião os alugueis, mesmo 
exorbitantes, que o governo terá de pagar pelas 
embarcações de vapor de que tiver necessidade. 

Da mesma natureza _julgo o cói·te feito na 
despeza com a repartiç.ão da marinha ; pelas 
informações que tenho me parece qne pot· este 
córte não virá a padecer o serviço publico, Na 
consignaça.o actual ha meios sufficientes para 
se haver alg111nas embarcações novas de que o 
govemo tem precisão. Emquanto á divida da 
rep11rtiçào da marinha, é cousa já averiguada 
na casa, que em todos os annos financeiros 
passa. sempre uma divida para o anno seg1:Jinte; 
assim como passou para este anno1 póde passar 

. para o que vem. 
Não dir~i o mesmo da repartição da guerra, 

porque ainda que conheça que o có1-te feito é 
talvez fundado em mais razilo, todavia é pre
ciso notar-se primeiramente que na repartiça.o 
da guerra tem-s, feito u1n calculo com o at}g· 
mento de soldo para a gratificação de cam
panha ; que até' aqui não se tem podido fazer 
os orçamento~ de todas as despczas a que dá 
lugar a guerra, ou seja porque não se calcula 
muito extraordinariamente o consumo que ba 
em munições de guerra, ou seja porque não 
se calcula no seu verdadeiro pé o movimento 
das tropas, ou mesmo os fornecimentos leitos a 
esias tropas : o caso e que os calculos da re
partição da guerra se acha.o sempre em defi
ciencia ; que efüt, ainda mesmo sem ter aquella 
força que o governo é autorisado u ter em 

effectivo serviço, sempre tem despendido mais 
do que aquillo que se tem calculado, e isto 
mostra que os orçamentos da repartição da 
guerra nunca são exactamente feitos ; por isso 
parecia-me que nesta repartição não se devia 
fazer córte algum ... Mas deixemos esta questao, 
visto que a desattençao da cama:ra me persuade 
que e11a se não quer demorar neste. objecto, e 
terminarei esta parte do meu discurso dizendo 
que não approvo este córte que se füz, e muito 
menos poderei approvar os outros que me pa
recem fundados na mesma razão. 

Passarei agora a examinar os meios .... E' im
possível fallar com esta desatlençlto i mas re
sumirei em poucas palavras a minha opinião. 
Estou persuadido, Sr. presidente, que dous são 
os meios de occorrer ao deficit : o ·meio dos 
emprestimos e o meio dos impostos. Quanto ao 
meio dos impostos, se o deficit fosse pequeno, 
eu não leria d u \lida de preenchêl-o por via dos 
impostos; mas se eu encaro o deficit apresen
tado pelo Sr. ministro, ou pela commissão, ou 
por qualquer dos membros delJa, não posso 
conhecer a possibilidade de preencher por via 
de impostos um lão exorbitante deficit, porque 
me persuado que todos os ramos da industria 
serião demasiadamente onerados ; parece-me 
pois que este meio deve necessariamente 
ser excluido como indo causar grande pertur
bação na industria nascente, e mesmo como 
inteiramente inefficaz e insufficiente, porque, 
qualquer que fosse o producto dos impostos, a 
sua arrecada·çao não poderia occorrer ás ne
cessidades já existentes, já conhecidas. Não 
duvido que alguns impostos se devem lançar, 
mas impostos unicamente proporcionàdos aos 
novos onus que contrnhirmos; se contrahirroos 
uma divida que venha a ter um vencimento ele 
juro de 600 a 800 contos, deveremos usar do 
direito de impôr até que se tenha preeenchido 
a quantia necessaria para pagamento do juro e 
lenta amorlisação da divida: até este ponto eu 
reconheço a necessidade de impôr; fóra disto 
querer-se com impostos occot·rer ao deficit, 
julgo não só oneroso á naçãO, mas inefficaz, e 
não podendo proporcionar os meios oppor
tunamente. 

·Direi alguma cousa a respeito dos impostos 
que se a.chio em-algumas das emendas. Um 
imposto para o qual ·parece haver mais incli
nação, p01·que se entende que 1·ecahe unica
mente sobre estrangeiros, é o imposto sobre 
tonelagem ; mas cu não julgo que este imposto 
recahe só sobre estrangeiros como algumas 
pessoas crêm ; não só está· estabelecido nos 
tratados igualdade a respeito dos direitos que 
houverem de pagar de tonelagem os esfrlln
geiros, de maneira que não podemos impôr na 
tonelagem estrangeira sem tambem impôr na 
nossa ; mas tambem devemos notar que se im
pàzermos sobre a tonelagem estrangeira, e os 
fretes se tornaren1 mais ca1·os, o preço dos 
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SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1839 375 
nossos generos de exportação ha de decrescer, 
porque ou estes generos, não podendo sustentar 
a concurrencia com o estrangeiro, não se ex.
portarão, ou elles hão de s·upporlar esta con
currench1, e necessariamente devem dt~crescer 
no seu preço. Além disto cumpre notar que 
as tone]agens já se achão assás carregadas ; 
urna emba1·caça.o de tonelagem média, e com a 
qtial se faz a navegação para a Europa, paga 
actualmente ·600$; bem se vê pois que este 
imposto já é excessivo, e de nenhuma sorte 
poderemos dar incremento algum á nossa na· 
vegação, visto que, não podendo impôr sobre 
as embarcações estrangeiras, nos termos dos 
tratados, sem impôr sobre as nossas, já se vê 
que se tivermos de impôr mais nas nossas em
barcações, a nossa navegação, que aliás é feila 
muito mais cara que a navegaça.o estrangeira, 
teremos inteiramente de a nullificar. 

Parece-me que este imposto n!lo deve ter 
lugar, principalmente n'urna época em que 
todas as nações, conhecendo a vantagem que 
ha de proteger o commercio, tendem a diminuir 
a tonelagem : se por ventura nós pudessemas 
onerar a tonelagem estrangeii·a sem onel'ar a 
nossa, poderia passar esla medida como oppor
tuna para crearmos· um commercio nacional, 
uma navegação nacional fóra do imperio; rnas 
como não é possivel onerar a tonelagem es
trangeira sem onerar tambem a nossl\, na.o 
estou resolvido a admittir este imposto, que 
pód~ dar um golpe fütal á nossa navegaçno. 

Ha outro imposto sobre o qual devo dizer 
duas palavras, é o imposto sobre o consnrno da 
aguardente, que um dos meu~ collegas pelo 
Rio de Jan,~iro qUt!l' reguladsar instituindo o 
dfreito de patentes. St·. presidente, eu não 
teria duvida, e mesmo já tive este pensa
mento, de Qrdenar que o imposto da nguar· 
dente de consumo do Rio de Janeiro se 
arrecade por este meio; parece-me que este 
imposto seria muito mais rendoso do qne o 
que actualmentc existe; 1nas esta questa.o deve 
ter Jugar na discussão da lei de que h·atavamoi:i, 
e que foi interrompida : no seu at't. 7" tratava 
esta lei de autorisar o governo para melhorar a 
arrecadaç~o de varios impostos, entre os quaes 
vinha o de consumo da aguardente; nessa lei é 

• que poderemos tratar desse objecto, mas agora 
me pal'ece muito improprio, tanto mais, quanto 
o illustre deputado tira este imposto da receita 
orc:linaria P,ilra o applicar a despezas extraordi~ 
na.rias, não vendo que deixa um deficit mais na 
receita ordinaria a que seria ne.cessario occorrer. 

Trata.se de um outro impo3to que é lançado 
sobre escravos que na provincia do Rio de 
Janeiro .se entregarem a outra airicultura que 
não sej_a a da canna e do caíé. Ora, difficuldade 
seria achar escravos que não se empregassem 
s~não na cultura da canna e do café : os es
cravos que estão dentl'o da demarcaçD.o do mu
nicipio pagão o imposto de 1$000, mas parece-

me que o illustre deputado quer impôr sobre· 
aquelles que estão fóra. Existem aqui na cidade 
algumas chacal'as, mas em quasi todas essas 
chacaras ha seu bocado de café e de canna ; se 
o mustre deputado falia do resto da pruvincia 
dos rnunicipios a.baixo da serra, observar-lhe
hei que os plantadores de mandioca sempre 
têm o seu qua1 lel de canna, ao menos pa1·a o 
sustento do gado, sempre têm o seu quartel de 
café; seria imposto que uão se viria de fórma 
alguma a verificar. Além disto nao era de modo 
algum justo que se impuz,~sse só na provincia 
do Rio de Janeiro, deixando de se impôr nas 
outras ... 

O SR. CARNEmo DA CuNHA : - Na.o paga • 
dizimo o Rio de Janeiro. 

O SR. CARNEIRO LElo: - Pois a provincia do 
Rio de Janeiro não paga dizimo? Nilo exporta a 
província do Rio de Janeiro, e o que arrecada 
nesta occasia.o não importa em mais do que 
póde importar qualquer das exportações das 
outras províncias? Parece que se a assem biéa 
pr·ovincial do Rio de Janeiro não tem lançado 
mão do imposto que o nobre deputado vê co-. 
brado em outras provincias a titulo de dizimo · 
destinado ás despezas provinciaes, é porque tem 
lançado mão de outroe: meios , deixe o nobre 
deputado que cada urna das assembléas examine 
o que Jhe pal'ece de melhor arrecadação ; se a 
assembléa do Rio de Janeiro não lançou mão 
deste meio, o iHustre deputado faria mal em 
lançar esle imposto para a despeza geral; então 
deve o nobre deputado examinar qu.,es são os 
impostos que a assemblda do Rio de Janeiro 
tem lançado sobre os habitantes da provincia, 
e que os habitantes de outras provineias nl\o 
11agão, e converter todos estes impostos em 
geraes ~~ra todas as provincias, pois que o 
nobre depntado quer applicar para a despeza 
gera) um imposto que se arrecada nas outras 
provincias, mas que se nao arrecada nesta. 

Pe1·sundo-me1 Sr. presidente, que com im
postos na.o se póde occorrer a um deficit t:io 
grande sem füier grande mal á nossa industria, 
ao nosso commercio, e mesmo é jmpossivel 
acudir ás nossas pt·ccisõcs actuaes por esse 
meio; parece-me por -eonsequencia que é este 
um meio inefficaz, e por isso me inclino ao em
prestimo ; é a unica maneira que reconheço 
como podendo supprir o deficit actual; o que 
resta é saber d'entr,e os diversos modos que 
póde adaptar o corpo legislativo a respeito de 
emprestimos aqueUe que deve ser preferido. 

Sr. presidente, eu me persuado que de todas 
as maneiras de empresta:-, .aquella que é mais 
contraria aos pl.'incipi<>s da sciencia, e mesmo 
mais perig<lsa, é a emissAo de papel-moeda ; 
julgo que sendo isto muito facii, não depende 
esta emissãD de contrat!lo feito com as partes, 
mas unicamente do direito do mais forte sobre 
o mais fraco, do direito que o corpo legislativo 
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tem de determinar o que lhe .aprcuver sobre isto, 
sem consultar aquelles que tiverem de receber 
esta moeda. 

E' um meio justamente perigoso ; se as ne
cessidades fôrem crescendo, se no anno seguinte 
não tivermos infelizmente acabado com a guerra 
civil, se nào pudermos fazeL· economias nas 
despezas -quê actuaJmente fazemos com a ma
rinha e guerra1 certamente que teremos ne
cessidade de outro credito igual ou maior; _se a 
necessidade fôr crescendo e o corpo legislativo 
fõr lançando sempre mão deste meio, que aliás 
se torna facil, teremos um papel tao depreciado, 
que atina\ nn.o valha cous~ nenhuma: será 
muito facil ao corpo legislativo mesmo dizer:
Não devemos nada) porque o que devemos nã.o 
tem valor nenhum, resgate-se o papel, mas por 
aq11illo que vale na circulaça.o ; - podemos 
chegar ao ponto a que chegárao os francezes, 
de não valerem os seus assignados senão uma 
1/200 do seu valor. A moeda-papel tem seus 
limites conhecidos em que se póde emittir sem 
maior· damno; é sómente o que se emitte 
além da.s precisões da circulaçilo que faz 
mal ; mas sendo meio tao fad{ ter uma 
prensa e uma chapa para estampar resmas 
de papel e convertêl-o em moeda, é nmito 
para receiar que se adopte esle meio como 
luminoso, como financeiro, para daqui por· 
diante occorrer ás Mssas despezas publicas. 

Novas razões pode:n apparecPr iguaes ás qne 
hoje apparecem ; hoje ha quern diga que o 
meio circulante é pouco para as transacções, o 
que n1e persuado ser uma idéa falsa; mas a 
mesma razão se póde apresenttu· nos annos fu
türos, e por isso digo que é este meío pedgosis
sirno. Digo que é idéa fü}sa a de ser pouco o meio 
circulante, porque eu 1ne persnado que o papel
moeda que existe é ainda superior ás necessi
dades da circulação ; para mim ê p1·ovu ir1<lubi
tavel disto o elle n:to estar mais approximado 
ao par ; o que vemos o qt1e elle c11eg0l1 no seu 
maxi010 a 36, o que ainda deixa grande diíle
rença ao seu par ; além disto é bem sabido que 
se houvesse falta real de meio circulnnte papel 
para preenchar as nece.ssidades da cit·culaçao, 
necessariamente teria recorl.'ido o mercado á 
moeda1 aquiHo que até hoje continúa a fazer o 
ofticio de mercai;loria, o que de certo não tem 
acontecido ; o qne aconteceu foi, ou porque se 
creasse de pr.opasito para interesses privados 
esta crise, ou porque realmente a populaça.o se 
enchen de terror, creio que panico, houve absti
nencia de transacções, ninguem quiz fazer trans
acções a credito, que no Rio de Ja.neiro são 
muito abundante$ ;, mas entendo qlle não 
existe semelhante falta, e- me persuado que, 
ainda depois da nova emissão esta crise se 
póde reproduzir, qualquer que seja a emissão 
do papel. 

Como medida financeira nao posso approvar 
este meio1 e;tremamente perigoso : todas 

essas cmisstes tendem a depreciar o meio 
circulante, e depreciado o meio circulante, 
o mesmo governo será prejudicado, po1·que tem 
de fazr>r despezas · com os fornecimentos, com 
as remessas que quizer fazer para o estrangeiro,· 
e essas serão muito mais avultadas; por conse
quencia seria necessario accrescentar ao deficit 
o depreciamento provavel que viria a ter o meio 
circulante. Portanto, eu me persuado qne não 
ha 01Jtro meio de supprir deficits desta na
tureza senão contractar livremente com as 
pessoas que quizerem offerecer dinheiros ao 
governo, contractar ou dentro, ou fóra do paiz; 
fóra naturalmente o governo fará contractos mais 
vantajosos, porque os capitaes são mais abun
dantes, e os capitalistas contenta.o-se com um 
juro menor que aquelle que commummente se 
exige no paiz. 

Quanto ao outro meio lembrado pelos doos 
membros da comcnissllo - bilhetes forçados -
eu classifico esses bilhetes na mesma classe do · 
papel-moeda : talvez os illustres deputados 
queirão um papel-moeda com mais garantias, 
ou com promessa de pagamento mais breve ; 
mas eu não sei se essa promessa terá algum 
vigor, porque a amortisaçAo do papel lemos 
nós promettido differentes vezes, e nern por 
isso ha todo o escrupulo em revogar essas 
promessas ; agora mesmo ba na mesa differen tes 
proposições para desviar do resgate do papel as 
quantias anteriormente promettidas pa.t·a esse 
resga(e ; do mesmo modo se póde em urna Ieí 
futura desvia1· do resgate os fundos promettidos 
agora ; sendo assim, se vê qt1e estas novas ga.
rantias não são de gt·ande valor, principal
meote se nós para as estabelecer retiramos 
as outras promessas qne havemos feito, como 
me parece que os illustres deputados têm em 
vísta ... 

O SR. VJA,NNA. :- Nno. 
O Sa. CARNEUto LEÃO = - Como quer que 

seja, considero esses bilhetes com curs , forçado 
r.01110 oull'O pa.pel, semelhante e talvez mais 
desvantajoso que o actual, por isso que, tendo díf
ferente origem, differente garantia, tendo mesmo 
um juro, ha de ser considerado como superior 
ao outro, eslahelecer-se·ha um agia entl'e elles, 
o qne me parece damnoso ao comtnel'Cio; já. 
nao é pequeno o damno que causa â l'ique;r,a 
publica essas continuadas vadações de papel. 
Aquelles que nao estão bem cet-tos na agio
tagem, qu1:3 não se acautclao sufficientemente, 
não podem deixar de ser victi mas dessas altas e 
baixas repentinas ; e receio que uma nova 
emiss110 (sendo provavel que a naçao trate de 
retirar da. circulação esse papel), receio que 
esta nova emissão, tendendo a baixar o meio 
circulante, aluda faça novo transtorno nas for
tunas publicas, transtorno que tanto mais mal 
fará, quanto não é permanente. 

Sr. presidente, eu entendo qne o emprestimo 
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para se ve:rifüar no paiz na actualidade d~s cir
cu rnstancias não será muito vantajoso; nós 
forJn-. <::!!hPtnn<:: n prpçn lylÍYt\ em q11P <.:P !H•h!'lo 

as apolices, e é natural que eHas se vendessem, 
a se contrahir o emprestimo, por menor preço. 
ane o actualmente auotado na oraca. Mas. Sr. 
presidente, quanto ~os bilhetesª qu~ offere.ce o 
Sr. ministro, me persnado que lambem deveráõ 
não valer tanto quanto representão ; pe1 suado
me que nenhum daquelles que conlractarem 
com o thesouro quererá r<:·ceber este nuvo papel 
sem fazer o calculo daquil!o qt.;e por elle 
convém receber. Eu julgo que darei um auxilio 
mais effieaz ao governo pennitlíndo-lhe a venda 
de apoiices; porque a.s partes, não ç,.Ceilando 
esses bilhetes senão voiuntariamente, hão áe 
imµôr a lei ao governo; e por consequencia me 
persuado que a perda que o governo houver de 
ter para verificar a emissão dos bilhetes será 
pelo menos jgual áquella que elle leria em 
vender apolices pelo preço e:s:istente ora no 
mercaqo. 

Jufgo que a venda melhor era fóra do paiz; 
como porém parece incerto, ou ao menos não é 
evidente que se faça o pagamento do dividendo 
dos nossos emprestimos eu1 Outuhl'o, o governo, 
se quizer fazer um a nova em issao na praça 
de Londres, 11ao poderá fcizer um empre.;timo 
van!ctjos_o, porque então terá d!ê! contractar tal vez 
no pé em que contra.ctaría a Columbia ou a 
Hespanha ; por consequei1cia eu creio que nào 
à~vemos dar ao govemo um meio só, mas diffe
rente recursos, para d'entre elles lançar m11.o 
daquelle qt1e fôr mais vantajoso. A respeito do 
papel-moeda, como wedidu finanedrn, eu a re
provo inteirn.mcnte, julgo que é o cliarl.Jlanismo 
da sciencia: ern rf'gra é desvnnlnjnsa, é muito 
perigosa tal medida, mas algturws vezes póde 
ser polilica: os frnncezes uecrelár!'l.o a emissrto 
dos as'3ignados, apesar de todos os males; mas 
esses assígnados forao os que submi nislrá.1·ao 
meios para se defenderem. de uma in,•asl.\,i es
trangeira; se o Brazil n1:lo p11der consegtlir 
acabar a guerra por falta de meios, adopte-se a 
emissno do papel antes du que reduzirmos o 
governo á tri:.-;te circutnslancia de se ver corn os 
braços cruzados por falta de meios para de
fendert como deve1 a integridade do imperio.;. 
por consequencia, como medida política, no 
caso de nllo se poder contrahir o emprestim.o, 
a adopto; então sofframus todos os maJes que 
podem resultar do papel-moeda, mas não dei
xemos a nação indefesa, não deixemos perigar a 
integrithlde do irnperío: neste sentido estou 
prornpto a dar todos os recursos ao governo, 
começando por emprestimos ; darei todos, por
que julgo que todos os males são menores do 
que aquelle que resultaria de ficar o governo 
indefeso, de não defendert como lhe cumpre, a 
integridade do imperio; porque enlão nao sou 
financeiro, mas politico qm! quer salvar o paiz. 

O Sr, :Ribeiro de Andrada, :-Sr. presidente, 
TOMO Ili 

uma vez entrado em Hça, é do meu dever 
continuar o combate, porque devo uma resposta 
ao meu digno amigo deputado pela Br.hia e a 
alguns dos meus illuslres collegas que divergem 
da minha opiniao: devo uma resposta, oa 
litterato. aue ou, me escutou. ou me leu. e em 
um jorn'a( me honrou com as'suas observ;çõ~;-~ 
devo finalmente uma resposta á naçao que 
me collocou ueste recinto, á nação cujo estado 
me amargura, mas cuja probidade eu -forcejar·ei 
por manter illesa aos olbos de seus credores 
e aos olhos da posteridade. Senho1·es1 eu louvo 
muito a analy:Se circumstanciada em que entrou 
o meu nobre amigo pela Bahia a resµeito do 
µape\-moeda ; e\le disse : - Querei-o é dis
coràar com os mesires da scíencia ; querel-o é 
tomar um erro por verdade economicu ; que
rel-o é apadrinhar um roubo, porque papel
rnoeda é synonimo de furto. · 

Senhores, é espantoso que, tendo o meu 
nobre arn igo lido o meu discurso, nAo visse em 
resumo a idéa que fiz do papel-moeda ; porque 
em geral eu ahi notei as calarnidudes que 
elle é capaz de acarretar sobre o paiz ; por 
consequencia por este lado o meu nobre amigo 
nao me vulnerou ; mas eu pergunto : o meu 
nobre amigo t:rto cabe neste mesmo erro ? 
Admittindo o deficit reconhecido pelo illustre 
deputado o Sr. Amaral 1 elle na.o a.dmitte a 
ernis~a.o das notas 1·esgatadus que se achrto no 
thesouro por queimar ? 

N ri.o devia em beneficio do deficit metade dos 
fundos consagrndos pela lei o t·csgate do papel
moeda, e n0.o debrn de l'esgalar 1\ somrna cor
responuent~ em notas, o que vale o mesmo que 
eniittil,us? Ha uindn ot1tra observuc,·no a fazei·, 
isto ó, que se pot· uin lado o meu nobro arnii:i;o 
emille nob1s qnü existem por queimar, e con
serva outras na cil'Culaçno pela dist1·aeçllo ele 
metade das renuus qllc ha vio.o sido consignadas 
parn o seu resg,,te ; por outt·o lado, l'alla11do ao 
curnpriinento da sua pro:11essa, faltando, em 
uma palavm, li boa. fé, diz aos possuidores tias 
notas : -- Pal'tc das 1·emfos que eL1 havia des
tinado pura o resgate do papel nllO tem agora a 
mesma applicaçno, na.o emprego nislo - ; e 
então pergunto : - Que confiança poderáõ ter 
estes possuidores no legislador, quando o le
gislador falta assim ás suas promessas ? 

Não posso igualmente admittir as imposições 
de que se lembrou o nobre deputado ; por 
exemplo, a imposição àe tonelagem sobre os 
barcos de cabotagem vale o mesmo que dizer -
nao tenhamos mais eommercio de cabotagem, 
não tenhamos mais marinheiros brazileiros. -
A imposiçãO de tonelagem sobre os barcos 
africanos é aind l peíor, por ser uma decla
ração da existencia de um crime (apoiados) ; 
e é o corpo legislativo que o declara ! A con
fissão de uossa parle da impot~ncia de cohibil-o, 
e quiçá, em algu,nas autoridades o desejo de 
conservai-o : se as noss[!.S leis fossem execu• 

48 
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378 SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1839 

tadas, se se puzess~ um termo a esse trafico 
infame, o que produziria esta imposiçrto? 
Nada, seguramente. 

Agora vou entrar em rnateria. Eu respeito 
muito os ~randes conhecimentos dos meus 
nobres col~gas1 rogo-lhes simplesmente um 
favor, e vem a ser que façllo roelhOl' applicaçlio 
de seus priocipios. O que é um papel-moeda ? 
Um instrumento que os governos -na penuria 
de seus meios pecuniarios se vêm forçados a 
introduzir na circulação : e para que? Para 
fazt:!r o officio de moeda, e o que é moeda? Um 
produclo, que, pela quasi constancia do seu 
valor, sujeilo a pequ~n.as vari«ções, pela sua 
inalterabilirlaàe e divisibilidade, é preferido a 
outro qualquer producto pat'a agente principal 
da circulaçao. Debaixo deste ponto de vista o 
que é o papel-moeda ? Nada : e ent1lo teve o 
meu nobre amigo razrto, quando reputou se
melhante papel synonimo de furto ~ sendo assim, 
po<leria haver ltgislador, ou tM perverso, ou 
ião louco, que mettesse em circulação aquillo 
que não tem valor algum? Poderia haver um 
povo tào estupido que o aceitasse ? Segura-

. mente que nlio ; logo, se é aceito, é porque vem 
acompanhado de um quid, ou de urna incognita 
que faz com que a naçao o receba : e qual sel'á 
ei:ila ineognila? A promessa de o na.o emittir 
nH11s? Na.o, senhores, esta incognita é a obri-

.iaçll.O virtual, exp1·essa ou tacita, de o pagar 
logo que possa i e qllando é que es(a claullulu 
ou promessa desce da idealidade á realiduue 
e passa a ser effecli va ? Quando a legislador 
crea uma renda destinada para amortisul-o, e 
quando é escrupuloso obse1·vndor do que !e, 
gíslára. Pergunto agoru, serl'lo enthhufos iden• 
ticas, a primeira munida de lHJÜl · simples pro
messa, e a segunda de uurn renda suffieicnto 
pam sua amorlisnçno, e cstu religioi-umeulc exe
cutada? Nao, seguramente: quando duus enti
dades lên1 predicados diversos, sua nnt11 t'CY.a 

nno é a mes1na; e nosso papel já nno é pnpd
moedu. Citai-me o pnpel·muedu de outros paizes, 
e os mul('s que alii pl'udozi1·no: estou Jll'utnplo 
a comhater-vos, e a <lemonslrni· que difl'erino 
do nosso. Nao é de }1oje1 senhores, <{UC eco
nornistas de gt·ande nota eslno pe1·s1wt!idos dn 
possibilidade de fazer desapparecer da circulação 
a moeda, e de n supprir por meio de um papei 
fortemente l1ypothecado. Eu não citarei o nome 
de tantos homens celebres que escreverãO a 
este respeito, porque nossa intelligencia com
prehende esta possibilidade. 

Em uma palavra, que vem a se:- o nosso 
papel em circalaçno? Uma divida que tem por 
hypolheca uma renda: debaixo deste ponto de 
vista, em que àiffere de uma letra do thesouro, 
ou de uma apoiice? Simplesmente em na.o 
pagar um premio ; será por isso que a deno
minão forçada P Mas se ella faz o officio da 

· moeda, e ganha um premio, sendo empre.slada 
por seus possuidores, como quereis que pague 

um premio a quem a possue? A moeda por 
veulura pé!ga pren1io? Não, logo, o papel tam~ 
bem nao deve pagar, e se a tnoeda na.o é for. 
çada, tambem nào é o papel. Não é um papel 
emittido debç1ixo de hypotheca; e de forte hy· 
potlieca que irá alterar as frrtunas particulares 
e do estado, e desapreciar o meío drcu!ante. 

E' para mim ineoncebivel que a emissão de 
mais Üma porção de notas com hypolheca t.-il, 
que tal vez em 5 annos ou menos àesappareção 
do mercado, possa alterar as fortunas de todos. 
E' para mim ainda mais inconcebível o dizer-se 
qne por eu dever uma quanfüi, para cuja amor
tisação consignei um capital, nl\o possa con
trahir outra divida, consignando outrn capitai, 
que amortise o meu debito, De todo o ex
posto se deprehende que as natas existentes no 
mercado, religiosamente observada a amorti
sação, não distrahidos os fundos a ellas desti
nados, na.o sã.O papel-moeda, e se cottige igual
mente que o papel emittido de novo, fortemente 
hypoüiecado, lambem o não é, e que o seu 
curso não póde reputar-se forçado. Diz-se que 
as rendas publicas na.o clieg110 para as despezas 
publicas. E' por isso, e porque conheço que 
mesmo com melhoramentos apenas poderáõ 
bastar para satisfazêl-as, que eu na.o appllco á 
amorlisa<;1o da nova emissao o produclo de 
imposto algum destinado ao pagamento do ser· 
viço ordil!ario. Nl\o quero igual11Jente crear im
posi~·ões novas, porque collheço a crise em que 
está o Bl':udl. 

Perguntarei ainda :-A emisano de bilhetes 
do tlwsoLH'O e de apoiices tem alguma diffe· 
ren~,\ do pnpel-inoedll? Os valores que clles 
1·eprese11lno silo pugaveis ou nllo neste pnpel ?
S•.'m d11vida. Logo, tlul'lpreciar-se-11110 se o fundo 
co111rngrndo ao seu 1·esg11te 1'61• desviudo do seu 
ucstino; e deprecilll'•!:lC·hllo lambem os bilhetes 
tio lhcsoul'O e as npolices1 porque fnltundo a 
uma cou<li\:llo consignada em Jei, póde sup
pó1·-sc q11e l'alturem.os sempre. Assim o f'ffdlo 
morul 1·us1dtiwte ria emiss!\o de nolns de q11e a 
nnçno lam,)a wno cm circumstar1cius muito dif
flceis, resullarü dos empre~lirnos e da emissllo 
de bilhetes t.lo tl1esouro. Se o governo lançar 
mn.o da emis~llo de apoiices ou de bilhetes do 
thesouro, esta medida augmentarà a descon
fiança da nação contra o go\rerno, porque qual
quer dellas será paga em hum papel assim de-
preciado, como acabei de mostrar. , 

Disse ainda hum nobre deputado:-0s se
nhores que querem emittir pape]•moeda pro
poem ou fecbao os olhos á creação de novos 
impostos.-Esta censura não me cabe, porque 
no meu projecto não proponho a creaçào de im
posto algum novo, por esbrr persuadido de que 
o papel novamente emiltido fica com huma ga
rantia sufffoiente, estabelecendo-se para a sua 
amortisaçao o producto do excesso da renda dos 
viuhos já creada. 

Disse o mesmo illustre deputado :-Quem 
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quererá contracfar com o Brazil quando vir 
uma nova emissno de notas ? -Respondo: -
Todos ; porque é só na crise em que nos 
achamos que lançamos mão desta medida ; 
todos, porque ao menos esta medida apresenta 
um papel hypoihecado, o que a outra medida 
faz com escandalo da lei. 

Os que se Iembrão de ernprestimos, e estes 
estrangeiros, sem duvida não calcularão, as 
com missões, a annuidade e os juros todos pagos 
em moeda forte, e dependentes das variações do 
cambio. Se fizessem este calcuio, conven
cer-se-hião dos prejuízos que teria o estado. 
Demais, eu já o disse, eu quero salvar o go
verno e seus agentes de toda a responsabilidade 
e de toda a censura. 

Como se tornou a falJar das variações do 
cambio, àirei que a somma em notas, cuja 
emissão proponho, equivale, pouco mais ou 
menos, á somma recolhida; e se retirada da 
circulaçao nenhuma alteraça.o sensivel pro
duzio, tornada a emittir nenhuma produzirá. 
Direi ainda que a elevação do cambio aclual é 
artificial, e tem por fim a baixa dos nossos ge
neros, e mais ou menos a perda dos produ
ctores e primeiros compradores. Por conse· 
guinte; se com a emiss!to de notas o cambio 
soffrer alguma alteraçàO para menos, nossos 
generos augmentaráõ de preço em beneficio da 
renda dos productores e primeiros compra
ãores. 

Senhores, na impossibilidade de crear novas 
rendas, no meio de rt>voltas .sempre crescentes 
em uma crise, talvez tamhelll dP. interesses in
díviduaes esfregados, e de proveito1 ou lucros 
individuaes perdidos, nrio acho outro meio mnis 
conducente a tirar-nos do apuro presente do 
que a emissão de notas. Finalmente, senhores, 
eu amo minha patría mais que tudo; e no 
apet·lõ das circumsêancias em que a vejo, ne· 
nhum outro remedio descubro para acudir de 
prompto ás suas precisões. 

O Sr. Vianna.: - Eu não desejava, Sr. pre
sidcmle, · tornar a faJlar sobre esta ma leria, para 
na.o prolongar mais a discussão, que desejara 
ver acabada, para passarem as medidas de que 
o governo precisa, como se não póde duvidar, e 
de bom grado cederia da palavra ; mas como 
outros Srs. deputados· que têm a palavra de 
certo não cedem, eu lambem na.o cedo: vejo-me 
mesmo obrigado a dizer alguma cousa, não só 
porque, na qualidade de membro da commissao, 
dev.o sustentar o parecer della e rebater alguns 
argumentos que têm sido apresentados, como 
porque, tendo sido invocadas algumas das opi~ 
niões que tenho emittido, já na discussl10, já em 
pareceres por mim assignados, tem-se daqui 
querido tirar argumentos em apoio de opini~es 
que elles pretendem contestar, dando mmtas 
vezes diverso sentido ás minhas palavras, a que 
affectlo dar ;rande peso por serem proferidas 

pelo contador geral do thesouro. A opinião do 
contador geral do thesouro procede, e é muito 
valiosa para estes senhores quando entendem 
que póde servir purn fazer crer que elle está em 
opposição com a opinião do governo para apoiar 
reducções que propoem ; mas entretantoº não 
vale cousa a)gu.ma quando trata de mostrar que 
se deve conceder ao governo o credito que elle 
juiga necessario conceder-se, e mais esta ou 
aquella somma, estando talvez o contador geral 
mais em cireumstancías de poder emittir a 
semelhante respeito um voto mais seguro pelo 
lugar que occupa, e porque tem mais razão de 
conhecer o e::;lado do thesouro: por estas razões 
eu conto com a benevo1encia da camara por ir 
tomar-lhe alguns momentos. 

Na sessao anterior em que faHei, pronunciei
me contra o meio de supprir o deficit por meio' 
de uma emissM de notas· na importancia de 
6,500 contos e tanto, ern que avaliei o mesmo 
deficit, como pretendem alguns de meus illustres 
colletias, e creio mesmo que parte da população 
do Rio de Janeiro: pronunciei.me lambem 
contra o outro meio de que se lemhril.o muitas 
pessoas, de supprir o deficit por meio da emissão 
de 6,500 contos em apoHces da divida publica, 
porque ambas estas medidas extt-emas me pa
recêrão e me parecem ainda um grande mal 1 e 
prnnunciei-me a favor da medida de autorisnr•se 
o governo a supprir o deficit por meio dn 
emissao de bilhetes do tliesouro vencendo 
premio especie de exchequer bills ele lngfotei·ra, 
e nA.o desenvolvi us razões que linltu para l'ü• 
jeitar ambas aquellas medidas, ndupludus cuda 
uma dellm; exclusivamente, e npcnus expliquei 
quaes erno os motivos dus uuns opiniões 
que voga.o entrn a poµu!nç~o: cumprir-1110,hiu 
fozel-o agora principiando por descnvolvct· 11 
tl1eoria do pupcl-mocda, e rnostraa• que o 
papel·moeda ó um vurundciro mui só lolcrudo 
pela necessidade ; <1unndo frncto de medidas 
finnncei1·as erradas, clle lorna-so o meio cir
culante exclusivo de um puiz ; mas nno to
marei ess1\ tarnra, porque esta materia está 
muito discutida, e seria lomnr tempo á camara 
vindo aqui repetir algumas paginas de Si.y, 
S\orch, Adam Smith e Flores Estrada, que 
todos os membros desta casa conhecem e têm 
lido, e porque aquelles senhores que pr'opoem 
a emissão de papel-moeda em semelhante 
quantidade para supprir · o deficit· não nega o, 
e nem podem negar f(Ue o papel-moeda é um 
mal : portanto vou limitar-me a combater as 
razões que têm sido a1Jegadas na casa para 
justificar semelhante medida que propoem, não 
obstante o mal que nella reconhecem. 

As razões que se têm apresentado a favor da 
emisss.o de papel-moeda, na somma dita, como 
meio preferivel a outro qualquer para supprir 
o deficit, são as seguintes: t-, que ha falta de 
meio circulante, e portanto que é preciso 
a.ugmental-o por meio de uma nova emissãO 
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380 SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1839 

de papei ; 2", que é este o meio mais barato de 
supprir o deficit, porque, adophrn<lo-01 poupão-se 
os juros que se bilo de despender com a adopçãtJ 
do meio qne propuz, ou com a emissão de 
apelices ; 3'\ que nos apuros em que se acha 
o thesouro, é esse o meio mais prompto ; 4", 
que ha menos falta de fé em ernittir papel-moeda 
"onlirnrnnrlo ::i q11P.irn:1; nn nl'!o cfi<drl'.l.hinrfo par::i 

, a receita as rendas ªP?licãdas, <lo qm~ em sus
pender a amortisação: 5", qu\:! ha com esta 
medida um augmento de meio circulante. São 
estas pelo menÕs as razões de que me recordo. 
Primeira razão : falta de rr.eio circulante. Qnaes 
sãü as provas que já se apresen tárno de que 
ba faltii de meio circulante ? Eu desejava que 
os il!uslres deputados que têm emitlido essa 
opinião produzissem as provas que ainda não vi. 
Será a prova a alta do cambio? Eu nllo o posso 
crer, porque eJla foi muito repentina e não teve 
lugar pelo menos depois de urna grande queima 
de papel, e sim em circumstancias muito parti
cula1·es, e nâo no estado normal das cousas : 
mais de urna vez temos observado ter-se o 
cambio conservado quasi sem alteração por 
muito tempo, depois de se. terem retirado não 
pequenas porções de pape1. 

A alla do cambio tem razões muito differentes. 
A alta do cambio, quanto a mim, é devida á 
grande safra do café, que pela maior parte é 
comprado com capilaes da Europa contra os 
quaes se sacca, e alé com letras dada<::i para a 
Europa sobre o producto do mesmo café. Esta 
foi a causa de se arruinarem aqui algumas 
casas na crise commercial do anllo de 
1837. A alta do cambio talvez se.ia devida 
tambem á maior repressão que tem havido no 
commercio da escravatura; e póde ser lambem 
devida á escassez de meio circulante devida á 
crise em que estamos. Quem disse pois a 
estes senhores que ha falta de meio circulante? 
Se é porque o cambio subio, elle ju está 
a 32 1/4. 

Accresce, senhores, que é principio snbirfo 
que quando o mero circulante de um paiz c1·esce 
em valor, apesar de diminuir a sua massa, nno 
se póde dizer que diminua o meio circulante por 
diminuir a quantidade delle, porque nesta ma
leria o que imporla é o valor dellc, e não a 
massa : póde-se fazer o mesmo numero de 
transacçaes com menor m~ssa do meio circu
lante, uma yez que o restante tenha maior valor ; 
ora, se é isto precisamente o gue aconteceu com 
a elevação do cambio, como sem outros dados 
se póde affirrnar que ha falta de meio cn·cu
lante ? Demais, senhores, quando estamos em 
uma crise, quando muitas sommas estilo por 
esse motivo recolhidas nas burras de seus d,mos, 
como estou per.suadido, é nesta occasillo que 
mais se aUega que o meio circu\anle que existe 
nllo basta? Eu entendo que para bem podermos 
aNiz~~ a semel~.a.n~e respeito .. seria preciso 
que a, cousas eshveHem no 8eú tastado normal : 

ha bem pouco tempo existia quasi tanto meio 
circulante como existe hoje, e nl'io se gri· 
ta va tanto, os descontos fazião-se com facili
dade e por baixo preço. Que estamos em uma 
trise, não ha duvida aJgnma, e já que fallei 
nesta ma.teria, eu explicarei as causas a que a 
attribuo. 

Por motivos que eu n1lo sei bem explicar; e 
que la\vez sejãO os mesmos qne apontei, e ainda 
outros, o cambio subio em pouco tempo até 32 
dinheiros; e s·endo este cambio já um pouco 
favoravel em comparaçll.o daqtÍelle pot: que 
tinhão sido feitas vendas de generos, as casas 
inglezas que tinhno de fazer remessas para 
Londres pan1 simplesmente rernetterem fundos 
pertencentes áquella praça, ou mesmo por causa 
da crise que alli existia, tomárâo muitos di
nheirm, na praça do Rio de Janeiro, na espe
rança de poderem cobrar o valor dos generos 
e mercadorias que se lhes deve ; para este fim 
emittirâo muitas letras ; e esta grande imm
daçllO de letras concorreu para que os capitaes 
se tornassem escassos. Nestas circumslancias, e 
quando ninguem o esperava, chegno as noticias 
do Maranhão e Santa Catharina, qne nada 
tinhão de agradaveis, mas que forno pintadas 
aqui com côres horrorosas nesta ramara e no 
senado, e tanlo mais pelai; medidns que alli se 
propnzerao. Ora, a conseq11cncin dos tempos de 
desordem é tornar-se o dinl1cir,) escasso, escon
der-se ; accresw que desde o prinr:ipio da sessllo 
aqui nesta camara se poz em duvida n leg1didmle 
da emissão dos bilhetes do lhusouro i n pi'incipio 
esta duvida passou dcsnperecbidn, mm, depois 
insistin-se nellu, o negocio foi numa co11111ii~i.-l\o 
qrw disse q11c esta crnissno era illl'gnl, e 111\0 
disse que aiudu qunndo n c11rn111·n c,nlPndotH!O 
qne <iom cfTuito ll cmissl\o ern illc•gnl, os hillwtcs 
huvino de ser p11gos. Oru, islo uevln 11ecei.1rnrm• 
mente concorrer, e concorreu p11rn 1111g1nentu1· os 
receios e fazer dcsnppul'ecer os cnpilue~. Ai11drl 
outrn l'llino : pl'Opl'inmcnto fnllantlo, cslivumos 
tres semanas sem rninistcl'io, o cst11 circum
stnncin nno podia deixar do conconcl' p11ru 1111g· 
mcnta1· a crise, pelu faliu de conflunçn que 
daqui devi!\ rcs11lltlr; ora, neste estudo de 
cousns é qnunJo nlgum11s pessoas mais µro
curllo especuln1· e fazer seu interesse ; e para 
mirn tenho com toda a certeza que tambem isso 
teve lugar, e concorreu para augmentar as diffi
culdades : apresenta-se a proposta do governo 
pedindo um credito de 9,000 contos : este ddicit 
não era facto novo, não era uma cousa desconhe
cida, não só porque o Sr. ex-ministro da fazenda 
em seu of6cio de ~9 de Julho tinha trazido ao·co
nhecimento da camara a exislencia de um atra
zado liquidâdo e nllo pago até Junho, na impor
tancia de mais de 4,600 contos, para cujo suppri
menlo pedia meios, e alguns indicava bons ou 
máos, como porque a commissao do orçamento 
da fazenda no seu parecer sobre a receita para o 
anno financeiro seguinte demonsh'ou a exis-
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SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1839 381 

tencia de outrn deficit proprio do anno que · 
corre, no importancia de 4,590 e tantos conlos: 
mas talvez pÓrque estamos no costume de re
ceber prnpos\as do governo -'.l semel11ante res- . 
peito, ninguem se apercebeu da exislencia deste 
deficit senão quando foi proposto pelo Sr. mi
nistro da fazenda : e talvez as circnm~tancia8 
em que foi proposto em hqras differenfes dll
qneiias em que costuma haver sessao concor
ressem para augment&r o panico que já existia: 
e nes\e l:!slado de cousas ha de continuar até 
que uma medida legislativa saia desla casa. 
EiE-aqui como eu explico a crise. E é nestas 
circumstancfo.s, quando lanlas causas existem 
n,~,-.ni h,irlal" cl,;,,o,.-._t:"ô. ec110. n..-..11~f, .. rt r'.>"r...,, ..... n,ri,~ 
}JO-J.U. pv1.,..t\;;f. \A-'J.,1..,.1 -,.;:,\.,o \.f_u,.,;;: UJU.lt,q=, ~\)\lllllCl;;:J 

existem enthesouradas, que se póde allegar 
que ha falta de meio circulante, e allribuir 
á faHa delle o estado aclunl de cousas ? 
Era preciso que a crise desapparecesse para 
poder avaliar-se se esta falta. de meio circulante 
existe. 

Mas supponbamos que, passada a crise, co
nhecemos que ha com d'feilo falta de meio 
circulante: é com a emissão de papel-moeda 
na imporlancia de 61,500 contos que se quer 
supprit· esta falta 't Os S!'s. deputados devem 
ser coherenles 1 para o onno que vem é mais 
que provavel que tenhamos de occori·er a novo 
deficil, como já demonsti·ei em outra sessão, 
salvo se as circumslancias do paiz melhorarem; 
e entllo como hn vemos àe suppril' esse dl'fit:il ? 
Sem duvida por outra emiss!l.O de papel-1noedat 
que na sua opiniao é meio r:iwis barnto e mais 
fucil, mas e11tn.o ufé onde iremos com se111ell1nnle 
syslema ? A q11e abysrno nos 11no ]evnrú elle ? 
Mas os Srs. deputados dessa opinião l'econhecem 
que ha necessidade rle melhorar o meio cir
culante, e tanto que querem que continue a 
queima, que julgM meio efficaz pas·a conlrn
ba\ançar o effeito cle emissão ; logo, e:itao em 
uma manilbta contradicçao, porque ussím 
nunca se melhorará o meio circulante. E ,,ssirn, 
quando me dig11o que na.o ha tal contradicçao 
porque nem sempre haverá deficits, nem podem 
escapar della, como vou provar. Hoje ernittern
se 6,500 contos de papel-moeda, porque ha falta 
de meio circulante, €· continua-se a queimar; 
mas como os impostos applicados á amor
tisaçrio and!lo por perto de 21000 contos, com 
os que agora querem augrnentar a renda app!r
cada, teremos que em quatro annos estaremos 
no mesmo estado de que boje partimos, e 
na precisão de adoptar medida semelhante, 
e assim infinitamente se o meio de aug
mentar o meio circulante, quando se reco
nhecer que o existente não basta, é o de novas 
emissoei:. 

Dizem os Srs. deputados que o supprimenlo 
do deficit por meio de emissão de papel-moeda 
ó mais. barato porque não E!e pagão juros. 
Os Srs. deputados eslãO completamente illu
didos : no meio que propoem ha o pagamento 

real de um juro e de um juro muito one
roso. O paoel-rnoeda não nn€ra iuro na vet·
dade; mas, emiltindo-se 6',500 ·contos addi
cionaes de papel-moeda, e v'indo nós a ter 
na circulaç:lo mais papel-moeda do que nunca 
tivemos, porque temos tirado alé hoje da 
circulaçãO, quando muito, 3 mil contos, e 
2gora se prelende emittir- 6,500, infallíveltiiente 
se ha de depreciar o 1m•io cir-cuiante e descer 
o cambio. Se em 1837, quando tínhamos 
na circulação esses 3 mil contos mais que se 
tem retii'ado, já se dir.ia qoe etã rnuito, não sei 
corno, emitlindo-se agora 6,500 contos, nào des
cerá o cambio abaixo de 30 i e q11al será o 
'tH.l~"l\.,rln (;) ()na n ,l;,,;,ln n.vfru-,r'in -n.ll;n. ~,u .. -. .n 
Jt;;;".;,UJIÇIL.(U ~ ~U\.., « UI W-.l'-..1tU, ÇJ\,.lÇl.llU 1 \..;llJ\J JltlV C., 

amortisação Cll_sta ao cambio de 31 1/2, 2,863 
contos1 virá a importar, ao cambio de 26, em 
3,500 e tantos conlos, isto é; quasí 700 contos 
m;iis, o que é muilo superior a9JJremio ou juro 
que se lia de pagar sobre os bi1l1etes do the
souro, cujl emissno foi proposta. Df'mais, os 
arsenaes cornprão generos; e nao ser!l.o elles 
m,,is caros n::i. proporção da descida do cambio? 
Os ordenauos ficão os mesmos, mas ficão v,t· 
lendo menos, e os empregados nAo poderáõ 
comprar a tJJesma quantidade de generos pelo 
mesmo preço porque hoje pagao; daqui resul
tará haver reclamuções para augmentos de 
ordenados, a que não poderemos talvez deiicar 
de attender, e corn rnzao na Inglaterra se 
elevou a maior parte dos ordenados quando so 
dept·eciou o papel. E' e:;te um grunde mal, 
porq1ie depois c,1sta muito a reduzir. Talvez 
me diga.o os senhores, q11c o 1111g111en!o de ru11d11 
que ha de produxi1· o maior preço dos nossos ' 
productos d.J expol'l1i~n.o, e, os dii·dtos cohrudos 
nu:; ulfamlegas compensaráõ esla d1fferença: 
nao é conseq,1encia rigorosa, e· já letnos tido 
exemplo de vêr o preço do café nno ncom· 
panlrnr :is alternativas do camhio; mas sup· 
po11h~mos que este a11gniento de rcndn com· 
pensnsse cornplelumcnte este ncci·eseirno do 
ckspeza., o e{foi{o moral que prnd11zirá uma 
emissrw de mais 6,500 contos de paµcl-rnoedn 1 

que é o que eu sobretudo temo, nno abalará o 
nosso credito? Nao precisamos nós manter na 
Inglaterra o nosso credito, devendo alli 29 mil 
contos em·ouro, e tendo de remetter qu1:Jsi 3 rnil 
contos e tanto por anno en1 ouro ptira pagamento 
deste mesmo emprestimo? Sei que a Inglaterra 
lançou tambem mão deste meio ruinoso ; desde 
1793 até 1821 n~o p11,gou o b3nco de Londres 
as suas notas ern metal ; mas quereremos nós 
empregar hoje este meio iniquo de que lan
çárão mão os ínglezes? Os nossos credores aHi 
olhará0 mal para a medida, porque ella lhes 
vai cnusar g1·ande transtorno nas suas fortunas, 
sem se lembrarem de que já fizera.o o mesmo. 
Allegou-se tambem a favor da emissão de papel
moeda a promptidao 1 Pois ha mais promptida.o 
na emissão de papel-moeda do que na dos bi
lhetes que proponho, para que pudessem servir 
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382 SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1839 

as mesmas notas que estão na caixa da amorti
saç!lo convenientemente modificadas. 

Diz-se que na emissão de papel-moeda h~ 
menos falta de fé do que na suspensão da amor· 
tisaçào ! E; argurnen!o que não po~so concrber. 
Este argumento equivale ao segumte: Nós, é 
verdade, obrigamos ou promeltem?s resgatar o 
papel-moi::da, mas não. n_os ob:igamos, nem 
tacitamentet a não em1tt1r ma1s papel~!! -
Quando aqui passou a medida da amort1saçao 
do papel, imaginaria alguem que nó::: para o 
füturo quereriamos emillir mais papel-mo~da? 
Pelo menos eu e os que suslentão a mmh_a 
opinião, sao mais francos. Eu digo aos possui
dores de papel-moeda:- Eu suspend? na ver
dade a amortisação, mas por necessidade ex
trema ; e os vossos proprios interesses exigem 
que esta medida se prefira á outra _d~ se con
trahir emprestimo, ou de se em1l1Jr papel
moeda ; porque qualquer destas medidas tor
nará mais difficil a posiçao do nosso devr.d_or. 
Acho pois que ha menos falta de fé na medida 
q11e proponho, porque ella tem por causal as 
circumstancias actuaes do paiz, e sómente estas 
circumstancias que vós reconheceis qt1e sno 
muito graves e independ_entes da vontade delle. 
Üt"mais, é preciso tambem allender aos cla
mores de uma grande parte da populaç~o, que 
grita que o meio rirculan te é pouco, ~e1xan_do 
as cousHs no statn quo, para qne pas~aaa a crise 
se possa avaliar se os que assim pensllo têm 
razão e 11rovidenciar-se. Depois, nao ha casos ' t. em que poderemos suspender a amol' isiiçAo 

. do papel-moeda? Todo o paiz l<>m precisno de 
cel'tn quantidade de meio circulante pat·a ~s 
tronsn~·ões, e portanto eu concebo que, ret1-
runc.lo-se o papel-moeda, cujo valor nao póde 
passar além de certo limite, elle se torne es
casso. e seia neccssario lançar ma.o de outras 
medidas pira augmenlar o meio circula?it_e, e 
uma dei las será de certo a suspensão da queima 
emquanto o corpo ]egislativo na.o tomar oulrns 
medidas o que póde levar algum tempo, se 
nao leva1r annos. A mesma lei de 1887 nao diz 
que quando o valor do papel-moeda fôr igual 
ao do padrrto monetario, o que me parece um 
paradoxo, se suspenda a amortisaç~o,. e se em
pregue e- produclo da renda c~m appl1cação. ~s
pecial em íundos pu.blicos, ~te q~1e a assernbléa 
geral dê as· necessar1as prov1denc1as ? Por con
sequencia póde haver casos em que com·enha 
suspender a queima do papel-moeda. 

Outra razão apresentada em abono da e_miss~o 
de papel-moeda é o augmen~o do_ meio _ cu·
culante por meio da nova emíssão de papel : é 
um engano. En concebo que esta medida póde 
produz.ir um effeito tal! que, augmcnlando-se 
a massa do papel que circula, nllO se augmenle 
o valor do que existe, e que mesmo a baixa do 
cambio possa ser te.o consideravel, que a massa 
do papel assim augmentada venha a representar 

· um valor muito menor do que o do papel que 
ora circula. 

O augmento da massa de papel circulante 
ri~o importa o augmento do valor, que é o que 
cor1vén1 se o meio circulante é pouco. 

Mas dêmos de barato que cotl) effeito ha falta 
de meio circulante: em primeiro lugar, nno é 
afrora occasião competente de o conhecer; nM 
e~tamos em estado normalj mas em estado de 
crise; esperemos pois que as circumstancias se 
tornem mais favoraveis: oara então avaliarmm 
se com efft>ilo ha falta cte' meio circulante; em 
segundo lugar, se e~ me coJ1vencer dist?, 
quando as circumslanc1as melhorarem, o meio 
de supprir esta falta não será seguramente a 
einissilo de novo papel-moeda, mas fazer enlrar 
na circulação os metaes nobres em certa 
proporção todos os armos, até porque é esta a 
medida que ha de servir de complemento ás 
providencias dadas para a exlincçno do papel
moeda, se o corpo legislativo não quizer servir-se 
de outrn meio st-não o da queima do papel, por
que ha oulros meios, como a crençQo de um 
banco, um emprestimo grande em meiaes pre
ciosos, para ser o seu producto applicado ao 
melhoramento do meio circulante, etc, 

Senhores, se com effeito o meio de supprir a 
falta de nieio circulante é uma nova emissllo de 
p::ipel-moeda, enlno sej,1mos francos, emitlamos 
desde já o que j11lga1·mos conveniente, e na.o 
tratemos mais de medidas para melliorat· o meio 
circ11hinlc aclual, e empregue-se na amortis11ção 
da divida 'publica o producto dos impostos com 
avplicação · especial, porque tudo o mais me 
parece illusorio, Emitlir hoje 6,500 contos em 
pnpel-moeda1 queimar este papel na propo1·çno 
de 2,000 e tantos contos ao anno, que tanto 
podem produzir os impostos applicados á sua 
amortisaçao, para nos acharmos daqui a tres 
annos no mesmo estado em que hoj<: estamos, 
para daqui a tres annos fazermos o mesmo, me 
parece brincadeira de criança. Então nno 
tratemos de melhorar o meio circulante, como 
eu disse. 

Eu sei, Sr. presidente, a razao por que muita 
gente quer emissllo de papel· m0cda, e é porque 
querem ver alterados os productos do paiz; mas 
se isto é uma razão snfficiente, enll'lo é preciso 
aue todas as vezes que o meio circulante se fôr 
;preciando, emittamos moeda-papel para trazer 
o cambio ao estado a que se julga conveniente ; 
mas se 'pretendemo:, passar para uma circulação 
monetaria, circulaçllo de melaes nobres, então 
infallivelmente havemos de passar por todas as 
vicissitudes, desde o cambio de 32 1/4 em que 
está boje, até 43 1/3, que é o nosso cambio 
par: isto é it-remediavel, se queremos chegar a 
ter uma verdadeira circulaçao, que é a mo· 
netaria, e com um banco; o quti convém porém 
é procurar todos os meios para que esta trans• 
acção se faça gradualmente e nAo de salto: e 
por taes vicissitudes e alternativas temos infeiiz. 
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SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1839 383 

mente passado niais de uma vez, e havemos de 
passar ernquanto nosso meio circulante fôr 
papel, sendo esta uma poderosa raz!'lo para que 
tod0s devamos desejar um meio circulante 
esta ve1. Quando se cunharrio os pezos fortes 
com 20 por cenlo mais do seu valor· inlrinseco, 
isto é, com o · valor de 960 réis, esta rnedída 
errada expelJio da circulaç:10 o ouro, e fez com 

" . - .. 1 - • que ncassemos na cnc1wi.çao com a praia, por-
que, pagando-se com ella, lucrava-se; erniU.io-se 
depois o cobre com um valor ex:,gerado, e 
semel}1ante rnedids. expeHio por 6eü torno a 
prata da c[r-culação: seguira.o-se as emissões do 
papel do banco a1ém de seus justos limites, e 
sen1e!hante medida fez com que o mesmo cobre 
tivesse a categoria de moeda, resultando que 
chegassemos ao estado de ver o cambio a 22 
ou 21 em 1831: nessa época; e nrto sei por que 
motivo, subio a 45 e 46, porque o nosso par era 
então de 67 1/2 para o ouro, e depois oscillou 
3 ou 4 arinos entre 36 e 40, até que veio a crise 
commercial, e desceu até 26, donde tem subido 
gradual e naturalmente a lé 32 : ora, em cada 
umd dessas alterações de cambio houve ni\o 
pequenos transtornos de fortuna. Passamos por 
estas crises, e b a vemos de passar por outras até 
o cambio passar a 36 até 43 1/5, que é o nosso 
par. Se nno se quer porém isto, enrn.o foça-se o 
que eu disse : nao tratemos de melhorar o 
m~io c:irculante. 

Tamber!l nAo posso votar pelo emprestimo 
de 6,600 contos em apolices, porque eu olho 
para as CÍt'cumsluncias cio paiz, e observo que 
íucullar no guvcmo o s11pp1fr o deficit por rnr.::io 
de umo etnissl\o de G/i.00 conlo!;; ern upolices, 
nno llw deixando outro recurso para occorrer 
ás necessidades do rnomeuto senil.o a emissão 
tle bilhetes <lo lhesouro htcs quaes existemi é 
o tnl'S1110 que e11lr11gnl-o nno sei nas n1ãos de 
quem ! (Apoiado.'3.) O governo, sujeito aos 
m:rnejos que se podel'Íao empr1?gar, nrio ven
det'ia as apotiees tu.!vei a mais de 50. Na.o 
acredite a carnara nos fH'e~·os qlle hoje têm no 
mercado as apolicl.:'s, taes preços são comple
tarneule fü:Licios (n'l.anerosos apoiados) ; é re
sultado de Lrama que se ur<le para ver se o 
corpo legislativo cabe em não dar ao governo 
outro recurso do que a emissão de apoiices ; 
inas se o corpo legislati\lo em tal cahir, im~ 
poráõ a Jej ao governo. (Numerosos apoiados.) 
O preço actual das apoiices é ta.o ficticio coroo 
foi ficticio quando em Dezembro fizerão com 
que o thesouro não pudesse vender apoiices a 
mais de 70, taes forno os manejas que se fi. 
zerão i e direi de pass~1gem que muito me 
admirou que brniileit·os, no menos 11111 du CjU(:111 
eu füzin melhor min,~uito, se prcslm1su u c1:1te 
jogo e illuclissH o l11es11111·0. 

Por conseqm•11d11, <·orno VL~o quo ludo i~lo ó 
arl'Unj,ufo du p1·up11:;ito, e c11w talvez al~uom 
pol:Sa havt:r que ttmlw j.í recolhido cupilaL'S1 e 
ijaccado mesmo sobre Londres, aind11 com . pre-

juízo, para especular com perda da nação, q.uero 
ao menos illudir desta vez DOS esveculadores. 
(.Muitos apoiados.) Nestas cil'Cumstancias, Sr. 
presidente, eu procurei o meiu termo de emiHir 
os bilhetes de curso forçado, que até certo ponto 
se assemelhão aos excliequer bills, e sao nm 
emprestimo de curto prazo que os inglezes 
emittem tudos os annos em sommas conside
raveis para fazer face ao atrnzado passivo: 
porque é só assim que cobrem este irnmenso 
atrazado passivo : estes exchequer hills nau são 
outra cousa mais do que bilhetes do thesourõ 
com o juro calculado por dia, os quaes no fim 
do anno são recebidos como dinheiro nas es· 
lações publicas, e não só os jnglezes recebem 
estes exchequer bills que emíttem para fazer face 
ao atrniado passivo, como os outros7 que lambem 
emittem para fazer ernpreslimos ao commercio 
e á industria. Ora, se na Inglaterra desde 1697 
se emittem exchequer bills, se esta medida foi 
lambem adaptada na America do Norte, parece 
que não ha raz9o nenhuma para se não admittir 
no Bnizil. Tenho muita duviçfa que, se o go
verno pudesse ernittir bilhetes semelhantes aos 
que proponho, com curso livre, se visse obri
gado a descontal-os a 12 e 13 por cento, e é 
esta a razão por que propl11, o curso forçado em 
que diver!':ifit:M dos exchequer bills inglezes ; 
mas se entende que esta ci1•cumslancia se não 
dará1 11enhuma duvida tenho em propôl-os em 
tudo iguaes áquelles. 

Dizem alguns senhores, que os bjlhetes que 
eu proponho silo o mesmo que o papel-moeda: 
é urn engano ; differetrt muito delle : o jllro 
q11e vencem, além de outras circumstancías, es· 
tabelece entre um e or1tro papel grande diffo. 
rença, e faz com que este& bilhetes sejno dese· 
jados para estarem nag burras dos capitalistas, 
e ni1o inundem o mercado de papel. Eis a 
grande differença que acho eolt·e estes bilhetes e 
o puro papel-moeda. Para não me ver na ne
cessidade de ir buscar meios para occorrer ao 
deficit emittindo o pape1-moeda ou .:ipolices, eu 
h1nçava mno deste meio ; mas se silo o mesmo 
papel-moeda, se na.o são mais ca,·os, como 
provei, qual é enta.o a razão da repllgnancia ? 
Argumentou-se lambem que estes bilheles se· 
rião falsifica veis: a isto respondo que serino ta.o 
falsificaveis como as notas que estão em circu
Iaçao, porque as mesmas notas que eslM na 
caixa de amorlisaça.o poderião servir para esta 
operação, com alguma modificação. 

Como porém a camara não gosta do meio 
· q11e eu p1·op11z, nem o nohre ministro que lo111 
de exr•culnr l\ mmlhl1\ n1!opln·n oru lolnlidnch•, e 
s6 o~ta pnrle, uno ,m11li111111rlli n dcfo1Hlcl·o, 
Q111•ru prol'Ôl' 1111rn Pme11da 1111lori1>1m1ln um t'IJI• 
pruslillJO 1!0111 lltl !llWIJ«•fllllll' hilh1, ljllO Ó li IIH'l'illlO 

tjuu prop(li o S1·. 111i11il'ltro, uom u dilli•1·1•t1\lll 
t]lln 11111:::ro e!evur o j1110, o a11l11rieando 11111 cru· 
pl'estimo em apoHccs, até 2,600 conlos com 
uma clausula na emissQo das apoJices, isto é1 
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que se não possão porém emiltir a menos de 80; 
e no caso de não se poder vender a este preço 
2,500 coutos em apoHces, dou avtorisaçao para 
emillir até esta quantia em papel-moeda. Se
Dhores, não pareça que eu seja contradictorio : 
eu não lanço mao destas medidas seuão pelo 
grande perigo que vejo, ou de se não decretar 
nada, ou de se decretar a emissao de avultada 
somma de papel-moeda : de do1:s males escolho 
o menor. Pl'oponho esta medida ainda. na es
perança de que se possa.o vender as apoliets a 
80, ou no interior, ou fórà do pa.iz. Sabendo-se 
que o go\'eruo não póde etnillir apoiices abaixo 
de 80, e que se por isto as u:io quizerem com
prar, o governo le-m meios, independentes destes 
recursos para faier face ãs suas d~spezas1 fique a 
~amara cel'la que as apoiices se .hão de vender a 

. 80, e talvez a mais ; e Jiorlanto não será neces:
sario emitir papel-moeda; ao me~os nutro e~la 
esµera~ça. 

Nao é muito por minha vontade que eu lanço 
mão desta medida ; mas na collisão de passar a 
emissão de 6,500 contos em papel-moeda, o 
que é &ma medida .horrorosa, e que nos vai 
desacreditar, quero antes este meio, porque 
tenho esperança que este pequeno f'rnio concorra 
para que as apolices subão, não ficliciamente 
como agora: além de que olho tambern para o 
futuro. 

O orador Jê a sua emenda ; e depois de mo
tivar ~ -cada um dos a1'ligos della, e hem assim 
aquelle em que autorisa uma emissa.o supple
menlat· de bilhetes e de apoiices, continua: Eis 
aqui como o governo deve ~car armado para o 
caso de que a renda na.o produza a somma de 
15 rniJ contos e tanto, em que está orçada, e 
nào au~mentando-se li despeza só para que se 
augmente o credito correspondente. 

Se com effeito a renda não der 15 mil contos, 
o governo lenha meios para occorrel' ás des
pezas publi~as ; mas nllo póde usar deste credito 
senào depois que tiver ve1·ificado que a reéeila 
não chegou á orça.da. E' isto até mais um esti
mulo para o thesouro ser mais aclivo e fazer 
cet"tas cousas que não tem feito, exigindo, por 
exemµlo, balancetes ruais perfeitos, ele. ( Con
tinua a lér) . 

Tambem proponho a revogaça.o do artigo 18 
da lei de 18 de Outubro de 1838, e a dos ar
tigos 27, 28 e 29 da lei de 20 do Outubro de 
1838. 

Estes al'tigos 2?'; 28 e 29 da lei de 20 de 
Outubro, silo aqueHes nos quaes se dão ás pro-' 
vindas as sobras. Todas ellas têm direito a 
semelhantes sobras; e por consequencià as 
podem exigir. Ora, de -cinco províncias de que 
ha noticia eslas sobras montão ·em avultada 
som rnà, a quanto nào monbiráO as de todas as 
províncias? De}'ois nllo é i::ó isto o que receio; 
Existindo esta Jis11osiçao1 poderão as lhe• 
sourarias tirar o dinheiro para estas despezas ; e 

. . 
dinheiro gasto custa a rehaver. E' portanto 
melhor revogar estes artigos. 

( Gordinúa a l~r.) Tambeni proponho que o 
lhesouro apresente para o anno as informações 
exigidas no segundo dos meus artigos additivos, 
isto é, que nos informe qual p sa1do ·que passou 
do armo financeiro passado para este, a divida 
n:ao pe.ga propria daqueHe anno, o que nelle se 
pagou da conta de ao nos anteriores, etc. 

Com esles dados poderá o corpo h:gislativo 
para o anno ler ccmhecimenlo muito appro
ximado do passivo do the!;;ouro de 1827 para cá. 

A medida que pl'opuz é uma verdadeira 
lransacçao. Apresen\o estas idéas com receio· 
de que passe cousa peior, porque não tiriha 
vontade nenhuma de pro{Jôr emissão de pa.pel
rnoeda. 

Antes de continuar, quero· mandar · mais 
emendas á rnesa, acerescenlando o deficit. 

_Para os paquetes de vapor votou a camara 
um augmento de consignação no valor de 84 
contos. Este serviço é muito importante, e 
desejo que tenl1a uma cousignação certa. Sendo 
a quantia avultada, e estando a consignaçãO da 
repartição do imperio já inuito reduzidà, nao 
será talvez possivel fazer esta despeza com 
sobras que pudessem haver de outras despezas. 

Tendo~se provado que é politico n9.o se tirar 
nada dos 50 contos consignados para a pro
vinda de Sunta Calharina, quero mandar uma 
emenda para supprimir esta reducção, deixando 
ficar. as cousas como estão: quan\o aos 10 
contos, não sei se a província os recebeu; a ]!:!i 
do anno passado os manda descontar: é por 
ahi que eu dou só 50 contos. 

Dh,se o Sr. Coelho que nno duvidaria dar 
para gratificações de campanha a quantia ne
cessaría, se se snpprimisse na verba dada para 
soldos e etapes a importancia da differença do 
calc11Jo de forragens e forragens. Quero mandar 
uma emenda) fazendo esta suppressa.o e aulo
risando a de$ptza necessada para. as gratificações 
de campanha. 

Diz o nobre .deputado que estas gratificações 
andavão por 600 contos : na.o dou l~nto .; por
que dos documentos mandados á commissno 
p!:!]O Sr. ministro da guerra consta que esta des
peza monta em 223:126$840. Descontando 
jesta somma 160 contos, em que importa a 
di~erença do calculo das forragens e ferragens, 
qcero dar a differença, com o que se prefaz a 
quantia necessaria para pagamento das grali· 
ficações de campanha. Quero porém que se 
declare explicitamente que esta somma é des~ 
tinada a esta despeza. 

Agora, Sr. r,residente, devo responder a 
alguns argumen\o.s apresentados na casa. 

O primeiro argumento a que quero res
ponder, porque Assim faço justiça a um arnigo _ 
n1e11, é o do nobre deputado o Sr. Amaral. Elle 
disse em um dos seus disc.msos: - Infeliz
mente o pafa está em tal estado, que o governo 
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reclama Ull18- medida desta natureza no fim 
da sessão legislativa. - Esta censura não póde 
r.11hP.r /lo Sr. 111in istrn dn fazenda, pnrqne entrou 
ha pouco tempo para o ~ninisterio, e por con
sequencia refere-se ao ministro anterior. Devo 
porém lembrar que em 27 de Julho o nobre 
êx-ministro da fâzenda annunciou á casa que 
havia um atrasa.do passivo de mais de qualro 
mil contos, e nesta occasião lembrou meios, 
bons ou máos, (não entro agora nesta questao ), 
para supprir o deficit. 

O nobre deputado sabe que por mais de uma 
vez se tratou deste negocio na commíssão, . e o 
nobre deputado foi um dos que disse que não 
trataria della por não ter o governo apresentado 
proposta; e sabe lambem que em grandt! parte 
Jo mez de Agosto, póde-se dizer, não tivemos 
ministerio ; e por isso, ainda que se dissesse ao 
l"'l'An·L'lt•,"'\r'I. r-111,:-. n;,....._ ... ~ri. f,ir.1DP ,1,,"...-i. nl"rirtl"l.,::d<""l n't\r,, ,,-
!5'-.JY'vLLJV '-i_!.ÃC- _.,v,:,~ç:; J.Cl.l.,~L V,-t.U-cl,. p1vpu.:=La., u,;i.v ~ 

poderia fazer, no que aliás não concordei. 
Disse outro nobre deputado que se até hoje 

se não tinhão dado ao govemo os meios de que 
precisava para occorrer ás despezas publicas, a 
culpa seria de quem tinha embaído o corpo 
legislativo com as espcrnnças de que se po
derião fazer mesmo as despezas extraordinarias 
sem credito, e sómente com a renda ordinllria 
do estado. Eu não sei quando foi que o nobre 
ex-ministro dtt fazenda avançasse esta propo
sição : o ex-ministro da fazenda, é verdade que 
não pretendia pedit- credito pílra as desper.as 
deste at1no, ctmtando com o augmento da re
ceita de 2 mil contos dos direitos dos vinhos 
qae creára pelo decreto de 6 de Maio deste anrio, 
CGm o augmerito que esperava da. l'efonria da 
pauta a que rnanctou proceder, e de que eu 
tambern espero bons resultados, e ainda com 
outras medidas tendentes a urna mais acliva 
fiscalísação, uwa vez que aleançnss8 alguns 
meios do corpo legislativo: isto sim, é verdade; 
posto que eu entenda que muito mal se havia 
de arrumar, mesmo sern contar con1 as des
ordens do Marnnbão que depois tiverão lugar, 
e não entrárão ern ~eus calculos : mas quanto 
ao atrasado, o ex-ministro nunca avançou se
melhante proposiçll.o, e tanlo, que em 27 de 
Jull10 peJio ao col'po legislativo nrnios pan1 
occot·ret· a elle : a linguagem que semp1·e lhe 
ouvi foi esta: - Allivicm-me do nfrusuúo, que 
eu me arranjarei para o futu1·0.-Como pois se 
diz que embaío o corpo legislativo ? Depois, 
senhores, não moslmu a commissão do Ol'Ça
mento segundo deficit proprio do anno cor
rente, de 4,500 e tantos contos ? Aqui tenho o 
parecer que é um documento incontestavel. (Lê 
o parecer.) Desde 9 de Agosto foi este negocio 
apresentado, e depois posto de parte, porque 
estavamas á espera de novo ministerio. Como 
pois se diz que o governo só pedio o credito no 
fim da sessão ? · 

Agora, Sr. presidente, peço licença ao illustre 
deputado o Sr. Marinho pat·a lhe dirigir breve 

TOMO UI 

1·esposta a algumas de suas proposições. Disse 
o nobre aeputado na sessilo de 24 do corrente 
(JonwX io Cormne·r.cio de 26 de Setembro, 

996) . n. J.l,;,.;, : 

,r A 'quelle que olha para o fu lura facil é des
cont ir l!Lle, caminhando assim de deficit ern 
deficit~ · clléiar~mGs por fim á banca-rota, 
banca-rota qile, se para o parlicular é uma ver
gonha, para o estado é um crime: entretanto, 
Sr. prns~tlê:r.ite, do)oroso é dize1-o, e mais dolo
roso é conhecei-o, nós no5 approximamos deste 
flagello; para elle caminhamos a passos largos.» 

Pois, Sr. presidente, porque o Brazii em cil'
cumstancias 1~:~Ü"'àmdinarias lem necessidade de 
9 mil contos para fazer face a despez.as extraor
dinarias, tendo aliás recursos immensos, de· 
'llem.\)s U)2.t:t que o Brnzíl se approxima a uma 
banca-rota? Ninguem acredita nisto. A Inglaterra 
Dc-fou-.a flnm 11rn,.:i fi;u;1t!l DYlf'lrmca a ~~nf~!"l h.t.itl 
\.,,,Ol,\,., l'V VVl.1.L VLLJ(::I. U.& • l:U.Ui V.J...1._,, .. ;L.L.1.\,..' \:. U..J.1..).UU .J..IVJU 

está com uma divida cnom1issirna, em con::.e· 
quenc.ia d0,'b \'.,0I"iS\tleraveis sacóficios que teve de 
fazer contra a França : os Estados-Unídos es
tiverào em pessirnas circumstancías com o seu 
pape1-moeàa ; e entretanto nem a Inglaterra, 
nem os Esta.dos-Unidas s~ julgárão já.mais ás 
portas de uma banca-rota. Cou10 pois diier que 
o Brar.il está 1ís port<ls de uma banca-rota ? O que 
o Br.}.'L\l pi'ei:;)Sa é socego: tenha o Brazil tra11-
qui11idad1\ pron10va-se .). i1:1dustria, partt o que 
o corpo legislativo póde concorrer muito efü
cazn:ienle, porque de))e deptmd~ muito, e as fi
nan~as do Bi.:~.:ú.\ ~n). })oucos aunos ficaraõ 111e
lhoríldas. 

Disse o nobre deputado etn outro Ülgat" o se
iuinte (a n'.lesrna sessão e jornal) : 

e< Este argiuncnlo é muito forte : foi nm ga
binete (o de 19 de Setembro) que teve lanlo <lo 
corpo 1egis1atívo, que ainda agora se enlendc, e 
tal ver. GS n.1~smo<:, deputados que votárão pela 
Jei do orçamento fixando as despezas para o ga
binete de 19 de St!embro entendão ho,ie que se 
póde fazer, sem prejuizo do serviço publico, a 
reducção Je mil e li.nlo'i:. centos\ 1. ~ >l 

Este argumento apresentado por esta maneira 
parece que quer indicai' que todas as despezas 
cmtad·J.s ~-t'à'i:, ~~~etlen\es ás necessidatles do ser· 
viço puhlic:o, e só votadas em obsequio ou por 
ucfe1·encia áquelle gabinete. Isto importa grave 
cenfüra nos deputudos que, como eu, apoiárão 
o gabinete de l9 de Setembro, e volárllo por 
esse 01·çamenfo. 

A minha primeira ol'illino liJi for.o,··sc um 
córle de 700 ~ \-anlos contos, quu uno JH11,ilou, 
mas pot· isso na.o Llaix.ei ele "1ultw \lOl' u\lu. Pa· 
rece que o nobre deputado nno se deu uu lm· 
balho de }er os cõrtes que se fizm·ao, do cou· 
trado na.o podit~ ~rrng·ar-no:; lã.o grave censLua, 

A commissão propôz o cót·le de 1,114:960$, 
não porque entenda que esta despeza é inutil, 
mas que 1>6de õB"t aóiada. 

O SR. MARINHO :-Peço a palavra para res~ 
ponder. 

49 
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O SR. V1ANNA :-0 ex[lme de cada um dos 
eórtes que se.fizerao mostra que todas estas des· 
pezas são necessarias, com excepça.o de muito 
poucas. 

O SR. MARINHO :- Então não devem ser 
cortadas. 

O SR. VIANNA :-Mas podem ser despezas que, 
posto que necE:ssarias, possão ~er adiadas, sem 
que se siga daqui que ellas são inuteis, nem 
que o corpo legislativo as votasse sem que as 
'necessidades publicas o exigisi;em. 

A com missão propõe a recl n cção de 18 con los 
nas despezas da can1ara dos deputados, e outro 
tanto na da camara dos senadores. Isto é, um 
córte.que se póde fazer, porque depois de feita 
a despeza deste anno, verificou-se que no se
nado e na camara dos deputados faltava.o alguns 
memhros, c11jos subsidias imporUlo nesta 
quantia. Antes porém de a despeza estar feita, 
nao se podia saber quantos membros do corpo 
legislativo deixarino de comparecer. Demais, na 
lei do orçamento se deve votar sempre para o 
estado completo dos se1·viços. 

Cortou mais a commissl\O 4 contos na ru· 
hrica-visitas de saude nos porto~.-A com
missão verificou que não se têm gasto os 20 
contos votados pnra esta despeza, e enlend<m 
que se podia fazer economia com o escaler da 
repartiçAo ; convirei que esta poderia te1·-sc 
supprimido. Cortou mai!; a commi~sno 30 contos 
na rubrica-cnnnes, etc. - A commissao nl!.o 
propôz este córle porqne a clespPza votada fosse 
inulil: todos sabem-o quanlo o Brazil precisa de 
estradas e canaes ; mas votar 100 contos para 
esta despeza, é nina cousa illnsoria ; esta 
quantia mal póde chegar pnrn alguns concertos, 
e para fazer algnns exames, planos e orçnmcntus. 
Mas po1·que corta a r.01mnissilo 30 tontos? 
Porque não se de,•e cuidar agora senl\o de fazer 
reparos : as circnmstancias do estado exigem 
que se trate primeiro de acabar a g11erra; logo, 
n:io é inutil. Corta mais a commissa.o 4 contos 
votados para o monumento do Ypiranga: póde
se cortar esta despeza, mas ella nno é inutil, 
porque tende a perpetuar a me1:noria da époea 
mais gloriosa pal'a o Brnzil. Corta lambem a 
com missão 10 contos nus obrns do rn1micipio. 
A connníssão entendeu que devia fazer este 
córle nes.ta rubrica, nno porque o município 
não tenlia necessidade de obras1 e nem direito 
a limitar a quantia de 110 contos ein suas obras1 

pois que produz 8 mi'l e tantos contos, e embora 
se diga que a província de Minas e a de S. 
Paulo concorrem para e.;ta renda, entretanto 
ella é devida á sua posição Jocal 1 inneg<1vel
mente muito vantajosa. Sem duvida que, se não 
fosse necessario diminuir o deficit, não se de• 
vesse cortitr cousa alguma. 

No ministerio da mal'inha corta a commissão 
15 contos na despeza dos pharóes. Um Sr. 
d~pulado p1·opôz uma emenda dando 20 contos 
para um pharól nas Alagõas; e.n propuz 5 contos, 

mas passou a clespeza de 20 contos, que neste 
anno não se póde fazer, e assim convenho que. 
devia esta nãÓ ter-se votado ; mas ella passou 
em altcnça.o ao Sr ... deputado que a propõz. 
Cortou mais 48 contos dados para a obra do 
r.áes elo Maranhão. 

O SR. TORRES. :-Não foi o governo que os 
pedia. 

O SR. VrANNA :-E acha o nobre deputado que 
a obra, que até é decretada em uma lei de 1833, 
do câes do· Maranhão, cnjo porto se está o.b
stl'uindo completamente, como succede lambem 
com n porto de Pemam buco, não é necessaria, 
quando o Maranhão· é urna provincia impor
tante (lo Brazil, e que até já rendia para o 
est:ido 1,000 contos? No ministerio da guerra 
cortou a commissão 9 contos nos soldos dos 
officiues dn segunda linha. Deu-se naquelle 
tempo m.ais essa somma porque existia a offi
cial idade correspondente : mas depois morr.erao 
mu ifos officiaes, cujos soldos prefazem esta 
quantia: logo, nao é inutil. Cortou mais a com· 
missão 30 contos nas obras miJitares. Sabe o 
nobre dep11tado que se está construindo a obra 
da academia militar, e outras; que ha concertos 
de quarteis, e c1ue se mantlou 1·eparar a forta
leza de Macapá e outras; mas por i~so mesmo 
que a qnanlia de 100 contos é muito limitada 
para taes obras, e com ella pouco se p6de fazer, 
entendeu a commh,s110 que convinha parat· 
com .rlgumas obras, para se fazerem-quando as 
circurm,lanr.ias o permiltno fuzercomo devem ser; 
mas nno é despeza inulil dadu só em obsequio · 
ao gabinete de 19 de Setembro. Cortou mais a 
commissno 226 cunlos na arnoi·lis~1çno da divida 
poslc1·ior a 1R26. Ptla redacçno com que pas
sou a lei, devia ser col'tada ; rnns se se dés.se 
credilo de receita como para pagamento da di
vida mililat·, liavia em q11c empregai-o, porque 
ha aint!n g1·andc divicla rnililm· em alrazo. No 
mini1,lerio da fazenda cortou a commi~srto 
378:560$000 dn nmorlisação doi: empres· 
limos brazill'iros em Ln11dres. Dir-se-ha que 
f~sla despezn é inulil, e votada em obsequio :.10 
gabindc tfo 19 tlc Setembro? 242 contos, im· 
porlancia elos juros das Hpolices resgatadas pelo 
govorno alli J1111ho de 1839, é outro có,Le que a 
c:ommissno faz nas Jespezas do rninislerio da 
fozentla. 

O nobl'c deputado convirá commigo que é 
nccessario resgatai· a divida, o que assim esta · 
despeza na.,, é inutil: mas como o dinli<.!iro não 

· chega para pagar todas as despezas, entendetJ a 
commissão f{ue era prefel'ivel a contraliir um 
empr1:stimo deixar antes de fazer um córle 
nesta. Corta a commissão 68 contos na con
strucçao das obras a curgo deste minislerio, mas 
não lambern por desnecessarias, e sim pelo 
estado em que ~slá o paiz. . 

·o Sr. Calmun, quando ministro da fazendai 
tinha em vista fazer uma obra, que, longe de ser 
improdt1cliva, seria muito producli\•a .. O p~nsa-
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mento do governo era mudar o consulado para 
a Prainha, onde se póde melhor fiscalisar a 
arrecadação dos direitos desta repartição em um 
lugar que fica fronteiro ao ancoradouro de 
carga ; e pretendia o Sr. ex- ministro augmentar 
a capacidade da alfandega, annexando-lhe o 
consulado aclual, para augmen!ar o espaço para 
deposito de generos de estiva e acabar com os 
despachos sobre a agua, que são causa de grande 
extravio (apoiados), nfio só aqui, corno nas 
provincias ; especialmente na provincia da 
Bãhin, onde me consta que ha extravio muito 
grande; de maneira que pretendo, quando 
entrar para o thesouro, lembrar ao Sr. ministro 
a necessidade e conveniencia de se oll1ar 
muito para a arrecadaça.o da alfandega da 
Bahia, a respeito da qual não tenho ~s me
lhores informações. Consta-me que quasi todos 
os generos despachados sobre agua vão pal'a 
trapiches alfandegados, por ser a alfandega 
muito pequena, e que ha não pequenos 
extravias, o que se poderia evitar, arren
dando-se ou comprando-se os dous trapiches, 
que me affirmM serem muito m'¼is aprn
p~iados para servirem de alfandega. Tal obra 
ainda traria muitas outras vantagens, porque 
fazendo-se as tL·es 'pontes projectadas, a saber, 
a que existe, a da estiva e a do consulado, não 
só podião descarregar muitos navios a um 
tempo, e mais depressa o estado cobriria as 
suas rendas, como muito se ganharia pelo lado 
da economia e da fiscalisação, estando os 
navios em uma especie de doca, e poupando-se 
toda essa nuo pequena despeza que se i'ai cotn 
barcas de vigia, guardas, escaleres de ronda, 
etc., ek.; logo, tal despeza, em vez de set· 
inutil, seria de grande vantagem, e faz homa a 
quem a concebeu, e a fará a quem a executar : 
assim permittissern as circumstancias fa;,.el-a. 

Do que acabo de expôr julgo que tenho 
direito de concluir que o nobre deputado na.o 
póde sustentar a sua proposição de que foi um 
gabinete (o de 19 de Setembro) que teve tanto, 
que ainda este anno se cortao dinheiros que lhe 
for!io dados superubundantemente, 

O SR. MARINHO: - Eu o sustentarei mathe
maticamente. 

O SR. V1ANNA: -Poderá faz.el-o, mas eu 
desejo ouvir. 

Outro argumento a que eu pertendia res
ponder é aquelle pelo qual o Sr. deputado cen
surou o governo. pela época em que apre
sentou o c1·edito. Já respondi, e desejo ouvir a 
resposta do nobre deputado ao argumento que 
produzi. O Sr. ex-ministro informou á camara 
em 27 de Julho, que o atrasado importava em 
4,600 contos, e a commis!:!ão de orçamento em 

. 9 de Agosto disse que o deficit era de 4,590 e 
tantos contos. Se alguma censura se pudesse 
fazer, ella recahiria não sobre o ex-ministro, 
mas sobre a commissão; mas nem a ella cabe. 

O nobre deputado (o Sr. Marinho) conti-

nuando, disse que para se conceder um cre
dito erflo indispensaveis; duas condições, urna 
que o governo prove rnalhe111aticamente a, exis
tench do deficit. Ora, como quer o nobre de
pntaJo que se possa fazer isto em Julho ou 
Setembro, tendo o governo de preparar estes 
elementos ainda dentro d0 anno fin:rnceiro, 
elementos que nao podcn1 i.;:.cgar ao conheci
menlo do lhesouro senM muito tempo depois, 
pnra se conhecer todas as dividas que se nM 
pagarM no armo e todos os saldos que pas
sarão? Eu porém vou p1·ovar o deficit, se não 
mathematicamcnte, ao menos quasi malhe
maticamcntc, provando que se póde haver 
duvida é sobre pouco, e assim responderei 
tambem áquelles senhores que fazem grande 
bulha dizendo que se pedem 9 mil contos, sem 
!1:ffi::i,nrL:::it• ~l nrin•oni ,ln rl..\flr,;t • nnp_n.ri,.nn,L"I.. rrnr..i.,.-.. .. 
---1,,"-'L.& ...... l.., .. IL,'II ..... ~•t,VL.LJ. 'U."J .... ,....__L.I.V.I\, J (..JO.l.'l-\.JÇ-.Ll;uu yuç1c;1 

com isto dar a enlender que para as despeza:; 
não pagas1 para as quaes se pede agora o C(e

dito, se derão as sommas necessarias, e que 
forao distrahidas para fins diversos dos mar
cados na lei ; propo:iição esta a mais injusta, 
que aqui se tem avançado, 

Deve-se dividir o del1cit em duas partes : 
deficit até Junho deste anno e deficit do cor
rente anno financeiro. Pelo -que respeita ao 
deficil do corrente anno financeiro, cuido que 
não póde caber censura alguma ao governo 
actual nem aos outros governos, porque o deficit 
provém de ter o corpo legislativo decretado a 
despem de 21 mil coutos e tanto µrll'a este anno 
nn. lei do orçamento do anno COL'rente, e ainda 
em outros posteeiol'es, por serem necessarios, e 
de uão ter- dado mais de 15 mil contos para 
occorrer a ella. Vejiimos se com effeito foi dado 
ao governo dinheiro para pagar o deficit do 
anno financeirn prnxirno passado, na impor
tancia de 6,669 contos) e se ó governo distrahio 
estes dinheiros para outros fins. O atrazado 
apresentado pelo Sr. f.x-rninistro da fazenda foi 
o seguinte: · 
Defícít no fim de ,Junho úe 

1839. . . . . . . . . . . . 4,!Hfü:451$000 
A deduzir : 

Divida de Gui
lherme Young, 

· para a qual o 
corpo legisla
foro nllo deu 
um real, e que 
deve ser aba-
tida. . . . . . 748:118$000 

No ministerio 
da guena, por 
ser·despeza 'já 
paga , quaes
quer que sejão 

· as razões . , . 275~103$000 
Autorísação 

dada para dis-
p c n d c r Cllt 
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Santa Cathn
rina, mas para 
esta. despeza 
não ~e deu cre-
dito no orça
mento ..... 

Não se deu di
nheiro para in-
demnisação de 
100:000$ de-
positados em 
prata pela 
companhia do 
Gongo -Socco , 
e com o pre-
mio ..... . 

Supprimento ás 
provincias para 
o qual lambem 
se não deu ·di-
nheiro na lei 

60:000$000 

179:000$000 

do orçamento. 498:355$000 
---- 1,760:473$000 

Reduz-se pois o 
deficit a. . . . 2,908:978$000 

Ha ainda a 
deduzir; 
Diminuição da 

receita de 1837 
a 1838, orçada 
em 13,590 
contos, a qual 
só produzia 
12,041 contos, 
dando a diffe- . 
rcnça para me-
nos de . . . . 1,549:000$000 

Saldo em Lon
dres, resto dos 
credi tos dados 
ao governo . . 400:000$0eo 

____ . __ 1,949:000$000 

Deficit. . . . . . . . . 959:978$000 
A este deficit deve-se accres.centar o que 

ficou por pagar da despeza propria do anno fi
nanceiro de 1838-1839, e passa para o anno 
que corre ; mas deve abater-se o saldo vivo que 
passou nas differentes caixas; o resultado é o 
verdadeiro atrazado do anuo financeiro de 
1838-1839. Mas lambem deve-se deduzir da 
despeza o que nesse anno se pagou por conta 
do anno de 1837-1838 e anteriores, e da re
ceita o saldo que passou de 1837-1838; ou, 
que é o mesmo, comparar a despeza que passou 
de l 837-1838 para 1838-1839, sommada 
com as mais pagas de conta de annos ante
riores, e comparar com o saldo que passou do 
dito anno, a ver se a despeza é superior ou in
ferior ao saldo, e saber-se o resultado achado 
para diminuir ou augmentar este deficit achado 
de 959:978$000. 

Accrcsce que o governo _.podia ·não. pagar ai-. 
gumas, empregar as sommas . votad~s para . 
certas despezas em outros objeçtos de mais. m·~ . 
gencia, e nem por isso ter prevaricado,. á_.vista 
das circumstancias em que está o Brazil.-.A der
rota do Rio Pardo não obrigou o governo a fazer 
novas despezas com armamento, fardamento 
para a tropa, objectos que aJiás sn.o dados para 
um certo tempo ? Nn.o poderia elJe despender 
legitimamente mais do que permitte a lei ? 
Admitto mesmo que tenha havido algum dis
perdicio, mas não conheço quem tenha fiscali
sndo melhor em tempos de guerras civis. 
Appello para o Sr. Manoel do Nascimento, o que 
fez elle emquanto ministro? Pagou as letras 
que lhe vinha.o do Rio Grande do Sul. Não se 

· pagou no seu tempo letras saccadas por Bento 
Manoel e por quantos saccavão? Em Outubro de 
1887, pelo. menos, foi para o Rio Grande do Sul 
um mui hapil e honrado empregado do thesouro, 
o Sr. Rozendo, filho do tenente-gener~l Manoel 
Jorge, que está .hoje commandando as armas 
naquella provincia, e foi isto feito com o fim de 
centralisar mais a administração de fazenda na 
dita província : depois o Sr. ex-ministro da 
fazenda (o Sr. Candido Baptisla) deu com uma 
ladroeira dos ·patacões ; tratou de evitar, e creio 
qne conseguia seu fim : cada um ministro tem 
tratado de melhorar a1guma cousa; mas não é 
possivel exercer fiscalisaça.o rigorosa em tempo 
de guerra, quando não ha tropa organisada e 
são necessarias despezas, que pe]as occasiões e 
lugares em que são feitas escapno ao fiscalisador 
ainda o mais intelligente e apurado. · 

Senhores,eu estive 3 mezes no thesouro, e na 
qualidade de contador geral posso jn]gar da 
legalidade das despezas, porque todas as ordens 
passavão pelas minhas mãos. Só impugnei uma 
despeza de 5 contos e tanto que entendi que 
não se .-levia fazer; apezar disso, fez-se a despeza; 
e todavia as razões do Sr. ministro da fazenda 
para cumprir a ordem parecerão-me justas, por
que se fundarão na prallca constante dõ 
thesouro. 

Tem-se falJado · aqui em despezas feitas em 
Montevidéo ! Eu faço o maior conceito do Sr. 

,Pedro Chaves; elle não só nllo gastou o dinheiro 
· que se diz, mas nem foi com o dinheiro do 

Brazil que Fructo Rivera (perdôe-se-me a ex
pressão, pouco parlamentar na verdade) encheu 
a barriga. 

Eu devia continuar; não queria dar o exemplo 
de passar o meu discurso para o outro dia ; mas 
a casa está vazia ; -tem-se dito tanto, que quero 
continuar amanhã a dizer ainda alguma cousa. 
Peço para isso a indulg~ncia da camara. 

Devo declarar que não deixo de fallar agora 
pelo desejo de prolongar a discussão, mas por-• 
que a casa está vazia. 

O Sa. PRESIDENTE dá a ordem do dia, e levant~ 
a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 
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1839 
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Se~são e1n 1° de Outubro 

PRESJD:ENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Reguerimentos. -
Indicação sobre a jalta de represenfoção do 
Rio Grande. - Ordem do dia. - Gompa· 
nhia do Gongo-Socco. - Discussão do credito. 

Depois das 10 horas da manha. faz-se a 
chamada, r:: · logo que se reune numero l(,gal 
de Srs. deputados, abre-se a sessa.o, lê-se e 
approva-se a acta. da ijnlecedenlc. 

Faltao com causa participada os Srs. 
Andl'éa, Cajueiro, Souza Martins, Vieira de 
Mello, Luiz Carlos, José Gonçalves Martins, 
Bostamante, Paula Candido, Pinlo Coelho e 
Assis Mascarenlias; e sem participação os Srs. 
Alencar, Sucnpira, Francisco do Rego, Urbano, 
!'1ontezuma, Tosta, Casado e Gomes da Fonseca. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes ofücios : 

Do ministro da fazenda, declarando que a 
inclusa informaç!l.o da. conladol'ia geral, de 2.5 
do corrente, e d(;;rnonslraç~o que a acompanha, 
fornecem os esclarecimentos exigidos por esta 
camara, sobre o motivo por que ficou na caixa 
das rendas applicadas ao re~gate do papel-moeda 
no anno financeiro de 1836 a 1837, o saldo de 
216:944$744. -A quem fez a requisiçao. 

Faz--se rnençilo de uio officio do St·. deputado 
Paula · Candido, em que participa, que nlto 
podendo hoje ausentar-se de casa um só iasla.nle 
em razao de assim o exigir o estado de pessoa de 
sua familia, não lhe é possivel comparecer na 
sessao. - Fica a camara inteirada. 

Vai á commissao de justiça civil o reque
l'Ímento do provedor e mesa. da santa casa da 
misericordia <la cidade de S. João d'El·Rei, 
provinda de Minas Geraes. 

Lê-se, e entra em discussão, o seguinte 
r~querjmento 

I( ro/~~:~u~tºrn~:.f nteeit~t v~~d~~~e;n~aGiae. ~~ 
barca de vapor 8. Salvado,· pertencia.o ã tripo· 

l laçM de algumas das embarcações de guerra 
,r surtas naqueHe porlo, cu se fora.o ultin1an1ente 
Í alli recrutados, e se por occasiao desse recru-

tnmento houverão alli alg11mas desordens. -
J, F. Souto. » 

O Sr. Ottoni declara que nao lerá dtlVida de 
votar µelo requerimento se o nobre deputado 
aulOl' delle tiver a bondade de dar algumas 
explicações sobre os motivos que o impe)Jirão a 
fazê1-o. Declara que tem ouvido algumas cousas 
ácerca desse recrutamento, e lhe parece que 
nas provincias <lo norte continua o systema 
seguido em 1827. 

O SR. NUNES MACHADO : - Em todas, nno. 
O SR. ÜTTONI : - Se n~o em toda1;, em al· 

gurnas .... Já ouvira dizer que em llaparlca tinha 
havido um recrutamento feito em massa, aonde 
uma especi,· de rede se lançou a toda a gente. 

O SR. PRESlDENTE pergunta ao il lustre de
putado se falla a favot· ou contra o requeri
mento. 

O SR. ÚTTom diz que falia contra o requeri
mento ernquanto o nobre deputado seu autor 
não der as informações necessarias. Desejava 
lambem que algum nobre depul1tdo pela pro
vincia do Ceará pedisse igualmente inftHmações 
ao governo sobre o recrutamento que se está 
faiendo na vi!la do Crato daquella província. 
Talvez que mande emenda á mesa relativa
mente áq1wUa provim:ia. Nota o facto que lêra 
no periodico que acaba de receber, âcerca do 
recrutamento feito na villa do Crato, e muito 
estranha que o presidente da província, o Sr. 
Joao Antonio de Miranda, lançasse mão das 
çe:tações do recrutamento para satisfazer a fins 
pouco justos. O orador pede faculdade á camara 
para ler o officio transcrito no pet'Íodico · que 
tem em seu poder. ( L'ê.) 

« Illm. Sr. - Reqne-se hoje extraordinaria.: 
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392 SESSÃO EM 30 DE OUTUBRO DE 1839 

mente esta cam.ara, para representar a V. S., 
afim de pôr !.ermo ás violencias praticadas 
neste municipio pelos agentes do poder. 

« Os animos estão exaltados, e esta camara 
duvida que a ordem se restàbeleça, se V. S. não 
fizer cessar o barbaro recrutamento, nao se 
respeitando os cidada.os casados, os maiores de 
40 annos e os filhos dos eleitores, que mais 
dispostos estão a rep~fürem da urna ·eleitoral 
aos candidatos contrarios ao actual ministerio, 
e partidarios de um presidente, qne, não me
recendo as sympathias da maioria àa provincia, 
quer vencer as eleições de deputados provínciaes 
a ponta de bayonetas. Sim, faça-3e o recruta
mento, cumprl'i.0-se as ordens do governo ; 
porém seja depois de conclnidas as eleições; 
não violando-se o asylo sagrado do cidadão a 
qualquer hora da noite; como se está praticando, 
e respeite-se a constituição do imperio. 

(e O secretario do gmrerno, o commandanle 
do destacamento e um capitão de engenheiros 
são os mais empenhados porque padeça a 
tranquillidade publica ; as provas são conclu
dentes, e V. S. nada ignora ; não ignora que 
hontem entrárão nesta villa 52 recrutas amar· 
rados pelo pescoço como criminosos que são 
conduzido5 ao cadafalso, sendo 113 casados, 
acompanhados de suas consortes, e nada :,e 
attendeu ; não se attendeu ás lagrin1as destas 
desvalidas ; e porque? Esta camara se enver
gonha de o diz.er ~ meios lã.o it\icitos immora
lisa o povo. 

« Um secretario do governo encarregado do 
recrutamento, distante da capital 114 legt.as, é 
caso novo e espantoso. 

(e Faltaria por ventura quem se encarregasse 
desta com111issao? Seria a época a mais op
portuna para fazer-se ta\ recrntan1ento em 
vesperas das eleições? Que exemplo terrivel ! 
E quem desconhecerá os damnados planos dos 
sectarios do despotismo ? l Emfim, esta camara 
confia em V. S., que promovel'á o que estiver 
de sua parte para que a tranqnillidade publica 
não soffra a minima alteração. 

cc Deus guat·de a V. S. Paço da carnara mu
nicipal na villa do Crato, em sessão extrnot·di
naria de 14 de Agosto de 1839. - llltn. Sr. Dr. 
Francisco de Assis Bezerra, juiz de direito in· 
ferino desta comarca. - José Francisco Pe· 
1·eira lJíaia, P. Francisco Oardozo de Mattos, 
Aderaldo de Alencar Araripe, José Fen-efra 
Ca.,tão e Manoel Ignacio Bar1·eto. » 

Continuando, mostra o orador ql1e muitos 
destes recrutas enviados da villa do Crato, erão 
filhos de eleitores, e que muitos eleitores recu
sarão seu voto aos candidatos do governo, se
guindo-se então a pratica estabelecida durante o 
ministerio de 19 de Setembro, de fazerem-se as 
eleições em segredo. Mostra que o plano até 
enta.o seguido ainda mais se melhorou, porque 
além de se mandarem fazer as eleições em se
greao, se mandou ordem· a uma villa proxima 

da capital, de que agora se não recorda o nome, 
pará que se fizessem as eleições alli ao tempo 
de se não µaderem convocar os eleitores de certo 
circulo eleitoral, que terião de votar na oppo· 
sição : emfim, o Sl'. João Antonio de .Miranda 
está immortalisando o seu nome no Ceará, está 
excedendo ao seu antecessor. Desejava pois que 
os nobres deputados do Ceará pedissem a pa· 
lavra e dessem alguns escarecimentos a este 
respeito : elle deputado pela sua parte ha de 
mandar um additamento ao requerimento em 
discussão, para qne se peção ao governo infor
mações a respeito do que tem lugar na villa do 
Crato. Desejára tambem que se dessem aliumas 
informações sobre o estado da província da 
Bahia. Nota que já et'a tempo de olhar o 
ministerio para esses factos praticados nas pro·· 
vincias, com aqu8lla attenção que devém me
recer, que já era tempo de se estabelecer a ordem 
e a paz no Brazil. Declara que por esta occasião 
não oóde deixar de louvar muito a maneira 
constitucional por que a opposiça.o no Ceará 
se tem dirigido : .3ão os cidad11os que seguem 
suas bandeiras os que primeiros se têm offere
cido para marchat~~m contra os anarchistas do 
Mar:mhão ; a opposiç~o da provincia do Ceará é 
opp.osição com qne o 01·ador sympathisa. Con
clue declarando que ha de mandar o seu addi
tamento á mesa. 

O Sr. Souto folga de ºpoder satisfazer o hon
rado depnlado que acaba de pedir informações, 
e de justificar assim o seu requerimento. Com a 
chegada da barca de vapor S. Salvador, trazendo 
da Bahia 20ô marinheiros, espalhárão-sc no· 
ticias de lei· h!:1.vido um recrutamento em massa, 
e até debaixo de polvora e b:1la, na cidade e 
ilha de ltaparica, pertencente á comarca da 
jurisdicção delle orador. As cartas, que forãô bem 
poucas, vindas pol' essa barca, poucos esdare
cimentos dão ; fallão de um forte recrutamento, 
e de ter occorrido alguma desordem com a 
fol'Ç-a poEcial mandada á Itaparica pelo presi
dente, para recrutar, sem conhecimento das au
toridades daquelle termo. 

Em taes circumstancias parece ao orador 
muito regritar pedirem-se ao governo infor
mações a este t·espeito. E se excessos e violem· 
cias dessa ordem mm·ecem ser c1:m;urados, 
maiormente o dev-em ser agora em uma pro· 
vincia como a da Bahia, onde apparece um 
pal'tido reactor que insulta o corpo legislativo, 
e claramente proclama a destrniçno da consti
tuição. E em v~rdade ulfünamente aHi se ma
nifesta grande desp1·eso á constituição e ás leis, 
e pedem-se medidas fortes com grave prejuizo 
da tnrnquil!idade publica; Diz-se até ( o orador 
não afiirma) que se pretende m:!itarisar a 
provincia, que para este fim já se mandou 
um forte destacamento para a villa da Feira 
com ordem de só execu.tar as ordens do presi
dente, e que se apromptão mais dous corpos 
commandados por officíaes superiores, para ãs 
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 183fl 393 
r.omarcas de Sento Sé e Rio de S. Francisco. 
Porta~1lo entendeu que era de seu dever mandar 
o requerimento que está em discnssrto: e qne 
j 1J lga d e ver ser approvado. -

O Sr. Olvalcanti de Albuquerque diz q[le 
não tem levantado suas vozes na camara conlra 
os vexames e oppressões que o Ceará sofüe, por 
estar certo que o faria debalde. ,Já o anno pas
sado, diz o orador, eu e outros meus collcgas 
dirigimo-nos pessoalmente ao ministro do im
perio, pedindo a rernoçM do presidente que 
~ntão dirigia a provincia ; o ministro exigia que 
Jcvassemos a nossa representação por escripto ; 
o que fizemos, assignando essa representacão 
seis deputados do Ceará ; mas a nossa rep're
sentaçi.lo nào foi aUenàida; este anno a1gun.-; 
de meus illustres collegas, de accordo commigo, 
dirigirão·se lambem ás pessoas princi paes do 
~OVPrnnu DPdind("\v•l,h,,n~ ~ ,1'P')1t.n"f"\. ..-ln ('\/}t,1,111 n.ro_ 'f..J .... , l - ... ....,._ ..... ....,,., •• vyo,.v uu Cfo\...,LL,a.1 p.1..v-

SÍdente ; nossa representação ainda não foi 
attendida. Outra razão ha, Sr. presidente, para 
que eu guarde silencio ; desta tribuna têm-se 
levantado vozes contra as malversações e des
potismos de divet'sos presidentP.s; aqui nesta 
tribuna têm-se vaticinado males que se têm 
realisado, males devidos á con~ervação de alguns 
presidenles ; rnas as vozes de tão conspicuos 
oradrres Ja camara têm sido desattendiJas ; 
que muilo é pGis que eu guarde silencio ? Além 
disto, a assembléa provincial e muitas camaras 
da província do Ceará têrn trazido rept·esen
tações perante o governo, mas o governo a nada 
attende. Por todos esses motivos pois a 1;1inha 
voz aqui seria vox clamantis tn dese1·to. 

E' apoiado o seguinte additamento do Sr. 
Otloni: 

<< Que se exijão igualmente do governo infor
maçôes sobre quaesquer occurreucias que possão 
ter tido lugm· na província do Ceará por occa
siri.o do t'!:crutarnento, e especialmente naco
marca do Crato. )) 

Dá-se a materia por discutida. 
E' npprovado o rcquedmento com o addita

menlo do Sr. Oltoni. 
Continua a discussão adiada. do requerimento 

da éommissão de ínslrucção puhlica1 pedindo 
informações ao governo sobre o requerimento 
do Dr. Marinho, com a emenda do Sr. Ribeiro 
de Andrada1 para que volte o requerimento 
ao supplicanle para o fazer em termos mais 
comedidos. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Paula 
Candido: 

« Se passaL· a emenda, fica a m.esa aulol'isada 
a rejeitai· os requerimentos de intlividuos e 
corpor,,ções que contenhão quaesquer ex
pressões pouco decorosas1 ou allusões ma
Hgnas contra algmn dos ramos dos poderes 
nacionaes. ,1 

O Sr. Ribeiro d.e Andrada (pela orde:-m) tendo 
TOMO lll 

conseguido o que rlesejava, qne é nunca 
coarctar aos cidadãos o direito de petição, 
mas ao mesmo tempo fazer sentir os tet·mos 
em que se deve requerer, pede retirar a sua 
emenda. 
.. A camara con~ente que o nobre deputado re
tire a sua emenda. 

Nao havendo mais quem falle sobre este 
object?, põe-se a votos o requerimento da 
commrnsão, que é approvado. A emenda cio 
Sr. Paula Candido julga-se prejudic::ida. 

E' lido e appmvado o seguinte requerimento 
An. C::.r 1\lfr\nrõJ 1\,f.~'"""'1Lí\o.C" • 
UV "'-.)L • .LU,VUl CI. .l,1..L0.'601114'.l,~.::i .. 

<< Qne se peça ao govemo copia do parecer 
do procurador da corôa e soberania nacionnl 
sobre a intelligencia do arL 19 da lei d~ 
01\'.,Hnento vigente, com o qual se ~onforrnára 
o gabinete de 19 de Setembrn para indefet'ir 
a pretençao do encanegado de negocios da 
Inglaterra. J) - e, 

E' lida e remcttida á commissão de consti
tuiçiW a seguinte indicação do Sr. Coelho: 

<< urna vez que se reconhece a provincia do 
Rio Grande do Sui snjeila ao governo leo-al e 
f. d o ' azen o parte da nação brazileirà; e Bendo ;)Jiás 
conveniente e político qne no seio da represen
taçao nacional haja qnern possa dar razão dos 
negocios àdminislrntivos, políticos e militares 
da mencion2da µrovincia, proponho que a com
missão ele confitituição e poderes dê com lll'· 

gencia o 8Cll p3recer úcerca dos segnintes ob
jectos : 

« 1. º Se con vén1 ou não que nos l ngares su
jeitos á legalidade na provincia do Rio Grande 
do Sul, se proceda á eléiça.o dos membros que 
faltão no corpo legis1stivo. 

e< 2.º No e.aso affirrnativo, se o n11mero de 
deputados deve ser o mesmo que dera a pro
víncia nas anteriores legislaturas, ou se menor, 
e quantos. 

'3º S . ' d rc , • e convira que, urante o processo dns 
elriçoes, sejào temporarir1mente snspensos os 
effeilo:- da lei de 11 de Out11hro de 1886. f> 

decretos de 12 de Out11bro de 1837 e 24 de 
Outubro ele 1838, quanto á suspensão de g,t
r:rntias. 

<< Paço da camara dos depL1tados, 30 de Se-
lembl'o de 1839.-Coelho. )> 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a seguinte resolução: 
cc Artigo unico. Os direitos de 20 º/., que, em 

vil'lude da resoluçno de 6 de Outubrn de 1837, 
aclualmenle paga a sociedade de minemçao 
braiileira do Gongo-Spcco, ficão reduzidos de 
ora em dianle a 10 ¼- >> 

O Sr. Henriques de Rezende nota q11e a 
cornpanhit1, em virtude de umcontracto1 obrigon
se a pagar 5 °lo além do que pagavão as compa
nhias existentes na época do contracto ; e que 
se o governo se achou autoris~do por uma por• 

50 
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8!.14 SESSÃO EM 1 DE t, trruBRO DE 1839 

taria. u mandar levanlal' o deposito a que a 
companhia estava obrigada em virtude de um 
contracto, podia tambem rescindfr o contracto 
na parle relativa aos 5 por cento, mas q11e a 
companhia se obrigou a pagar. O orador, de
pois de mostrai· que este deposito· era feito para 
garn~Jlir os direitos que tivesse de pagai· a com
panhia, e que por isso está ligada a sorte desse 
deposito e :n a alteração que se pretende fazer 
desses direitos, concluc, pedindo, pura poder 
dar seu voto em consciencia, que se mandem 
vir da secretaria as iufürmações que o governo 
enviára á camai·a ácerca do levanblmento desse 
deposito. 

O Sr. And.rada. :Macha.d.o conhece que. a 
companhia tem alguma razão no que pretende, 
em consequencia das circumslancias desf'avo
raveis em que se acha; mas na.o desconhece 
que ra:íC.ão houve pai-a estabelecer differença 
eatre os direitos que e1Ja pagava e os que a 
que estavão sujeitas as mais companhias, pois 
que isto provinha ela maior riqueza da mina 
que a companhia lavrnva. Lembra que na 
sessão passada a companhia contentava-se em 
pagar 15 por cento: inas a commissão quiz ser 
mai:::1 generosa, reduzinJo os direitoi a menos 
do que se pedia ; o senado, porém, compensou 
essa generosidade· com o excesso opposto: este 
anno novamente representa a, companhia, e faz 
bem ein pedir o que o anno passado se lhe 
queria conceder; mas elle, orador, se persuade 
que póde ella pagar lllais alguma cousa, e po1· 
isso manda á mesa a seguinte emenda : 

« Reduza-se a 15 por cento os di1·eitos que 
paga a companhia do Gongo-So<:co. » 

A discussão fica adiada. 
E' introduzido no salão o Sr. nuni::;tro da 

fazenda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Conlinúa a discussão do credito, e emendas 
apofadas, e mais as seguintes dos Srs. Carneiro 
Leão e Vianna : 

« Offereço como enfonda á proposta do go
verno o seguinte: 

<e Sejãa os lrcs primeiros arts. r, 2n e 3º do 
projecto que apresentei em s(iguinHmlo do pa
recer por mim lambem assignado conjuncla
mente com as tabcllas B e C. 

,e No§ 2n cm lugar de-2,500 conlos--1liga-se 
-alé .... e no fim ::\Cct·esccnlc-sc-Potlcmíll !:wrvir 
para estes bilhetes as notas existentes do novo 
pat'ht\o dos maiores valores conv1rnic11lernc11le 
p1·cµarudos, se o governo assim o entender con· 
vcnienle. O p1·emio nllo poderá cxcl•dcr 7,3 
sendo sempre dial'inmenle calculado. 

•<No§ 3. 0 Em lug.1r do.s palavms-até 5 mil 
contos-diga-se-até 2,500 contos; e accres
cenle-se no fim-no caso de que as apo1ices 
se possão vender pelo preço de oitenta por cento, 
e dahi para cima1 dentro do paiz, pagamento 

de promplo: no caso contrario, .o governo emit
tirá gratlmllmcnte igual som ma de papel-moeda, 
servindo-lhe de garantia as mesmas apoiices, 
as quaes serão Vl·ndidas quando obtiverem o 
preço mat·cado, o seu prnducto entregue á caixa · 
da amortisaçao, para ser queimado na confor
midade da lei de 1.1 de Outubro <le 1837. 

« -No artigo 2.º Em lugar das palavras-que 
o governo eutendcr conveniente-diga-se-até 
metade, assim com~ .nos pagamentos que fizer 
-a palavra-abatimento-seja substituída por 
-pagamento. . 

<e No art. 3.º Suppritnão-se as palavras-da 
renda e emprestimo-e sub.,;lituao-se pelas se
guintes-da rend~ dos vinhos, de que falla o 
§ 2° do al't.. lº, e pela nova imposição, de que 
trata o artigo seguinte : 

Artigos additivos 

cc Art. 1." Em todos os pagamentos dos im
postos do valor de 50$ para cima, que se ti
zerem ao estado do lº de Janeiro de 1840 em 
diante, entrará um decímo em ouro ou prata 
pelo valor do pndrno monelario esh1belecido na 
Jei de 3 de Outubço de 1833: estes metaes sel'llo 
vendidos em h:;ista publica, ou remettidos parn 
Londres para pagamento da divida externa, e o 
producto da differença entre o valor do padrão, 
e o do mercado, calculado pelo cambio do dia, 
será applicado á amortisação dos bilhetes de 
que trata o§ 2°do art. lº até serem resgatados. 

<e Art. 2.º No caso de que· a renda não pro
duza no corrente anno financeiro. a somma de 
VJ,145:944$ em que está orçada n·a lei de 20 de 
Outubro tle · 1838, fica o governo autorisado 
para preenche!' a differença por tuna emissa.o 
supplementar ãe bilhetes e de apoiices pela 
fórma prescripta no § 3º do art. 2º, na.o po
dendo O· valot· dos pt'in1eitos exceder a mil 
contos, e o elas apolices a quinhentos contos. 

<e Art. 3.° Ficao revogados o art. 18 da lei de 
11 de Oul11brn de 1837, e os nrls. 27, 28 e 29 
da /ei de 20 de Outubro de 1888. 

<< Art. -1.ª Na primeira sessllo elo corpo Jegis
lntivo o governo informará: l", qmtPS forno os 
saldos em dinheiro, q1rn rio nn11n íirw11ceiro 1le 
] 838-183!} pass1í1·no pura o corrente no the
so111·0, cm Lnndl'es e mn Iodas ns f.ht•so1m1rias 
provincincs: 2'\ qunl n divitln pu~sivn cxistenlP
uo fim 1lnq11clle 1mno, {' p1·0,•tmienl(! de llespcins 
proprinR tfolln 1:0111 dcclnraçrw da ol'ÍgcHn tln qnu 
p1·ovi1•rarn, 4", q11al a so11111rn pnga nelle t.le 
conta tle tu1nw1 a11le1·io1·cs. 

O Sr, Vfanna: - Sr. />l'csid<?nte, eu tiu}m 
Jrnje leHçno (eonli1111a11do o meu dii::ic·urso de 
hontcm) de r,~sponder a lodos os nI'flltncnlos 
que têm sido apresentados IHl camara por di
versos Srs. deputados ; porém, como niio quero 
ser muito extenso, limitar-nrn-hei unicamente a 
fazer uma pequena analyse de alguns dos pro~ 
jectos que estão sobre a mesa, e responder a 
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SESSAO EM 1 DE ÚUTUBH.O DE 18;1!l 

duas ou lres proposições que entendo nt\o 
devem passaf sem respcsta. Pdnci_[Jinrei dizendo 
ao nobre ministro que se acha presente, que 
eu não aceito a cerisura feita por S. Ex. a.as 
memhros Lla comrnissão: S. Ex. parece-me que 
di:iSe que a commissão fazia guerra de em
boscnda; esta censura, perdôe-rne S. Ex., nao 
póde caber- me ... 

O Sn. ANDBADA TulAcn,\DO: -Nem aninguem. 
O Sa. V1ANNA. :-.•. por-que en com muih 

icam1ueza expendi a minlia opiniã.o, :Jpresentei 
francamente a rnzão de certas reducções que 
se tem feito. Se no dia de sabbado nao foliei, 
foi porque, tendo cedido da palavra outros se
nhores, tocou a minhi,i vez cinco miJJutos untes 
de dar a hora ; e nesse tempo o que podia eu 
dizer ? E se me prolongasse além <la hora, 
sur.ceder-me-ia o que me succf:deu ltonten1, 
que só 8 ou 9 senhores, ou pouco nrnis, me 
fizer~o a honra de ouvir-me. 

Sr. presidente, eu prini:ipiarei t·espondendo 
a algmnas propo.:;i\:ões do nobre dep11tatlo pela 
Bahia, o Sr. Monteznma. Disse o nobre depu
tado ern uma das sessões, anleriol'es o se
guinte: « Tinha os maiores desejos de suhnie!ter 

· ainda a minha razão á do nobre ministro, e 
mesmo de jurar nas suas p,1lav1·as; mas, tantos 
Srs. deputados dizem que não, que vejo-me na 
necessidade de votar contra a proposição do 
nob1·e ministro ; e quando tivP.sse uinda alguma 
duvida a este respeito, eu decidir-me-fa pela 
opinião do nobre contador geral do thesouro ; 
e quem melhor podia guiar-me para a verdade 
e exactidão do que o nobre. contador do tlie
souro ? i> O nobre depulado neste topico ti-atavu 
de responder ao Sr. ministro da fazenda~ qne 
disse que não podia aàmittir a receiia de j 5,000 
conlos, orçada pela comrnissão, pot·que a receita 
vet·ificarla no anno mais proximo, de que havia 
conhecimento, que era o de 1837 a J 838, 
apenas havia prodúzido 12,000 contos e tanlo. 

Sr. presidente, eu na.o assen~rej neslH casa 
que a receita, qnaesquer que fossem ns cil'
curnstaneias do Brazil, havia de pt·oduzir por 
forç.a 15,000 contos ; como membro da com· 
missno do orçamento, orcei o unno passado n 
rm1du em 15,000 corilosJ e se as ci1·c11msla11c:ius 
do paiz fossem outras, estou pcrs1t.Hlido que se 
a renda não desse 15,000 co11los, 11no se afas
taria muito disto ; mns em nenhum do~ meus 
discursos, em nenl111111 dos mcns pnreccres c11 
disse que: a rencb havia de dar por força 15.000 
contos, muito mais entr-ando a renda. do l\b
ranlü'ío avaliada em 1,000 contos, renda que o 
J\,faranhão não póde produzir no estado em que 
se acha. Admira qúe o Sr. deputado ~e se1·vis1,e 
da opini~o do contador geral, porque orçoll em 
circumslancias ordinaril'ls a renda em 15,000 
contos, suppondo riue no anno para que se 
arcava o paiz estaria cm paz ; admira, digo, que 
o Sr. dcpul>.\do se preval8ces~c da opinião do 

contador geral nesta parte, e não se qnize:.'se 
prevalecer da opinii.'íO do mesmo contador geral 
qn:mdo tratou de àemonstrar o deficit : se vaie 
esta opinitlo para um caso, tamlJem vale p:ira 
outro caso. 

Sr. presidente, quando tentei na commissão 
de preencher o deficit, notei qnc eom effeito, 
attentas as circnmst:rncias do Brazil, alguma 
diminuição se devia fazer na renda; e at~ o 
nobre deputado, o Sr. Carneiro Leão, fez-me a 
mesma observ3ção nc,ssn occasião: no pt'imeiro 
borrão que lancei, linha feito esle abatimento; 
mas vendo que o nobre ministro tinha aeeitndo 
f'Slci orçamento, vendo q11e as ciremnstancias 
não erê1o m11ito fa voraveis para se dar um grnnde 
credito, vendu que e eoqJo legislativo ti~ha de 
se 1·e1mit· para o anno em l'viaio, e se com effeito 
6,600 contos não chegassem poderia dar-se 
um credito supplementar, nflo duvidei de 
continuar a contemplar a receita áe 15,000 
contos, não querendo fazer abatimento algum : 
mas emfim, attentas as circumstancias do ;, 1iz, 
já mandei uma emenda com a 1ual me parece 
que o nobre ministro nno pôde deixar de sa
fo,fozel'-se; nem entendo q1_1e a camnra deva ter 
escrupnlo em votar por ella, porq11e é e/la con
diciomtl, e o nobre rnini:,;tro nllo púde ser-vir-se 
do credito que deu senao no caso de que a 
renda orçada não s~ vel'ifique. 

Contínua o nobre deputado em outt·o lng:ll': 
e< Se isto é certo, como estou nue o Sr, ministro 
não duvidará, co 0mo hesifar crd crer q11e a noHsa 
receita será angmentada? N:10 tem sido esta a 
marcha? Não demonstrem a comrnissno no pa
recer que deu sob!'e o orçamento 1m1 aup;rnento 
d& renda eonslanle? Nesta or:ensino nn.ó pos:::o 
deixar de ir de :iccordo com o meu nobre 
:imigo po1: S. Paulo .. J) O nobre dep11tadn o 
Sr. Monlezuma sttpp<ie que n renda orçndo já 
em 15,000 conloH !ia t!e ainda crescer; mas 
noto a cnrnul'U a mnncil·n por qtw foi í'eilo o or-
1,'.at11enlo, nolc que já se dt111 G por ccnlo de 
aecrcscinrn sobro a nmdn 11n·cJcndacla ; por con. 
sequencia CU entendo (llll! lllllÍti de Jf),000 C01i\Oíl 
1111 estado acl.ual d11s cousns sm·1i nh~olt1tarncnln 
impmsivel. 

O ine~mo noh,·c dcputni\n em outro l11~a1· do 
so11 di1;c11r:-10 ,tissc: 11 As cnmmis:-õe.; 1111s qtlllrf! 
se ai:1111 n nnhre nw1nhro do tlw:.0111·0 pulilito 
e111·onll'l'.11'llr1 irn'g11ln1'i(ln1lcs, 1•11c011(rúrno dci,
pe1.a~ ocimms, (mconlnü·n.o onlrns menos nr· 
gentes, encontrúrno duplicatas ; n1t1!-! o' Sr. mi· 
nistro um só ceilil 11110 e11contro11 r111c fosse 
urgentissimo, etc. 1, .i\s commissües encontrúrllo. 
irregulari(lades. - A unica it-regulal'idade en
contrada neste credito foi a somma de 200 e 
tantos conios pedida pe1o ministerio da guerra. 
Nn.o ha duvidg. nenhnma que esta despeza não 
devia ser peclida, mas a1trib110 isto á falta de 
escrípt11ração regular qu~ ha nno só no mi
nisterio da guerra, como mesmo em todos os 
oulrns minislerios ; mas esta censura ccrtau1ente 
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39ô SEssAo EM 1 DE OUTUBRO DE 1~39 

não pôde caber ao !besouro, porque quando os 
winistcrío;;; pedem os seus credí[os, o thesouro 
HãO fai rnáis que h'ü'.lei-os ao conhecünenlo do 
corpo legislativo, porque a elle não compete 
e):.aminar se com eff~ilo se pede o que é ne
cessm·io, ou se se pede rnais; e se com effi~ito o 
fado tem a explicação que the deu o nobte mi
nis/ ro, ,;o que creio, então houve equi vopo da 
p,1ric cio seu antecessor, oii do tlJesouro, quando 
enléndeu que \a1 somma era um credito que se 
pedia, quando na realidade não mostrava seus.o 
o excesso de despeza que l1ouve sobre a lota=
lidade do credito. 

Eneonlrárão d<':spezas ociosas. - Quaes forão 
elbs ·~ f.,;,, r.nmmic:<>.õP;; f"'nnPnrilÁr~o "'rn ~nrf!lr 

1,114 contos; mas por serem despezas ociosas? 
Não: já hontem demonstrei, em resposta ao 
nob1·e denutado G Sr. Marinhe. aue taes des
pezas M; erilo ociosas ; a maio; parte deUas 
errw e são necessal'fos; mas as conunissôes 
corlá.rão, porque podiãD ser adiadas ;;em perigo 
do serviço publico, liavendo muito poucas que 
se poderião ter deixado de votar no anno 
passado. Já disse que mesmo a quantia de 20 
conlos de téis destinada parn o pharó\ de Jaraguá, 
nas Alagóas, tínha passado em obsequio ao 
Sl'. deput11do que a propôz, e que muito poucas 
erão as despezas que se podiào chamar de luxo. 
Encoult'áruo duplicatas. - Qua.es ás duplicatas 
que as commissôes encontrárão, e que com
meltesse o governo? As dua::; unicas duplicatas 
fOl'àO os 20 contos qne linhàD sitio ccmsignados 
para a estrada de Matto-Grosso a S. Paulo, e a 
<le 53 contos e tanto votados rara gratificação 
dos lentes dos cursos juridicos e de medicina, 
µor serem dei:.pe'La~ qu~ já ~stivM ~onlempladaB 
1m lei, o que escapou, mas que a cornmissão de 
urr;amento nno attendeu quando apresentou o 
seu lrabalho ; estas duplicatas pois erl'.l.o da com
missa.o de orçamento, mas que podilt<1 escapar. 
Encon1rárào despezas menos urgentes. - E' 
verdade que é isto exacto ; mas podia o governo 
allenu ~\ lei ~ lW!\\t~ l.j\\i tl~C\'\::\.ou ~:;\i\t; u~-s· 
pe7,ai;? Só o col'po legislativo é que poderia 

· fazei· essas alterações, pol'que só elle é que tem 
au1oridat1c para isto. 

Sr. presidente, nã.o ,mde betn enfom.l.cr os 
culc11!0s que o nobre deputado apnisentou pam 
justificat· a emcoda que mandou á ·mesa, que
rendo elevar â maior preço o direito de anco
ragem; cru preciso que eu tivesse visto o mappa 
que o Sr. deputado Hnlia presente, e que. foi 
fornecido peio thesouro, para poder examinar as 
suas proporções; o que digo sin.1plesmente é 
que, ainda quando os calculos do Sr. deputado 
fossem verdadeiros (o qoe dµvido muito, por
que duvido que a ancoragem dê 1,400 contos), 
o imposto é muito pesado, e pela maneira por 
que o Sr. deputado o apresenta é até injusto. 
O Sr. deputado impõe óO 1·eis sobre a tone1agem 
das embarcações de cabotagem, e eu vou 
moslL"ar á caman:1 qual é o resultado desta 1m-

posição sobre uma embarcação de 100 tone· 
!adas, que <lá 12 viagens por anno : os hareo:,;; 
tle (;abotugern, pela legislaçãO vigente, pagão 10 
réis poL· dia durante. 10 dias de dernoru no podo; 
elevado o ímposto a 50 réis, ohrígamos o barco 
de 100 tonei.idas a pagar por dia 5$000, em 10 
dias 50$1 e em 12 viagens 600$000. 

Ora, senhores, póde urn semelhante irnposto 
recabir sobre o commercio de cahõlagem Jõ 
Brazi), Ja mo onerado, já !ão pouco favorecido? 
O i!lustre depnlado parece-me que está em 
contradicção quando entende que lia dB fa
vorecer a nossa navegação impondo mais al
guma cousa sobre os barcos de construcção es
trangeira, porque a ün po~ição vem recahir á 
nossa navegação. Pelo que respeí ta á tonelagem 
das embarcações de longo curso, veremos que 
utn barco de 300 toneladas viráa uagar: 1:500$. 
Note acamara quB os barcos <le ~a;(:gaçao de 
longo curso estão muito sobrecati-egados ; como 
se quer mais onerar este corninerC;ÍO por meio 
desle imµosto? E tanto mais, quando me pa
rece que tudo isto t·ecahe sobre o cornmercio 
nacional, porque o nobre deputado, posto que 
nos calculas que fez e no set1 discurso contem
plasse os barcos estrangeiros1 c.omtudo a strn 
emenda tem só em vista o commercio nacional 
de c:.ibotagern e de longo curso. Eu não posso 
votar por esta emenda, ülé porque ella nílo 
produ.iii-á o que quer o nubre deputado í o 
nobre deputado disse que a nov..l inwosiçílo ha 
de dar 2,400 contos, mas eu cuido que está 
enganado. O nobre deputado entende q11c o de· 
ficit achado pelo SI'. Amarul é de 2,020 e luntos 
contos, mas està é a parte do deficit que o Sr. 
Amaral quiz supprir com a venda de ap0Hces1 

pol'que esse nobre deputado acha um deficit de 
perto de 6,000 contos : o nobre deputado, 
porém, loma isto corno deficit, e diz: - Dou os 
2,4ú0 contos nos impostos que agora offereço. 

Direi agora duas palavras a respeito de do11s 
pr-ojectos que ahi esta.o, um dú nobre dcp11tado 1 

o Sr. 1\Inrinl10, outro do nohre deputado o Sr. 
Bamleirn de I\follo. Nno é prccii-O q11c digo nada 
sohre ontros projedos que eslno sobre rnesa e 
que íJll('rem u tHnisstio do pnpeJ-mot•dn, porque 
jà emitli n semelhante respeito a minha opinião. 
Noto no pl'oj~clo do nobre deputndo o Sr. Ma.· 
l'inho que a mesma renda qne elle arplica pa1·a 
despeza do anno, applica-a depois pal'a amor· 
tis ação do papel. .. 

O Sn. M,\RlNIIO ; - Depois de feila a despeza. 
O SR. V IANNA : - Mas nãO é isto que eslá 

no seu projecto. Pelo que rilspeila ao projeclo 
apresentado pelo Sr. Bandeira de Mello, que 
em ultimo recurso é um emprestimo em apo
lices, não posso votar por elle ; o que diz o 
110bre deputa.do? Mand;t emittir papel-moeda1 

mas qualquer que seja a emissão, uma vez que 
as apoiices cheguem a 801 se farà a venda de 
ap~lices ; em ultimo l'esu!tado, pois, é um cre-
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1839 397 

di(o por via de venda de apolices ; a emissão 
de notas é un1 meio sub~ddiario~ 

Ora: supponlrnmo:e que não c11egt\o as apo
lices a 80 antes que se tenha. em illido o credito 
indo: innnrfa.,;p o Plflrf'.arlo r.nm ~/iíl() r.onlm:. 

de papel-moeda, fica exislindo uma somnia de 
papel-moeda tal qual nunca houve, nem mesmo 
em 1837, porQLle nós temos aueirnado 2,200 
contos, qLÍe,· con1 o resto que estit recolhi<io, ~nda 
por 3,000 contos; esses 3,000 contos, com o resto 
que está na circu hçãü, é todo o papel que 
existia: ora, se agora se ernittirem 6,600 contos 
virá a haver no mercado mais papel do que 
nunca 12xístio, na importanciri de 3,GO0 contos. 
l\ías su pponharnos1 com ia dizendo, que as 
apoiices nao chegao a 80 até o fim do anno fi. 
nanceiro em que o nobre ministro tivet· emit
tido todas as notas, temos inundaâo o mercado, 
ternos naturalmente feito baixar o cambio, 
temos alterado todas as lri.rnsacções. Suppo
nhamos que nesse dia corneçno a crescer as 
apolices, o nobre depnlado que det·ramou ntna. 
qmrnticlade irnmcnsa na cirC11h1çtto manda-a 
retirar irnmediatamente pela venda das apolices, 
e faz um vasio tamhem rcpenlim.menle; 
augmenta-se a circulaç:'lo prodigiosamente, e 
tarnbem se retira 1"eponli11ame11te: nrt1J vê o 
nobre dcpntado que essa::: t.l ttas altt•rações trans· 
torna.o todas as forlunns, uma quuriJo o cambio 
descer de 36 a :26 talvc•i, e 011lra qnando as . 
a polices retiradas re pen ti r w rn c11 le lizerem o · 
cambio subir de novo a :35 e a 3íi? O nnhre 
deputado nno pesa toda a força deste argtt
me11to? Senhores, é este o peior 11rnjecto que 
eslâ sobre a mesa. (Apoiado8.) 

Sr. presidenle, eu tinha loinatlo rnai::; apon
lamentos pat·u sobt·e elles f..\llar, mas nao lo· 
111arei mais tempo á carnarn: eu tenho ernillido 
a minha opiniao tomo enteuuo, .1 earnarn vo
l,H·ti e1n sua sube,loria como rnell1L1' ll1e 
approuvc,r i c11 desejo que passe o rnelltor; 
tul vez o que propuz nno o seja ; eu de:;ej ll que 
passe o que l'ô1· para bem do paiz. Mas, se-
11ho!'es, o que digo é que é necessario ollmrmo$ ' 
para o futuro, qlle é nucessal'io attende1·rnus 
llllC podemos te1· 11111 deficitt e muito prova· 
velmenle o lerm11oi:. s1~ nn.o mc1lio1·arem as cir
cumstancias do paiz. O paiz nt\o póue con
tinuar a ler todos os annos crises de::;tas, nau 
púde viver de cmprestimos ou de emissão de 
papel, e então é preciso que demos alguns mo
mentos ao estudo das finanças, ao melhora
mento das nossas finança~, que por um mez ou 
mez e meio abandonemos a politica para tra· 
tarmos dos negocios da fazenda publica. 
(Apoiados.) Não direi que o melhoramento 
de certas imposições .... 

O Sa. ALVARES MACHADO: - O governo que 
cuide disto depois de parar. 

O SR. VcANNA: - Eu não digo que seja pos
sivrl com impostos fazer f,:tce a um deficit de 4 

ou 5,000 contos : mas para melhorat' algumas 
imposições (e aqui respondo ao nobre depu
tado), e mistet· que se dêm metli1as legislativus. 
Demos, repito, alguns momentos a esses tra
ba!lms, po1·que se na.o pudermos ter impo~tos 
que cheguem para fazer faee a 4,000 contos, 
leremos imp1stos que pos3ão fazer com qne os 
deficils sei:lo u1enores. irnuoslos crne em \emno 
de paz, ;e algum dia tivermo~ paz1 · co~v) 
espero, cheguem para as clespczas ordinarias ..... 

O SP.,, . . 1\,1I .. ,.H,,T.N.H.O •• - i;;;;:~ r.nnlin11,11•1>1n nrr.><:i. _ ·- . _ _ -- --••••••-=•v• .. J"V~• 

<lentes máos, nunca teremos paz. 

O SR. Vi_A~NA: - .•••• que_ poss~o servir para 
pagar a chv1di1 que neces.sitan1os agora con· 
trahir em tempos extraordinario.;;; 

Não responderei aos apartes dos meus 
nohri>"- f'.ollr.>g11~; 111rnnrln r.>nfr>1rr.>m r.>m di<:f'!l<:c:!'in 

as propostas do governo que ahi estão para 
me!horar a renda, espern que os Srs. deputados 
tomem n palavra e provem que todos os males 
vêm do governo .... 

O SR. A.'mRADA MACHA.Do: - Vêm lambem 
de nós. 

O SR. CARNElRO DA CuNf1A: - Apoiado. 

O SR. V1ANNA: - Sr. presidente, é tudo 
quanto tenh0 a dizer a respeito ; mas como n:lo 
estou resolvído a fallar mais sobre a materia, 
peço á camara que 111e conceda alguns instantes 
para dar uma explicaçao que me foi exigida 
pelo nobre deputado o Sr·. Monlezuma ; ellc 
nao está presente, mas espero que o jornal pu
blique o meu discurso; eu a devo principal
mente á casa. 

Sr. presidente, lendo eu avançado nesta casa 
que na França passavilo disposições mais impor
lat1les sobre finarn,:as indiffe1·enlemenle, ou em 
leis esLJeCiaes, ou nas leis do orçau1enlo1 de ma
neira que as leís de orçamento sao permane11les1 

menos nu parle relativa á receita e dcspeza, 
fui· contesta<lo, u11vidou-se da minha as· 
serçüo, pedio-:.-;e- me mesmo que cu 1uosl1·usse 
qmd a Jisµosiç:10 irnpot'lantc, como a de emissno 
dt: billietcs, que tivesse passado Clll leis rle ut'-
1;amenlo dn uac,:õ<!S c.:ivítisudus e atncslrnd.1s nu. 
scieuciu adminislralivu, como u li'm1wu e n ln· 
glalel'l'a. E1ü oulra occasino eu tinha vindo 
µrnpat·a.do 1>ara moslt·at· que com e.tl'dlo linha 
avançauo uma proposiçllo venladeiru; mas 
corno nào o pude fazei·, agora o fa1·ei, até por
que a occasiao é muito propria, 

Sl'. presidente, a emissão de bilhetes na 
França passou no anno de 1824 precisan~ente 
na lei do orçamento (eu peço desculpa á ca
mara por tomar-lhe tempo, mas como se disse 
que eu tinha avançado unia pt·oposição menos 
exacla, justo é que eu me defenda). 

O SR. ANnRADA MAcàAoo :-E' justo. 
O SR. V1 . .\NNA :-A emis~ão de bilhetes passou 

na F1·ançli na lei do orçamento de 1824, aqui 
está a prova; é o diccionnrio de direito pu-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 12:38 - PÃ¡gina 10 de 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398 SE:SSÃO EM 1 DE OUTUBRO DK 1839 

blico e administrativo de Delamarre na palavra 
-Bons royaux (bill1~te do thesouro ). Diz De
lamarre :- « O ministro das finanças foi auto· 
risado p~~la primeira vez pela lei das finanças 
( como alli se chama a lei do orçamento) de 4 
de Agosto de 1824 para crear para o serviço da 
thesouraria, e para as negociações com o banco, 
bilhetes do thesouro vencendo interesses pa
gaveis em épocas fixas e determinadas; desde 
essa época as leis de finanças autorisão a emissão 
de bilhetes iguaes, com a l!nica differença que 
a somma póde variar todos os annos) como 
varia, sendo ordinariamente a emissa.o de 250 
milhões ; todas as leis determinão igualmente 
que. se. a somma fixada fôr insufficiente para 
as necessidades do serviço, o governo poderá 
fazer uma emissão supplementar, a qual deverá 
ser autorisada por decreto, que será presente 
ao corpo ·legislativo na sua primeira reunião. » 

Ainda cito outra autoridade para que se 
não possa duvidar, é Foucart M seu curso 
de direito publico e administrativo, no para
grapl10 Dette ftottarite (rlivida fluctuante). Diz 
elle ahi :- cc Chama-se divida fü1ctuante o in
teresse das sommas que o thesouro é muitas 
vezes obrigado a pedir emprestadas com difl'e
rentes prazos para occo1-rer aos differentes ser
viços publicas, quando se não tem ainda reali
sado a entrada da receita : as leis de finanças 
(já se sabe> são as leis de orçamento) deter
mina.o todos os annos sommas, até que o thc· 
som·o póde pedir emprestado aos capitalistas o 
dinhei1·0 de que tiver necessidade. Estes em
prestimos se fazem por meio de bons 1·oyaua.), os 
qu(tes produzem interesses, etc. >i 

Citarei ainda outra auloriuade, e é Juvigny 
na sua obra inlitulada-E1:poaé des P1·i-neipes 
Elémentafres sur le nieilleur systémc d'einp1·'tmts. 
1mblics : diz elle :- « Foi a lei a 4 de Agosto 
de 1824 que fixou a receita e despcza p1.1l'a o 
anno de 1825 a primeira que creou os bons 
'l'O'!}aux (bilhetes do lhesouro) ; o al'l. 6º desta 
lei autorisava e. ministro das finanças a cr·ear 
para o serviço da thesouraria, e suas negociações 
com o bi:mco de França, bilhetes vencendo in
feresses, e com prazo certo de vencimento, e 
fixava a somma total da emissão em 140 mi
lhões de francos. 

Esta faculdade de emittir bilhetes do the
souro por decreto do rei, e sem outro limite 
que não seja o das necessidades do serviço, tem 
sido dada ao ministro das finanças em todas as 
leis do orçamento da receita e despeza decre
tadas desde 1825. A emissão destes bilhetes 
elevou-se em 1831 á somma d~ 178,858,862 
francos, como o demonstra a conta geral da. 
administração das fiQanças do dito anno de 
1881. Os bilhetes do lhesouro são sem duvida 
alguma um recurso iudispensavcl ao minisll'O 
das finanças, por isso que elle pódc haver pot· 
c~l>C meio as s0Jtm1a:5 que . fl'equcnlcs vezes 

é obl'igado a despender antes da ,realisação da 
receita, etc. 

Ora, agom, Sr. · presidente, apresento á ca
mara o proprio bulletin das leis francezas, onde 
vem essa lei de 4 de· Agosto de 1824, e lerei o 
seu art. 6°, que diz assim :- cc O ministro das 
finanças é aulorisado a crear para o serviço da 
thesouraria e para as negociações com o banco 
de França bon8 ,·oyaux, vencendo interesses e 
com prazo certo de pagamento. Os bilhetes em 
circulaçno não poderáa exceder a 140 milhões, 
e no caso de que esta somma seja insufficiente 
para as necessidades· do serviço, o governo é 
aut9risado para fazer unia emissão supplementar 
por meio de decreto, que será presente ao corpo 
legislativo, ele. >1- Logo, nSlo só os francezes 
fazem passar nas leis de orçumento disposições 
impor·tanles sobre as finanças, como mesmo a 
em issa.o de bilhetes passou pela primeira vez 
em tacs leis, e ainda continúa a ser decretada 
nellas. 

Senhores, não sou versado na legislação finan
ceira ingleza, não tive ainda muito terrtpo parn a 
estudar, mas parece-me que alguma cousa se
melhante passa nas proprias leis do orçamento 
inglezas: se me não engana Bailly, ·na sua im
portantissima obra, que tarnbem aqui tenho 
presente- Expoaé d' Ad-m,in,iatration Générafo 
et locale des Finances du roya'ttme u·11,i de la 
Gmnde-Bretagne et d'Irlande-, a obra rnais 
moderna que conheço sobre esta materia, por
que ahi leio eu o seguinte:- <e A lei annual 
das vias e meios ( vias e meios chamão elles á 
sua receita) determina que o pagamento dos 
excliequ.er bills será feito com os fundos que o 
par]amenlo' decretará na sessão seguinte, isto é, 
ou com o proc.lucto de novas iroposições1 se fô1· 
isso necessario, ou, o que realmente succe<le, com 
uma nova emissllo de semelhantes valores.,> Os 
inglezes, senhores, lêm duns sortes de excheque·r 
bílis, ou bilhetes do. the:;ouro: uma é de bi
lhetes emiltidos como mera nntecipaçll.o dd 
renda; esses bilhetes sno descontados exclusi
mente pelo banco, têm o prazo de 3 rnezes , e 
como o banco da Inglaterra, como lodos sabem, 
arrecada grande parte dos dinheiros du nac_::'\o, 
lem a paga em suas propl'ias mãos; quando o 
dinheiro na.o entra em tempo conveniente, re
forrnllo-se os bilhetes, paga-se o pl'emio. 

Mas os inglezes têm outra sorte de bilhetes 
de que vou tratar. A camura sabe que a maior 
parle das despezas da Inglaterra não soff re o 
voto do parlamento ; a despeza com a lista civil, 
com o pagamento da divida, a dos ordenados 
de certos tribunaes e outras, não são votadas 
pelo parlamento, são permanentes ; assim como 
são permanentes grande parte dos impostos, 
ao que se chama- consolidatedfund-: eom 
esse fundo consolidado é que o governo inglez 
faz face ás suas de:;pezas permauenles; .o cx
cc~so dessa receita é que se applic:a para 
m1ucllas tlcspc:r.as que sno voladm; pclu pai--
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 183fJ 399 

1a~ent~, romo sM ns eh marinha, guerra, 
arttlha~ia; etc,: se este fundo consolidado, ou 
a receita não chega pnra fazer fo.ce ás rles
~ezas que o parlamento vota, da.o-se infal
hve1mrnle meios, qne é o imposto sobt'e os 
aasueares ,quasi sempre, porque entre os in
glezes é principio que lei cle orcarnento não 
~aia com Adeficit. Mas além destas' despczas os 
lllgl.czes tem o se_n grande,_atraz::ido passivo pro· 
ve~1ente de mmtas r:mtec1pações de renda an. 
tenor ; ora, esses atrnzados passivos não 
supprem o<s ingiezes senão por meio dos e.?;· 
ch_equer _bill8, e _estes me parece que passi'lo na 
lei de vws e meios, como disse, se dev() acreditar 
BaHy na sua obra citada. Mas ha outra especic 
ele excheq_iier bills, e estes sim passão em leis 
especiaes, são bilhetes que mandão erníttir e 
descontar na praç3, para co111 o sen pi-oducto 
fazer emprestimos á industria, ao commercio, 
ás co'rporac_:õvs, etc. ; mas este negocio cstl1 fórn 
<la thesouraria, ha uma commissão de cidad:'1.os 
que não vencem· estipendio algum, a que 
charnão commissão de ernpreslirno, que distri
buem esses d-inheiros; em urna palavra, encar
regada deste negocio todo; esses bilhetes assim, 
como os segundos de que fol lei, recebem-se 
para maior garantia em pagamento dos im
postos, findo o ,rnno financeiro, sem ser 
preciso autorisação do padamento, pnrque o 
parlamento, quando autorisa a emissão dos 
h1\hetes, o que diz é que para o anno segu·mte 
providenciará, e :a rn::rncil'a de providenciar é 
man_d,1ndo reformar uns por outros, como já 
notei. 

Cuido pois ler demonstrado que 1iao avancei 
urna proposição falsa ; se cn quizesse s11stentar 
que era indifferente qm' certas disposições pas
sas~em ou n~o n:>. lei do oryarnento; podi..\ 
apow.r-me nos exemplos dessas nacões em 
cuja autoridade se pretende firnrnr ~ nobre 
deputado em sentido conlt'ario. Mas, Sr. pre~i
dentc, eu mesmo tenho lutado desde 1835 para 
que a lei do orçrunento s<·ja expressrw em cifras 
das dcspezas decrela(lns em leis especiaes, e 
isto para evitar palronalos ; pmqnc, senhores, 
o systema adoptado na organisaçao das nossas 
leis do on;a111enlo de 18::lO para c{1. é qne· 
tem dado l 11gar a passar tu do quanto se 
quel'. A camara tem visto os meus trabalhos a 

. este respeito ~ cu lenho procma<lo essa sepa
ração ; mas na impossibilidade de o fazer, não 
achando occasião oppol'l1rna de fazer pa1;;sar 
algumas disposições que julgo importantes 
para o· melhoramento da renda, não é de 
eslr_anhar qne me prevaléça da occasiao da 
lei do orçamento: nem por isso se póde chamar 
contradictorio. Este anno eu propuz que uma 
parle do orçamento fosse discutida em separado ; 
mas chegou o tempo para esta discnssao ? 
Note a camara que, lenrlo a commissno de 
orçim~ento suppri01ido o art. 12, que punhn 
em vigor tod;:is :\S \eis do O\'ya,o.enlo nnleriores, 

tendo apresentado 11m projecto em separado 
para tornar essas di~OO'iÍC'v)pC? f'\Or"r"t""l""lhnnfo.c:_.. 1.; 

• • L '- 't ...,.>J J ''-'1 !' J t..&.ll,.__L.J t.\....::,' 1a 

f?1 o orçamento para o senado sem este ar
tigo, e se não puss:u o projecto n. 106 e 
passar o orçamento como foi, teremos revo~ 
gach t?da a legislapo financeira desde 1830 ; 
6 por 1sso qne, terminando o meu discurso 
eu peçn a V. Ex. que, logo que· se termina; 
esta que~lao do credito, dê -para ordem do dia 
esse proJecto n. 106. Não tornarei mais tempo á 
~~t:1;:l'ª, e peço mesmo que me desculpe por tl-!r 
!aliado tan lo tempo. 

. O Sr. Maria do A.mara.l: - O Sr. ministro 
drnse na ses~ão de sab~ado que esperava que os 
rnembl'os. das comrmssCies que tinhão apre
senl.-\l10 diversos pareceres explicassem os seus 
votos, e lendo um desses membros das com
missões renunciado á palavra, ou feito cessacão 
<lella para que se votasse, ernquanlo out~·os 
S,rs. deputados pedião para que ficasse adiada a 
discussão por se acl1ar a hora muito adiantada 
pareeia-llie que esses membros faziao guern~ 
de ernhoscaua ao governo; e neste caso o 
~xrn. 111i~1ist,rn disse qll e desejava que a guetTa 
fosse _mais franca. Não sei ~e a expressão é 
propna de lllll rnini_slr~ da corôa, eu a juigo 
anl1-par_h11nenta1· e indigna desta c<1sa ; mas, 
Sr. presidente, nilo sei a quem se dit'iO'ia o nobt'e 
rni1~istrn ; Jir!git·-sc-hia an meu nobte eollega e 
ª'.ut~o o Sr. Vmnna, c·.onladQr gera.\ do lhe:oouro? 
Crew 4ue nó.o, porque não era passivei qu!:) o 
contador ge1·al do theso11ro fizesse guerra ao seu 

, proprio ministro. Diri0 -ir-se-hi,1 DO meu amirro o 
Sr. Cat'ios Caneiro de° Campos? Tambem c0reio 
que não, porqu~ existem estreitas relações de 
pat'enlesco e mn1sade entre o nobre ministro e 
este rneu amigo, e julgo que elle é incapaz de 
fazer a qualquer governo uma guerra de em
boscada, e quando a fizesse fal-a-hía franca e 
lea1. A quem se dirigil'ia pois o nobre ministro? 
A mim? Eu reµillo inteiramente esta idéa nao 
sei fazer guerra ·ac emboscada a ninguem,' nem 
se entende por guerra de emboscac.Ja os ma
·md?s ~e que differeute.;:; membros do corpo 
l~g1slal1vo se set'vem para atrapalhar as rne
d1t!as do governo. Sr. presidente, os aconteci
mentos no nosso paiz se passa.o com veloci
dade, os acoºntecimentos de houtem nem mesuio 
h?je se re?ordllo ! Parece-me que o nobre mi~ 
mstro, mais certo desta guerra, quer attl'ibuil-a 
a outrem_; nilo foi o nobre. ministro que us9u 
desl-1 tact!ca o anno µassado para que na.o pas
sasse a let do orçamento no senado ? Não se 
lembra o nobre ministro que, como senador 
ainda este anno quiz atrapalhar com adia~ 
mentas sobre adiamentos a lei da interpre
tação do aclu addicional ? 1Pa1·ece-me, senhores, 
q~e. semelhante tactica é mais prnpria do nob1·e 
m1mslro1 nno como ministro da corôa, mas 
c:omo senador. 

Parecia dcsnecess:nio, Sr. presidente, qne eu 
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400 SESSÃO EM l D~ OUTUBRO DE 1839 .. 
justificasse o meu parecer, porque os princípios 
e fundamentos em que baseei o credito que con
cedo ao governo farão nelle emillidos ; e con
testando ao nobre ministro estes fundamentos, 
a carnara estava em circumslancias de votar ou 
a favor ou contra o parecer, ou a favor ou 
contra a proposta. Mas; eu devo justificar o 
meu procedímento de não pedir a palavra na 
occasião em que se ia votar ; eu não me 
achava na casa, e quando voltei já achei o 
negocio no estado em qne acabei de expôL·; 
agora, porém, que me cabe fallar, permitta-me 
V. Ex. que passe a justificar o parecer que tive 
a honra de submclte1· á casa sobre a proposta 
de 9,000 contos pedidos pelo actual governo, 
que pàsse a responder ás censuras. feitas pelo 
meu nobL·e amigo o Sr. Vian11a, e ás que fez 
o Sr. ministro nas sessões anteriores. 

Sr. presidente, se o actual ministerio offe
recessc mais estabili<lade na sua organisação, 
se o aclual ministério tivesse dentro desta casa 
syrnpathius, se elle tivesse nesta camara amigos 
e fóra della apoio das cla!!ses industriosas, eu, 
quaesque1· que fossem os meus presentimentos 
contra o actual ministerio, na.o recusaria um 
credito amplo; então o meu comportamento 
nno seria dar-lhe 9,000 cc.ntos !:Ó, seria o 
mesmo que concebi quando o governo foi orga
nisado, que era necessario acabar com o cáhos, 
com a cc.nfusa.o em q11e se achavão as nossas 
finanças ; que era rtecessario dar amplitude 
ao · governo para · acabar com a gLrnrra que 
assola o paiz nas pl'Ovincias do MaranhAo e 
Rio Grande: eu tinha formado o projecto,· 
Sr. presidente, o mais amplo possível, isto é, 
para que o actual ministerio pudesse despender 
todas as sommas necessarias para acabar com 
a rebellião do Rio Grnnd e e com as desordens 
do MaranhAu, para que pudesse organisar a· 
repartição da fazenda, reorganisar a sua conta
bilidade, afim de que o corpo legislativo pu
desse tomar contas con1· conhecimento de 
causa. Sr. presidente, o estado de confusão e 
desordem em que se acha o thesom-o é patente, 
este· estado se acha demonstrado pelos propl'ios 
documentos apresentados pelo governo: todos 
elles são contradictorios, todos elles inexactos, e, 
póde-se dizer, falso,;. Mas se a .. opinião que 
fórmo do actual miniderio nao é exacla, eu 
convido a c1ualquer dos meus illustres collegas 
me111h1·0s desta casa a .apresentar um projecto 
no sentido que acabo de indicar; r;tão tenhão 
receio, porque de duas uma, ou· o governo 
ha de governar o paiz como deve, ou tem de 
ceder o posto a quem melhor governe, no caso 
de nllO passar uma tal medida. 

8r. presidente, a minha opinião a respeito 
do ministerio parece-me estar demonstrada
que ·o ministerio não lem as sympathias do 
corpo legislativo, nem o apoio das classes in
d ustriosas e trabalhadoras do paiz.-- O thc
souro, antes da entl'ada do novo gabinete, 

acl1ava-se em uma crise pelos movimentos mi
nisteriaes, achava-se em difficuldudes, não tinha 
credito nenhum na praça, ninguem lhe queria 
emprestar dinheiro; esperava-se pois, que, com 
a entrada do novo gabinete, as cousas mu- · 
dassem ; ao menos que de alguma maneira ces
sasse este estado de difficuldades em que se 
achava o thesouro ; mas ·qual foi o resultado? 
As difficuldades são as mesmr.s, ou, para me
lhor dizer, cnda vez augmentao; parece-me, por 
consequencia qu~ a minha proposição é exacta. 
Todavia, entre a collisão de dar toda a autori
sação no governo, ou de nada dar, fui forçado 
pelas circumstancias a dar aquillo que me 
parece conveniente para o i;erviço publico, e que 
se demonstra por esses documentos apresentados 
pelo lhesouro. 

Sr. presidente, computei o credito pedido 
pelo governo em 5,937 contos ( eu distingo cre
dito de deficit), computei o credito, pois, em 
6,937 contos, e achei um deficit de 2,021 
contos. Feito este calculo, tive de verificar que 
não me enganava, e que lambem não dava 
menos ao actual ministro do qu.e o corpo le
gislativo deu ao governo de 19 de Sele_mbro ; 
eu _passo a demonstrar. Aqui temos o relatorio 
apresentado este anno pelo ex-ministro da fa
zenda o Sr. Candiuo Baptista, e por elle a ca
ma:ra verá as c~mtradicções manifestas que 
existem nos prnprios documentos do thesouro. 
O Sr. Candido Baptista disse em Maio deste 
anno: 1, Senhores, a renda geral presumivel até o 
fim de ,Junho estima-se em 14,348 contos, a qual 
juntando-se o credito de 3,780 contos conce
didos pela resolução de 12 de Outubro ào_ ~nno 
findo, prefaz a receita total de 18,128 contoi:. ,1 
Ora, Sr. presidente, se é verdvde que o governo 
de 19 de Setembro teve o anno passado 18,128 
contos; se se ajuntar a isto os bilhetes emittidos 
pelo thesouro na importancia de 2,365 contos, 
temos uma somma total dada ao govemo de 
20,493 conlos. A receita ordinaria do paiz anda 
em mais de 14,000 contos, com o cl'edito que 
eu concedo ao governo de 5, !?37 contos se 
pref'az a mesma somma de 20,000 e tantos 
contos ; parece-me pois que damos meios suffi
cienl~s ao governo para se manter durante o 
anno financeiro cort·ente. Contra isto de certo 
o Sr. ministro ha de dizer que a renda que ar
recadar não chegará á orçada, e que, por con
sequencia, deve haver um deficit no füu do cor-· 
rente anno financeiro além deste que existe ; 
mas en não sei que meios tem para julgar 
assim ; não vejo documeilto algum cm que se 
possa mostrar que a receita arrecadada nos 
annos anteriores é menos de l4,000 contos; os 
documentos sno todos contradicttorios uns com 
os outros : o nobre ministro apresentou um 
quadro da receita arrecadada no anno de 1837 
a 1838, mostrando que esta receita não tem 
chegado a mais de 12,500 contos. Permitta
me o nobre ministro que conteste este quadro 
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1 ~:10 

como incxacto, para pr0\'ar á camara qne nno 
oos devemos fiar nos documentos apresentados 
basta a consid~rnção que vou fazer. 

Sr. presidente, se lanço os olhos sobre este 
qufldro, é provavel t1ue e11 possa conhecer da 
exadidão das cousas q ne sto relativas á 
minha província; eu vejo aqui como receila 
arrecadada-:--imporfancia achada nos cofres pu-
h1;, .... ., cli>nf\1<! ,fo 1•i,d::inr:>f'"l1, ,1-, 'R,,h i<> r:;~(.: 
IJ~J.._,V._-, • "-"'Vt'V"IOJ -- .J.V..;,._,._,.._, .. L-t;'t1;4'-" \,.I." .&.JÚ&_.I..,_ t..,{.,'\J 

contos.- Ora, quem, á vista disto, póde dar 
importancia a documentos, a balanços e a 
tabellas taes? Póde o Si·. ministro da fa
zenda metter em cabeç,1. a meus collegas de
putados pela Bahia, póde asseverar que depois 
da entrada das trop:is na Bahia havia nos 
cofres della 536 cóntos deixados pelos re
beldes? Que consideração, que importancia 
merecem taes documentos ? ... 

· O SR. VIANNA: - Foi tirndo dos documentos 
da Bahia. 

O SR. MARIA no AMARAL: - Perdôe-iue o 
· nobre depntado ; da Bahia nM podião mand:u 

taes documentos ... 

O SR. V1ANNA : - Essa 8 boa! Pois man
dárão-os. 

O SR. MARIA no AMARAL : - Sr. presidente, 
o que se contém nestes documentos da Bahia 
são cousas muito diversas ; não é da receita 
arrecadada que elles tratao, são papeis círeu
laveis do cobre antigo que ainda se achava em 
deposito ; são talvez apolice:=; que existem alli 
no;; cofres. Por consequenc:ia, já se vê, Sr. pre
sidente, que nenhuma importancia devemos 
dai· a taes documentos; todos elles, como acabei 
de dizer, são contradictorios, inexactos. 

Passarei á demonstração do deficit, e por ella 
a camara verá que, ntto só a rer;utição do the
somo, mas outros repartições, estão nas mesmas 
circumstancias ; que a repartiçào da guerra 
flclda sabe do que se passa por ella. (Apoiados.) 

Sr. presidente, o governo pede no seu cre· 
dito, pelo orgrto do Sr. ministro da fazenda, 
para o ministerio da marinha, 435 contos ; 
esta quantia se refere a uma tabella que o go
verno aprel-lentou de generos comprados a 
prazo, de algumas addições pet·lenccnles a 
soldos ele ofticiacs que nao fo1·Ao pagas alé fim 
de Julho do anno que acabou. Consta-mi:! que 
é costume no arsenal da marinha comprnr-se 
sempre generos á prazo, quasi nunca se compt·ão 
a dinheiro á vista ; tem sido costume constante 
passarem estas dividas de um anno para outro 
anno financeiro. Demais, a nossa contabilidade 
não é feita por exercicios; e assim tem acon
tecido que dividas desses generos, compradas 
em um anno vêm à ser pagas em outro com as 
despezas do anuo seguinte. Demais, Sr. presi
dt!nte, como é que se póde dizer que nós não 
devemos contar com os saldos existentes n ·is 
divorsas thesourarias no fim de Junho, porque 

TOMO HI 

estes saldos servem para pagar as despezas até 
o fin: do mestno Junho, entretanto que pede·se 
flf'"Prltfri nàr"!'.I: oc:~•'l:C! tT"10C'n1'"•C' rlo~nn,..-.,t")c, 'J T'\ .r1 
-v-- ........... .1"-V t-'l."'"""" ,._,...,-.;ih~ 1.1-J,'--'-.Jl..llÍ:1,~J '\..1,\._~pL,L,Cl.;:l ~ ve uUas 
uma, ou esses saldos se devem cc-nlar e então 
dê.se o credito para pagar essns desp~zas, ou, 
não se contando os saldos. o !!O\'P.rno n!'\o rl"v" 
pedir dínheiro para e!las. · Pa;~c~~;~-e ·p-~is q,;; 
ne,,te caso na.o devemos conceder quantia 
alguma. 

Vamos ~o mini~lerio do guerra. O ministro 
da guerra pede 372: 131$612. Sr. presidente se 
eu_ fizessse aq~í nma n_ai:raçilo do que se pas~ou 
sobre esta verba, o publico e :;i. cnrnara se admi
rai·ia; com effeito, o rnínistro n:to sabia o que 
tinha pedido, os empregados lambem nl\o o 
_ ) ~ - • 1 1 11 - • saoiao; emrernnto eues nao qu2não estar em 
contradicçilü com o ministro: ora dizÜ'lo que se 
devia esta quantia, ora dizião que m, credores 
estavao pagos, e afinal c;1pitulárão: --- Nao são 
372 contos que se devem, são 190 e tantos. -
Bem se vê que isto nãa é maneira de se pedir 
credito : deve-se ot1 nrto se deve ; se se de\'e é 

- • J 

neeessano pag,w, e se n~o se deve, não se 
venha pedir dinheiro por duphcalits, com
prove-se o credito por outra maneira; estou 
persuadido que elle existe, talvez mesmo em 
mais de 9,000 contos, pot·q\le todos os annos 
pedem-se creditas, e nilo esto11 para contestar a 
boa fé de tantos ministros que isso dizem ; mas 
não se peção creditos por esta maneira. 

Sr. presidente, esta verba refere-se a uma ta· 
bella, a qual tenho a hom-a de apte;;entar; esta 
tabella é a conta demonstrativa dos creditas 
concedidos ao ministerio da guerrn para as suas 
despeza.s no anno financeiro de 1838 à 183H, 
e as despezas sommão -1,2.57 contos. O credito 
orclinario concellido pela lei n. 106, de 11 de 
Outubro de 1837, é de 2,937 coutos; dito extrn
ordinario, pelo dccl'eto de 12 Je Oulubrn de 
1838, 922 contos; augmento tleste anno, 372 
contos. Ora, St·. presidente .. como é possivel 
que o ministerio d.i guerra, durante o anno fi
nanceirn que acabou, tendo unicamente di
nlieirn para 12,000 pr.iças, sendo autorisado 
para ler 15,000, lendo de satisfazet· as grati
cuções de campanlia, tivesse unicamente de ex
ceder o seu erudito ua quantia de 372 conlos ...•. 

O Sn. J\1,VES BnANCO (mini11tro da .fazenda): 
- V Pju a rwln. 

O Sn MARIA oo Aiuru,. : - A nola diz : 
cc Ainda fultu o c1·odito tle :lOO conto~ Cl'le l'orM 
postos ií disposiçao 1fo.lcg11çl10 0111 Monlovidóo, 
a despeza com compt•n dl! 1mnt1nH, u hum ussim 
na lega~·i1o de Londres e Monlc\·i,léo. 11 M 111:1 

essas addicções achno-se comprelwndi.-las 111l 
verba de 1,410:441$907, que faz p,utc dn 
quantia referida da despeza. 

A' vista pois de taes documentos, pótle a 
camara votar com conhecimento de causa em 
cousa alguma ? Demais prova-se o que e11 

acabei de dizer~ por outra razao. Se o mini!:i· 
51 
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40~ ~ES.SAO EM. 1 DE OUTUBRO DE u.3U 

terio <la gucrril deve faz<:r maior desveza relati
vamente a outros ministerios em conseqnencia 
do estado do paiz, como é que despendendo 
unicamente 372 coutos além Jo credito, o lhe
souro emillio na circulação do Rio de Janeiro 
além do credito que lhe foi -dado, mai::; 2,382 
conloi:::? Em que se despendeu esta som ma, 
pergunto eu? Não é possivel que a maior parle 
della fosse despendida pelo minísterio da 
guerra ? E corno se Cúnlemplou só 372 contos 
de .réis de mais? 

O n'.!inisterio do impe1·io 1·cfere-se a uma 
tabella tambem ap1·esentada na casa; na sornrirn 
pedida para esse minislerio diminuio o uctual 
ministerio a somma de 7 48 contos para paga
mento da divida a G!iilherme Young, e mais a 
·quantia de 179 contos para se 1n1ga1· o deposito 
da companhia de Gongo-Socco. Eu sou de' 
opinião que se ueve restiluir esta quanlia. O que 
vemos mais ? 60 contos, que foi justamente a 
duplicata do supprimento pam a provincia de 
Santa Calharina, que se acha incluido ein outra 
tabella: dedu:1.indo estas ires addições, re!:'ta-nos, 
além de outras, a pensão de 189$000 á viuva 
do coronel Lisboa. Ora, senhores, o governo não 
leve 189$000 para (wg .. 1r esta pen::ão, quando 
tem feito outras despezas exlraordinarias, quando 
tem n.andado pagar ontras consRs que não 
de,·êra mandar pagar? Parece-me que havia 
necessidade de fazer crescer o deficit.: e para 
iss_o agai-rou-se 5 réis daqui, 10 réis d'acolá para 
se dizer : - O thesouro deve muito. - O q11e 
ha mai~ ainda? Ordenado ao dcsembargado1· 
Gustavo na qmmtia_·de 3 contos e tanlo. Depois 
de aposentado foi este desembargador rein
tegrado, e veio vencer a difl'erença do ordenado 
desde o dia em que foi aposentado ; houve 
aulorisaçao do corpo legi~lativo pa1·a isto ? 

Por consequcncia, desle ))l'Ímeiro deficit do 
SI'. ministro só consignei a quantia de 2,385 
contos, que é o que devemos conceder ao governo 
para occorrer ao primeiro deficil_,. 

Passarei agora an segundo deficit, isto é, ao 
deficit do anno financeiro <le 1839 a 1840. 
Pede o governo para os diversos ministel'ios 
2,308:141$604 ; cu só concedo 2,220 contos 
{lê): deduzi do ministerio da marinha os ven
cimentos. de 4 mezes dos accrescimos dt:J força 
de mar e terra. A minha reducção me pa1·ece 
baseada na lei. O governo pedia para differença 
de despeza entre 3 mil e 4,500 pr1:1ças, que o 
cot·po legislativo deu desle anno para a. 1narinha; 
eu deduzi a despeza cm·respondente a 4 mezcs, 
e contemplei unicamente os dous terços do anno; 
ou 8 mezes, que é de quando o governo terá 
em serviço as 4,500 praças. No minislerio da 
guerra a deducção vem a ser a mesma, porque, 
tendo-se decretado 13 mil homens no .anno 
passado, e 16 mil homens neste anno, dou a 
dift'erença da despeza desta força respecli va a 2 
terços do anuo,. que aliás o govemo pede por 
~nteiro, ciuando o .tempo em que eu contemplo 

a uespeza é aquclle em que podel'á ter execuçrto 
a lei. O Sr. minislt·o Jeve portanto concor-dar 
com esta reducçã.0 1 porque clia e;;;lâ feita como 
deve ser feita. ijas vel'bci.s dos diversos mini:S
terios di1uinue as duplica.tas dos cm·sos jul'idicos 
e escolas de medicina na imporlancia de 53 
contos, e os 20 contos consignados para a 
estrada ele Goynz ; consignações estas que se 
achào contempladas na iei do anno corrente. O 
minislerio do irnperio pedia consignações para 
pugarnento de dous prejudicados nu Bahia, e 
para 1·estiluiçãc do deposito de 100 contos em 
prata á companhia do Gongo-Socco. A com
missão não deu ainda definitivamente o seu 
parecer a respeito destas parcellas, e por isso 
entendeu q11c não devião fazer parte do presente 
deficit, ficando reservadas para depois. Estas 
duas verbas de deficit dno mua sonuna <le 
6,727:970$000, da qual julgo que devemos 
abater 890, saldos das p1·ovincias, e em Londres 
no fim de Junho. Vou demonstrar a razão que 
tive para abater esta quantia. 

A respeito do saldo existP.nle em Londres no 
fim de Junho, encontro uma contradicç~o no 
governo. O Sr. miuislt·o da fazenda, no seu 
relaforio apresentado para concessão do credito, 
diz abei-tamente que existia ern Londres um 
soldo de t 101 mil, resto do .ernprei>limo feito 
em Londres ; e nem podia deixar de huve1· este 
saldo .... 

O SR. AtvEs BRANCO (1n.inist?-o dafaze.nda) : 
-!.. êa o meu relatol"io. 

O SR. MARIA no AMARAL :-Orn, Sr. pre::;i
dente, então nno havia deficit, havia saldo: o 
Sr. ministro füz favor de me dizer se havia saldo 
ou ::leflcit ? 

O SR. ALVES BRANCO (m-inist.ro da.fazenda): 
-Lêa o meu relalorio. 

O SR. MAmA no Al\lARAI, :-Quero saber se 

existe saldo ou deficit. 

O SR. ALVES BnANco ('inili-i,'Jtro da fazenda): 
-Lêa o meu rclatorio. 

O SR. MuuA no AMARAL :-. •• •• porque se 
existe ddicit, como vem uina conta do tllesoul'O 
que diz que exisle o saldo de 54 mil libras? 

O SR. VrANNA :--Repare nas datas, que sa.o 
difl'l:!l'entes. 

O SR. MARIA no AMAR,\L :-0 Sr. ministro 
diz em 30 dt: Junho que ha deficit, e t\ conta 
de 5 de Julho, que é posle1·íor, diz que ha 
saldo : existe deficit ou saldo ? 

Não conlen1plei as 101 mil lib_1·as esterlinas 
apresentadas pelo Sr. ministro, mas as 54 mil 
q11e constão do documento do thesou1·0, as 
quaes, ao cambio actual, dão uma sornma de 
440 contos. Comprehendo mais o saldo das 
provincias na importancia de 550 contos. 

Sinto que o Sr. Souza Martins niio esteja 
na casa, porque na presença do Sr. Carneiro 
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SESSÃO EM 1 DE ( 1UTUBRO DE 18:3!) .J0:1 

ele Campos fizemos os apanhamentos dos saldos 
em Junho deste anno, q11e co11slavão 11c" algnns 
balancetes das pt·ovincias, porque outros não 
vicrão á casa; pedirão-se, mas até esta data 
ninrla n!íO chegarão. 

. o· SR. VIANNA :-Pvis não cslivua.o na com
missão todos os balancetes que havia no lhe
souro P 

OSn. MARIA DO A11L\RAL :-Não, senhor.: não 
forao t·emettidos onicialmenle, é não esliYerãO 
na com missão senão alguns; ha de me pe1·doar. 

O SR. VIANNA :-Todos quantos ha estiveri10 
na commissão : en invoco o testemunho de 
rnuitos Srs. deputados. 

O Ss. MARIA DO AMARAL :-EnlilO na.o os vi 
todos antes de fazer o apanhHmento feito po1· 
mim e o Sr. So11za Martins, na importancia de 
560 contos, conforme constava cio;; balancetes 
rle 4 ou 5 províncias, isto é, Bahia, Pernambuco, 
Maranhão e Rio Grande do S11I. Só no Rio 
Grande do Sul haviu um saldo de -50 conlos e 
tanto disponiveis ; na Bahia de 50 e tanlos 
contos disponíveis, sem contar bilhete:; e letras 
a vencer. Enl1"eta11to liz uma reducção, e achei 
que muito hem se podia contar com mn saldo 
nas prnvincias de 450 contos. 

Sinto nao ter aqui os babncetes, principal
mente do Rio Grande do Sul, para mostrai· o 
estado d~ploravel em que se acho.o as nossas fi
nanças 11aquella provincia. Eu inlerpello o Sr; 
ministro para me dizer a razão por q11e1 sendo 
o orçamento da desp~za no Rio Grande rio Sul, 
termo médio, mensalmente de 166 contos, 
Hquella provincia tem i,;nccado 1nuito mais. Nós 
não temos nlli fiscnlisa~~l\o alguma. Vou provar 
o estado em que ella se achn. Sr. presidente, 
Lenho aqni um documento, qne espero rrne os 
Srs. deputados nno se arrepiem com elh~ (lê um, 
imp·res.~o, do qual consta qu,1J .~~ tem .feito saques 
excedentes ás <lewpezft8 do 1nez). Foi em conse· 
quencia de providencias dadas pelo Sr. Candido 
Baptisla que appareceu este ollicio. Entretanto 
os saques continuno de uma maneira espnntosa. 
Uma caixa filial, que nem thesoumria é, des
tac:1da no Rir> Grande, teve accumu]ados em seus 
cc,fres 300 e tantos contos : eis como vão os 
dinheiros da nação. E11 ntlo cri mino a ninguem, 
não faço accusações vagas, faço-as com do
cumentos. Não sei quem é ol'igem desses 
males ; mas sei q,ue o resultado disto é que se 
mandou responsabilisar o empregado por mal
versações de51ta natureza, quando devia estar no 
meio da rua ou servindo nas galés. · 

O SR. ANDR1DA MACHADO :-Apoiado, que é 
o Qllt! mcrec.ia. . 

O SR. MARIA DO AMARAL :-Por conseqnencia, 
tendo abonado como de\•êra os saldos existentes 
nas províncias e o saldo em Londr·e-s, nl:\o o ma
ximo, como talvez devêrat mns o mínimo, t.emos 
uma diminuição n1) credito pedido pelo governo 
dC' 990 contos ! 

Agora, Sr. presidente, 1·esta examinar os 
meios de occori·er ao deficit. Temos a <limi
nnição na despeza do cor1·entc nnno, cól'tes feitos 
na lei do orçamento, 524:400$. Estes córtes j,í. 
forão explicados pP.los nobl'es collegas rla com
missão que füllárão antes de mim. Em algnns 
destes córtes concorda o Sr. minislro, em outros 
não ; mas a c.1rna1·a julgará o que fôr mais 
conveniente. En concordei ·nestes córtes, como 
concordei lambem na suppressão de 378:ij60$, 
\'Otados pflra amo1·tisa<;üo dos empreslirnos ex
ternos, e 242 contos par,1 amortisaçr.to das apo
iices res~mtadas pelo uovemn. An1has eslas l'e
due~!õcs }i forão· explieadm; pelos meus dignos 
collega~. 

Consigno parn supprimenlo do deficit a qnnntia 
de 600 contos existentes cm deposito, prodncto 
da renda :ipplicarla especialmente pnra amor
tisação do papel-moeda, e ig11almente 1,400 
contos, pt·oducto da mesma renda tambmn ap
plicado á amortisação do papel i o que vem n 
dar na som ma de 2 mil contos. 

E' verdade que nós elevemos executar a lei 
que pt'on-wlten 1·esgalar parte das notas em cir
culação, mas en fui forçado a lançar mão desbl 
q•mntia para snppril' o deficit. Demais, vejo qne 
a amort.isaçl\o feita do papel-moeda nno produ
zirá effeito nenhum, ou ~10 menos muito ponco. 
Eu não vejo r1ue nós possamos chegar ao nosso 
padrão monetario, nmortisando papel-moeda 
unicamente sem outras medidas que chamem á 
cil·culaçno os metaes preciosos. Eu entendo que 
sem urna mediria que apoie a outra de nmortis:11· 
papel-moeda, em lugar de fazermos um bem, 
vamos füzet' uti.1 nial ao paiz. Julgo pois neces· 
sario fazer ccm1 que se estabeltça um bancoJ 
.,fim de melhor fazer esta operaçn.01 ou enlão 
que se cobt'e nas alfandegas parte dos direitos 
em metaes preciosos, e nos mesmos metaes se 
pague aos empregados, segundo o estado do 
me1·cl-"Hlo. E' só assim que havemos ~e obte1· 
uma circulação monelada; do contrario julgo 
ai.é perigoso ao publico que esta amortisaç!lo 
se füça. 

Appliquei lambem 800 ·contos, dift'erença dos 
direitos sobre os vinhos, para amorti~açno deste 
credito : tornei esta q11anlii.1, calculando sobre o 
minimo annm,1. E!l;tes rendimentos forno or
çados em ditferenles quqntias; mas ell don o 
minimo de 800 contos, para que o governo se 
na.o desculpe para o futuro, que a carnara orça 
timn receita muito mnior, qnando a arreca
dada é mnilo menor. Estas addições somtnno 
3,916:400$000, o que dá um deficit pt·ovavel 
de 2,022 contos, que eu quero cobrir com a 
venda de apoiices. 

Acho-me bastante fatigado; eu alé tinha indi
cado no principio da sessno que se dividissem 
as duns questões, ll que se tratasse pl'Ímeir:i
rnente do deficit, 011 crndito, pat·a <lepois se 
trat..ir dn receifa ; porque são questõe.; tão ba
rnlhacl:u; estas dnag, tão divers;u; umn dr1 oulr:,, 
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SE::,SÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1839 

que parece que l1rio de embaraçar os senhores 
Que não estão bem certos na maleria. Dividirei 
porlan to o meu discmso, e tratarei dos meios 
de cobrir o deficit quando se tratar desta 
questão. 

O Sr. Alves Branco (ministro ela fazenda): -
Sr. presidente, eu talvez não devesse tornar a 
fallar 11rnis a rei:;peito da questão que nos oc
cupa, porque tenho já apresentado as razões 
que live para vir pedit· ao corpo legislativo o 
credito que consta da proposta; tenho já enun
ciado na casa as informações que posso dar a 
este respeito, assim como a minha opinião 
sobre os diversos arLitrios lembrados para 
Sllpprir o deficit; mas não posso deixar de 
fallar ainda sobre o deficit e os meios <le oc
coner a elle, principalmente tendo sido inju
riado e ínvectivado pela maneira a mais atroz, 
corno a camara acaba de ouvir. 

O SR. MARIA Do AMARAL : - ~ão pot· mim. 

O Si=t. ALVES BRANCO (m.inisfro d.a fazenda); -
Ptinr.ipiou o Sr. deputado por declarar que n11o 
tinha confürnça na administração act.uaI, e com 
especialidatic no ministro da fazenda, 

O SR. MARtA DO .AMARAI, : - Nilo lla tal. 

O SR. ALVES BRANCO (m.inístro dct.fazenda): -
Se não o disse claramente, creio que isto se 
concluc pelo menos do sen en11nciarlo. Em
qllanto ao ministro ela fazenda, disse elle que 
por taclica e manejas no anno passado se tinha 
opposto a que passasse a lei do orçamento; e 
por tactica e manejos no principi_o deste anno 
se tinha oppnsto com adiamentos á passngern 
do acto addicionaI. Responderei ao Sr. deputado 
que nunca usei de tacticas nem de eslrntngemas. 

O Sn. MARIA DO AMARAL :-Menos eu. 

O Sn. ALvi::s BRANCO (ministro da fazenda): 
-Nunci;i especulei com ellas. • 

O SR. MARJA no AMARAL :-Nem eu. 

O Sn. ALVES Bn~~.co (ministro da .fazenda) : 
-Tamhcrn 111!.o digo qttc especulasse: mas o 
que digo é qt1e eu nunca especulei. No anno 
passado eu disse uma só vez a minha opinião 
sob, e a lei do 01 çamenlo. Eu entendia que o 
senado1 tendo dfreito de votar nas leis, sendo, 
por assim dizer, sua \'Ída o direito de votar em 
tod.is as leis, não de,•ia ceàer de seu voto na 
importante quesU\o do orçamento. Fallei uma 
só vez, emilli a minha opinino ; não insisti; fui 
franco ; nao usei de estrntagema ; nllo usei de 
tactica ; o contra.rio necessita de prova, e eu 
exijo do nobre deputado que a apresente. 

Quanto ao acto addiciona!, devo dizer que 
muito me admira que eu tenha sido trazido 
como documento, ou como pro\fa, nao só da 
necessi,.dade de uma iuterpretaçao do acto addi
cionaI, como até da desnecessidade desta mesma 
infrepretaç:io: sou infeliz certamente neste ne
gocio. 

Eu fui o primeiro, Sr. pl'eside11le, que apre
sentei no anno de 1835 as minhas idéas sobre 
o acto addicional ; cllas estão consignadas não 
só nos relatot:ios, como até em discursos mtus 
nesta casa em 1835, e 110 senado. 

No sP.nado, este anno, quando se principiou 
a discutir· a interpretaçílo, houverão algumas 
pretenções de que fosse pl'imeiramente a 11ma 
comniissão, porque 'urna commissao da senado 
tinha tambE:m dado urn parecer sobre essa 
interpretaç:10. Creio que annui a isto com o 
fim àe que se combinassem primeiramente os 
trabalhos das suas camaras a esse respeito; 
mas isso nào podia jámais ser considerado 
laetica. Nunca tratei de impedir a passagem dP. 
.11ma disposiçao que me parecia ntil e cujas 
idéas farão prirneiramente em1ttidas por mim. 

UM SR. DEPUTADO : - Então ::idopta a in
terpretação ? 

O SR. ALVES BRANCO (mini:s-tro da fazenda) :
Adepto, francamenle o digo ; e ningu~m podia 
ainda duvidar disto, porque está já escripta 
essa minha opinião, on declamção. Um senador 
enHlo me apresentou o meu relatorio, querendo 
dar a entender que eu votaria contra a inter
pretação; e o que lhe respondi eu? Eu disse 
que se acaso eu tivesse rn udado de opinião, eu o 
declaria francumente, porque a mudança de 
opinião, quando se conhece que se está em erro, 
ni\o deshoma a ninguem ; mas accrescentei 
ao dito nobre senadot· que ficasse certo de que 
a respeito do que era. inlerµretação eu estava 
na minha opini~o antig;J. Apenas impugnei a 
scgnnda parte do primeiro arligo dt\ inlerpre
taçno, porque me pareceu inulil; a segunda 
parle relativa á distincça.o de policia adnli
nisti·ativU e polici..1 judiciaria. Dizia eu que 
desde que se via que a palavra m,im·icipal no.o 
só concordava com a palav1·a economia, como 
com a palavra policia do primeiro artigo, e que 
a clausula precedente p1·oposta das cama1·ct8 
compreheudía uma e outl'a hypothese natla mais 
era preciso para. ficai· o a1·tigo claro. A razão 
disso era µorque, ficando decidido que as as• 
sembléas provinciaes nno podiao legislar sobre 
poiicia em gerai, mas só sobre policia muni
cipal, precedendo proposta das camat·as, não 
era possivel que as ditas assembléas revogassem 
mais alguma lei geral, vislo que pelo regula
mento das cama1·as a tanto nn.o chega o seu 
direito de fazer ou propôr postnras , }o~o, dizia 
eu, esta segunda parte do artigo é inuliL Por
tanto como se vem dizer que usei de taclíca 
contra a passagem dn íntet·pretação do acto ad
dicional ? Como se tem esvoaçado islo até por 
escripto ? Eu sou franco : posso impugnar em 
outra occasião as opiniões q.ue emitti vocalrnente 
ou por escripto ; não é desdouro mudar de 
opini~o, uma vei que me convença que a opi
niao .que tinha é má; mas quero que se. en
tenda que nno mudei de opinião, não impugnei 
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1839 405 

as opiniões que antes tinha ecnittido a. respeito 
da interpretaç11o do acto addicional. 

Eu nesta casa fui um dos primeiros pro
pugnàdores do desenvolvimento do elemento fe
derativo da constituição, mas não entrei no seu 
desenvolvimento. Em 1834, quando passou a 
refom1a, eu não e,·a deputado ; pot tanto n:io 
sou 1·esponsavel pe)Q desenvolvimenlq da re
fol'ma projeclada muito anles, nem enlt'ei na 
l,\pµlicação do principio ao paiz ; posso ter 
u1Uê1 opinião a respeito· deste desenvolvimento · . . ' 
e esta opm1a.o é, francamente o digo, que o acto 
addícional tem muitos defeitos, e defeitos de 
muita impol'tancia. Eu, quer· como ministro, 
quer como particular, o~ tenho exptJrirnentado 
em ·seus effeitos por muitas vezes; e talvez as 
secretarias estejão cheias de actos attentat.orios 
Ja constituição do estado a que se nllo pôde dar 
solução alguma, conhecendo-se aliás clarnmente 
que elles não podem pertencer ás assembléa.s 
provinciaes. O recurso seria censurar os pre
sidentes, mudal-o.s; etc: mas elles nada podeLU 
fazei· a final ; e por isso se _entendeu dever en
tregar estes papeis ás traças e nada fazer por .
elles, deixando ir as cousas do imptrio á dis
crição. 

Declaro ainua urna vez que· entendo que 
deve sei· interpt·etado o acto addicional. Isto 
em mim não é opinião nova, mas muito an
tiga. Fique po1·tanto ce1·to o Sr. depn!adt• que 
não teve justiça alguma nas observações que 
acaba de fazer, observações que reputo uma 
verdadeira invectiva que se tem 1·epdido dentro 
e fóra da casa. 

O SR. MARIA oo AMARAL: - Não invectivo 
a ninguem ; digo o que entendo. 

O SR. ALVES BRANCO (ministro da Jazen.da):
Sc o actual minist1·0 da fazenda ( .disse o 
uobre deputado) tivesse amigo:; ne:.la casa, e 
nos industriosos do paiz, se o minislerio tivesse 
estabilidade, votaria ... - (Creio qne por tudo.) 
En nssenlo que tenho muitos amigos nesta casa; 
não conto neste numero o nobl'C deputado in
felizmente ; mas conto com muitos amigos na 
casa1 já coroo hornem pa1·tic11Iar, e já como 
11omem publico. Não \·ejo como parti cu lar •.. 
( não <(uero blasonar) ; mas não vejo na minha 
vida particular deftitos taes que devão pôr os 
meus concidadãos er.'? desconfümça cornmigo ; 
não os ha, posso· francamente dizel-o, nem o 
Sr. deputado ha de apontar defeitos pelos 
quaes mereça o desconceito de meus conci
dadãos. Como homem publico, lambem não 
vejo qne se apresentem esses defeitos. Algnem 
póde lançar-me algum 1abéo: servindo-se de 
genernlidades, como acaba de fazer o nobre de
putado, dizendo que não tem em mim confiança 
( naturalmente porque sou indigno della) : mas 
en desafio o nobl·e deputado que apresente os 
factos em que se funda para desconceituar-me, 
ou como particular, ou como homem publico. 

• 
Já disse que conto muitos amigos na casa, mas 
quando os não tivesse, devo dizer que eu não 
concebo corno quando o governo vem a esta 
casa apresentar uma proposta expondo as ne
cessidades do paiz, isto seja negocio de favor 
(apoiados), seja negocio de amizude ; é negocio 
de serviço, é negocio de ve1·dade e interesse pu· 
blico sobre que o governo chama n ollenção das 
canw1·as; não ha aqui arniz;J.de ou inimizade, 
isto não é negocio de compadresco. Não se sirva 
pois o nobre deputado de taes argumentos ; não 
raciocine guiado pelas paixões ; não invective, 
não me injurie ... 

O SR. MouRA MAGALHÃES : -Ordem, Sr. pre
sit.lente, ordem, isto é muito pessoal : o Sr. 
ministro ... 

O Sn. ALVES BRANCO ( 'uiini8tro da fazendc1,, 
dirigindo-se pm·a o Sr . .Lllottra) : -Como?!... 
Eu na qualidade de ministro da corôa na.o 
venho ouvir aqui aquillo que nlio ouviria como 
particular : os ministros da corôa 11ã0 vêm á 
camara ou vir o que na.o ouvirião como particu
lares? Os 111inistros da corôa vêm á camarn 
cxpôr o estado dos negocios, as necessidades do 
i.;erviço, e pediL' recursos, se delles carecem , o 
corpo legi~lativo deve com ra1.ão Ma discufü 
estas necessidades, e dar ou negar os recursos 
pedidos. 

Diz o nobre deputado que nã.o mereço a con
fiança dos industriosos do paiz. Tatnbem uno 
creio que eu seja odi 1do pelos indnstriosos e ca
pitalist::i~, on por classe nlguma, porque oito tenho 
na minh'l vida particular ou publica racto algum 
pelo qual entenda que isto possa acontecer ou 
ter acontecido. Se o nobre de pntado attribue á 
falta de confiança em mim o estado miseravel 
a que chegou o the,,omo, cl<?scontando a 12 por 
cento, 11110 sei a que motivo allribuirá o que 
aconlecetl em tempo:; mais prosperos, em que 
pouco abaixo dessa cifra se descontárão bilhetes 
do lhesonro. Ao menos eu consegui pagar os 
bilhetes que esta vão para vencer e que não 
emiUi i tenho pago as despezas dos arsenaes de 
gnerra e marinha, e outras muitas. Corno é pas
sivei que um ministro que tem a f"azer despezas 
no triplo ou quadruplo da receita que tem, e ao 
qnal t'altllo recursos, mónncnte altento o estado 
do imperio, não fique inteiramente á disposição 
da praça? E' isto negocio pessoal ? Pede o mi
nistro dinheiro_ na praça para si? Dão os capi· 
ta)istai-. dinheiro sob a garantia de meus haveres 
(que são bem poucos) ou da.o os dinheiros sob 
a garantia publica? Como pois imputar-se á falta 
de confiança em miuha pessoa um facto todo 
filho das circumstancias ? 

Accusou-se-me lambem de falta de estabi
lidade. - Falta de estabilidade ! ! ! Po1·que nlio 
será estavel o ministerio ? Será porque o nobre 
deputado lhe nega o seu voto ? . Não·; é o 
corpo legislativo quem o ha de decidir, reco· 
nhecen<lo o deficit, e votando me\Q§ para o 
supprir, 
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406 SESSÃO EM I DE OUTUBRO DE 1839 

O SR. MARIA .no AJ1IARAL :-Não pelos do· 
cumentos; agora pelo _que existe no thesouN ... 

O SR. ALvEs BRANCO (rninistro da .fazendo.,): 
-Muitas outras cóusasha a respeito da questno 
de confiança: direi sobre e11as ::ilgumns palavras. 

Eu assento que a questão_ de confiança tem 
todo o 1uga1· nas camaras, qnando os poderes 
constitucionaes estão em pieno exercicio no seu 
estado no1'mal ; e ainda assim entendo que a 
confiança ou falta de confiança nno póde deixar. 
de ser motivada, porque não creio que h:1ja 
poder algum no mundo que possa ser arbitrnrio 
e dízer-quero porque quero-porque além de 
isto atacar a razão, demais traz ern resultado 
que tamhem lhe diga alguem-qnero porque 
quero.-E' necessario que a confiança reponse 
sobre motivos ; e então, qu~m decidirá da justiça 
desses motivos," quando no estado excepcional, 
em que nos collocou a lei da regencia, o poder 
moderador disser :-Eu tenho confüinça no mi
nisterio1-e um dos ramos do poder legislativo 
disser :-Eu nli.o tenho confiança nelle? 

UM SR. DEPUTADO :-A maioria. 

O SR. ALVES BRANCO (ministro da fazenda); 
-Falseado está o systema• representativo: a 

. . ód • ·11 À. "t mai0r1a da camara não p -1e amqtfü ar utre1 os 
que a constituição den á corôa ; não. Quem ha 
de decidir? A nação; os collegios eleilornes. A 
maioria das camaras não é a mesma nação. 
(Àpofodos.') Um terceiro poder conslituido é 
que decide entre ambos: quando os dous 
pleiteem entre si, e um disse1· que tem e outro 
que não tem confümçn, é necessnrio que haja um 
terceiro poder q11e ·decida; e como actnaJmente 
este terceiro poder não póde decidir· por estar 
annullado nesta parte1 o q11e é a qnestl'lo de 
confiança? E' uma questão que tende a des· 
locar os poderes do imperio, tende a falsc;1r o 
nosso systema, a destruil·o. E' neste estndo que 
infelizmente se acha ha mnito tempo o poder 
modernrlor e executivo, quasi sem acção e rer· 
feitamente humilhado. 

O SR. MouRA MAGALHIEs diz algumas pn· 
lavr:ts que nllO ouvimos. 

O SR. ALVES BRANco (mini.stro da fazenda) : 
-Tenha paciencia; vá ouvindo; sa.o opiniões 
minhas: contesfe·as, se quizer, c01n os pt'in· 
cipios constitucionaes. 

Por consequencia julgo que a questão de con· 
fiança n~o ·deve ter lugar agora, qne só devemos 
tratar de questao de razao pura1 qlle só de
vemos .tratar de examinar a verdade das exi
gencias do governo. 

O SR. MARIA no AMARAL :-E' o que eu fiz. 

O SR. ALVES BRANCO (ininistro da fazenda): 
· -E' o que não fê~; apimentou muito o seu ra· 

ciocinio; mostron•se possuido de paixão, e n~o 
guiado pela razão fria que deve presidir as dis· 
C"""'"'es rlo"'ta nrrlen~ n noh••c dDnutadn rt1'sS1>'. \.J.~-vv uv~ VL'\.\ .1. -...J ul "\.,.IJ ..., ,.,., v-· 

-As deso'tden'i do thesouro .são vatentes ~ os 
doaumento.r.; do thesoura são falso.,! !-·-Era accu· 
sação que o nobre depulado devia fazer nos 
fribu1rnes competentes. Se reconhece que os 
documentos do thewm·o são falsos, faz um 
serviço á nação em ir de mi wiar o facto, e 
proni\-o; tenha paciencia; porque assento qne 
até ha lei enire nós, que incumbe ás commis
sões, q11e qua11do acharem crime de prevari
cação nos exames dos documentos ou papeis, 
ou qnaesquer outros crimes de empregados pu
blicos, os dcnnnciem e provem. Porque avan· 
ç.i· á o nobre depntado urua generalidade gra
tnila sem prova alguma? 

Diz mais o nohre deputado : O m,iniste1·ío 
nã-o tem cts .sympathias da cama?"rt1 e se as tem, 
na casa, apr-esente-se algum m·infstro pedindo 
autm·isação pctm refonnas.-(Creio que para 
reformar tudo, parece que certamente era a 
maior prova ê:pie se tivesse dado ao governo de 
ter nelle confiança.) Se é esta a condiçao pela 
qual se conhece que a camar,1 tem sympathias 
com o governo, então não ns tem tido, nem com 
o ministerio actual, . nem com os minisferios 

·passados, nem com quaesquer que venhào para 
o futuro ; pol'que estou persuadido de que o 
corpo legislativo nunca dirá ao governo que 
faca o qu~e quizer; nem o governo exige tanto; 
basta q11e no corpo legislativo não seja in
veclivauo pela maioria, como o fui pelo nobre 
deputado; hasta, para conhecer se tenho sym
palhias 110 corpo legislativo, ser, corno espe1·0, 
auxiliado com os meios que as cit·cumstancias 
do pai2 exigem. 

Paliou o nobre deputado em contradic\~ões do 
thesouro, e disse qne o Sr. C,lndido Baptista 
tinha dado a renda de 14 mil contos, que com 
o credito se elevava a 18 mil conlos 1 e o go· 
vPrno actual _quer 21 mi,I contos. N~o entendo 
bem ; não sei aonde esta a conlrad1cçno entre 
a clespcza effeclt~ada no mrno passado com 
aquella que se conla que se lia de effectnar este 
anno, O que sei é que me servi de doc11111enlos 
mandado!; do thesomo q11anclo o St'. Candido 
Baplistu regia aquella repartiç:lo, e de doeu· 
mentos 011e estavão na casa ha muito tempo, 
e erao rh1 sua propria commissão. Este negocio 
não póde ser mesmo sujeito a um rigoroso 
exame, pol'qne, tendo eu entrado para o mi
nisle1·io no dia 1º de Setembro, que era do
mingo, apenas pude ex,uninar- o .estad > dn llte
souro na segunda.feira, isto é, no dia 21 e rwsse 
dia não pude entrar bem no conhecimento do 
estado do thesouro, o que só cunsegui na terça· 
feira. Nesse mesmo dia apresentei em confe· 
rencia os documentos, e resolveu-se pedir urn 
credito qne foi i·edigido ás duas horas d.i noite, 
'com tenção de pedir ao corpo legislativo dia e 
h ~~., p"~n npr"~"ntal-" 'la '"';1,t·,.f'~i1·n fluandr1 

Ul r.l. HLQ Cl ic;;;.:,~11 -v ' i.1\.-tL li (,4 .A ..... ". ~ ,,.._.. 

na quarta-fPira dei ordem ao thesoui·o pal'a 
fazel'-se a requisir;ão, soube que na quinta-feira 
havia fosl\O da e;_imara; e foi nn scxl,i-foira <1ue, 
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Yendo que a discuss20 se proloiigavu, lembrei
me de pedir no senado um meio extraordinario 
para que a proposta do governo pudesse ser 
apl'esentada. Ew consequencia deste meu · re
querimento houve sessão extraordinaria na se
gimda-feira 9, á tarde, porserern os dous dias do 
inl.en,dlo fe·riados, Como podia eu pois, no 
pouco tempo que tive,· apre,;;enlat· uma proposta 
bem cxarninaàa, bem e]aboraàa e sustenhida 
sobre docurnen[os que nuda offerece~se a contes
taç~es, P~ra exarnin?r be_m tão imrortante ne
gocio, seria necessar10 n1a1s de tHn cnez ; rnas se 
eu me <lernorasse em apn~sentnr a propo:-;ta, 
quando se acabaria a sessao, se já estamos em 
Outubro, e ainda utt.o se acabou esta discussão? 
Procurei nllo perder um momento, e por minha 
culpa n/lo se perde11 nellhum, 

Se pois alguns defeitos pudessem haver nos 
enlculos ou mesmo nos documentos, devo pol' 
isso ser ariuido? Póde por bso altribuir-se fal
sidade aos documentos que apresentei ? Sou 
en l1erdeiro cio que pr;1~.dl'ão todos os ministros 
passados e futuros? Deve cahir sobre rnim 
todo o odioso, lodo o acre das ct:nsu1·as, 
como se eu nw tivesse despenhado 11a ca!'t'eira 
de quantos rfosp<:rdieios, dilapidtlÇües e arhi
tratie,fades que se possão (',Oncebe1· ? Senhore~. 
isto é re:drnente a maior inju;:;liça que se púcle 
fnzcr. 

Quanto ú cp1e.5t:10 dos 12,000 contos ou dcs 
12,500 contos, rrndP direi : exuminarei esla 
queslao q1rnndo rne f'ôr possivel, e apt·est!lllaréi 
o resultado cm 011lru occ;\siuo. Fer.·s\: uma re
fus~o de todos os li,danectes das províncias que 
exi:::tínn, e lirnu-se u eifrn tulal tla l'enda do 
anno ; póde ser tple escap,1,;se o engano de 
incluir nesla cifra 111nu parte que nflo deve ser 
contemplada conrn t'ertda do :in110. Darei s,1lis· 
fação disto ern outra oet:asin.o. Mas se é vct'Jade 
que os 500 coutos nD.o suo t·cnda tUTeeadada, 
entD.o muito maís força presta o Sr, deputado a 
meu favor, pol'que a renda n1'to µassou de 
12,000 contos, q1iu11do eu a repnlova em 
12,500, Se l1ouve e11ga110, merece desc1ilpa. 
Vou exaU1inur, porérn, se na deJJlOllstrnçiio do 
t1iesouro vem alg1m1a nota qne explique esta 
diffol'euça ( cfopoi.~ ele {i.vmninm· o documento) : 
aqui temos : - Po1· nüo ter vindo a.inda o ba,
lwiço an1utcd ela Bcihia, fo-i exll'ahida a renda 
dos bctla,wetes mcnsaes de Julho, Agosto, Se
tembro e Abrü, Maio e Junho de 1888, iinicos 
que e;-,;,'.stein no tlwsow·o. - Aqui êstá uma des
culpa que é u mesma que disse um nobre de
putado, na occasia.o em que fallava o Sr. 
Amaral. s~ o thesouro, poi:;, commettesse ir
regularidade, era ella devida ao pouco tempo, 
e aos balancetes que vierão da Bahia, dos quacs 
forão ext!·ahidas estas quantias, e com os quaes 
se or1_:,)u o anno como pol' estimativa. São ·raceis 
e1·1·os e omissões ern conlas ainda as mais apu
rudus, por isso lodo o commercianle diz sempre 
- salvo o erro oll cmissao. - O thesomeiro, . 

. --
porém, não commelteu ÍlTegularidade alguma á 
vista dos documentos que tinha ; eu quiz fazer 
idéa do qnanlitativo, e· por isso me. vali dos 
dados que achei e que apresenlei. Em que poi~ 
funda o nobre deputado a sua ir..vectiva contra 
o thesouro, que os documentos são falso::. ? Em 
que funda as injurias e diatribes que lançou 
sohre o governo ::i. q11e pertenço ? O nobre depu· 
1 _ .J I 1 • T 1' , ~ 

iatw mo:,nrou sem etI1vItia L\~sta maneira que es-
tava um pouco a!T1iclo c:0111 a administração 
actu,:d, pol' que parece que olhou pi.tra as cousas 
corn os olhos cego~ de paixão .. 

O Sn. MuuRA MAGc',UIÃES: - Olhe a res· 
posta 

O SR. ALVES BRAi\'CO (rnúii.stro da.fazenda) :
Levará o trnco, tenha paciencia. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Abrir-se-lia a 
guel'rn., .. 

O SR. ALVES BRANco (ministro dc,fcczenda) :
Pois nfw eslá ainda aberta ? Eu desejo que se 
abra guena franca, mas não que se use de in -
vedivas, que rejeito, e que fa7,ern consfante e 
pennancnle a i11dispo"ir;ão, tanto mais quanto 
taes invecliv,1::i são law,:1tlas contra o governo 
aclual, </lle ha poueo entrou nu-; 11egocios. 

Disse 1) nobre dep11lado : - O arsenal v.ii em 
uma uesordern i111111ens:a: não merecem fé os 
doc11rnenlos daquclla repartição que o governo 
apresentou, - O arsenal de guerrn apresentou 
37~:1Bl$612 corno excesso de despezn, e não 
C?lllº divida; veja-se os docume1Jtos ; e eu já 
disse isto em abono da verdade e credito dos 
empregados do arseual l~ do thesouro. Q11ando 
se pedio o cl'edito, ineluio-se ess:1 qrmntia, como 
se fosse toda um atrazado passivo, ou divida : 
depuis de uova inforrnaç:10 cio ar·senal, pelo do
cumento que já li na casa~ rcctifiqttei o engano, 
mostrando que esta verba apenns envolvia 
a divid,l de 108 eontos e lanlos réis, devendo 
ser o mai::; supprimido do deficit. Corno, pois, 
se vem ainda depois disto dizer que se peclio 
para pagHl' divicbs atrnzadas uma quantia 
excessiva ? 

Mas disse o nobre dep11lado : - Será ni ve1 
, que fosse só. esse o cxce:iso de despeza na 
guerra? - Isto nno assentn lambem sobre ba· 
lanços que fossem examinados, isto é umu es
timativa, uma demonstração approximada, nao 
é quantia precisa, porque algumas ~xistem que 
se não podem deleuninat' com exactidão, senão 
depois de verificadas pelos bal.mços quando 
chegal'CID todos. Esta demonstração assenta em 
parle sobre a distribuição antecipada qu~ faz cada 
ministro do cr~dito de que póde dispôr nas pro•. 
vincias ; esta distribuição é comm o nicada ao 
thesouro, e o minisfro da fazenda, quando fai 
exame sobre a despeza provavel, cnlcu\a com 
eslas quantias como despendidas, posto que só 
no fim do anno se possa sabel' se o forno real· 
mente. Mas se o nobl'e deputado ~11te11de qne 
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408 SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE l~39 

maior despeza se fez, então muito mais favorece 
ao governo, que apenas fez um caJculo de pro
habilidades assentado em alguns documentos 
que tinha em seu poder, e ·Dilo quiz entrar no 
exame da possibilidade da maioria das despezas 
feitas nas provineias; possibilidade aliás muito 
fundada, porque o art. 48 da· lei de 4 de Ou
tubro de 1831 dá largas . immensas aos presi
dentes para fazerem despezas superiores áq11ellas 
ordenadas pelo ministro. Por isso podem as des
pezas exceder, podem não exceder, e podem ser 
menores. Nilo sei se r:ne fiz entender. Como pois 
póde este argumento servir de invectiva e de 
motivo para injuriar o ministro ? E' possivel 
que possa declarar hoje quanto se gaston no 
imperio no anno passado ? Pois se a camara 
tem reconhecido que não se póde dar balanço 
sena.o em dous annos, póde querer-se que se dê 
balanço depois de dous ou tres mezes parn se1·vir 
isto de baseá demonstração do deficit? Não posrn 
entender que isto seja outra cousa do qne dis
posiçao de injuriar. 

·o SR. PRESIDENTE :-Não tenho remedia se
na.o dizt:r ao Sr. ministro que o Sr. deputado 
não tiuha proposito de o injuriar, e não fez 
mais do que combater a proposta. 

. O SR. ALVES BRANCO (ministro da .fazenda): 
--Pois dizer que os documentos do thesouro 
silo falsos, q~e ha infidelidade nas repartições, 
dizer que o mesmo ministro não sabe o tjne 
nel las se passa, liinçar a mais forte descon
fiança sobre o ministerio~ não é vontade de 
injuriar? Bt:m, não continuarei a fallar a este 
respeito, até porque estas questões nos desvia.o 
do ohjecto principal. 

Diss<' o nobre deputado (S. Ex. l8 o seu lern
b1'ef.e) : ora, isto é realmente tratar a 4uestAo 
de uma maneira um pouco ... nM sc~i o que 
diga. Al'firma o nobre deputado qne eu disse 
no meu relatorio . que havia cm Londt·es um 
saldo de E, 90,000, e interrogou-me a esle 
respeito, ao que eu lhe respondi que lesse o 
relulorio. Em lugar do saldo que o nobre depu· 
tndo d issc achar, apparecc um deficit provavel 
de !, 90,000 : em lugar ele saldo ha, pois, 
deficit. O saldo que appa1·ece no documento é 
de t 43,447, que está contemplado no calculo 
que m,.,stra aquelle deficit. Aqui esló. o Jomal 
do Gommé?1·eio que é authentico para os docu
mentos da casa, e por isso me refiro a elle. 

Diz o nobre deputado que nos balanços ha 
um saldo nas províncias de 440 ou •150 contos, 
que o Sr. Souza Martins vio esses balanços, 
etc. Eu já disse o que são os saldos nas pro~ 
vincias. Aqui_ trago a dernon~tt-aça.o de um 
saldo da Bahia em nm h::llancete, cuja copia 
possuo, de 1837; todos os nü-ds andão pouco 

· mais ou menos por isto ; trouxe esta. demons
tração porque não tive tempo de procurar outra. 

O -SR. MARIA Do AMARAL :-Esta demr,ns-

traçãO não serve pura agora: hoje é cousa muito 
diversa. 
. O liR. ALVES BRANCO (ministro dafazenda): 
-Eu só o trago para mostrar o que são saldos 
nas provincias em geral ; depois trata1·ei da 
questão de saldos, em que falla o nobre depu
tado. (S. Ex. lê a demonstração.) Ora, aqlli 
tem o que sao saldos nas provincias : e se entao 

· era assim, o que se'rá hoje? Quasi tudo isto é 
sempre repetido. · 

Eu disse lambem que os saldos da arreca
dação de um anuo estão naturalmente consi
gnados ás dcspezas dessé a~no, mas que depois 
que se adoplou o systema de se in~luirem 
estes saldos comJ renda do anno seguinte, 
adaptando nas leis do orçamento, como artigo 
de renda disponível no :11mo seguinte, que é o de 
que se compoem taes saldos em grande parte, 
esses saldos nao podem mais considerar-se re
curso c~xclusivo para pagamento dos alrazados 
como deve ser, e dahi vem uma rlas·origens ·re
motas do deficit. Eu apresentarei llm exemplo. 
Su pponha a camara que vota a despeza de dez, e 
orça a receita em dez; no anno seguinte, ~ntes 
de pago todo o serviço do anno anterior, fcchão
se as contas, porque o· serviço é pago posterior
mente. (T;imbem isto enlt·a em linha de conta.) 
Fechadas as contas no fim de Junho, tem-se pago 
apenas oito da despe1.a no c11rso do anno, e faltao 
a pagai· duas de despeza, ficando lambem duas 
de receita que constitue o saldo. Ora, se este 
saltlo ficasse consignado ao atra;i:ado, ou se se 
não augmentassem mais 11s despezar:;, tudo ia 
hem ; mas não se faz assim ; ao conll'nrio, 
conleinpla-se o saldo dt•haixo do nome de di· 
vida activa no anno seguinte: e augmcnla-se a 
despeza ; e qual o res11\tado ? O seguinte : 
Act unrnla-se perpetuamente esta despe:.-'.a nno 
paga, e no fün de alguns annos constitue ella 
um deficit nno pequeno. Eis uma das origens 
infalliveis do dofieit. Não posso dizer que gráo 
de influencia tem este facto . no deficit, mns tem 
uma influencia real. 

Eu disse mais que hnvia 011tra origem de 
deficit, e vem a ser os pagamentos em Londres. 
Estes pagamentos forão contmctarlos para se fn. 
zerem nos tempos de seus venl'imentos certos, 
e para isso é necesstwio que tenhamos em 
Londres os fundos precisos com nlgunrn ante
cipaç11o. Pat'a os pagamentos de Outubro é 
necessario qµe o dinheiro saia daqui, como cu 
rlisse em outra sessão, até os fins de Jiinho, 
porque é necessario que existo.ó alli os dinheiros 
a tempo de se poder annunciar o pagamento 
em 15 de Setembro. Deve-se notar ainda que 
as letras que se remeltem silo pagas a 60 dias 
de vista, e por consequencia . taes remessas 
devem ir com antecipação ainda maior, isto é, 
de 4 mezes, sob pena de haver desconto de 
letras em Londres. Disse eu, portanto, que os 
pagamentos que se· fazem em Londres em On
lubro1 mez que já pertence a outro anuo 

.,_ 
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 18:3U 408 

financeiro 1 devem enlendel'-se como perten
centes ao :11rno financeiro anleriol', porqu:: 
é no anno finânceiro anterior que o lhe
souro deve fazer a despe:r,a para a remessa, e o 
thesouro não se póde regular pelo tempo em que 
µ-,is,c, c,r,rnm!">c:, <:.!'.Ir. rl1<:lrihniil<1c f,"11·<> ,l,... n'li7 rn,,c 
'-'"'-.J1.(..l,'-,.I -.JlJ&&• .. ••...,..._, .._. . ....,.._, '-"•o..;!1.L,ll,.JUJ'--4",..;, .&.VII..\. '-AV t-''--"lU' L.li"'"-'''.J 

pelo tempo que os dinheiros sahem de seus 
cofres, que é com antecipação de 4 rnezes, ou 
nelo menos do 2 mezes e tanto. A' vista disso. 
~11e parece incon testavel que o pagamento qu~ 
se -effectua agora em Outubro em Londres é por 
conta do anno anterior. E como não se tem feito 
isto talvez desde a revolução de 1831, mas 
sempre se tem feito ren,essas posteriormente, 
vai-se c.:ivar um deficit para o anno seguinte. 
Digo mais. que algi!mas remessas são feitas e 
troca. de letras que o governo clá por conta de 
cambiaes que rcmelte para Londres, qne silo 
pagas com a renàa ào anno seguinte. Ora, este 
costume é rnuito antigo no thesouro. Foi sobt"e 
elle que eu me 'baseei e snstentei ern 1837 a 
condueta que tive, avançando alg11ma receib1 
por rn eio de lelrns e bi I hefes, ))fl, ra pagar outras 
lelrns do Rio Grande, emquanto se não dava o 
credito. Baseei-me neste costnme de qne todos 
os ministros têm lançado mão, sem qne 
ninguem o b,mha contestado. Isto é 11ma se
gunda origein de defüil remoto. A!gurn,,s pessoas 
não querem estar por isso, rnns nno me ('Xjlll· 

zel'ão ainda razões que me convencessem, 
Ha ainda 011tra origem llc deficit, e ve111 a 

ser a descida do cambio, em conseq1ientia do se
gundo troco de moecln de cobre. A c;11nnrn sahe 
muito bem qne o cambio eslava a 40 e ,11, u 
que depois cahio a 21.l, e hoje n,g1d:i l'tn lodn o 
imperio, leni10 111edio, n. XO. Orn, i~to devi.1 11c

cessariumcnle a11g111e11l:11· as rkspezns 1:om 
saques para Lond!'es, co111111·n d,· w~11Pt'os parn 
os n.rsenn.es de gm:rra e marinl1:L Ni11g111•111 ha 
que ignore que ainda c1n ].'3:J(i :-e cn11qm1rn 1111111 
q1wrta de fari1il1a fina pol' 1111m pat:wa 011 li 
vintem:, ele. Depois occo1-r1\rllo desordens nns 
provincias, o qtll! tarnhem i11Jlnc parn nlgllma 
diminuiç/'lo de renda, pcirq11e (ar•s r.les(Jrde11s 
illlpcdem q11c essns provindas conlinnl'rn no 
progrc~so q11c nnl11rnlt11enle deve lei· o Brn1.il 
estando em pa?. Eu estou persuadido de que cm 
um paiz 11ovo, ninda que tenha poucos capilaes, 
elles produ:wm muito : e por isso q11ando goza 
de paz interna, os capitaes est,:angeiros vêm 
nelle procurar maiores lucros : e sendo estes 
capitaes lançados na circulaçao, os recursos do_ 
paiz natmalmente crescem. 
· Quando porém apparecem desordens, os ca
pitalistas estrangeiros não se animao a trazer os 
seus capitaes, e os nacionaes se esquivão aos em· 
pregos l ucrativo:::i da prouucçllO, duvidando se 
gozaráõ della ; segurnnç:l, primeira condiçllo 
da producção, sem clla ludo se estagna e 
nniquill.~. JÇ pois evidente que, por mais tcn
clcncia que hnja no Brazil pnra que os seus pro· 
dur.tos augmentern, e pol'f:onsequencia nngmente 

TIH!O Til 

a stw renda, estes eifeilos não se podem hem 
realisar ernquanto o paiz não goz::ir de perfeila 
paz. Estas refle:xús:s servem para responder ao 
Sr, Montezuma, que conlando sómenle com 
augm ento da rer.eita, por ser o paiz novo, e 
tender sernpre a progredir na industria e pro .. 
ducção de generos, nM altende11 a que O:'i ma
nanciaes de riqueza fic~u muito estagnados . 
quando ha desordells. 

Hà ainda outra cansa do deficit, e é que 
uunca se lcm apresentado o passivo do thesouro, 

· principalmente em letras, de modo que muitas 
vezes 11m so.ldo do lhesotiro, ou de -oulra pro
víncia, apresentado em Junho. já está con
sumido em outra, Ainda hontem aceitei letras 
de C11yabá saccadas no anno anterio1·, que hao 
de ser pagas com renda deste armo. Já alli está 
a despeza feita, e por conse({t1encia. quando se 
tratasse do salào do thesouro, era preciso 
mostrar as letras qt1c havia a pag::ir, o que ntlo 
se tem feito, e em muitos casos é impossível 
em o flrn elo ::inno financeiro. (Depois de cles
cairnar wn pmteo 8. E:i;. conlímw.) 

Não tratarei mais da incontcsl.avel cxislencía 
de um deficit, cujo. q\lantia ni\o assignei : tra
tarei agora de fixar· essa quantia. 

Este deficit resulta, como n camarn está in
l'nnnadn, j{t ,lo alt·aiado e pas:-:ivo, já da rlcfi
cicneín de 1"e11das com q11e passe.li! u orçamento 
parans de;:;pczas deste mino, jit finalmente dos 
novos pedidos rlos s .. ~. 111ini,;;lros, e possihiHdnde 
de 11no dtw u 1·cccila la1Jto q1iant() indica a cifm 
do 01'\!íllll(JnlO, 

1 !111 nohru dcpnlado disse q11c nno votu\'n 
polo 1\t·lic:it, porque o go\'l~1·no llno mostrava 
11wllu•111alic!at11cntP a ~ma 1•xislenda. E1t nno sei 
qne idea o nobre dt>pnlado liga (t p:davm - ma
l !1L·111nlic:a1nc11tc. - Se aNl!rn <~ c:0111 11vi<lt1ncia 
1·iµ;orn~11, enU'\o di1·ci qt1c ncn!i11m governo no 
1111mdo ainda de1nqnslro111rn1 dt:ficit drn,tc modo, 
snlvo q1rnndo o gt1vrrno i11glei calcula o d,dicit 
snl>1·1 1 11s l1ilheles q11e e111illio, po1·ri11c sabendo a 
itt1pCJdattcia dc~ses hilhcles, nr.<'.CSS;tt·i,llnt•nte 
d,:vc s11hur l'ignrosnmente a q11:1ntia de que pre
cisa parn 111·ec1H:h,~r o deficit. Deve-se porlnuto 
t,nlcnder a palavra - mntl1ernatieilmente -
corno se se cfüsesse - com toda a prohabili
dade: - a receita ao menos, que é elemento 
em taes cnl~ulos, é só assim qllc se púde cal
cular : e sendo assim, eu affit·rno que o governo 
demonstra mathematicamente a existcncia e 
quantitativo rlo deficit. 

Vou examinar as quantias do deâdt, segundo 
a ordem em que estão as differenles par
cellas na proposta e nos pareceres das com
missões, o que me parr.ce ma.is claro do_ que 
fazer uma longa enumeraçao de todas as 
pm·cellas da lei do .orçamento actual, como .1a 
fiz, Mas, Sr. presidente, cu estou 1n11ilo cansado, 
e desl'jo ilntes conlin11t\l' amanhn. 

O Sn. PRE~IDEN'J'E: - O Sr. Nunes Mnchntlo 
tem a palavra. 
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O SR. NuNES MACHADO : - Cedo a palavra. 
O SR. PRESJDEN'l'E : - O Sr. Vianna. 
O SR. VrANNA: - Cedo a palavra, porque não 

pude tomar apontamentos do discurso do Sr. 
Amaral ; por isso desejo fallar depois que elle 
sahir impresso. · 

MUITAS vozEs : - Votos, votos. 
0 Sr. Alves :Sra.nco (niinisfro da.fazenda):

Eu ia tratar da questão de fixar o deficit, mas 
como estou muito Cil,nsado, desejava continuar 
amanhã. Como porém se vai votar, devo dizer 
ao menos alguma cousa a este respeito. 

O SR. PRESIDENTE : - Muitos senhores têm 
a palavra, mas nei1hun1 quer fallar ; assim 
devo pô1· a valos a materia. . 

O SR. ALVES BRANCO (ministro da.fazenda):
Permitta V. Ex. que eu descanse um pouco, 
que eu continuarei. 

(Depois de descansar um potwo.) Vou passar 
os olhos sob1·e as diversas quantias que 
apresentei como dividas, como necessitadas de 
recurso ou de meios. Pl'irneiramente tratarei 
do atrazado da marinha, que é de 435:925$928. 
Ora, eu quizera qne os Srs. deputados que têm 
impL1gnado a quantia me di'3sessem se ella não 
é realmente devida. Se é devida, pat·ece que 
se deve pagar, logo que o governo a 1·ceonhece ; 
ao menos o ministro não póde ser cens111·mlo 
por vir pedir esle dinheirn ; é sua ohrii;nçno. 
Digo que esta quantia é devida ú vistn de u11111 
inforrnaçao do arsc1111l de rr.a1fol111 que eu uc1ni 
tenho, e ha nella ttpe1111::; /j coutos e tunto que 
podem sei· abatidos, por lu1· ílr:adc, esse pt•q11c11" 
tinlrlo no eof1·c no fi11t tio 1111110 fi11u111·c:irn, IJiiem 
alg11mns pcsi;r111i:1 que o ur:,:e1111l st•mprn l1c•rn1 
com nlg1111111 di\litln 11u fim cio u11110, E' v1·1·tladc: 
111as du nnu :,;e p1ovidt!11d111· o i-:e11 pap:111111.111!0 
no fin1 do m1110 1!•111 l'l'~11lh11lu cp11! Hl' tem 1·nm
prado gt!lll'l'CJ~ 11111ilc1 1111111-1 cu1·m,, prn·q,u., o 
v1!11dcdor l(lll' c1111l11 1·11111 11 dl'11u,1·11 pngn-tm no 
maior 111·c•ço e.lo gor11•r,,. 

Oull'lls sl'nlion~H dizl'UI lumlu.•111 'JllC pocfrrn 
sca· pugu~ pulos i:;uldos. Escuso 1'11i,i.cr nov11s nh
sc1·,·n~0cs whrc suhlos. A~ provill(·ins que po· 
dino ter saldo erllo o Hio de Juneiro, B11hin, Per·· 
nambuco e Marnnhno. As mais provindas pouca 
cousa pod~m ter, porque se no Piauhy, Ceará 
e S. Paulo alguma vez ha saldo, é de tão pe
quena monta, que quasi nllo vale a pena fallar 
nelle. Mas que saldos podem existir nas cir
cumstancias actuaes no Maranhão que possão 
fazer face a esta despeza ? Que saldos podem 
existir na Bal1ia e Pernambuco1 quando dalli se 
tem remettido tropas para o Maranhão, Pará 
e Rio Grande do Sul? A mesma cornmissao re
conheceu que era possivel que tivesse havido 
excesso de despeza nõ Maranhno pela reparti~:ão 
da marinha ; como pois se esperao saldos ? En 
não os espero. Nao digo que não possa.o appa
recer 1 mas é contra as minhas esperanças, 

contra todn a probabi1idade, e não posso contar 
com elles para o estado em que está o thesouro. 
Disse-se que o thesouro tinha 80 contos de 
saldo ; mas ha muitas despezas do mez an
terior,· muitas 1etras de provincias vencidas, e 
t.dvez algumas letras que se derão em troco de 
cambiaes pa1·a Londres. Não posso dizer ex
acta~nente o que houve a este respeito, porque 
não tenho tido tempo, sendo obrigado a vir ·a 
esta camara, a assistir ás con ferencins e a fazer 
o expediente da repartição. Posso dizer porém 
que os saldos que passárão no fim de Junho 
não podem chegar para pagar despezas do anno 
financeiro de 1838 a 1839, e o mesmo acontece 
nas provinc:ias. Não posso contar portanto com 
saldo. Uns senhores da commissão eliminão 
toda a quantia pedida para o atrazado passivo 
da marinha, outros eliminao parte. Não posso 
concordar nem com uns nem com outros. 

O atrazado da repartição da guerra é de 
372:131$612. Aqui se deve incluir a quantia 
de 108 contos, que é a divida real do arsenal 
de guerra 1 descontado todo o l'esto, porque já 
mostrei que neste neg,;>cio houve equivocação 
que não póde ser atl1-ibuida ao arsenal. En a 
tomo sobre mim, e estou persuadido que nin
guem enlenderá que eu queria pedir mais · do 
que era nec:essario. O que houve foi lançar-se 
a qunnlia antes de estar o governo comple
mente inl'ormado, porque nrto era possivel es
pcmu· pelas ird001'ma,oes. Póde ser porém que se 
clevu mai::, alguma cousa em oulm provincia de 
qtw o govc1 no 110.0 está no focto: póde ser mesmo 
que o excesso de despeza se,iu maior, porque· o 
govnr110 nqui lrata du t·ôrte e duquellas provin
l'ius <lc rpw linhu uolicin, e nno das outras, de 
r11w npcnn:i lem noticia incom piela, a respeito 
dus 11uuus usou tias 01•dens que deu pura as des
lMms até o fim do nnno. 'l'uml>em não com-
1'1'1!11cnde11 o que se p11go11 em Monlevidéo, por
que 11i11dn uno eslii iulL·irnmcnle liquidado. 
Dtivc-se po1fonlo co11s<'rva1· cstu som ma, isto é, 
de 108 coutos, c.le<luzindo-se porém u que foi 
co11 lt•1·11ph11J11 por engano. 

Eslún muito cuusudo, continuarei amanhn. 
O Sn. Pm:smi-:N'l'E: - A lliscussno está adiada. 
O S1·. minislro se r<:tira com as fo1·malidades 

do costume. 
O SR. PRESIDENTE dá a mesma oa-d~m do dia, 

e levanta a ses~ão ás 2 e meia horas da tarde. 

Sessão em ~ de Out.ubro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su:MMARIO. - Expediente. - Ordem do _dia. -
Coonpanhia do Gongo-Soceo. - D-iscw:~ão 
do ered-ito. 

Depois das 10 da manhn. faz-se a chamada, 
e logo que. soe reune nnme1·0 legiil de S1·~. de~ 
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SE~SÃO EJl· 2 V.E OUTUBHO D~ 1839 •.Hl 

pulados, abre-se a sessão, Jê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltao com causa participada os Srs. A n · 
dréa, Cajueiro, Souza Martins, Vieira de 
Mello, Luiz Carlos, José Gonçalves Martins, 
A1eibiudes, Pinto Coelho, Busíamunle, Pérnia 
Cqndido e Assi~ Mascarenhas ; e sem ella os 
Srs. Br.lleza, Alencar, Sucupira, Francisco 
do Rego, Monte, Tosta, Freitas e Gonies da 
Fonseca. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1° Sc:CRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, remeltendo a copia 
do decreto de 28 de Setembro findo, com os 
documentos que lhe são relativos, pelo qual se 
concedeu ao tenente-coronel reformado de ca
vallaria José dos Santos Veigas, a tença annual 
de cento e quarenta mil réis, correspondente ao 
seu posto, ficando sem effeito o decreto de 17 
de Julho deste :rnno, que lhe conferio por en
gano a tença de 120$000. - A' commissil.o de 
pensões e ordenados. 

Do secretario do senado, participando que o 
mesmo senado adaptou e vai dirigir· á sancçl\o 
imperial a resolução que conr.ede urna pens~o 
de duzentos mil réis a Manoel Teixeira da Silva, 
em rernuneraçno dos serviços que prestou a 
bem da orrlem na província das Alagôas.-Fica 
a camara inteirada. 

Vai á comm íss::io de marinha e gue1·1·a o re
querimento de D. Anna Isnbel Pessoa da Sil
veira, viuva do falleciào tenenf.e Francisco AJJ
tonio da Silveira, em que por si e seus ~ fillro.~ 
representa a esta augusta camara o seu di roilo 
á pens:10 que lhe foi concedida por dem·elo de 
30 de Agosto de. 1838. 

Lê-se e approva-se o seguinte requerimento: 
11 Requeiro se peça no gõverno, pcln ropu t'· 

tiçno dos negocios da guerrn, copia elo pnrcccr 
do procurador da corôa, e da consulta do con· 
sel110 supremo militar, sobre o req11el'imento 
de D. Anna lsahPl Pl'sEoa da Silvuirn, acerca 
do meio soldo que pe1·cebia. 

,e Paçõ da camarn dos deputadm,, 2 de Ou
tubt·o de 1839. - Carvalho de .Mendonça. l> 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Continúa a discussíio sobre a resoluçãü que 

diminue os direitos que paga a companhia .de 
mineração brazileira de Gongo-Soeco, e emenda 
apoiada do Sr. Andrada Machado. 

O Sr. ltenriciues de Rezende faz breves 
observações sobi·c a pretençno da companhia, 
sobre o seu estrJdo, sendo de parecer que a 
que~tâO ~obre o deposit_o dos cem ~ont?s _de ,réis 
rlevíu achur-sc a pat· tia quesln.o cta chmmu1ç!\o 
de di1·eitos. Cunclue mandando á mesa uma 
1~111cnda. 

(Eis o que sómente pudemos colliet do di8cur.so 
do illusere deputado em razão de havm· muito 
siistwro nct casa.) 

E' apoiada a seguinte emenda : 
<e A companhia de Gongo-Socco fica só obri

gatla a pagar cinco por cento além do qne pagão 
ou houverem de pagaras minerações que maiores 
direitos pagão 011 houverem de pagar, na fót'tTHl 
do primitivo contracto. Salva a redacçtl.o. -
Rezende. " 

O Sr. Anclrada Machadõ faz aJgumas obser
vações que se não podem ouvir pelo gl'ande 
sussurro que reina na casa, e nellas mostra que 
a emenda contém a mest--:.a idéa apresentada 
na que elle, orndor, ltontem offereceu. 

O Sr. Ribeiro de And~aida. diz que tendo assíg
nado - vencido - o projecto, j11lga da sua 
obrigação justificar o seu voto. Observa que 
em lodos os paizes mineiros, como em Joa
chinstaJ, na Boliemia, em Schemnitz, na 
H11r.gria, em Freyberg, na Saxonia, etc., ha 
semr,re uma autoridade qne s11pel'Íntcnde os 
trabalhos das companhias mineiras, qne mais 
on menos encaminha n governo acerca das im
posições com que deve cada mnu dcllns car
regar: no nosso pair., porém; qnc é eminente· 
mente mineirn, nonhnmn autoridade existe com 
cs~c ílm ; de l'lS1·111n q1w se nl!,;Utnn companhia 
tiver de pPrfü nli;nmn con~n ll cnmnra, lel'.'t ('Sla 
de concc<Jôl-11 011 11rp;nl·a simplr.Rnwnlc pelo 
nllr.gado da co111p1111hin, Nu ca,rn ilu 11uc !-10 
trata, a eomp11nltia l'r1ml11°i.o 110s dii·r.it.os qne 
pa~a, <l q11e j1tlg1l PXPei;i;ivo-1, com1mrndns corn 
os qne pn15no ni,; 011! 1°afl1 em propor·r,'.no ao pro
d unto de sua!-1 tnilltlH, () mndo1·, l'CSpeito á 
cornpnnhin, rniin perH11ndi1lo q110 oiin nno de
frnudarA ns dirciln!!1 11ms 11no pt'Jd(l priln simples 
11l11Jg11~·no de umn pnrlc conc:erlcr-llro o favor 
q1rn peito. l1~i.iw ro, o pl'iml'iro motivo porqn_e 
11ssig11011 - v1n1CÍ!io - o pl'Ojccto i o segnndo 
é que n ro111pn11bia crn nnnrn, am que tirou 
nwtHll' q1111ntid11do dr ouro pf>de rrnstenfnr-se 
pngnn1ln mniol'('B 1füdtos, e nesses tempos não 
veio rrqneror <liminnir:.no rlcsRcs direitos. Nota 
q1w n cmmpnnhin nllrgn em seu favor o exemplo 
de outras cujno minas têm dado grande pro
dueto; mas este nrgumento é ad hominent ; se 
por algum contracto feito com essas companhias 
se pudesse augrnenlar os direitos na proporção 
do seu prodncto, então poder~se-hia diminuir os 
direitos desta, mas isto não se pôde fazer. 

O orador ainda observa que a companhia diz 
que se este favor lhe fôr concedido1. poderá 
adiantal' trabalhos maiores, principiar os de 
certas lavras ricas que possue; a companhia 
pois espera pelo favor pBl'a então tentar· esses 
trabalhos; e assim se so diminuem os seus 
prodnclos, ú porque nllo que1· clla enh'egu1·-se a 
trabalhos que os augmentem, emquanto nllo 
ohlivcr o favor que pede ao corpo leiislalivo. 
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412 SESSÃO EM 2 DE úUTUBRO DE 1839 

E1 apoiada a seguinte sub-emenda do Sr. 
úiiveira â emenda do Si. Rezcnde : 

1c Accrescente-se onde convier :· - D'ora em 
diante. J> 

O Sr, Montezuma, para dar o seu voto sobre 
a rnateria, precisa examinar se ha obrigação da: 
oarte clà camara tie igualar todas as companhias 
;1 n:speito cios direitos que devem pagai·. Julga 
que não lia semelh,rnte obrigaçào, pois crê que 
é de justiça augmentar ou diminuir os direitos 
conforme a riqueza das minas. Deseja qnanto é 
possivel, favorecer a mineraçt'io, porque disto 
resulta augmento de populaç:'.í.o industriosa, 
<liffüsao de capitaes no paiz, e por consequencia 
augrnento da industria em todos os ramos; 
apesar porém de serem estas as snas idéas, n!lo 
se conforma com nenhumas das emendas. Acha 
que a companhia não demonstrou que nt'io póde 
supportar o tributo que ora pnga ; e que se deve 
attender muito ás circumstancias financeiras do 
paiz para que se não tome este anno deJiberaçã.o 
a respeito deste objecto. 

Quanto ás emendas. julgG. que a do Sr. 
Rezende é a mesma do Sr. Andrada Machado, 
redigida por outra fórma; e quanto á deste se
nhor, pnra votar por ella, seria necessario que se 
lhe demonstrasse que a companhia. na.o póde 
com os encargos que ora tem. 

O orador roga á camara que altenda ás cir
cumstancias em que se acha o paiz antes de se 
decidir a fazer qualquer favor á companhia. 
Quando o Brazil luta co111 um deficit exlt'aol'
dinario, quando se procura todos os meios de 
fazer face a este deficit, já por meio de novos 
impostos, já por empreslimos, jó. por cmissno de 
mais papel-moeda (wedida que só póde sei· 
ndopluda dl'pois de csgolaclos todos os 1·1.•c111·sos), 
nAo é que se Iino rle dimi11uir os impoi,loR rltJ 
urna con1pnnhia que póde muitu hem pugur 
aquclles a que esta sujcilu, e que nptrnns descju 
este favor purn ler muis uma quotn du lucro o 
de proveito, Sl01·iu n cnmura cn11lr11dicloria se, 
di~t:11li11do 11111 crcuilo do U,000 cu11tos, ao 
mesmo lt'mpo fosse ditninuir e:-;te i Ili posto. 

A c1unt11·n (diz o Ol'udor) tem infallivehucutc 
de creai· impvslos, porqne, qu1,lquer que St!ja a 
medida que ella adople, esta medida se reduz á 
crenção de novo imposto: a emissa.o do bilhetes 
é novo imposto, o emµrestimo é novo imposto, a 
emissao de.papel-moeda é novo imposto, salvo 
St:l chegarmos á tristissirna ·condição de nao 
pagarmos o que devemos. Se tudo quanto se 
tem de realisar em favor do thesouro publico 
para fazer face ao deficit e ás despezas extraor
d inarias se reduz á creação de novo imposto, 
desejo que os meus nobres collegas que votao 
pela resoluçb.O examinem qual é melhor, se 
crear novo imposto, ou se deixar continuar um 
imposto já crendo: primeira questão. Segunda 
questAo: se qualquer outro imposto, que a 
canuu·a leu!Ja de crenr será menos oppressivo 

do que o imp..)sto que se acha creado, e que pesa 
• 1•_1r-t _(', sonre a com pamlla ao uongo-~occo. 
Mas poder-me-ha algum Sr. deputado dizer: 

- Notai bem que este imposto póde ser re
duzido a nada. - Eu perguntarei: - Porque? 
Pelo contrabando? - Não, a companhia do 
Gongo-Socco nunca o fez, a companhia -do 
Gongo·Soeco nao é capaz de o fazer; conto co.n1 
a probidade desta companhia, conto com todos 
os seus antecedentes; e o que ganhará ella? 
Por ventura ni1o tem ministrado iá a comoanhia 
do G~ng~~Socco sufficientes dad0s · :í 'admi
nistraç~o para daq11i cm diante poder pari passit 
seguir a arrecadação deste imposto, e por con
sequencia conhecer que houve fraude? Quererão 
homens sizudos, negociantes cireumspectos, 
quererá uma companhia de tanto nome ex
pôr-se a um descredito, defrau<lando os di
reitos? Certamente não; não tenho o menor 
receio de que na arrecadaçao deste imposto 
haja a menor fraude. 

Agora o que me resta:.é esperar que os nobres 
deputados que têm de vobr a favor· da resoluçn.o 
ou das emendas que existem na mesa, tomem 
em consideraçrw as duas questões que lhes eu 
offereci. Para obrar com lealdade, desde já digo 
a minha opinião sol.ne cada u11iu dellas. Eu 
ju1go que é o maior dos absurdos cxliuguir u111 
imposto ou dirninuil-o na. O<;t:asillo em quu su 
tem de vulat' 1Jovos i m posloi, i eslu µropo~içno 
gemi pela maneirn por que a eslahc.de~:o, tiÚ pódo 
ler umn exccp1iil0 1 e v~:m u sei·, q11u11do c::itu 
imposto creudo ó de lul 11alurnza Cj!lt' 1.•xtini:;ue, 
mata cu111plet1-111ie11te q11ulque1· rnI11O da Íll· 
duslrÍl~ nu ptdz, culno o ~1:01wmh11l\ prndenlo 
devt!1 enlw lamlu be111 os i11lürnsse~ 1\0 ctilndu, 
exli11~uir o~lc 1 pnra crenr rJ11lro imprn,to quu 
st•,ia tlli uwl 1101· µu1·c:op~~no, e q110 uno pt.·1rn 
excei:;:,ij vu111N1 tu t:mhrn u i 11dustl'iu, ,1 u l~o q 110 111\0 
é pt'L•di:,u du11wnf:lli'11r q110 o impm.110 n<:luul uno 
é desta 11uluruzu ; p1Jt' outros tur11111s 1 o impc1sto 
de que su ln,ln uno pc1m exeL·~sivumc11le sobro 
ue11l1utn 1·amo de ind11stdu do puii, e por cot,• 
sl'qlle111:iu 11no ó dnqucllcs que devem sr.r 
exlint:los ou di111inuidos quuiulo se lrnlu de 
m·eiu• novos impostos. Se o pniz estivesse em 
estado de poder diminuir impostos, cu votaria 
com a maior satisl'açilo pela diminujça.o deste; 
eu até declaro mais : quando se trata desta 
quesl~.o em outras circmnstaneias, na.o acharei 
muito extraordinario que se igualem os direitos 
pagos por esta companhia aos que pagão as 
011tras companhias. 

Tendo resolvido a primeira questão, pedindo 
franca e lealmente aos nobres deputados que 

-sustentão a opinião contraria Hajão de com
batei-a, vou tratar da segunda. 

Quando se trata de exting11ir um imposto 
e crear outro, é essencial c1ue se procure aquelle 
de mais Cacil percepçllo e que é menos oppres
sivo. Oru, cu nno cousidero a nenhum imposto 
que se pudesse c1·ca1· 111:1.s acluaes circúrnslancias, 
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SESSÃO f:M 2 DE _OUTUBRO DE 1839 

nem de mais facil percepção, nem menos sujeito 
á fraude, nem menos oppressivo do que o actual: 
nenhuma industria do nosso paiz perde com 
este imposto, nenhun1 mal resulta ao estado ; 
po1· consequencia entendo que a carnara obraria 
mal se acaso fosse· extingt1ir este imposto para 
crear outro . .Assim, S1·. pr,·sidente, creio que 
tenho encarado a questão pot· todos os lat.los 
por qne a uevêra encarar, attendendo ás ('.Íl'cum
stanci.1s do paiz, altendendo á justiça dos pe· 
licionarios, e attenrk·ndo aos principios eco
nomicos que devern dirigil' sernpre a ca,nara 
em questões cl-esta natmeza. Voto, po1tantcJ 1 

contra a res0lução e contra todas as emendas, 
para que nas .:ictuaes circurnstancias nao se 
trate deste objeclo ; e por isso peço a V. 
Ex. haja de perrníllir·me que proponha o 
adiamento da muteria para se t!'atar no ann,) 
seguinte. 

A discusss~o fica adiada pela hora. 
Annuncia·sé a chegada do;Sr. minist1·0 da fa. 

zenda. S. Ex. é recebid'o com as formalidades 
tio regimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Continua a discussno do ct·cdito, com as 
c111e11das npoiadas. 

O Sr. Maciel Monteiro: - Sr. presidente, 
11ulrindo eu1 meu espirilo algumas duvidas 
úcm·cu d;1 prnposta Jo governo, n:lo no que 
rei,:peilu á. existeucia de um deficit q11e arlmitto, 
1u.•m da ex\ensn.o dos meios solicilados pnm o 
p1·et1nr:l1er, mus no que toca á nalun:zn tuesmo 
de lnes 111eios; n11o podendo lílo pouco approvat' 
11e11htwta dus J.m.ipo~if,:ücs que µelos diversos 
oradol'eS têm sido offereeit.las <:oino emendas 
ao projeclo <lo governo, julguei do weu rigo· 
roso dever subrnetter á cu11siJernçO.o desta 
nugusla eamr.ira o pl'ojec.:to que V. Ex. se 
dignou mandar let· etn uma das sessões pt·e
cedentes. Nestas circumst:rneias, per111ilta-rne 

'!. V. Ex., pel'mitta-me a ca111ara, que, apesar do 
estado adiantado em que se r~cha a prPsente 
discus!'AO, eu entre no desenvolvirnenlo e ex
planu~D.o do objecto1 que me pt'evaleça ela oc-

. casião parn fazei' algumas observações, tanto em 
apoio da tninha emenda, como em conlest.:u:110 
de algumas proposições e principias qne têm 
sido proferidos e sustentados neste recinto. Esta 
materia, senhores, é gl'ave e complicada; é grave, 
porque trata-se de impôr á nação um ·onus que 
póde ser consideravel ; e ao corpo legislativo 
incumbe envidai· todas as suas faculdades, afim 
de aligeirar quanto ser possa o peso de tamanho 
sncrificio ; é complicada, porque, á vista dos 
clamores da pop11Jação desta capital, á vista do 
estado convulsivo da praça, á·vista das circum
stancius do thesouro, á vista da siluaça.o em que 
se acha o credito publico, muito receio e11 que 
a voz dos p1·econceitos e das preoccupu~:ões, e 
a grilu tle inlertsscs encontrados nno invadào 

este augusto recinto, não façao calar os prin
cípios inconteslaveis da sciencia e da obser· 
vação, e cnifírn não consigno arrebatar uma de
cisão precipitada. Todavia, eu espero que a ca
mara, allentando, como costuma, parn tão im
porlanic malcria, resolva emíirn com a sabe
doria e patriotismo que a caracterisão. 

O deficit calc11lado na proposta do governo 
se devtde ern dum; p~rks; it:to é, <lefkil do 
anuo financeiro findo e deficit do armo cor
rente; o primeiro susceptivtl de uma demons
traç.ão rigorosa, malhen:iatica, o segundo fun .. 
dado em hypothcses, em dados coujecturaes. 

. Pelo que respeita ao deficit Jo anno findo, 
aluuns dos meus nobres collee:as aue têm foliado 

\.J u .l - -

nesta questão lêm contestado sua existencia, 
fundando-se na falta de documentos positivos 
que o cowprovem; e eu profundamente de
ploro que o governo nl:ía instruisse sud proposta 
com todas as pt;ovas aulhenlicas e derivadas da 
contabilidade, que SE: fazem mister em objecto 
<le tamanha magnitude ; eu o deploro, senhores, 
sinceramente; porque, uma vez convencida a 
camarn arithnietic&mente da existencia de tal 
deficit, rnni fa;;il seria enc;aminhar o seu voto 
no ponto desejado. 

Senhores, só por meio das contas, só me
diante o exame da contabilidade se póde levar 
a con vicçno aos cspiritos dos legisladores, e 
convencei-os da existencia de um deficit: a 
contahilidade1 seguudo dh: Ganilh, é a unica 
garantia da desµeza e da receita do estado.
Com a exl1 ibíçao de taes provas, mnito hou
vera ganho o governo na discusst\o da sua pro· 
posta. Eu igualmc11lt:: deploro tal falta por con
siderações t·ela.livas ao nob1·e ministro; po1·q11e 
esl\)u persuadido llc que, se la\ demonsll'a~:rw 
fosse feita, a cor1f1ança de que goz.a o nobre mi
nistro da parte dos represe11ta11les rlo paiz. 
muito se teria avigorndo. Senhores, 11uda é 
mui:; µrnpno pi\rt\ alliciar as ~ymp::itldas da 
rrnçao, como a publicidade da parle do govemo, 
partic;ularmente ern materias financiacs: foi crn 
virtude da publieidade das couta:; que o ee· 
lcb1·e Neker cunseguio deixar um uorne eterno 
na historia fina11cial df\ França, e na scienciu, 
por ser ellc o primeiro que maravilhosamente 
comprehendeu a importancia da publicidade 
como f'leniento do credito publico, maxime 
entre os governos modernos e representêllivos, 
nos quaes a antiga palavra-mando-está sub
stituída pela p,1lavra-peço-, como observa 
Saint-Léon. 

Por maior, porêm, que seja a exactidão destes 
principios, poderia alguem razoavelmente es· 
peru1· neste caso a restricta satisfação de tal 
obrigação ? Poderia alguem, nas ci1·cum· 
stancias em que se acha o governo, ag11arda1· 
o cumprimento de tal dever ? Poderia alguem 
legitimamente exigir a apresentação dos do· 
cumentos demonsfrativos do deficit ? Eu 1110 

persuado qu~ nllo; ~ a situação toda ex-
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414 SESSÃO EM 2 U~ OUTUBRO DE 1839 . 

cepciooal em que se acha actualmente a· 
administração, o modernismo (permitta-se-me 
o termo) da sua• ex.fatencia official1 os emba
raços que naturalmente ·terá encontrado, a 
difficuldade mesmo de os obter e systeinatisar 
tres mezes unicamente depois de concluido o 
anno financeiro, são sobejos e legitimos mo
tivos de tal omissão. E por venlura da não 
demonstração de tal deficit se poderá inferir a 
sua não existencia ? Eu supponho que não, e 
antes me pe1·suado qne toda a deliberação 
da casa fundada em tal hypothese poderia com
prometter os interesses mais vitaes do paiz: 
ficando porém salvo o direito de exame, que 
pertence a esta camara, em época opportunà. 
Pela minha parte, eu admitto o deficit, sem 
fazer o mais pequeno constrangimento á minha 
razao ; e a simples observação dos bilhetes que 
existem ern circulação, na somma de quasi 3 
mil contos, e dos atrazados que se devem aos 
servidores do estado, basta pat•a tranquillisar 
minha consciencia. · 

Isto é pelo que respeita ao deficit do anno fi. 
nanceiro findo ; pelo r1ue toca ao deficit do 
anno corrente, qualquer que t,•nha sido o tra
balho, qualquer que tenha sido a diligencia 
llara calcular-se ou fixar-se, como, por exemplo, 
fei a ilJustre commissa.o do orçamento, ava
liando-o em 4,600 contos, observarei que os 
differentes oradores que têm tomado parte na 
discussão, todos os que têm mandado projectos 
á mesa, se nao conformão neste·-ponto. Eu en
tendo que este deficit na.o é tanto como a com
missão calcula, nem é para maravilhar tal di· 
vergencia de opiniões em urn deficit de seme
lhante natureza. Eu disse que este deficit não 
e1·a susceptivel de uma demonstraçn.o rigorosa, 
mathematica ; e de certo o que vem a se1· em 
ultimo resultado este deficit? Consiste elle na 
diíferença entre a receita decretada e a desp~za 
que se tem de realisar. Ou se admitt~ pois que 
esta receita póde augmentar, ou que póde de
crescer, segundo cerlas circumstancias, é c]aro 
qne o deficit não póde ser malhematicamente cal
culado : entretanto, pelo exame dos algarismos, 
pelo exame da questão, vê-se que necessal'ia
mente um deficit deve existir. Na impossibi
lidade porém de o provai:: mathematicamente, 
entendo que o melhor é não assignar-lhe o 
limite ; e por isso no projecto que tive a honra 
de offerecer á consideração da camara nãO me 
fiz cargo de o fixar. 

Da distincção que julguei dever fazer entre 
as especies de deficit, resulta uma idéa capital, 
e vem a ser, a differença na natureza dos meios 
de o preencher : o primeiro nao pó<le ser pre
enchido por irnp0siçúes que devem ser arreca· 
~adas dtmtro de um anuo, ou ~entro de uin 
prazo futuro i mas o tei;undo póde muito bom 
doixur Llc cxislil•, 11mu Vt.iK q11u o governo leulrn 
os muiott nocossul'ios Jc 1u,li~foil!1' 1u1 oxi~onci1111 
,lo 1:1c1·viço, um1 vu~ CfUO o co1·po lulÇi1ilulivo du· 

crete rendas que possao occorrer ás despezas 
decretadas: portanto me parece que é essencial 
dislinguir a natureza dos dous deficits para se 
podei· distinguir a natureza dos meios que se 
devem empregar. No primeiro caso, o co1·po 
legislativo não póde deixar·da sujeitar-se a um 
expediente que póde ser muito oneroso ; mas 
no segundo póde evitar esses males, uma vez 
que impuzer, uma vez que der ao governo novas 
rendas. 

Como, porém, quer que seja, muitos têm sido 
os arbítrios apontados para preenchimento do 
deficit , eu os passarei em reseu,b.a : tratarei de 
examinar os diversos expedientes aqui· preco
nisados, e verei se consigo mostrar á camara 
que nem do systema de emissão de notas, nem 
do systema de emissão de bilhetes, póde a 
nação esperar remedio efficaz para o pr~enchi
mento do deficit de que !te trata. 

Sr. pt·esidente, era natural que quando se 
tratava de ministrar ao governo os meios ne
cessados para fazer face ás despezas publicas, 
estando, como está, a nação brazileira pelo que 
respêita ás suas rendas interiores algun)a cousa 
onernda, houvesse quem se lembrasse da emis
são do papel-moeda. Nao admira, senhores, 
que esla lembrança fosse trazida ao corpo le
gi::;Jativo1 e que muilos dos nobres deputados que 
têm fa,llado nesta questão entendessem que este 
era o meio mais eflicaz, e menos oneroso para 
à nação, de preencher o deficit : entretanto, eu 
tratarei de mostrai' que semelhante meio dam
nifica consideravelmente as fortunas particu
lares, e que semelhante recurso não póde 
deixar de ser rejeitado á vista dos principios da 
seiencia financeira ; mostl'arei mais que de se
melhante meio na.o podem resultar senão 
grandes calamidades ao paiz. 

Sr. presidente, o corpo legislativo já reco
nheceu que a emissão do papel-moeda el'a um 
mal, e mal muito grave : mandandü extinguir o 
cunho do cobre e. su~stituindo-o por papel~~--
moeda, o corpo leg1slatlvo entendeu que sem,.:-:···· 
lhante expediente era summamente gravoso, e 
popia trazer grandes cornpromettimentos ao 
paiz: tributando a população para consignar 
rendas á amortisação do papel, o corpo legisla
tivo entendeu ainda que este mal era de grande 
monta, e que convinha atalhar os efieitos 
quanto antes. E perguntarei eu á camara. : 
depois de ter o corpo legislativo inanifestado a 
sua opinião em questão ta.o importante, na.o 
seria assombrosa contradicção, não seria ver
satilidade indesculpavel fazer no\la emissAo 
de papel? Perguntarei mesmo : - Da inconsis
lencia do corpo legislativo na adopção dos prin• 
cipios que devem dit-igil•o em questão tao ca
pital, nao resulta necessariamente a desconfiança 
publica ? Pe,·guntarei ainda : - Por ventura a 
pl'llQtl do Rio do ,hmeim, u populaçflo toda do 
nnpe1-io, umu vci c1uc o coa•po legi11lalivo de
c1·clu uuut cmiis111\o do 11oln1:1, ut\u hmi mino pum 
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suspeitar que dia virá em que tarpbem se de
crete a suspensão do pagamento· do juro do 
en1prestin10, e que finalmente levada a legi51a= 
tura por uma necessidade instar.tanea, mas 
imperiosa, lambem possa decretar qualquer 
outra medida offensi v"1 dos direitos dos t:rí:dores 
da nação?- Senhores, quando se ln1la de pontos 
essenciaes e. tão cardeaes da sciencía, é preciso 
qne o corpo legislativo seja muito circum
specto e coherente' se uma-veijá se entendeu 
que a emissào de notas era darnriosa ao paiz, 
se decretou rendas para amortisal-a ; rnu, 
dando boje de opinião, fará acreditar que 
nada reconhece de fixo, de permanente, 
de immutavel em o credito publico e no 
que respeita aos dogmas mais incontestaveis da 
materia. 

Esta consideração, Sr. presidente, é muito 
valiosa para o meu espírito, e faz em mirn 
grande peso, porque, torno a dizer, de tal me
dida n;lo póde deixar de resultar a desconfiança 
publicB. , 

Senhores, é bem sabido por todos c:;ue lêtn 
podido examinar o nosso· esta.do financial, que 
as circnrnstancias do paiz não s[l.o florescentes, 
não são prosperas. Nós sabemos que depois do 
acto addícional, depois da divisão da renda em 
geral e provincial, duas fontes unicas de valiosa 
renda ficii.r-:lo ao thesouro geral ; estas fontes silo 
os direitos de importação e os direitos de ex
portação, porque todas as outras rendas infe
riores srw de ponca ou nenhuma monta ; sa
bemos tarn bem que, com o andar dos tempos, 
nós seremos obrigados a alliviar a nossa expor
tação dos pesados direitos que pnga ; sabemos 
ernfim qne to<las as nações que produzem ge
neros coloniaes sernelhanles aos nossos forcejão 
por alli viar eornpletamente sua exportaçao. Se 
isto é verdade, se os esforços do legislador bra
zileiro se devem dirigír para isentar de direitos 
os nossos generos de exportação 1 é claro que 
a uuica renda valiosa com que se poderá contar 
no imperio é a de importação. Mas n6s sabemos 
que no estado actual do nosso direito interna
cional nao podemos elevar os direit0s de im
portarão, e só o poderemos fazer quando 
tiverem expirado os tratados celebrados entre 
o Brazil e a Grã-Bretanha, o que não póde 
succeder antes de 1842 ; se pois só podemos 
contar com esta fonte unica de reada, se por 
outro lado as calamidades publicas, a agitação 
dos partidos, a frequencia dos movimentos revo
Iucionarios obriga.o e obrigaráõ o governo a dis
pendios consideraveis, é <:laro que o estado em 
que nos achamos hoje de deficiencia de renda se 
ha de rnproduzir até que cheguemos ao ponto de 
poder augmenlar os nossos direitos de impor
tação. Se é verdadeira a proposiçno que acabo 
de referir e desenvolver, eu peço á camara que 
remeta que, quando tiver de discutir um de
ficit no unno t'utm·o e nos seguintP-s, nenhum 
outro rcr.urso se offocortí (i con?lideraç!lo do 

legislador brazileiro senão o da emissão do 
papel. 

E perguntarei eu : - Quando a naça.o bra
zileir,\ entender que o governo n~o tem outro 
recurso de que lance mão sena.o a en"iissão do 
papel, poderá este papêl inspirar alg\lma con
fiança ? Haverá alguem que acredite no seu 
valor? E então, senhores, quem na.o q11ererá 
aparlat' de si um papel depreeiado, e aue tende 
a· depreciar-se cada ·vez má.is ?... · • 

Senhores; esta questão tem sido tito debatida 
fóra da cauiara, e tantos têm sido os expe· 
clientes empregndos para apadrinhar a idéa de 
emissão de notas, que talvez se tenha querido 
apcial-u com opiniões de sabios mui respei
taveis, taivez mesmo se lenha confundido as 
opiniões de differentes autores sobre a rnatfria; 
e eu peço á camara que não se deixe offuscar 
pelas opiniões mal SiJSienbdas de um ou 01itto 

autor que se possa trazer em apoio de tal re
curso. E' verd;:ide, senhores, que a circulação 
do papel traz granaes bens a todo o paiz, é ver
dade mesmo que o economista Edmonds, tra
tando da circulaçao do pape1, diz que a cir
culm,:no do papel tem sobre a ci rcuhiçll.o me
tal I ica a m0sma superioridade que tem a cir
culação metalEca sobre o systerna das trocas em 
especie. 

E' verdade que tambern o Dr. Smith diz que 
a introducção do papel na circulação, apartando 
della os metaes preciosos, trouxe grnndes bene
ficios, visto que os metaes preciobos, que são 
verdadeiros capitae!", vão fructificar novos ramos 
de industri&; é verdade que u proprio Hirar<lo 
diz que a circulação monetaria só se achará no 
seu maxirno estado de perfeição quando con
sistir sómente em papel. Mas reflicta acamara 
na restricção posta pOL' este mesmo escriptor, e 
na l'estricção posta por todos aquelles que acon
selhao o papel-moeda, e vem a ser-para que 
taes effeltos va11lajosos :;e realisem, é preciso qne 
e.ste papel tenhci wn valor igual áquelle qiw pro
f es;:;a ·tepresentwr :- estas são as palavras de 
Ricardo. 

Senhores, eu referirei ainda a opinião de um 
sabio inglez, Thornaz Took. Diz el le qnc, posto 
a circulaçao do papel seja uma cous,1 muito 
conveniente, todavia é preciso nao perder tle 
vista que os inconvenientes gravissimos que 
podem resultar de]le são maiores que as van
tangens de urna circulaç!lo mais barata, mais 
economica. Ora, senhores, eu perguntarei a 
todos que ouvem, eu perguntarei á carnara, se 
por ventura o papel que gira no nosso m~rcado é 
o papel de que falia Ricardo e outros economis
tas? Se este papel repr.esenta um valor real? Se 
11)$ em papel representão 10$ em valor effe
ctivo? Eu entendo que a camara deve tomar 
muito em consideraç!l.o esta questão, e que 
aquelles que quizerem apoiar suas idéas na au
toridade de taes escriplo1·es nno devem omittir 
u condiçn.o por elleR considerada1 e que é cu: 
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pital , isto é, que o papel tenha o valor igual 
ao que deve representar. 

Senhores, a camara é muito esclarecida, e 
n9.o precisa que lhe eu faça a historia do de
preciamento do papel em differentes nações: 
ID;\S eu supponho que em questão de tanta im
portancia e magnitude não será ocioso fazet· al
gumas recordações a este respeito. Eu não pre
tendo, senhores, fazer aqni n historia das di
versas especies de moeda-papel que têm inun
dado os differentes pontos do globo ; mas a ca
mara me permilta que lhe eu faça o epilogo de 
alguns factos desta ordem. A camara sabe que 
em França, no anno de 1716 a 1719, quando o 
inglez Law tratou de instituir o seu banco, 
appnrecêrãO funestos inconvenientes de seme
lhante circulação : e a camara sabe que nos 
primeiros tres annos desse estabelecimento ellc 
prosperou, porque o papel tinha um valor igual 
ao que representava ; mas logo que o regente 
de França tomou sobre si esta especulação, e 
converteu o banco de Law em um banco 
real, o papel deixou rle valer aquillo que re
presentava, serias crises" apparecêl'ão. 

A camara ha de recordar-se ainda da historia 
dos assignados; e eu na.o insistirei nella; mas 
não posso deixar de fallar do papel do banco 
emittido na Inglaterra desde 1798 até 1818, 
época em que esta grande nação foi obrigada a 
fazer consideraveis despezas, e eleve lembrar-se 
de quanto o papel do banco chegou a dep1·e
ciar-se. Recordarei á camara o facto do papel 
dos Estados Unidos, as calamidades que ar
rastou semelhante estado de cousas; finalmente 
pedirei á camara que olhe um pouco para 
B11enos-Ayres, e veja até qne ponto o deprecia
menta do papel póde chegar ; reflicta a_ camara 
qne uma nova emissão de papel póde produzir 
no nosso paiz um semelhante estado de cousas. 
Oxalá que o estudo de taes successos, e a cx
periencia destes exemplos arredem de nós Hlo 
desaslrosas calamidades ! 

Senhores, alguns Srs. deputados têm defen· 
dido a emissão do papel, di1.endo que é um meio 
muito simples de que o governo póde lançar mão, 
e que nada perderá em semelhante expediente. 
Eu peço aos nobres deputadosque assim pensão 
que reflicHto um instante que se tivermos de 
.augmentar a massa do nosso papel circulante, 
necessariamente dahi resultará o seu deprecia
mento, desse depreciamento resultará a baixa no· 
,:ambio; e perguntarei aos nobres deputados se, 
lendo o governo de fazer movimento de fundos 
pum Londref I ll.mdo de mover alguns valores para 
p11~amu11to dos juros <la nossa divida externa, 
nnn terá o ~ove1·110 de lhzor 11111 sacrifido muito 
mnior em lnl hypullwsc ? Sendo o governo o 
muximo contuunidor do oRtado, lendo tlu cio111prnr 
o que é necuiisario pnrn fa:r.ur lollm1 OH l'orncci
mentos ao exercito e à m111·i11l111, su111pru q110 su 
livet· de verificai' a allu. dos prcçuR pelo dupl'l-'· 
ciamento da moeda, não lerá de f11zer novos o 

pesadissimos disp~ndios? Entendo que sim. 
Para destruir o effeito desta consideraçllo disse-se 
que, tendo o governo tambem de pet'ceber os 
seus direitos ad valorem, e tendo de elevar-!:;e 
em consequencia do depreciamento da moeda o 
preço de todos os gcneros, as pautas tambem 
hao desubir, e por conseqnenci:1 os direitos que 
o governo tiver de arracndar serão maiores. Re
fl.eclirei, porém que rendas ha que sllo feitas 
por lançamentos seis mezes ou um anno ante
cipados, que antes que o governo possa alterar 
11esta parte taes lançamentos, necessal'Íamente 
resultará perda para a naç!lo; nem é possivel 
qne a reforma das pautas siga pari passu a al
teração dos preços ; é preciso tempo para o.rga
nisar estas pautas, é preciso que os preços se 
equilibrem, por a,ssim dizer, e emquanto houver 
nelles qllalquer fluctuaçãu, e o governo se achar 
na impossibilidade de proceder ás ner.essarias 
reformas, necessariamente a nação ou o the
souro terá de experimentar um prejuízo real ; e 
entllo a vantagem que possa haver no augmento 
da renda não compensará seguramente o excesso 
que houver na despe~a. Torno a repetir, o go
verno é o maior dos consumidores : não se 
illuda portanto acamara snppondo qne de_ se
melhante medida na~ resulta mal algum ao go
verno, e antes 1·esulta bem, porque as renc!as 
terão de crescér, sim, mas terAo de crescer 
n'uma proporção menor que o crescimento da 
despeza. 

Sr presidente, outros são ainda os inconve
nientes cio depreciamento do papel-moeda : 
todas as vezes que novas emissões se tentarem, 
todas as t'ort11nas hão tle sofft·er um abalo, 
aquelle qne hontem tinha enthesonrado 100 
contos de réis, hoje nllo terá senao 60, 70 on 
80 contos, conforme fôr a impol'lancia da 
emis:"ão ;. o decrescimento de sua fortuna es
tará na propot·çno da emissao ; e na.o será um 
grande mal pôL· todas as fortunas em estreme
cimento, e fazer que ning11ern 'possa contar com 
os seus proprios haveres ? Senhores, a moeda
papel é propriedade geral ·e com rnum, é proprie
dade. tanto do rico como do pobre, e Iodas as 
·vezes que se augmenlar a sua quantidade, ha
verá urna perda para todos os individuos, pnra 
todos os possuidores da moeda; e neste caso não 
vê acamara os inconvenientes que resultarião de 
:;,,tacar to<las as fortunas, de abalar todos os 

·valores, de fazer um empobrecim,ento geral da 
nação? ... Semelhante meio ataca lambem, se
nhores, a f~ dos contractos ; a camara sabe que 
ha individuos que empresta.o seu dinheiro a 
certos prazos, e perguntarei: o individuo que hoje 
emprestar 100 contos, quando a massa circulante 
é rle 30,000 contos, lerá de receber, depois qae 
se fizer uma nova emissão, a mesma quantia? 
1~' evidente que nn.o ; se a emiss!l.o fôr da decima 
parte, cllc lcirá rie receber a decima parte menos ; 
i,;e fór tfa q11inln piu·lc, u quinta parte menos, 
cl1:. ; e nno lJ iHto ntarur a fe dos contractos? Nllo 
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vai isto ·põr todas ~s 'classes dos cidadãos em 
posição muito desvantajosa? Não vai isto favo~ 
recer os devedores contra o direito dos credores 
de boa fé? Demais, senhores, acamara sabe que 
uma das classes mais importantes, mais dignas 
do estado é a dos empregados publicos ; esta 
classe terá de.ser consideravelmente prejudicada: 
eu pergunta1·ei se quando a lei disse que o etn
pregado publico tinha 1:000$, verificada a 
emissão, ficará elle ainda tendo o mesmo 
ordenado ? Eu supponho que não ; suppónho 
que elle terá de receber menos ; e se s!l.o grandes 
os inconvenientes desta medida para a classe de 
todos os cidada.os, mais especialmente o são para 
a dos empregados publicas, que não ê classe 
productora ; o fabricante do assucar, o lavrador 
do café, aquelles que vivem do negocio, etc. , 
poderáa elevar o preço de suas mercadorias na 
razão do depreciamento da moeda ; mas o em
pregado publico· n~o poderá dizer ao governo :
Vós deveis dar•me a quinta parte ou quarta parte 
mais, porque nesta razão se depreciou a moeda. 

Sr. presidente, na abuodancia de razões que 
se têrn apresentado para abonar a emis5ão do 
papel-moeda, tem se apresentado algumas que 
me parecem absolutamente falsas. Já se disse 
na casa que uma emissão de notas se devia 
faier porque ha falta de meio circulan..te no 
mercado ; esta opiniã.o muita gente a tem, mas 
perguntarei : quando o nosso padrão mone· 

· tario era. estabelecido confol'me a base geral
mente adoptada nas nações da Europa, isto é, 
quando 1$000 da nossa moeda valia 66 a 67 
pen~es, alguem nunca se lembrou de achar pe
quena a porção do numeraria em circu)açl\O P 

Eu me explico melhor: se o legislador bra
zileiro quasi sem razão nenhuma fundada en
tendeu que devia elevar o padrão monetario a 43 
pences, e assim mesmo se pôz muito áquem da. 
base geralmente seguida, perguntarei, hoje que 
o cambio se acha a 81, isto é, muito abaixo de 
48, póde-se dizer que ha falta de moeda ? Mas, 
dizem alguns senhores, se ha falta de moeda é 
é preciso abastecer o mercado. 

Senhores, quando mesmo se admittisse a pos
sibilidade de um tal phenomeno ; quando se re
conhecesse falta de moeda, a minha opinião 
seria outra, seria que se deixassem as cousas 
como existem ; adiantar a amortisação do papel 
não é trabalhar para diminuir a sua massa ? 
Se existe falt..i de numeraria, o resultado não é 
o apreciamento do papel ? Se este é o meio que 
o legislador teve em vista quando decretou a 
amortisação, qual o motivo por que se julga que 
a falta da moeda é um mal? Eu, pelo conti·ario, 
creio que é um bem , creio que o corpo legis
lativo deve deixar as cousas como estão, por
que o resultado seria o encarecimento do val.or 
progressivo do papel-moeda; por consequencia 
nao ha falta de numerado na circulação, e 
quando houvesse, a conclusão a lh-ar :seria outra; 
se1·ia que nao se tocasse eni semelhante materia. 

TOMO Ili 

Longe, pcirfànto, de admittir a forçá deste ar
gumento, eu entendo, pelo contrario, que ellê 
é contraproducentem. . 

Senhores, eu tenho muito brevemente tocado 
nos inconvenientes de uma nova emissão ; pre
sumo porém ter dito bastante para convencer á 
camarà de que tal expediente DA.O p6de ser 
adaptado po1· ser anti-economico e ruinoso; e que 
traduzido em termos claros e financiaes, quer 
dizer-bane11-rota-: e perguntarei á camara :
Está ella disposta com effeito a declarar a banca
rbta? Por banca-rota entendo pagar menos 
do que aquillo que se deve ; e se o thesouro 
tiver de pagar aos seus empregados e aos seus 
credores menos· do que deve, não é isto uma 
verdadeira banca-rota? Tendo o corpo legislà
tivo outros meios de que póde lançar mão, deve 
afastar de si o meio extremo, ignominioso. e 
prejudicial da banr.a-rota. Pela minha parte, 
tendo, como tenho, um invencivel horror a tão 
desastros expediente, nunca· poderia approval-o 
senão em circumstancias por extremo criticas e 
desesperadas, e nimca quando se me ofl'erecem 
ainda outros recursos. 

Sr. presi~ente, uma outra idéa foi aqui sug
gerida e ventilada para preenchimento do de
ficit de que se trata : esta idéa é a dos bilhetes 
de curso forçado. Senhores, um tal systema 
nunca ·foi admittido entre nós; e mesmo não 
tem sido admittido senao em alguns paizes: en
tendo portanto que emquanto outros recursos, 
outros arbitrios restarem ~o governo para fazer 
face ás despezas publicas, a adopção de tal me• 
dida teri~ o cunho da imprudencia, além de 
que a sua novidade assás deve pôr em cautela 
os espíritos habituados á senda da observação. 
Eu entendo, senhores, que em maleria de fi. 
nanças as novidades podem ser funestissirnas; 
é preciso que a expcriencia e a observação es· 
clareçao aos legisladores; seguramente nem a 
experiencia nem a observaçtio nos podem es· 
clarecer sobre este expediente ; e enlretan to não 
se quer proceder ás apalpadelas por experi
mentos, quer-se que o governo seja autorisado a 
emittir 5, 6 e 8 mil contos em bilhetes do the
souro : demais quando se pudesse adaptar se
melhante recurso, nunca seria nesta extensão ; 
em tal caso conviria que o corpo legislativo pro
cedesse com tento, eom circumspecçllo, que fosse 
fazendo pequenos ensaios, que se emittissem 
bilhetes na razãO, por exemplo, de 1,000 contos, 
de 1,500, 2,000, 2,500, etc •. ; porque então a 
experiencia posterior nos viria esc1arecer. Ma~ 
lançar de chofre nà massa da circulação · tal 
quantidade de papel, é cousa em que não ·posso 
convir. 

Ninguem ·póde calcular os effeitos de tal 
medida, e eu ousaria mesmo pedir ao nobre 
deputado que a propoi, eu ousaria mesmo 
intimar-lhe, perdôe-se·me a expressão., que m,e 
descreva o resultado de seu systetila ; por minh11 
parte declaro que não vejo dádos. para cãlcrilar 

58 
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418 SESSÃO EM 2 DE OUTUBRO DE 1839 . . 

seus eft'eitos; elles pode~ ser de magnitude 
extraordinaria, podem ser de grandes conse
quencias ; a opinião do paiz, o estado Ja circu
laçllo, as rnodificações infinitas dos escaimbos, 
e das transacções, tudo isto é que ha de im
primir neste novo recurso a côr, a fórma que 
elle ha de ter : por· ora ningucm póde . res
ponder por seus resultados. Ora, _senho1·es, eu 
pergunto á camara se na duvida, na contin
gencia de ~er este meio funestissimo, convém 
adoptal-o ; se não seria melhor esperar pela 
experiencia e guiar-se pelo pharol della ; eu 
entendo que esta ra~ão é muito forte para 
rejeitar semelhante r.neio. Demais, senhores1 

note bem acamara que os males aqui apon
tados de uma nova ernissã.o são inteiramente 
applicaveis ao systema de 'bilhetes; refücta a 
camara que todas as vezes que tiver de 
augmentar a massa do numerario em circu
lação, e numeraria filicio, ou seja em bifüeles, 
ou seja em notas, os mesmos effeitos hão de 
resultar. Ainda mais é preciso ponderar que, 
sendo os bilhetes, segundo querem alguns, de 
uma ·circulação mais limitada, isto é, não 
representando inteiramente o numerarto, não 
tendo o o.fficio, as funcções completas do nu
merario, o que se segue é que ba de ser mais 
desvantajoso que o papel-moeda·, e neste caso 
soffrerá um rebate. 

Depois, senhores, confesso que me acho 
muito emba,·aça.do todas as vezes que quero 
calcular os effeitos de duas circulações co-exis
tentes, todas as vezes que quero comparar 
qual é o effeilo da circulaçao dos bilhetes, con· 
correndo com o das notas ; e se me esforço por 
avaliar a influencia mutua de uma sobre outra, 
figura-se-me ver a projecça.o de dous corpos 
graves na superficie de um liquido descrevendo 
cada um uma serie de círculos que se encontrão, 
se inter-chocão, se perturba.o, e acabão emfim 
por destruir-se reciprocamente. 

Alguns Sri;. deputados têm querido apadrinhar 
a sua opinião da emissa.o dos bilhetes com o 
exemplo da Grã-Bretanha: alguns têm dito 
que esta idéa é emprestada da Gra.-Bretanha, 
que neste paiz os excliequer bills têm granrle 
vantagem. Senhores, é preciso primf:iramente 
conhecer que os exchequer bills da Inglaterra 
são filhos de_ uma necessidade muito apurada ; 
os excliequer bills não apparecêrão em épocas 
florescentes, mas ern épocas de grandes apertos ; 
sabemos que estes excliequer biUs concorrem 
com outra· espeeie de moeda, eomo, J>Ot 
exemplo, os bilhetes da marinha, os bilhetes da 
artilharia ; estas tres especies de papel têm 
curso forçado, são recebidas nas estações pu
blicas : mas uma necessidade urgente obrigou 
a isto ; não sei se na época em que os exchequer 
bills forAo recebidoE na Inglaterra o credito 
publico estava consolidado; não sei mesmo se 
a foglaterra podia contrahir emprestimos van
tajosos: mas o que sei é que .depois de regula-

risado o systema de emprestimos, depois de 
regularisada a amortisaçflo, é que na Inglaterra 
o credito s.e ~x.pandio, s~ alargou ; até en\ão os 
emprestimos era.o contrahidos com muita diffi
culdade, erão muito onerosos, e po1· isto · 
lançou-se tnllo dos e:cchequer bills; mas nas 
nossas circumsfancias, posto que eu conheça 
que nAo são felizes, poderemos dar preferencia 
a este meio sobre os emprestimos? Entendo 
que não. Mas dizem ainda os nobres deputados : 
- As rendas destinadas para amortisação do 
papel silo tambem destinadas para a amorti
sação dos bilhetes. Mas não se vê em tudo uma 
verdadeira chimer.a ? Ha realidade em ta\ expe
diente ? Nãô é uma verdadeira illusllo? Não é 
o mesmo alllortisar czcliequer bills que amor
tiso.r papel-moeda? Entendo, pois, Sr. presi
dente, que a emissão de bilhetes do thesouro 
póde ser funestíssima, que é um meio novo não 
seguido entre nós, e só em uma ou outra naçno ; 
entendo que elle apresenta os mesmos incon
venientes que o papel-moeda, e que por outro 
lado, tendendo a estabelecer uma nova circu
lação, terá de complicar a grande circulação 
monetaria, e por consequencia nã.o o posso 
admittir. 

Sr. presidente: muitos outros · expedientes 
forã.o lembrados para apagar o deficit do anno 
financeiro findo e do anno corrente : mas 
esforçando-roe cu por refutar as vantagens de 
qualquer dos meios considerados precipua.
mente, me parece estar dispensado de os 
refutar promíscuamente. 

Agora permitta-me V. Ex. que entre na 
analyse do meu projecto, e que mostre que de 
todos apresentados é o que offerece menos 
inconvenientes. Senhores, fallando da segunda 
especie do deficit, eu disse que era de 11atureza 
especial, e que especial dr;?via ser o meio de 
preenchel-o ; verei se posso dar a demonstração 
desta proposição desenvolvendo a doutrina do 
meu pl'ojec\o. Eu entendo, Sr. presidente, que 
o corpo legislativo deve ser muito circumspecto <: ·, 
quando decretar as despezas publicas, que elle ., 
deve examinar na.o só a necessidade desta des
peza, como as faculdades do thesouro para 
fazer face á ellas; entendo que a camara nAo 
deve perdPr de vista o principio de que as . 
despezas do estado devem estar na · razão das 
suas necessidades, combinadas com as suas 
faculdades. E' verdade que, segundo o systema 
que seguimos na discussão da lei do orçamento, 
não é possi-vel nunca observar restricta e reli
giosamente este principio ; sendo o corpo legis
lativo o que deve advertir o governo sobre 
excesso de despeza, acontece que quasi todas 
as propostas de despeza s\lhmettidas ã conside
ração da camara nunca se conserva.o nos alga
rismo apresentados ; o corpo legislativo quasí 
sempre as augmenta, e a causa disto não se 
póde remover. Nós conhecemos as necessidades 
Iocaes de nossas provincias, procuramo11 satis-
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fazêl-as, e. ·ordinariamente não entramos na 
analyse, no exame da imoortancia dessas ne
cessfdades ; moitas vezes ria.o procuramos saber 
se as necessidades que temos em vista remediar 
podem preterir outras mais urgentes, e que 
dependem do prompto rem edio. 

As leis pois do orçamento, na purte que diz 
respeito á receita, não têm sido examinadas e 
disêutidas com á madureza que é neeessario 
empregar em taes materias. Quando se trata 
pois de occorrer a um deficit, cumpre que se 
fação nas despezas decretadas os cerceamentos 
que se puderem fazer sem prejuízo do serviço 
publico e sem embaraço do governo. Nesta 
ordem considero eu as suppressões propostas 
na tabella B. O que eu desejava saber é se o 
nobre ministro concorda nestas suppres:!.ões. 

O SR. ALVES BRANCO (rninistro dafazenda) :
Já expendi a minha opinião a este respeito. 
Concordo em algumas. 

O SR. MACIEL MONTEIRO : - Estimo muito ; 
porque na.o desejo nesta discussão ir de en
contro ás suas opiniões, pois que é S .. Ex. que 
tem de exec1.1tar a lei. Eu louvo nesta parte 
a candura <lo Sr. ministro e as suas boas 
intenções. Estimarei muito que todo o governo 
tenha em vista um principio e$tabelecido por 
Ganilh. Quando se trata de fixar despezas 
extraordinarias e ímproficuas, diz o sabio eco
nomista: - (( Em taes circumstancias só um 
recurso resta, e vem a ser, pôr em tal evidencia 
as despl'!zas mal calculadas, inuteis ou preju
diciaes, que o poder ante~ mesmo que a opinião 
lhes faça justiça. » - Eu me felicito pois que o 
nobre ministro faça justiça a taes despezas. 

A' vista do que acaba de dizer o Sr. ministro, 
eu me pouparia ao trabalho de emittir a minha 
opinião sobre estas reducções, se o não jul
gasse necessario para o fim a que me pro
ponho. Reduzem-se na repartiçll.o do imperio 
90:400$000, a saber: com os presidentes de 
província 6:400$. Esta somma era destinada 
para ordenado dos que têm de substituir aos 
presidentes nas sua:3 faltas. O governo póde 
muito bem combinar as cousas de maneira 
que não haja falta nesta parte ; e mesmo 
quando algum vice-presidente, . suppra o lugar 
de presidente1 póde se fazer esta despeza com 
a quantia votada para ajuda de custo dos 
mesmos presidentes. Esta reducção se póde 
portanto admittir · sem embaraço algum do 
serviço. Igualmente se póde admittir a reducção 
de 18 contos na despeza da camara dos depu
tados, e igual quantia na despeza da camara 
dos senadores ; porque os deputados e sena
dores nunca se reunem em numero completo; 
sempre faltãO alguns, cujos subsidias importllo 
na quantia supprimida. Admitto tambem .a 
suppressão de 4 contos nas visitas de saude 
nos portos; esta diminuição não é consideravel. 
Tambom póde soffrer a diminuição de 80 contos 

a consignaçM votada para canaes, etc. Não 
acho nisso ineonveniente: antes me oarece 
sufficier.te a quantia de 7Ó cont;s para.- obras 
publicas, para traçar planos e fazer outros tra~ 
balhos necessarios. Admitto igualmente a sup
pressão de 10 contos nas obras- do município; 
11 O contos s:lo bastantes para esta despeza nos 
apuros em que nos achamos. 

No ministerio da justiça a reducç:10 é apenas 
de 8 contos. E' irnpoé:sivel-que tendo o governo 
de pagar tantos serviços, n[o possa fazer a eco
nomia de 8 contos durante o anno financeiro. 

Na marinha se diminue 15 contos nos pharóes 
e 48 contos nas obras publicas desta repartição. 
Esta reducção me paiece sem inconveniente. 
Na lei do orçamento do anno passado se vo
tarM sommas para a construcção de um pharol 
em .T::iragri:í f' no l\foranh!lo Nlin tPmm: pnr 

ora precisão destes pharóes, e podemos pre
scindir delles emquanto o paiz estiver n:1s cir
curnslancias em que se acha. A reducção nas 
obras não é consideravel, tanto mais quanto 
ella diz respeito ao cáes do Maranha.o, e que 
agora não se póde construir. 

Admitto as mais reducções feitas nos outros 
mi n islerios. 

Pelo que respeita ao ministerío da fazenda, 
devo di:r.er que admitto a reducçào da amor
tisaçào dos empresti:nos externos, por entender 
que nenhum mal póde vir ao paiz de tal sup
pressa.o. Os possuidores das apoiices brazileiras, 
uma vez que sao regularmente pagos os juros, 
longe de inleressarem na arnortisaça.o, antes a 
não desejao. Ig11al mente concordo na sup· 
pressao dos jur0s das apoiices resgalada!I pelo 
governo. Estas reducções importl\o em tota
lidade na qllantia de 1,114 contos que são 
deduzidos do deficit. 

Eu desejarei que discutamos o orçamento 
com mais conhecimento de causa, e que orga
nisemos o nosso estado financeiro, porque, 
tendo nós attençlio aos recursos que temos, nllo 
tardará talvez 1.rnilo tempo.qt1e o governo tenha 
os necessarios fundos para fazer as despezas, 
sem se ver na necessidade de lançar mão de 
meios exti:aordínarios e quasi sempre onerosos. 
Não desejo, como o nobre deputado o Sr. Mon
tezuma, que o estado ordinario da renda possa 
ser bastante para as despezas extraordinarias. 
Eu não quero que imitemos Sully, que, segundo 
elle refere em suas interessantes memorias, 
quando morreu. deixou nos subterraneos da 
Bastilha 86 milhões de libras. Eu quero que 
os dinheiros publicos, longe de ficarem nos 
cofres do governo, como capitaes improductivos, 
sejão applicados ao desenvolvimento da in
dustria, e quando as circumstancias do paiz 
exigirem sacrificios extraordinarios, a nação 
não deixará de se prestar a elles. 

Um dos recursos por mim apontados, e 
tambem por outros, para supprir o deficit con
siste na suspensão da amortisação do papel cir-
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culante. Entendo que a distra,cção desta renda 
tem inconvenientes, mas sustento que este 
meio é preferivel a todos os ouft'os. Sêgundo o 
calculo do thesouro, que admittu, esta renda 
póde produzir 1,600 contos em um anno, uma 
vez qUe na.o haja calamidades e comrnoções 
po]iticas. Um nobre deputado propôz distrahir-se 
a metade desta renda para preenchimento do 
deficit, e mostrnu que convinha que a amorti
sação do papel não nçabasse de todo. Eu concor
daria com o nobre deputado se elle indicasse um 
meio àe se preencher os 800 contos que applica 
á amortisação do papel ; mas como não indicou 
recurso extraordinarío para tal fim, nãO admitto 
a sua idéa. 

Sigo o principio geral de que, quando se 
trata da arnortisaç[o do papel- moeda, n!lO 
convém · que seja feita de subi to, pois que deste 
modo affecta os interesses publicas e particu
lares, e todos os contractos, vindo o credor a re
ceber pela sua divida tanto mais, quanto mais 
apreciado estiver o meio circulante, em relaçãO 
ao tempo· em que o contracto foi celebrado. 
Quando na Inglaterra o banco, de accordo com 
o governo, tirou da circulação consideravel massa 
d~ papel, o resultado foi a appariçao de grandes 
crises. 

Applico tambem ao deficit a differença sobre 
o direito dos ·vinhos. Entendo que esta me
dida foi tomada sem muita· meditação, e que a 
fé dos \ra\ados n~o foi ponto respeitado em 
todos os seus pontos ; mas a medida está to
mada, e uma ve:r. que o governo nno consinta 
que outras nações paguem pela importaça.o dos 
vinhos portuguezes 15 por cento emquanlo os 
portuguezes pagao 50, entendo qne este imposto 
poderá · produzir alguma cousa. Além destes 
meios, n!10 estarei longe de admittir alguns ar
tigos de receita do projecto do nobre deputado 
o 'Sr. Castro e Silva ; como, por exemplo, au
torisar o governo para lançar mão dás dinheiros 
existentes nos cofres publicos. Isto poderá di
minuir alguma cousti o algarismo do deficit, 
e· dar recursos ao governo. · 

Além disto, eu trato no art. 30 do meu pro
jecto de um imposto addicional de anco!agem. 
(L8 o artigo.) Esta imposiçllo nem é onerosa, 
nem pódé deixar de produzir algum augmento 
dEfteceita. No orçamento do thesouro vem esta 
receita ·estimada eni 50 contos ; ficando ella 
elevada na fórma dó meu projécto, poderá pro
duzir 100 'co"nfos 'pouco 'mai~ ou menos, e no 
esJiaço de 6 meies vem a apresentar portanto um 
a:tsgméntó de receifa.de 225·oontos. O nobre· 
d"epàtàdo· o 'Sr.· Montezurria · propõe tanibem 
uma 'alteração' nos :direitos de ancoragem, mas 
d~i a esta H:npbsiçã«f uma latitude, que eu riao 
Jh!é pósso admittirjten'do em vista·· os interesses 
d<Fpàiz ;·porque o séú projecto,' fonge de ·favo~ 
recer a construcção ·riavalno ·imperio, ···vai-lhe 
dar·uiri' córte··dem'orte:'0 nobre deputado propõe 
50.réis; pof d;;à p~f; b~d_a_" ·tonelada,· é' ;à penas. ad:-' 

·:~· :-->· :':'' ::· ._, ";,·:! .. ~. ':::; ,': ~ ,- ~. 

mitte a distincção entre navios de constmcçã o 
extrangeira e de construccão brazileira. Pondo 
de parte às duvidas que ie poderiao sus~it~-r~ 
pois que não sei se esta imposição até certo 
ponto estaria em harmonia com os tratados, em 
v·ez de favorecer a construcção naval no imper:io, 
produziria o effeito contraríu. Eu considero o seu 
projecto a este respeito anti:constitucional, 
injusto e oneroso. Perguntarei se um individuo 
que tem 100 contos empregados em um vaso de 
construcção estrangeira, e outro que tem igual 
sornma empregada em um vaso àe consirurção 
nacional, tem de pagar o mesmo imposto nos 
dous casos? Eu entendo que n!lo. Ora, a con
stituição diz que todos devem contribuir para as 
despezas do estado segundo os seus haveres; é 
pois claro que este artigo ataca a constituição. 
Entendo que é injusto, porque, sendo a con
stituição fundada em justiça, esta medida viola 
tambem os princípios de justiça: é onerosa, por
que este direito vai pesar consideravelmente 
sobre a navegaçao brazileira; pois que sabemos 
que uma grande parte das embarcações brazi
leiras empregadas na navegação de cabotagem e 
longo curso são de construcçUo estrangeira. 
Demais, esta medida apresenta ainda a desvan
tagem de se não poder proceder a um calculo 
exacto ácerca de sua renda ou importancia; 
inconveniente que eu evito pelo meu systema. 

Agora passarei aos effeitos desta imposição. 
E' incontestavel, Sr. presidente, que os 

direitos de importação no Brazil são muito 
diminutos: em todas as outras nações estes 
direitos sao elevados a 25, 30, 40, 50 e até 60 
per cento, e até ha paizes onde se cobrão 200 
por cento sobre certos generos. Para augrnen
tarmos a nossa renda publica, é necessario que 
esperemos que acabe o tratado com a Inglaterra; 
ora, se eu puder provar que, por meio do direito 

· de ancoragem, podemos indirectarnente aug
mentar os direitos de importação, creio que 
terei provado a preferencia do meu projccto. Fi
gurarei duas hypotheses: 1ª, um especulador 
ajusta com o dono do navio o frete de um carre
gamento, obrigando-se a tomar sobre si o direito 
de ancoragem ; 2"', o especulador obriga-se 
sómente a pagar o frete, ficando a cargo do dono 
do navio ci pagamento da ancoragem. No pri· 
meiro caso, o especulador pagará menos frete, 
mas terá uma despeza addicional no pagamento 
da ancoragem ; no segundo caso, o dono do 
navio pagará . ancoragem, mas contando com 
esta despeza, pagará mais frete. Em qua)quer 
dos casos, pois, o especulador, confando · coni 
este accrescimo de despeza, exig)rá mais pela 
sua mercadoria, qae, valendo mais na praç:a,' 
pagará lambem direitos na proporçAo deste maior 
va,Iór. Ora, se a camara toda conhece que os 
direitos de importaçao são diminutos, como 
recuar este augmento de direito~ na an_coragem, 
q~e tende a augtrientar indireclamente os direitos 
de importação ?,Desta demonstração concluo qu~ 

' ·; ,.. ' . '. ,· . . 
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os effeitos e as incidencias do direito de 
ancoragem são os effeitos e as incideneias do 
àireiio àe importação, e que se se admilte que 
as tnxas estabelecidas sobre a importação n~o 
s!\o exageradas e antes diminutas, necessaria
mente se deve admittir tarnbem que o imposto 
udtlicional da anroragem, como eu proponho, 
em nada poderá ser damnoso á importaçao, á 
fortnna publica e ao paiz. 

Füzendo a sornrna de todas as quantias que 
ministro ao g0verno para fazer face ao deficit no 
corrente anno financeiro, dou 1;600 contos das 
rendas applicadas; 900 contos dos vinhos, 100 
contos do projecto do Sr. Castro e Silva, 250 
contos de direitos de ancoragem, o que tudo 
monta a quasi 3,000 contos,-qué é.no que 
calculo o df:'ficit no arino corrente. Tratarei agora 
de rreencher o deficit do anno findo. 

Tendo mostrado os inconvenientes da emissão 
df:: papel e a desvantagem da emissao de bilhetes 
do !besouro, eu não podia lançar mão de outro 
meio que nM fosse o do emprestimo. Nào penso 
que t)Ste meio seja livre inteiramente de algum 
inconveniente; mas entendo que quem quizer 
resolver a questão de urn modo respeitador de 
todos os interesses e opiniões, seguramente an
dará atraz de uma chimera ; pois que, nas cir
cumstancias actuaes das nossas finanças, n:io é 
possivel preencher um deficit sem que alguns 
interesses se molestem e alguns inconvenientes 
appareção. Entendo que é um mal, mas en· 
tendo tambem que o legislador brazileiro se 
acha na posição de esc9lher entre rr~ales, e por
tanto deve escolher o menor. Tem-se combatido 
n idéa de emprestimo em the5'e geral e cm hy
pothese. Em lhese geral, porque se entende que 
é sempre um meio ruinoso de que lança ml\O 
um governo; em hypothese, porque se entende 
que o estado da praça é ta], que não se póde 
levar a eITeito um einprestimo sem grave onus 
pnrn o paiz. 

Um nobre deputado, impugnando este meio, 
pora dar mais força aos seus argumentos, disse 
que Saint-Léon reprova os empreslimos que nno 
sno contrahidos para alguma especulação. 

O nobre deputado nao referio porém exacta
rncnte a opini!io do escriptor citado ; pois q11e 
Suinl-Léon diz positivament.e que us empres
timos podem ter duas origens legitimas : a pri· 
meira é a e~peculaçao, e a segunda a neces
sidade. E' verdade que os emprestimos feitos 
para uma especulação em geral são vantajosos, 
emquanto que os contrahidos por effeito de 
uma necessidade, se alguma· vantagem têm, é 
toda negativa. Todavia é bem sabido que tomar 
emprestado para realisar transacções temerarias 
e imprudentes é a maior de todas as loucuras e 
cegueiras. P,~lo que respeita aos emprestimos 
que· sao filhos de. uma necessidade, uma unica 
consideração se deve ter em vista, segundo Du.
fresne, e vem a s~r o cuidado que se deve 
guardar em nao fazer recah,ir' sobre as. geraçaes 

futuras os elfeitos de um emprestimo feito para 
remover a causa de um· mal momentaneo. 
Q11unto ti guerra, ella é sempre uma causa justa 
do emprei;limo i e quando elle é feito para re
chassar uma invasno estrangeira, ou debellar 
os inimigos àas insiituições nacionaes, então 
elle nào é sómente legítimo, é indispensavel, 
tem um fim mesmo santo. Dísse-se na casa que 
grandes e repelidos ernprestirnos erão con1pa .. 
tiveis com a prosperidade nacional: é isso uma 
verdade de facto observada na Grã-Bretanha. 
Não direi, senhores, corno alguns, que a !ngla-
1.erra prospera por caus<t da sua enorme divida ; 
direi ~im que prospera apesar della. Mas é fóra 
de duvida oue as dividas p11Hicas, cor110 todos 
os males, lêt11 um lado v;.1n'tajoso; · consiste, se
nhores, a vantagem das dividas publicas em ter 
o estado um grande numero de capitalistas que 
lhe sPjào adhesos, e que se interessem na con
servaçllo do governo e dn ordem. O rn:esmo 
nobre deputado a quem acima me referi rre
tendeu mostr11r q11c os empreslimos tínhao feito 
grande mal 11 (11~lulerrn, e que só haviao ser
vido para c~er11vi1m1· a Europa, e impedir qne 
as outras na<,'.ôes se consliluissern segundo a sua 
vontade. 

Principiarei, senhol'es, observando qne esta 
proposiçno é inexaclu, financial e historicamente 
fallando. Em pl'i111e•ro lugar, quando mesmo 
fosse verdade que os emprestimos conlrahidos 
durante a g11erra do continente tivesse os omi· 
nosos effoilos que o nobre deputado figuron, 
forçoso é· confessar que tal meio teve grande 
poder, prestando ao governo britannico, ou 
antes ao celebre Pitt, todos os recursos neces
sarios ao desenvolvimento da sua politica, que 
aliás se pretende sligrnatisar, e mesmo grande 
força leve, avassallando, por assim dizer, toda a 
Europa ao syslema e ao poderio britannico: e 
em verdade, a não ser o natural horror que 
todos devem ter á oppressao e á tyrannia, 
quando mesmo da naça.o, exercidas pela pro
pria sobre os outros povos,-raza.o teria alguem 
(a ser verdadeira a proposição que combato) em 
manifestar algumas velleidades de ver que 
entre nós os emprestimos produzem iguaes re
sultados. 

Não é porém exacto que taes fossem os fins 
pa1·a que o illuslre estadista inglez deu tanto 
desenvolvimento ao syslema dos emprestimos: 
obrigado a defender a Inglaterra em todos 
os pontos da Europa, e mesmo além, elle 
comprehendeu atiladamente quanto impor
tava fundur uma· politica uniforme, organisar 
uma resistencia co:nmum. Foi, pois, depois 
debaixo de taes vistas,· que o g9verno inglez 
pôz em acçao todos os recursos do sEm_ 
credito para enviar subsiqios qµabtiosos a 
todos os govemos da Europa, contribuindo 
assim para liberlal-os do lerrivel e magico jugo 
da França, que havia conseguido hastear o pa· 
vilhllo tricolol· em Vienna, em Berlim, em Na; 
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poles, em Madrid, E!m Lisboa, e até mesmo ern 
Moscow. Além disso a França tentou um des
em bnrque nas costas da Grã-Bretanha, que 
projectava invadfr; e então preciso foi ·defender 
a independencia nacional, e embargar a dis
solução de que estava ameaçado o vasto e opu
lento imperio de Albion. Os emprestimos pois 
contrahidos pelo governo britannico durante a 
luta da França tiverao, geralmente faltando, 
não só um nm legitimo, sena.o tambem sagrado; 
pois que habilitarão o governo a defender o seu 
proprio paiz, e a consolidar as instituições 
nacionaes. 

O Sa. PREStDENTF: :-AttençM. 
O SR. MACIEL MONTElRO :-Eu sei que a ma

teria é arida, mas devo sustentar· o meu p1·0-
jecto. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, relator 
da commissão, descreveu corn habilidade e 
exactida.o o estado actual da praça, e mui. bem 
me parece haver deslindado as causas que lhe 
derAo origem ; mas permitta-me o nobre de
putado que Jhe eu diga que não foi muito con
sequente quando de um lado considera taes 
cousas como extraordinarias, accidentaes e 
transitorias, e de outro lado rejeita a idéa de 
um emprestimo em attenção ao mesmo estado, 
que ao depois figura pêrmanente. Para que 
pois~ senhores, o g()verno tenha de ser victima 
desses ardis da agiotagem, e se veja forçado a 
receber a lei ds casa que lh 'a quizer àiclar, é 
precif5o que se não restabeleçn.o as circuni
stancias naturaes das cousas : pelo contrario eu 
estou persuadido que não será difficil de con
trahir um emprestimo ao preço de 70 e tal'vez 
mais, uma vez que se dissipem completamente 
as causas que produzirão a crise. Lt,mbre·se 
bem a éamara que tal est1do de cousas te\re 
origem na coincidencia das tristes e exageradas 
noticias do Maranhão e de Santa Catharina, na 
demora que houve em organisal'-se o novo ga. 
binete, e na apresentaçl1.o da proposta rlo go
verno pedindo um credito de 10,000 contos, e 
que, cessando taes impressões, os capitaes eni
patados procurarão um facil emprego. Demais a 
faculdade dada ao governo na minha emenda 
para elle contrahir um emprestimo aonde mais 
convier aos interesses publicos, removendo toda 
a sorte de diffl.culdade, habilitará o governo a 
fazer uma vantajosa operação de credito; pois a 
camara já tem sido informada de que, con. 
trahindo-se o ultimo emprestimo de Londres a 
75 em apo]ices de 5 por cento, em ultimo re
sulta.do veio elle a ser negociado a mais de 90. 
Emfim, senhores, a historia dos nossos empres
timoa prova a grande confiança que os capita
listas têm no governo, pois que ella mostra que 
de certo tempo para cá, apesar das circutn
stancias criticas do paiz, até hoje temos achado 
dinheiro dentro e fóra do imperio a 70, a 
80 e a 90. 

Qnando pois, senhores, se possa affirmar que 
o governo tem aqui' de receber a. lei em tal 
operação, nunca tal objecção poderá ser appli
cada a um empr1::sfüno externo. Além de que a 
providencia contida no ultimo artigo da minha 
emenda, autorisando o governo a emittir bi
lhetes para antecipar a venda de apoiices com 
os prazos de 8, 6 e 9 rnezes, em grande parte 
deve contribuir para desagrilhoal-o e habilitai-o 
para aguaràal' o ensejo ma.is pl'ospero e ade
quado de fazer uma boa venda. Nem se dig!l, 
senhores, que no desconto. dos bilhetes terá ·o 
governo de pagar indefectivelmente o juro de 
13 por cento por que ultimamente descontou-o. 
Senhores, eu não sei se é muito logico argu
mentar de tal maneira: pPrsuado·me antes que 
os nobres deputados que assim opinão faltão ás 
regras d o raciocinio quendo confundem a ex
cepção cem a regra geral. O que observei é que 
o governo· descontou sempre seus bilhetes, e 
em avuHadas sommas, a 4 1/2, a .5, 61 7 e 8, e 
que só em uma crise deploravel foi obrigado a 
descontar 200 contos a 13 por cento. Ora, o 
que supponho é que tal phenomeno na.o será 
de mui facil reprodu~ção, porquanto, pelas in
formações que tenho, sou levado a acreditar 
que tal desconto se poderia e:ffectuar mesmo 
agora talvez a 9. Digo. mais, que me não aterro 
com a alta do jm·o dos bilhetes, e nem sup
ponho que 1 ou 2 pC>r cento que se tenha de 
pagar demais seja fundada razão para se re
jeitar taJ expediente. Não, nesta parte eu .nao 
partilho o terror que alguns senhores têm ma
nifestado ; porque entendo que 50 ou 60 contos 
de réis que se paguem mais de juro nao podem 
fazer desmerecer o systema dos emprestimos 
em relação aos demais arbitrios suggeridos. 

Sem ·ser enthusiasta, sou comtudo mui calido 
sectario das economias; muito desejo poupar os 
dinheiros dos contribuintes ; mas não posso 
deixar de reconhecer que quando os im
postos, os subsídios são applicados á extincção 
da guerra, á consolidação da ordem publica, á 
manutenção das nossas instituições salvadoras, 
e á conservaçn.o da integridade do imperio todos 
os sacrificios silo legitimos, todos serão prestados 
do melhor grado pela populaça.o braiileira, que 
nada petderá em dar uma pequena parte dos 
seus haveres, para salvar a quasi totalidade ex
ppsta á rapacidade de novos vandalos, como os 
que infestão alguns pontos do iin perio, ou da · 
anarchia, que ameaça tudo subverter e ani
quillar. Como contribuinte, senhores, eu me não 
recuso a qualquer sacrificio desta ordem, e neste 
caso esta.o todos os brazileiros. 

Sr. presidente, a hora está dada, e portanto 
çumpre-me terminar o meu discurso; não 
tendo porém desenvolvido sufficienternente 
alguns pontos, eu me reservarei para o fazer em 
outra occasiao. 

Concluo vota~po pela minha emenda, e re
jeitando todas as mais, 
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O Sa. ANGELO CUSTODIO pergunta se ha 6 dis
cursos pró e 6 contra. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. Maciel Monteiro 
quer que se classifique o seu discurso pró ou 
contra? 

O Sa. MACIEL MONTEIRO :-Eu ... eu não sei 
bem. Classifique-o V. Ex. como entender. (Ri
BadaJJ. ) O fim do meu discurso foi a favor do 
credito. 

O Sa. PRE~IDENTE :-Ha 6 discursos pró e 7 
contra. 

O Sa. MoNTEZUMA :-Eu fallei a favor da pro· 
posta do governo. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. ministro ainda 
quer fallar. 

O Sr. Coelho Bastos:- Entendo que, na 
fórma do regimento V. Ex. não póde permiltir 
·que o nobre ministro falle, ou entao ha de per
mittir que osSrs. deputados que quizerem faltem 
lambem. Póde o Sr. ministro muito bem tocar 
em uma idéa que foi aventada na casa por 
algum Sr. deputado que deve ter o direito de 
replicar, e assim teremos uma nova discussão 
encetada. 

O SR. PRESIDENTE :-- O Sr. ministro não 
acabou hontem o seu discurso, e quer hoje 
continual-o. 

O Sr. And.rad.a, Machado :'-Depois que um 
Sr. deputado tem c,msullado a V. Ex. se ha 
numero de discursos pró e contra para se pedir 
o encerramento, o que se segue é consultar a 
camara, e ninguem mais póde pedir a palavra e 
fallar, salvo se a camara decidir que se não en-. 
cerre a discussão. Se o Sr. ministro queria con
tinuar o seu discurso, porque o não continuou 
assim que chegou ? 

O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. ministro cede a 
palavra : eu vou consultar a camara. 

A camara decide que se não encerre á dis
cussllo. 

O Sr. Alves Branco (ministro da fazenda) : 
-Sr. presidente, eu· prometti hontem dar es
clarecimentos á camara a respeito de quantias 
que vêm· incluidas em um apanhamento de re
ceita que mandei fazer no the::;ouro, relativa á 
provincia da Bahia : aqui estão os balancetes . 
(mostrando-os) donde foi extral1ida essa quantia 
que vem incluída no apanhamento da receita 
que mandei fazer. Estes balancetes são do anno 
financeiro de 1837-1838, unicos documentos 
que existem desse anno, porque o balanço geral 
ainda não veio. Neste balancete se declara que 
530 contos são provenientes de som mas achadas 
em differentes cofres a cargo dos rebeldes, como 
se verificou por meio de inventa.io a que se 
procedeu dep~is da restaurE1,çllo· da cidade da 
Bahia. Neste balancete na.o se di.z a que re
ceita pertencem estes 530 contos, se á do anuo 
anterior, se á daquelle anno. Por consequencia 

o official que fez o apanhamento não podia 
deixar de contemplar na receita esta quantia, 
pena de ser infiel. 

Hoje not!;!i em um discurso do Sr. deputado 
o Sr. Vianna, em que fallou a respeito de la
droeiras descobertas no Rio Grande do Sul 
sobre patacões, que foi evitada pelo tneu ante
cessor. Eu devo dizer ao nobre rleputado que 
não sei bem a que se refere, porque examinando 
no thesouro se havia documentos a este respeito, 
não os pude achar. Por conjectura pouco mais 
ou menos do que disse a este respeito, creio que 
o nobre deputado se quiz referir aos saques da 
provincia do Rio Grande sobre o thesouro, e a 
ter o meu antecessor mandado suspendei-os, 
declarando que faria daqui remessas mensaes. 
Entrando para o thesouro, achei está deli
beraçilo ; mas como eu tinha em meu poder no 
thesouro copia de um documento do Sr. El
zeario, e do inspector da thesouraria da pro
víncia, relativo a este objecto; e como demais 
tinha de tomar dinheiros na praça a grandes 
premios para fazer as remessas, entendi que 
não havia prejuizo nenhum nesses saques. A 
razão é porque, segundo informou o Sr. Elzeario, 
e o Sr. Rozendo, inspector da thesquraria, os 
saques do Rio Grande do Sul são pagos em 
prata pelo preço corrente do mercado, que é 
dous mil réis por cada patacão, e esses dinheiros 
sabem pelo mesmo preço nos pagamentos. 
Accresce que de ordinario os saques têm um 
premio a favor do thesouro, que em 1837 
andava por 8 por cento,· e que agora em geral 
anda entre 3 e 6. Ora, \Tendo que a prata sabia 
pelo mesmo preço com que entrava, e que não 
havia prejuizo para o thesouro, vendo demais 
que havia um premio a favor do thesouro nos 
saques que se fazião, e finalmente que no mo
mento não podia mandar dinheiro sem o tomar 
na praça por alto preço, suspendi po1· ora as 
remessas, e ordenei que continuassem os sa
ques até mais profundo exame do negocio. 

Eu desejava tornar a mostrar quaes são as 
quantias referidas na proposta do governo, que 
elle entende indi~pensaveis, e quaes as que 
exigem providencia da camara. Eu poderia des
envolver-me muito a este respeito, assim como 
entrar no miudo exame dos meios offerecidos 
para occorrer ao deficit. Mas no estado da dis
cussão assento que tenho dito bastante, ao 
menos a respeito dos meios. Sómente direi 
alguma cousa a respeito das quantias que julgo 
necessarias para o born desempenho do serviço 
no anno. 

Como disse hontem, não posso concordar ·na 
suppressllo da quantia pediàa para occorrer ao 
deficit do minislerio da marinha em 1838-1839, 
podendo-se sómente eliminar 5 contos e tanto, 
que é a pequena sobra que ficou no cofre no fim 
do anno. Pela informação que tenho, esta quantia 
de 435:925$928 é divida real do arsenal. Nao 
concordaria em deixar de pagar, já mesmo no 
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caso de que esta falta de pagamento nao prejudi
casse o serviço, quanto mais aue de facto ore
j udica; parqué os preç..:is dos gen~ros que o ars~nal 
tem de comprar serão tanto maiores quanto 
maior t€mpo o ve11dedor tiver de esperar pelo 
seu pagamento. Quanto á somina de 372:131$612 
da repartiça.o da guerra, devo notar que esta 
quantia n~o é toda devida, ou atrazado passivo, 
mas que· neiia se inciuem 260 contos que se 
deve entender como simples excesso de despeza, 
excesso que aliás deve Str muito maior. Ainda 
honiem recebi officios do presiàe1Jie do Rio 
Grande do Norte, que declara que a ordem que 
distribuio as despezas da g~er~a, limitou pa~a 
estas de.spezas naque1la prov1ncia um a quantia 
que não chegou, e que já. se tem despendido 
nrnilo mais. 

Para o ministerio do imperio se pedem 
259:920$881. Nesta sornma se inclue a res
tituiçM do deposito de 100 contos etn prata, 
feito pela cornpanhia de mineração de Gongo
Socco. Eu disse lambem que não entendia que 
com justiça se pudesse deixar de pagar este 
atrazado. Creio que se tem expendido na casa 
razões exuberantes a este respeito, nem julgo 
que fossem necessarios documentos para que 
esta quantia se liquidasse. O governo recebeu o 
deposito em prata, tem de o restituir portanto 
em prata, ou em notas, segundo o valor que a 
prata tiver no mercado no dia do pagamento. 
Que este deposito entrou em prata, consta do 
documento official do lhesouro. A q ueslão era 
pois só saber se se devia· pagar já, ou se este 
pagamento deveria ser espaçado. 

. A camarn convirá em que esta queslão se 
deve t·esolvcr a favor dos depositarias, porque, 
como já outros Srs. deputados disserllo, estas 
quantias forao depositadas como segurança dos 
dire"itos do ouro que extraliisse a companhia, e 
em consequencia de um decreto posterior a este 
deposito, nao só se tirou es.te onus ás compa-

' .nhias que para o futurn se ~reassem 1 como 
áquellas que já tinhão sido creadas com esta 
condição, a alguma das quaes já foi restitui do o 
dito deposito, menos á companhia de que se 
trata. Por consequencia, não sei que razão justa 
se possa dar para se demorar esta restituiç!io a 
uma companhia que tem sido de tanta van
tagem ao paiz, e que se tem portado com tanta 
honra e boa fé. Quanto aos 2,885 contos, valor 
dos bilhetes do lhesouro em circulaçno no mez 
de Jul_ho, sobre isto nao póde haver reducçno 
alguma. Nos juros e amortisaç!lo da divida, 
ditierenças relativas ás despezas com barcas de 
vapor, elc.l a commissão lambem nada cortou. 
Igual,ilentê·: 'nada cortou nos 14:316$500 de 
pensões dêcretadas na sessao passada ; cortou 
porém. 710$000 decretados para tenças, e 
2:885$895 para aposentadorias. Creio que estas 
suppressôes nao podem subsistir. 

Estas quantias sào Uio pequenas, e perten
éerites a pessoas de t!lo pouca fortuna, que por 

um lado nilo vale a pena tal suppressão ; por 
outro é um mal real. e talvez mais ~rave, que 
se faz em qualquer. demora para vêr sé taes· 
despezas podem ser feitas com as sobras que 
deixarem os pensionistas e aposentados que 
fallecerem. Corcordei e concordo na suppressào · 
de 53:885$000 decretada para gratificações dos 
lentes substitutos e secretarias das escolas de 
medicina e cursos jurídicos. Quanto á indem
nisação mandada fazer a Antonio Pedro de 
Alcncastt'o, ex-prPsidente de Matto·Grosso, que 
a cornmi::,são lambem elirninout cumpre dizer 
que uma vez que o corpo legislativo entendeu 
que devia fazer-lhe este beneficio, eu assento 
qüe n~o se lhe deve agora tirar. 

O SR. NAVARRO : - Já foi pago. 
O .:,R. ALVES BRANCO (ministro da fazenda):

Bem ; é sempre mister vêr se foi pago no ànno 
passado, porque se foi pago este anno, a renda 
ficou desfalcada desta importancia. Alguns se
nhores eliminára.o dez, e uutros trinta contus 
nos supprimentos mandados fazer a Santa Ca
tharina, porque a crêrn para o anno passado. 

• Ha porém duvida se esta quantia póde ser eli
minada, porque se farão ordens para Santa Ca
lharina, autorisando saque sobre o thesouro, 
ainda nao houve pngamento e[ectivo, que só 
poderá ter lugat' este anno. Eu não eliminaria 
nada desta quantia, porque é um soccorro dado 
pelo corpo legislativo a urna provincia que 
passou por urna grande calamiJade em o anno 
passado, onde. é mister estabeleceu· pontes e 
fazer muitas obras que forão destruídas. Na 
quantia pedida para supprirnento do deficit 
deste anno, minislerio da marinha, o Sr. Vianna 
nada supprimio, nem o Sr. Nascimento ; outros 
porém supprimirao mais ou menos, porque 
entcndêrào que a força de 4,500 praças não 
exislio desde o principio do anno financeiro. Eu 
poderei apresentar uma informaçllo do arsenal 
a este respeito. Desta informaçllü se vê que não 
se póàe dizer que desde o prineipio do anno 
não excl:!desse a força a 4,000 praças; antes 
posso affirmar que o numero de praças passava 
já de 4,000 desde o principio do anno, e que 
portanto nno póde proceder a reducção feita 
sobre a supposiçao contraria de alguns senhores 
da commissa.o (S. Ex. l~ o docwnento). Por 
consequencia no.o vejo que possamos fazer se
melhante diminuiçao. Quanto ao ministerio da 
guerra, estamos nns mesmas circurnstancias. 

Um nobre membro das commissões sup
prirne desta quantia a rlespeza relativa aos tres 
ou quatro mezes que se lêm passado ou pas
saráO antüs que todos os 16,000 homens estej~o 
em armas dentro do corrente anno. Devo dizer 
qne esta consideração não póde prev.alecer por
que actualmente as forças em serviço actívo, 
vencendo soldo talvez e:xcP.dão de 16,000 ho..: 
mens, porque esta.o empregados IDl.!_ilos guardas 
nacionaes. Quanto á observação do' Sr. Coelho 
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sobre forragens, não. duvido admittir o calculo 
a 400 réis ; como porém o Sr. ministro da 
guerra me disse qne tinha reclamado as grati
ficações de campanha, e se tinha entendido 

· com os senhores da com missão a este res
oeito. entendo aue a differenca do calculo 
;obré as forragens póde compensar alguma 
cousa a despeza com a~ gratificações de cam
panha, assim corno os excessos que se notárão 
sobre os aprendizes menores, etc. 

Quanto á ex.igencía da repartição do imperio 
oara oal!ar 92:774$960 dos nreiuiws aue sof
frerã~ lo~s proprietarios da 0 Bahia err{ conse· 
quencia de serem suas propriedades occupadas 
pela legalidade durante a rebellião da Bahia, 
iambem direi que não ha razão para ser elimi
nada, ou ao menos demorada alé se examinarem 
documentos a este respeito. Não sei que mais 
exame se póde fazer sobre estes documentos, 
quando já o governo os examinol.l, e quando já 
se ordenou o pagamento por uma resoluçM do 
corpo legislativo. Creio portanto que esta quantia 
na.o póde ser supprimída, tanto mais quanto 
ella é destinada para pagar uma divida sagrada 
a pessoas que prestárão grandes serviços a favor 
da legalidade, e não pouparão sacrificios J de 
suas pessoas e bens para que a luta se de
cidisse a favor do governo. O corpo legislativo 
nã.O deve portanto ler a mais pequena demora 
em indenrnisar a estes cidadãos pal'.a que entrem 
quanto antes no gozo do valor de suas pro
priedades. 

Creio que ninguem su ppr1m10 os 300 
contos para engajamento e transporte de es
trati geiros. 

UM. SR. DEPUTADO : - Ha urna emenda de 
suppressão. 

O Sn. ALVES BRANCO (rninútro dafazenda) :
Mas na.o sei como se possa supprimir uma 
quantia que passou em lei ; não sei como 
se ha de declarar que se nao execute a 
lei. 

Na quantia de 40 contos para compra de ar· 
rnamenlo no ministerio da justiça, se suppri
mirO.o 20 contos. Na.o annui a esta suppressilo, 
porque ella, sendo pequena, vai comtudo preju
dicar realmente o serviço. Eu tenho nqui um of· 
ficio do Sr. ministro da jusliçn, que não leio 
por brevic.lnde, do qunl se mostra que de todas 
as parles se rcclnmllo armas pnl'll n ~u1udn nn
cional, rcclarnnçno que ó muilo j11sl11, vhllas us 
circumstancias do puiz, Ht.!dmdr n ucquisi~:no <lc 
armas a 5,000 é dar auxifio muito pequeno, e 
nllo dat· arrnumenlo sullieicnlo pam ser dish·i· 
buido por todas as provincius. 

Na quantia de 400 contos pedida pela repar
tição da marinha para compra de barcas de 
vapor, enlen.derllo as commissões que podião 
suppl'imir 200 e mais contos de réis. Eu entendo 
que o governo, no momento actual, recebe e 
· deve receber grande auxilio dos vapores, e 

TOMO llI 

que com menos custo se poderia fazer o 
transporte de tropa, marinhagem, munições de 
boca e de guerra; e mesmo receber noticias 
mais breves, sendo este serviço feito em barcas 
pertencentes á naça.o, do q'ue sendo feito pelas 
barcas da companhia de vapor. Este ministerio 
da marinha pedia mais 130 contos para a 
compra de embarcações. Eu já µiostrei, medi
ante uma informação do arsenal, que os 130 
contos não devia.o ser supprimidos, não obstante 
a opínía.o da commissM que o governo devia 
comprar menos materiaes e pagar menos ope
rarias, comprando ernbarcações ja feita~. Eu já 
mostrei em outra occasia.o que na quantia or
çada no anno anterior não se considerou despeza 
alguma para construcções. · 

Sommadas todas as parcellas do deficit, 
monta elle, segundo o- meu calculo, em 8,900 
e tantos contrns. As suppressões de um nobre 
membro da commissao no atrazado, e des
pezas votadas, mas não creditadas no cor-

. rente anno, · são 2,163:210$630, que, com as 
suppressões que tambem propõe. nas despezas 
votadas e acreditadas na lei na importancia de 
1,114 contos, apresenU\o uma suppresRt\o de 
3,279:210$630. Onlros membros da comrnissao 
supprimem 2,896' contos, e outros 2,427 contos. 
As minhas diversas suppressões monta.o em 
500 e tantos contos. Segundo as suppressões 
que fiz. vem ainda a montar o deficit em 8,451 
contos, que é differença muito pequena, que 
não póde ser sustentacfa altenta a provavel defi
ciencia de receita, receita orçada este anno em 
15,000 e tantos contos, e que em 1836 a 1837 
nada mais deu que 12,000 ou 12,000 e tantos 
contos. Esta consideraç1!.o me leva a na.o abater 
nada na cifra dos 9,000 contos apresentados na 
proposta. 

Vejamos os meios que propuz para occorrer 
ao deficit. O primei1·0 foi applicar ao seu sup
primento o producto da renda dastinada para a 
queima do papel, c1ue poderá andar em 1,500 
contos em todo o anno financeiro, segundo os 
meus calculas. Propuz lambem a emissno de · 
2,500 conlos cm bilhetes do lhesouro sobre a 
maior renda <los direitos dos vinhos. Se se sllp· 
pl'imit·cm eslns qunnlius do dPficit lotai fica 
ellc reduzido a 5 mil contos, c111e é o que cu 
pPÇO pot· crnprcslimo. 

Alguns sonhares das commissôcs dcscontál'tto 
tumbe1n t.lo deficit os saldos das provincine, 
sobt·o r1uo ,iá rofloxionci, e igualmc11lc o de 
l..01HJrcs. Deduzem lambem do dcficil deslc 
nnno u importnncin das notas existentes dos 
impostos applicados á amortisaçno do papel, 
nno só os jfl em deposito, como os que hoil· 
verem de entrar. Orçllo a receita.· ~pplicada, e 
que deve entrar d~ hoje em diante; em 1,400 
conlos, dentro do anno ;· mas eu não orço em 
mais do que 900 contos, que com 600 já reco
lhidos fazem em todo o curso do anno 1,500 
contos por tudo, e não 2,000 contos como pre-

54 
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tendem. Ainda o orçamento de 1,500 contos 
não é seguro, porque não sei que gráo de 
esperança deva ter no augmento de armaze
nagem, que por ora tem dado pouco. 

Outros senhores admittira.o a suppressão d~ 
204 contos na quantia dos bilhetes existentes, 
inas conservárão 1,400 contos que devião entrar 
de impostos applicados. Nao orço em tanto, 
porque, como disse, Dão tenho grande esperança 
nos direitos de arrnazenagem, e não posso 
ajuizar sobre o direito dos vinhos, porqu~ não 
creio dever fazer orçamentos sobre simples pro
porções malhematicas, que afinal talvez pouco ou 
nenhum resultado ofl'ereç!l.o. O que quiz foi au
torisação para emiltir alguns bilhetes sobre est,1 
renda, que se não désse quanto bastasse para 
pagar os bilhetes dentro do anno, estes seria.o 
pagos no anuo seguinte ; mas não quiz admittir 
este recurso como uma quantia certa dentro do 
anno, como fizera.o os nobres membros da 
co111missa.o, que orçárão esta renda en1 800 
contos e mais, não sei sobre que bases, pois 
que não entendo que seja base o assentar um 
orçamento feito exclusivamente sobre propor-· 
ç0es mathemalicas. Na.o admitli lambem a 
suspensão do pagamento dos juros das apoiices 
resgatadas, nem a suspensão da arnortisação 
em Londres ; porque, como eu tencionl!-va 
fazer um emprestimo, não era possivel que 
quizesse dar mais uma qaebra ao nosso cre
dito. 

Eis como, calculando o deficit da maneira que 
a commissao calculou, isto é, fazendo subtracção 
do produclo dos impostos applicarlos e dos 
vinhos, eu podfa reduzir o defü~it a õ,000 contos, 
pouco mais ou menos. Mas co1110 alguns 
membros d~s commissões, depois do foiei·crn a 
reducção, descontárno os saldos que suppuzerao 
exi,,·tentes nas provi11cius e em Londres, o 
red11zi,110 ainda mais esse duflcil, aHsim eu, 
calc11lando da mesma mutwir111 o rcd111.i n 
5,000 coutos, que proµuz peclil• por 11111 om
pre5fi1110. Ei:i os meios que olfcruço, u quu cHtllo 
sustentados. 

Assento, como ja disse em oulrns OC!C11F1Íô~A, 
que pnrn occo1·rcl' a dcspmm111 cxlmonlilmrins, os 
emprcstimos sao o melhor rt?curso, Pugi tios 
impostos, porque são muis grnvosos Llo quo os 
emprestimos para occorrer a tlcspt::ms t!Xtmo1·· 
dinnrias, Se acaso os õ,000 contos de que o 
governo carece fossem obtidos por impostos, 
tirava-se toda esta somma de capitaes da in
dustria em um anno, e talvez outro tanto por 
dive1s0s annos, mas não assim conlrahindo-se 
um empreslimo. 

Com efi'eito, em quanto importarião os juros e 
amortisação de um emprestimo externo de 
õ,000, contc,s ? Supponhamos qúe erão 800 
contos, que com mais 100 contos para diffe
rença de cambio; prefazião 400 contos ; dedu
zidos estes 400 ·contes· dos 5 mil;·vão 4,600 ; 
logo, o· emprestimodeixa á -industria esta somma 

• 
que se reproduz pelo juro composto. Depois os 
impostos vão procurar os capilaes onde elles sa.o 
caros, e os emprestimos onde elles são mais 
baratos. Parece-me escusado dizer mais cousa 
alguma sobre isto, porque já te[!ho discutido 
amplamente esta materia. 

Se a camara na.o adaptar inteiramente a 
cifra, na.o porque deixe de reconhecer a exâ
ctidão dos calculas do governo, mas porque en
tende que alguma quantia deve ser deixada 
para outra occasião, tnlão espero que adopte a 
menor reducção, que é a do Sr. Vianna, que se 
approxima mais ao' que o governo propôz. Não 
posso approvar os seus meios, nem as exigencias, 
a que me parece que não seria possível satis
fazer dentro do anno. S110 preceitos semelhantes 
aos que o corpo legislativo tem posto muitas 
vezes ao governo, e que ordinariamente não 
podem ser satisfeitos, como se tem visto ; do 
que resulta que no anno futuro nada. se faz por 
elles, e fieão as cousas como estava.o. 

Eu tinha muito a responder, mas nada mais 
direi, para que se vote. 

O Sr. ministro retira-se com as formalidades 
do costume. 

O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia, 
e levanta- a sessão ás 3 horas da tarde. 

Sessão em 3 de_ Outubro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAU,JO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia.~ 
Omnpanhia do Gongo-Socco.- Discussão do 
c,•cditu. Discu1·so do Sr. Ba.n.defra de Mello. 
Ence1'ramento da discu.ssãv. Votação. 

Depois dus 10 homs <la mnnhn faz-se· ·a cha
mada dos Srs, deputados, o logo que se 1·eune 
nu mero lc~nl , ulll0(M10 ll sessl'.l.o , lê-se e 
nppruvn-so u ncl11 dn nnlccedcnle. 

Fnltno com causo pnrlicipadn os Srs. Andréa, 
Cnjuciro, S0111.a Mn,·lins, Vieira de Mello, 
l-4ui1. C11rlns, Monte, José Gonçnlves Martins, 
Silvn Po11tcs, Bustumnnlc, Pnula Curulido, Mi
r11nd11 Ribeiro, Alcihiadcs, Pinto Coelho e 
Assis Mascart!nhas; e sem participação os 
S1•s. Lima e Silva, Alencar, Sucupira, Fran
cisco do Rego, U rhano, Cintra, Tosta, Casado, 
Freitas e Gomes da Fonseca. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo o officio do secretario do senado, parti
cipando que o mesmo senado adaptou, e vai 
dirigir á sancção imperial, as resõ.luçoes desta 
camara: 1ª, autorisando o governo a pagar a 
Antonio Ferreira Souto e outros herdeiros do 
fallecido.Antonio Ferreira Souto,: da provincia 
da Bahia, conforme a sentença ob~ida em ul-
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timo julgado, a quantia de 1:950$, valor de 
65 cavallos que forão tomados para o serviço 
do exercito pacificador; 2", exonerando a Ân-

. tonio Caetano da Croz de pagar á fazenda pu
blica a terça parte do rendimento annual do 
officio, que ora serve, àe escrivão àos orphãos 
da cidade do Rio de Janeiro.- Fica a camara 
inteirad.:i. 

Lê-se e âpprova-.se o seguinte requerimentu.; 
<< Requeiro que se peça ao governo, pela re

partição dos negocio$ da marinha, copia rlas 
consultas do supremo conselho militar sobre os 
requerimentos de diversos officiaes da armada, 
que se queixárão de preteriçao que soffrerllO na 
proposta de 1837. 

cc Paço da camara dos deputados, 3 de Ou
tubro de 1839.- Carva.lho de Mendonça. >i 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussM adiada sobre a reso· 
lução que diminue os direitos que paga a com
panhia de mineração hrazileira do Gongo-Socco, 
e emendas apoiadas. 

E' mais apoiada a !iiegninte: 
« Additiva.- Emquanfo existir esta compa

nhia, será conservado o deposito que se acha 
no thesouro publico, em \1Írlude do decreto de 
16 de Setembro de 1824, e do contracto da 
mesma_ companhia. Salva a redacção.-Castro 
e Silva. » 

O Sr. Montezuma pede a palavra pela ordem, 
e declara que tinha pedido hontem o ;;idiamento 
desta resoluçM; portanto, pede licença para 
o mandar á mesa por escripto. 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento : 
e< Que fique esta discussão adiada até á sessl10 

do anno seguinte, attentas as difficuldades do 
thesouro nacional.- Montezwna. >1 

O Sr. Carneiro da. Cunhai oppõe-se ao adia
mento, admirando-se de que por tal fórma o 
houvesse proposto, quando já anteriortnente 
v1)lou a camara a urgencia da rnateria. Ainda 
poderia convir em adiamento se fosse pnm se 
pedirem informações ; como porém nno ó para 
esse fim, acha melhor decidir-se já esta quesltlo, 
pua que a companhia possa reguJar seus 
trabalhos, e ver se deve continuar com elles, 
se abandonai-os. 

Conclue declarando que, inimigo de adia
mentos por serem meios de empatar us deci
sões da casa, na.o póde deixar de votar contra 
esse. 

· O Sr. Henriques de :Rezende pronuncia-se 
igualmente contra o adiamentC11 mostrando que 
a razão em que seu a11tor se fundára para o re
querer fôra o credito de que a camara se occupa, 
não convindo, quando se trata de decretar · 
novos impostos, abolir impostos existentes. 

Julga porêm que este adiamento ha de 
produzir effeito contrario áq_uelle que o nobre 

deputado quer, porque, n!lo havendo uma de
cisa.o a respeito da resoluçao, e nào continuando 
a companhia a trabaihar, a naçâo n1!o receberá 
nem 20, nem 15, nem 10 por cento de direitos, 
sendo aqui applicavel o principio economico, 
2 e 2 não fazem 4. Pondera que a questão é 
saber-se se é um aclo de justiça, e mesmo de 
equidade rigorosa o que exige a companhia, e 
nota c1ue nilo é possivel que soffra ella uma in1-
posiça.o de 20 por cento, quando todas as 
outras companhias pagão sómente 10 por cento; 
nao ha ni~to justiça nern igualdade. 

Conclue declarando que n!lo acha fundados 
os moli vos em que o nobre deputado baseou o 
seu,adiamento, e vota contt-a elle, achando que, 
se a camara não quizer conceder esse favor 
á companhia, melhor será com uma decisão 
nr..C!;f;tr~ tlot:-anrr"lrtnl_~ 
pv.::,1.1., • u. '\A1,,.,..,:,1..,1.150.L.1a.1-u.. 

O Sr. Montezuma nota. que já na sessão an
terior lem brára que a com panhía n1lo demons
lra va que não podia continuar os seus trabalhos 
nrw demonstrava que o producto das minas 
era tão pequeno que não fazia face ás despezas, 
e por consequencia está elle orador ainda na 
opinião de que, não havendo esta demons
tração, nllo se póde valar contra o adiamento. 

Julga que aos nobres deputados que têm da 
votar contra este adiamento ct1mpre provar 
que, na situaçll.o em que se acha o thesouro, 
póde a c:amara diminuir um imposto já creado 
para substituil·o por outro. Est.a foi a primeira 
questão que jll offereceu na antecedente sessno á 
considcraçào da casa; a segunda que!St!lo foi se 
acamara entendia que este imposto que paga 
a companhia é de natureza ta.o oppressiva, que 
deva ser diminuido ou extincto para em seu 
lugar crear-se outro. Emqt1anlo nao vêr deci
didas estas duas proposições, está na opinião de 
que a ca mara não deve votar sobre este objecto 
nas acluaes circumstnncias, mas esperar que 
melhore o nosso e~tado financeiro, para que 
possa tomur uma dclibern~~l\O a respeilo. De
clnm que nnu se oppõe ú companhia, nem 
quer que ella se voja om estado do nno tra
balhai·; ante;, logo que vil' demonstrndo que a 
companhia nno pódo continuar nos seus tra
balhos pagando o imposto que actuahnente 
paga, votará por sua diminuiçao. 

O nobre deputado por Pernamhuco (continua 
o orador) disse, combatendo o adiamento, que 
era um acto de justiça ou de rigorosa equidade 
conceder-se a diminuição pedida. Não entro nesta 
questão, porque ella só póde · ser discutida 
quando se tratar de approvar ou rejeitar o pro
jeclo e suas emendas : mas é tal a ligaçãq que 
esta proposição tem com o adiamento, que 
seja-me licito encarai-a sómente pot um lado, 
e vem a ser o caso de se achar a companhia 
impossibilitada de continuar os seus trabalhos, 
e por consequencia nlo poder esperar até a 
segunda sessão pela decisão de sua pretençlo ; 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:14 - PÃ¡gina 3 de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 3 , DE OUTUBRO DE 1839 

então se estas sãO as circumstancias, deve sem 
•,;]' .t 1 ..-...,, .,.....,._ ~.,.....,,..,!,~n.'rlnnP.r"\ d1J VJUa a \;i;iUli:ffi:\ LUUidl•a:, t;W i,;uu;:,1u,:;u,yav. 

Mas o nobre deputado, para pode~ sustentar 
a sua opini11o, devera tomar em cons1deraç~o a 
questão aventada hont?m e e?~ a . quai eu 
comecei a expôr a mrnha op1m~o, isto é, ~e 
havia rigorosa justiça, se era da rigorosa obr1-

..J 1 -·-1 ..... i:_ ........ ;_ ....... l ..... ~ 1-...,,A,.,,..;:-u "<:: gaçãO UQ ~OrpO 1e~i~l:1LlVU 11:,U<ildl ...v-:-u~ ~ 

direitos pagos pelas diversas . companlnas de 
mineração. Eu estou convencido q?e todos os 
..,,,.,.hl"ll"'lC'O rl.Qnn+r'.lrlnv~ r.nvnccrdaráõ commH!O ern que .. uv UI,;:;.:, u.~pu La..... - ....,. . u 

0 que a justiça e equidade pedem é que s_e não 
igualem os direitos de to~as_ as companhias ~e 
mi nPr~r!:in_ nor(Tue taes direitos devem recah1r 
~~b~;·~·p;~:eito1 ou lucro das companhias e não 
sobre os capitaes, porque de recah!r~m _sobre os 
caoitaes resultaria uma gravosa mJustiça com
mêttida contra as companhias : se, como é regra 
in concussa, ainda na.o posta em duvida, em época 
nenhuma, deve todo o imposto recab1r s~bre o 
proveito ou lucro, e nunca sobre o capital, é 
evidente que, podendo. dar-s_e a hypothese de 
produzir uma compa?hra mais luc~o do que a 
outra na.o póde o imposto ser igualado ; e 
sendd assim, é evidente que n!lo é exacta a pro
posiçao do nobre deputado o Sr .. R~zende, 
quando quer reconhecer aclo de JUsl!ç;i. 011 
de rigorosa equidade aqnelle que tem Pº: fim 
diminuir o imposto que paga a companhia de 
Gongo-Socco. 

Resta-me observar que nenhum des~r resulta 
á companhi_a de se ad?ptar o me~1 adrnmen_to; 
pelo contrar10, este a.d1ame1~to vai talvez evitar 
uma decisll.o contraria aos mteresses da com
panhia: a camara _nada decide sobre a _justiça 
ou equidade com que pede a companlna esta 
diminuiçll.o; apenas declara que por ora na.o 
póde tornar em consideraçao o obJecto da ~ua 
petição, porque, achando-se. o thesouro publico 
em lal aperto que é necessario recorrer a novos 
impostos, nl\o é prudente, antes é absurdo 
diminuir ou extinguir este para crear outro. 

Dá-se por concluída a materia do adiamento, 
que é rejeitado. 

A discussão da resolução fica adiada por se 
annunciar a chegada do Sr. ministro da fa
zenda. 

S. Ex:. é introduzido com as formalidades do 
regimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do credito, e emendas 
apoiada~. , 
, O Sr.' Bandeira d.e Mello :-Sr .. presidente, 

tendo ouvido alguns argumentos apresentados 
contra a emissAo projectada de uma nova quan
tidade de notas, argumentos que me parecera.o 

· pouco exactos, ou antes desti~uidàs de for~a, 
peço á camara me preste a sua attenção por 

alguns minutos, afim d~ mostrar que taes argu
mentos na.o têm na realidade o valor e peso que 
apparentão. 

Sr. presidente, disse um nobre deputado por 
S. Paulo que o corpo legislativo nao tem o di
reito de emittit notas, porque isto seria ter a 
louca pretenção de -?rear v:ilores sem ser me
diante o trabalho e industria, mas só por um 
decreto seu. Estas idéas do honrado deputado 
não me parecem exactas até um certo ponto, 
porquanto, se é cel'to que o legislador nao póde 
crear valores ao seu arbitrio, lambem é certo 
que a permuta dos valores exige um meio cir
culante em uma certa quantidade; e quando 
n1lo ha outro meio que não seja o papel emit· 
tido pelo governo, a necessidade da ~irculaçno 
obriga a dar valor a esse papel, assim como 
qualquer outra necessiàaàe àá vaiar a todas as 
cousas que tendem a satisfazêl-a ; mas isto só 
se verifica dentro de certos limites, isto é, até 
o ponto em que elle não excede á quantia que 
a mesma circulaçno comporta; para o que 
muito concorre a obrigação que a nação con
trahe de receber essa moeda, e dál-a em paga
mento aos seus cred,ores, e por esta fórma, 
como ella, m2is que ninguem tem de pôr tal 
papel em circulação; bem se vê quanto i~to 
deve influir para que elle tenh:1 um valor, pnn
cipalmente se attendermos que todas as vezes 
que ella o recebe em pagamento, re~gata-o 
provisoriamente, emquanto o nao em1lte de 
novo. Portanto, nll.O se diga que a naçllo não 
póde dar valor ao papel, quando os factos 
estll.o demonstrando o contrario, mas sim, que 
não póde augmentar esse valor além de uma 
certa quantia, isto é, além daquella quantia 
que a circulaç!l.o soffre, porque na rn1.ão que 
augmentar a quantidade de papel, nesta mesma 
raz!l.o diminuirá o seu valor. Isto entendo ; 
mas dizer que o papel nllo tem valor, quando 
por elle se dá oulrn objecto cm froca, é parn 
mim cousa que nno concebo. 

Invocou-se ainda, Sr. presillenle, contra o 
papel, ou nova emissno de notas, o argumento 
deduzido da vm·satilidade, dizendo-se que o 
corpo legislativo em outra occasin.o tinha reco
nhecido que o papel era um mal, e que por 
isso tinha-se obrigado a resgatai-o um tanto 
por anno ; mas que agora desconhecendo isto, 
vinha augmentnr a quantidade deste papel. Mas, 
Sr.· presidente, quem é que assfm argumenta? 
Admira qne sejão os mesmos Srs. deputados 
que propoem a suspensão do resgat~ das notas. 
Pois nesta suspensão não se dá versatilidade ? 
A nação prometteu, e ju.Jgou conveniente res
gatar annualmente uma somma de notas ; mas 
deixando de resgatar, como elles querem, nao 
é isto versatilidade, e ainda mais, pouca fé ? 
Portanto, este argumento é cornmum e não 
aproveita á .causa dos emprestimos, porque 
aqueUes que advogão-n'a propoem a suspensa.o 
do resgate das notas, e toda a questão versa em 
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saber se esta alteração, qt1e se quer chamar 
vers·atilidade, é em beneficio da nação. 

Diz-se ainda que a crnissrto de notas vai 
introduzir a desconfiança, porque d'ora em 
diante ninguem saberá que valor terá a moeda 
em que tem de contraclar, receiando que o corpo 
legislativo, assim como emiltio agora, emittirá 
no anno seguinte, e assim nos mais annos. 
Mas, senhores, porque o corpo legislativo manda 
emittir agora, segue-se que mandará ernitlir 
para o anno? A discussão não mostrará os in
convenienies àesia nova emissão, e o conhe
cimento destes males não ai-redará o legislador 
de decretar semelhante medida? Se esti
ve::s::;et11u::, eu1 u tu 1:,u vt:L uv ab::::uluto, tm ia tu u itu 

valor esta objecçM, mas na nosi;a fórma de 
governo não ha motivo para tanto receio. Os 
nobres deputados qne têm taes apprehensões, 
parece que nada esperão da discussão. Será 
possi vel que o corpo legislativo, então reco
nhecendo que este meio não póde mais ::;er 
applicado, que este recurso não póde mais ser 
dilatado, será po~sivel que continue a adoptal-o? 
Eu n1'.!.<J o creio. O anno passado passou aqui por 
uma grande maioria a medida do engajamento 
de estrangeiros; e não vi':110s nós este anno por 
duas vezes cahir nesta casa semelhante enga
jamento, sendo preciso para que elle passasse 
que houvesse fusão? Pensaria àrrazoadamente 
quem dissesse que, como o corpo legislativo 
adoptou hoje semelhante expediente, lançará 
rnno delle todas as vezes que tivermos de lutar 
com rebellião? Julgo que tal receio seria sem 
fundamento. 

Argumentou-se ainda, Sr. presidente, di
zendo-se que a emis:S~.u de notas fará baixar o 
cambio, e que assim o governo terá de dar. 
maior somrna no pagamento dos juros externos. 
Mas este inconveniente lambem dá-se nos em
prestirnos externos, por que á proporção que 
estes fôrem mais quantiosos, maiores somrnas 
têm-se de passar para o estrangeit'o para pa
gamento dos juros, e por conseguinte aquelles 
que têm fundos a saccar podcráõ exigir maiores 
interesses, o que importa a baixa do cambio. 

Disse-se que o governo, sendo o maior con
sumidor, perde em todas as compras que tem a 
fazer na razão da baixa do cambio ; mas a isto 
responde-se que lambem maior deve ser a re
ceita do estado, e portanto, se este por um lado 
despende mais, por outro lado tarnbem mais 
arrecada, pois que a receita se faz ad valorem., 
isto é, aguarda proporçno com o valor das mer
cadorias. Entendo que não será preciso muito 
tempo para se reconhecer a tarifa regular dos 
preços, ao menos approximativamente,e quando 
nisto se dê algum inconveniente, é um incon
veniente passageiro, e não é poss(vel declinar 
todas as desvantagens que uma medida apre
senta ; o que convém saber é qual a medida 
que é menos damnosa. 

Ponderou-se contra a emissão que ella pro-

duzia um empobrecimento geral. Não concebo, 
Sr. presidente, este empobrecimento, porque, 
n:10 ·sendo a rnoeda-papel sena.o O age.nle ·das 
permutas, não csei corno a sua maior quantidade 
diminua a somma de valores que existem na 
sociedade, isto é, a som ma de todas as consas 
que têm valor. Se não diminue a somma desses 
objectos, não póde progredir tal. empobreci
mento; o que póde produzir é que aquilio que 
custava 4 venha a Cllslar 5, e neste caso aquelles 
que têm a vender ganhã.o, e aquelles que lêm a 
comprar perdem ; mas como na sociedade 
aqnelles que vendem lambem comprM, res
tabelece-se um equ il ibrio que não traz perda a 
ninguem. Reconheço, Si. presidente, qne, com 
a emissllo de papel, os empregados publicos 
vêm a soffrer indirectamente um imposto, por
que, recebendo a mesma somma norninal de 
moeda, têm ,Je comprar mais caros os objectos 
do seu consumo. Este é sem duvida um dos 
maiores inconvenientes que eu descubro na 
medida; mas observarei que este imposto, se11do 
indirecto, é um pouco menos gravoso, e que é 
justificado pelas urgencias do estado, além de 
que, qualquer que sE>ja o arbitrio que a camara 
tenha de adoptar - emprestimos ou bilhetes-, 
os empregados terão sempre de ver reduzidos os 
seus ordenados, ainda que em menor quantia, 
porque, em todo o caso, os impostos serão aug
mentados para o pagamento do credito, e estes 
impostos trarãP a alta do preço dos generos que 
elles têm de consumir. Notarei ainda que este 
sacrificio nrto seria tão grande como talvez pareça 
a alguem, porquanto a emissão, segundo en
tendo, não passará talvez de 3 mil contos, e 
póde acontecer que, por circumstancias impre
vistas, como já tem acontecido, o cambio na.o 
baíxe, na.o obstante a nova emissão. 

Reconheço lambem, Sr. presidente, que re
cebem um certo preju izo todas as pessoas que 
têrn feito avanços, e ajustado receber o valor 
desses avanços na moeda actual, porque, com a 
nova emissa.o, esta se deprecia. Mas o peso desta 
considernç1!.o é attenuado, em parte pelas obser
vações que acabo de ponderar, e em .parte pela 
seguinte, e é qne as pessoas que têm feito esses 
avanços são as mais abastadas e riças da socie
dade, e como taes as mais proprias a fazerem 
este sacrificio reclamado pelas circumstancias da 
nação ; com o que talvez haja um certo equi
librio de impostos, porque e!:ites, guardada a 
proporção de riqueza, costumão pesar mais 
gravosamente sobre as classes pobres. 

Não sei o que se allegou mais contra a 
emissão. Sim, disserão que na.o havia falta de 
moeda. Mas quem disse que havia falta? O. que 
se aqui disse foi que constava que esta não su
perabundava; mas isto é cousa muito differente, 
sno proposições de que se tirllo corollarios muito 
diversos. Porém dirão : - Se não superabunda, 
se agora existe a quantidade que é sufficiente, 
virá a !3uperabundar com a nova emis~ao. -
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Mas a isto direi que, como calculo a nova 
emissão, ao muito, em 8 mil contos, e como já 
tenhamos resgatado esta quantia depois que 
temos notas actuacs, segue-se que com a nova 
emiss~o nAo fazemos senao voltar ao antigo 
estado; o que reconheço que é um mal, porém 
menor, no meu conceito, do que outros que 
resultn.o da emissão de apnlices e bilhetes do 
thesouro. Ainda reflectirei que, desde que temos 
notas, é natural, 011 antes é sem duvida que a 
nossa industria tern augmentado, e é de esperar 
que continue a augmentar : e sendo assim, 
maior quantidade de numeraria ella exigirá, e 
desta sorte se equilibrará com o novo accreseimo 
de notas; emfim, quando muito, as cousas ficaráõ 
reduzidas ao pé em que estàvão logo que se 
emillío o papel. · 

Finalmente, Sr. presidente, articulou-se que a 
emissão de notas importa o mesmo que uma 
banca-rota. Mas, senhores, como nisto se dá 
banca-rota? Isto é um argumento ad terrorem 
que nenhum peso tem, uma vez bem consi
derado ; pois ha banca-rola sem que a nação a 
declare? .Pois ha banca-rota, quando a nação 
reconhece a divida resultante · da emissão, 
quando ao mesmo tempo que decreta esta 
emissão, estabelece impostos para o seu resgate? 
Eu não entendo semelhante banca-rota. 

Çumpre' agora notar a contradicção que se 
me afigura descobrir naquelles senhores que 
im pugnã.o a emissão de notas e defendem a 
suspensão de resgate, pois, quanto vale nada 
resgatar de 100, por exemplo, como resgatar 
10, e emittir, 10, porquanto sempre remanescem 
os mesmos 100. Assim, estes senhores, com
batendo a totalidade da emissão, admittem-n'a 
em parte, sem se advertirem, querendo a sus
pensão que advogão do resgate das notas. 

Sr. presidente, pt·etendo votar pelo deficit re· 
conhecido pelo Sr. Amaral, porque, não tendo 
podido fazer um juizo exacto do verdadeiro de- . 
ficit, visto as difflcnldades que aqui se tem pon
derado, procuro o meio termo, e nelle o en
contro. Entendo que se a camara approvar as 
reducções de despeza propostas, se permittir que 
continue, como até agora, suspensa a amorti
saça.o dos emprestimos inglezes e o pagamento 
dos juros d~s apoiices internas já resgatadas, 
pois com isto se não faz innovaç:to ; se adoptar 
ontras medidas que se acha.o propostas no pro
jecto do Sr. Castro e Silva, como a applicação 
dos depositos que existem na caixa do exlincto, 
banco, entendo que na.o excederá, quando muito, 
de ·s mil contos a nova emissão. Porém como 
annualmente se resgata 1,600 contos, pois tanto 
produzem os impostos especiaes para este fim, e 
espero que a carnara agora vote as imposições 
propostas sobre a ancoragem e aguardente, 
conto que no fim do anno financeiro boa parle 
da emissllo eslará resgatada, muito principal
mente se fôr applicado, como propuz, para este 
resgate o imposto addicional sobre os vinhos. 

Sno lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
Do Sr. Carneiro da Cunha.-Sub-emenda ao 

arti~o substitutivo. « Em lugar àe 200$, diga-se 
400$.-Eru lugar de 20$, diga-se 10$. J> 

Do Sr. Ferreira Penna.-Sub-emenda á do 
Sr. Vianna. « Em lugar de 84:000$ que se dá 
para os serviço dos paquetes de vapor, diga-se 
50:000$, » 

O Sr.' Navarro pede o encerrarnento da 
discussão. 

O SR. PRESlDENTE consulta a camara se deve 
encerrar-se a discussão. Decide-se que sim por 
36 votos. 

O Sr. ministro retira-se com as formalidades 
com que havia sido introduzido. 

O Sr. Rezende (pela ordem) :-A discussão 
tem sido englobadamenle : tem~se disr.utido o 
quantitativo do deficit e os meios de o supprir : 
a proposta do governo nAo diz o montante do 
deficit ; requeiro a V. Ex. que, quando puzer a 
votos a questão, o faça por 01·dem, pondo pri
meiro o que pede o governo, e depois· o que dá a 

·commissão; depois entremos na votação dos 
meios. 

Depois de algumas observações o Sr. pre
sidente põe a votos o quantum do deficit, salvas 
as emendas. 

A proposta do governo é rejeitada. 
São approvadas, salvas as emendas, por 87 

votos contra 35, os seguintes artigos do projecto 
dos Srs. Vianna e Castro e Silva : 

« Art. 2.º O governo é autorisado para des
pender no corrente anno financeiro a quantia 
de 6,961:656$7411 além da despeza fixada para 
o mesmo anno na lei de 20 de Outubro 
de 1838. » 

São tam bem approva:das as seguintes emendas: 
Emenda do Sr. Coelho (por 37 contra 85 

votos) para augmento em razão de 16 mil praças 
qne forãO decretadas este anno, em lugar de 
1,531:504$218, que dá a commissão, faça-se a 
conta pelo que se concedeu nesta sessão para o 
mesmo numero de praças, vindo a ser o excesso 
da despeza a votar 1,320:520$. 

Pela mesma razão acima calcule-se a des
peza para as quatro companhias de artifices 
como foi neste anno, e em lugar do exr.esso que 
propõe a commissão, de 30:268$400, dê-se 
unicamente 1:942$400. . 

Fica empatada por 36 votos .contra 36 a se
guinte emenda do mesmo Sr. Coelho : cc Des
conte-se por inteiro a somma de 326 contos 
para pagamento da divida passiva militar, 
porque esta· som ma, tendo sido decretada para 
ter vigor no anno financeiro que findou, foi in
devidamente contemplada quando se computou 
o deficit, tomando a differença entre os alga
rismos da lei. » 

Sa.o approvadas as seguintes emendas : 
Do Sr. Ferreira Penna (por 44 votos contra 

28). - Em lugar de 84 contos, que de mais se 
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exigem para o serviço dos paquetes de vapor, 
diga-se : - 50 contos. 

Do Sr. Coelho. - No CâSO que passe ã minha 
emenda sobre o supprimento de Santa Ca
tharina, restabeleção-se os 10 contos de réis, 
n11,o nhtl' .n'nrronn n~/'\nr:.o "'11 nnmm;C'.'~~.n n,,n C'O 
'iuv pvL 1..,u50.uu p.1.vt'v~ a \,.,V.I.J..11.1..1.1.~;;,:ia.v '-fU\..- .::iv 

supprimão. 
Do Sr. Amaral (parecer separado). - Re

il11zinrlo .1. ~00 í'.ontos a qmrnlia rl!'! 4MHi21 SfiOO 
pedida para o ministerio da marinha para o 
anno financeiro de 1839 a 1840. 

Do Sr. Carneiro de Camoos ( narecer sepa
rado). - Compra de barcas ·ae w{por 130 con"tos 
(em lugar de 400 pedidos). 

Passando-se a votar sobre os meios de supprir 
o deficit, são rejeitados os paragraphos do pri
meiro artigo da proposta, e considerão-se pre
jtidicados os artigos 2º e 3º. 

São approvadas as seguintes emendas do Sr. 
Bandeira de Mello : 

Art. lº. Para supprir o deficit de réis ...... no 
corrente anno financeiro, o governo fica auto
risado para emittir notas na quantia sufficiente, 
á proporção que as necessidades do thesouro o 
exigirem. 

Art. 2.º Se, durante a emissão mencionada, 
as apoiices internas subirem a 80, o governo 
venderá quantas bastem para completar o res
tante do deficit, e mais as que forem precisas 
para resgatar uma somma de notas igual á que 
já tiver sido emiltida em virtude do artigo an
tecedente. 

Art. 3.0 O producto da differença entre o an
tigo e novo dil'eito dos vinhos fica applicado 
ao resgate das notas em circulação. 

Art. 4.º Fica revogado o art. 11 da lei de 11 
de Outubro de 1837, qoe a.utor·isa o governo 
para emitlit· bilhetes do lhesouro. 

Do Sr. Marinho, aulorisando o governo para 
conlrahir um empt"estimo com o cofre dos 
orphí'los do município da côrte, e com quaes
quer corporações de mão- morta, não excedendo 
o juro de 6 por cento. 

Do mesmo senhor. - O governo nomeará 
uma commissao de negociantes para assignar 
as notas que, na conformidade do § 5º ( este 

· § 5'' se julgou prejudicado pela votação ha
vida : nelle se autodsava o emissa.o de notas 
até, dous mil contos), têm de ser postas em 
circulação, e fará publicar pela imprensa a 
emis_são circurnstanciada, dando parte ao corpo 
legislativo em a prox.ima sessao. 

Fica empatada por 36 votos contra 36 a se
guinte emenda do mesmo Sr. Marinho: 

<e Quando o cambio sobre Londres baixar, e 
conservar-se por um mez abaixo daquelle por 
que foi calculado o preço das mercadorias de 
importação estrangeira na ultima reforma da 
pauta da alfandega, o governo procc::del'á á re
fo1·m" du mesma pauta. " 

Sao muis npprovatlus us seguintes emendas : 
Do Sr. QlumunLu Peroiru. - As novas nolus, 

antes de entrarem na circulação, serão mar
cadas na caixa de amortisaçao com um ca
rimbo que designe a data da presente lei, 
abrindo-se na mesma caixa de amodisaça.o com
petente escripturaç1io relativa tanto á ernissa.o 
f'li"lirnn & N11Q.im4'.l rl~~ m.o.C!m '),i.:'f ni"\f-nt:"' 
VVL&JiV ~ '1,U.V~ L.L.IQ UQO .L..l.11. .;:JL..L.10.;;:I lJU"-Q,;:;,• 

Do Sr. Vianoa. - Na primeira sessllo do 
corpo legislativo o governo informará : 1º, quaes 
for~o os -saldos Prn dinhPiro q1w rlo :rnnn fin::in. 
ceiro de 1838-1839 passárão para o corrente 
no thesouro, em Londres e em todas as lhesou
rarias prnvinciaes: 2º, qual a divida oassiva 
exislente no firn daqueÚe ·anno e proveni~nte de 
despezas propL"ias delle, com declaraç110 da 
origem de que provierem ; 3º, qual a somma 
paga nelle de conta de annos anteriores. 

Do Sr. Amaral (voto separado), deduzindo 
do deficit apresentado pelo governo 450 contos, 
saldos existentes nas provincias em Junho do 
conente anno. 

As mais emendas sllo rejeitadas ou ju 1gadas 
prejudicadas ou com prehendídas. 

O Sr. Carneiro Leão : - Tendo-se decidi d\ 
que se faça emissão de notas á proporçs.o 
das necessidades do governo até a importancia 
do deficit, mandando-se emiltir apoiices só
mente se chegarem a 80, quer para preencher 
o deficit, quer para resgatar as notus que o 
governo tiver emittido; e sendo possivel que 
as apoiices cheguem a 80, nM é provavel que 
isto aconteça desde logo ; e suppondo mesmo 
que se possão vender a 80, póde sel' que se 
fação vendas fóra do imperio que excedao a 
80, ou cujo producto, transportado para o 
Brazil, dê mais de 80 ; eu queria offerecer 
um artigo addilivo para que o governo possa; 
verificar o emprestimo fora do imperio n<f 
todo ou em parte, no caso de o poder cor/
tractar com mais vantagem para a naçno. ' 

O Sr. Carneiro da Cunha declara-se a favor 
deste artigo additivo. 

O Sr. Marinho requer urgencia para que en
trem hoje em discussilo as emendas empatadas. 

O Sr. Marianno de Albug_uerq_ue entra em 
duvida se depois de encenada a discussão se 
podem offerecer emendas e artigos additivos. 

O Sa. PRESIDENTE responde que, depois de 
votar-se sobre a materia, tem lugar a apresen
tação <le artigos additivos. 

Entra em discussão a· urgencia. 

O Sr. Montezuma. pronuncia-se contra a ur· 
gencia, desejando qve se observe o regimento, 
o qual, determinando que as emendas que 
ficarem empatadas na votação fiquem adiadas, 
exige que a sua discussão tenha lugar em 
oult·o dia para se reflexionar sobre ellas. Ora, 
tendo estas emendas ficado empatadas · por 
falta de votos, e não estando na casa alguns 
senhores que votarão, e que se retirarão con
tando que tal materia não seria decidida hoje, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:14 - PÃ¡gina 1 de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432 SESSÃO EM •l DE OUTUBRO DE 1839 

acha muito inconveniente que se na.o reserve 
a discussão para a sessão seguinte. Está per
suadido de que, se o Sr. Mari;1ho tivesse atien
dido a esta circumstancia, nao teria proposto 
a m:gencia. 

O ·sr. Marinho responde que pedio a ur
gencía porque estava persuadido de que a 
maleria tem sido tão discutida, que poderia 
ser decidida hoje mesmo com suffic{ente -conhe
cimento de causa. Nem altendeu á circum· 
slancia referida pelo Sr. Montezuma de se 
haverem retirado alguns membros da casa, 
pois que lhe parece a retirada desses senhores 
na occasião eni que se trata de urna volaçào 
ta.o importante, la.o digna de reparo e de es
tranhar-se (apoiados), que jamais pôde suppôr 
que esses senhores se retirassem antes da vo
tação se concluir. 

O Sr. Carneiro da. Cunha quer mandar uma 
, sub-emenda ao artigo additivo do Sr. Car
nei1·0 Leão, para que a emissão de notas nllo 
exceda a 3 mil contos, que é quanto se tem 
queimado das notas em circulação. 

ALGUNS SENHORES :-Esta emenda já é in-

admissi vel. 

o SR. CARNEIRO DA CUNHA : -- N ãO é. 

MUITOS SENHORES : - E' 
o SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Na.o é. 

MuITos SENHORES : - E'. 
O SR. PRESIDENTE lembra ao Sr. deputado que 

se tr. ta agora da urgencia pedida pelo Sr. Ma
rinho. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Voto pela 
urgEncia. 

O Sr, Maciel :Monteiro vota contra a ur
gencia: requer a observancia do regimento. 

O Sr. Moura Magalhães : - Opponho-me á 
urgencia: está dada a hora,, e creio que a ca
mara não póde prolongar a sesslo sem votar 
pela prorogaçao. A materia é da maior impor· 
tancia; o regimento admitte que se offereção 
artigos additivos, dos quaes já offereceu um o 
S,·. Honorio; cumpre que acamara reflicta no 
que votou para que mesmo possa apparecer 
algum artigo additivo que sirva de correclivo á 
medida que passou, que, a meu ver, é a mais 
perniciosu, Mesmo por esta ruzno deve ficar a 
matet'ia adiadu para amanhll; nllO ha necessi
dade de se enlrur hoje na discussno d11s emendas 
empatadas. 

O SR. MARINHO pede Jiccnçn pnrn rotirnr o seu 
requerimento. E'-lhe co11cedii.Jn peliL ca111111·11. 

E~ apoiado o scguinle urtigo addilivo do 
Sr. Carneirn Leao : 

<< Se o governo puder contraclilr fóra ilo irn· 
perio emprestimo que seja mais vanl11jos11 â 
nação do que a venda das apoiices internas, na 
raza.o de 8º, o poderá verificar na mesma im-

p·orlancia, ou em parte daquelia que se lhe per· 
mitte a respeito das apoHces internas. - S. R. :> 

E' lida -a seguinte sub-emenda ao artigo 
additivo do Sr. Honorio : 

<e A emissão de notas nao excederá a 3 mil 
contos. - Cm·neiro da Cunha. J> 

O SR. PRESIDENTE declara que não póde pôr 
esla emenda ao apoiamento, por ser contra o 
vencido. 

O Sa. MoNTEZUl\IA. declara que mostrará 
amanhã que a em8nda do Sr. Carneiro Leão 
não póde passar, e que é redundante. 

O Sr. Fenna. nào sabe se convma que as 
emendas approvadas fossem á cornmissão de 
redacçtw ou orçamento para as redigir, pois 
qne, sem isso, lhe parece qne a camara não 
póde ficar bem orienta~a sobre o que passou, 
visto que as emendas sllo muitas. Se nao passar 
esta idéa, receia que a manha a camara se veja 
em grande confusllo e embaraço. 

A discussão fica adiada pela hora. 

O SR. 1º SECRETARIO lê a seguinte declaração 
de votos : 

<< Declaramos que votámos contra a emiss!io 
de p,Jpel-moeda. - Carneiro de Campos. - J. 
J. Pacheco. - M. Amaral. - Vianna, contra 
a emi:Ssã.o total. - A . .P. Maciel Jfonteiro. -
Rocha Galvão. - J. J . . Moura JJf agalliães. ,, 

cc Declaro que votei conlm a emiss[l.o de 
notas. • 

rc Paço da camara, 3 de Outubro de 1839_ -
JJ.,fontezuma. ,, 

Dada a hora o Sr. presidente designa para 
a ordem do dia 4 a mesma de hoje, e se houver 
tempo, na 2"' parte, a 3"' discussa.o da proposta 
do governo sobre o juízo dos feitos da fazenda, 
e levanta a sessão. 

Sessão ern .4 de Outubro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su.MMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Companhia do Gongo-Socco.- Discussão das 
emendas empatadas sobre o credito. Artigos 
additivos. 

Depois das 10 horas da manhã faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal d~ 
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e á,P:·, _'; 
prova-se a acta da antecedente. ;;_"\/ · .. 

Ji'allno com causa pal'licipada os Srs. Andréa; 
C.1J1wil·o, Souz11 Martins, Vieira de Mello, Luiz 
í!111'lw1 1 M1111l1•1 Cintrn, José Gonçalves Ma1·tins, 
B111;la1111111k, l 11111111 Cuntlido, Alcibialles, Pinto 
C1111lli11, l,1111ru111,·11 ,lo~ú Hilrniro e Assis Mas
c111·u11l111H; u 1ll!l11 111111 oi; Hrii, Aln11cor1 S11cupira, 
F1·1111eii;1;11 do l lt'K", 11 l'h1111111 'l'osla, Mello e 
M11lloi:1, 11',·uil"" u Uuuun1 ,h~ l1 u11"uc11, 
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EXPEDIENTE 

O Sa. 1°·SECRETARIO dá cont.a do expediente, 
lando os seguintes ollicios : 

Do ministerio da marinha, que em resposta 
ao seu officio desta camara datado de 2 do cor
rente, em que se lhe requisita esclarecimentos 
ácerca dos marinheiros vindos ultimamente da 
Bahia na b~1·ca de vapor S. Salvado1·, significa 
a esta camara que taes marinheiros fora.o ti
rados das guarnições dos nuvfos da armada 
estacionados naquella província. - A quem fez 
a requisiçM. 

Do ministro da justiça, que, em satisfüçãO á 
exigencia dei,ta camara,.remette por cópia a in
forn1ação que acaba de ~ar o chefe de policia 
interino, e por ella reconhecerá a camara que 
no mez passado nenhum estrangeiro assignou 
termo na policia para sahir do imperio. - A 
quem fez a 1·equisição. 

Remetle-se á commisslio do orçamento da 
fazendo o mappa demonstrativo da assignalura 
e substituição do p,1pel-moeda. 

Jnca sobre a mesa o requerimento assignado 
por varias individuas portadores de reclamações 
liqnidadas e julgadas pela comrnissão rnixta 
br:1zileira e porlugueza, conforme o ct·isposto no 
tratado do reconhecimento da independencia, 
de 29 de Agosto de 1825, em que pedem a esta 
augusta camara que haja por bem de habilitar 
o governl) para fazel' os pagauíentos reclamados, 
para cujo fim sej,\ discutido o projecto n. 17 4 
do anno possado. 

Julga-se objecto de deliberação e vai a im
primir, o seguinte projecto das commis:1ões 
reunidas, 1& e 3ª da fazeuda : 

« A 1& e 3"' comrnissão de fazenda tendo pre
sentes os papeis tendentes ao pagamento que 
pedem Guilhcrin,: Young e Filho, á indemni· 
sação devida a lgnacio Rigaud, e Antonio Joa
quim Rodrigues da Costa, e ao levantamento do 
deposito feito pela sociedade imperial de mi
net·ação brazileira, examinárão todos os ditos 
papeis, e offerecem o seguinte resultado de seus 
trabalhos. 

cc l.º Achárn.o as commissões que julgando-se 
Guilherme Young e Filho com direito a serem 
indemnisados dos prejnizos, peritas, e damnos 
soffridos pela falta de cumprimento d'um con
tracto celebrado com o governo para etfeito de 
mandarem os dilos Guilherme Young e Filho 

: vi'r de ]11glaterra armamento, e ruais effeitos 
Qellicos, intentá1·ão judicialmente uma acção 
ordinaria contra a fazenda publica, oµtendo 
contra esta, sentença, que transitou em julgad0 
pelos trihunaes do imperio, pela qual foi a 
mesma fazenda publica condemnada á pagar 
aquillo que na execução se liquidasse : esta 
sentença foi trazida ao corpo legislativo, o qual 
adoptou a resolução n. 130 de 13 de Outubro 
de 1887, que aulol'isou o governo a indemnisar 
ao dito Guilherme e Filho na fórma da sentença, 

TOMO IJI 

• 

com precedencia de liquidação judicial, ou con
vençlio arbitral. O governo procedendo na 
fórma prescripta em dita resoluça.o, optou a 
convenção arbitr~l, em virtude da qual foi., li
quidada a quantia de 7 48:522$084, cujo _. pa
gamento se reclama. 

« A' vista desta disposição, nã.o competindo ás 
commissões o remontarem-se á origem deste 
negocio, largamente ventilado em juízo, e res
peitando como devem, um acto do corpo le
gislativo, entendem ellas que agora sómente se 
trata dos meios da sobredita indemnisação, 
contra cuja liquidação nada encontrão que possa 
aproveitará fazenda publica, que antes, no eu
lender das commissões, lucrará em apressar-se 
4 fazer este pagamento, c:uja demora, no estado 
das cousas, sóltlente poderá aggravur mais os 
prejuízos da fazenda : neste sentido são de pa
recer, _que se autorise o governo a pagar a dita 
quantia corri apoiices a preço de 80, quando ·o· 
·do mercado não seja maior, visto que o estado 
do thesouro nllo pero:iitle que de outro modl) se 
possa fazer. · 

« 2.º Achárão mais as com missões que o corpo 
legislativo tomando em consideração os pre
juizos soffridos pelos cidadilos Ignacio Rigaud, 
e Antonio Joaquim Rodrigues da Costa, em 
virtude da occupação das suas propriedades 
pelas tropas da legalidade, que na Bahia se 
pur.erão em acção por occasião da rebellião de 
7 de Novembro de 1837, mandou em reso
lução de 25 de Setembro do anno passado in
demnisar aos ditos cidadãos ; em virtude do 
que o governo mandou pl'Dceder á ne~essaria 
justificaça.o, com audiencia do conselheiro pro
curador da corôa, soberania e fazenda nacional, 
ordenou em 4 de Setembro do corrente anno, 
que no thesouro se pagasse ao 1°, a quantia de 
54:984$960 ~ ao 2º, a d~ 87 :790$000. 

« Não tendo as commissões que objeclar 
contra a liquidação á que se procedeu, enleudein, 
que sómente lhes cumpre curar os meios de 
vel'ificar esta indemnisaça.o, por isso opinião do 
mesmo modo por que se decidirão, a ptol de 
Guilherme Young. 

cc 8.n Achárllo finalmente as com1nissões, que 
a sociedade imperial de mineração brazileira, 
sujeitando-se á condição imposta ás sociedades 
de semelhante natureza de nãO começarem 
seus trabalhos sem a entrada de cem contos · de 
réis nos cofres publicas, como hypolheca de 
futuros direitos, depositára a dita quantia em 
prata. Mas o decreto de 10 de Maio de 1827 
derogando em geral esta condição, é visto que 
comprehendeu a sociedade de que se trata, e 
por isso o governo em 17 de Julho do corrente 
anno ordenou o levantameuto do dito deposito. 

<r Entendem as commissões, que lendo todas 
as outras companhias e sociedades levantado 
taes depositas, e não resultando delles maior 
garantia para a fazenda publica, deve-se convir 
no levantamento do deposito, de qüe se trata, 

55 
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e do contrario seria de mister obrig~r a todas as 
outras a verificai-o: deve-se portanto autorisar 
o' governo a· satisfazer dita quantia em prata, 
com o cambio do,·dia. Nesta conformidade as 
commissões offerecem a seguinte resoluçM: 

<e A assembléa. geral Jegisl_ativa resolve: 
« At-t. l.º O governo ficá autorisado a pagar 

a GuilhE>rrne · Yourig e Filho a quantia de 
748:522$.684, liquidada em virtude da reso
luçãO de 13 de Outubro de 1837.; a lgnacio 
Rigaud a d~ 54:984$960, e a Antonio Joaquim 
Rodrigues da Costa a de 87:7H4$, liquidadas 
em virt.ude da resolução de 25 de Setembro de 
1838 ; devendo verificar taes pagamentos em 
apolices a preço de 80, quando o do mercado 
não seja maior. · 

« Art. 2. º li'ica igualrn ente o governo auto
risado a satisfazer á sociedade imperial de mi
neração brazileira a quantia de 100:000$ em 
p1·ata ao cambio do dia, proveniente do deposito 
que a mesma sociedade fez nos cofres publicas 
quando encetou os seu:o trabalhos, se_rvinclo-se 
para este fim de apoiices ao preço do mer-
cado. · 

cc Art. 3. º Ficno revogadas quaesquer dispo
sições em contrario. 

cc Paço da carnara dos depullldos, 4 de Ou
tubro de 1889.-J. J. Pacheco.- .J..lf. Amar-al. 
- J. F. Vianna. - C. Carneiro de Campos. 
- M. N. Castro e Sifoa. i> 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discus~ao da resolução qne reduz 
os direi~os que paga a companhia de miner~.ção 
do Gongo-Socco, e ernendas apoiadas dos, Srs. 

1 
Y,ezende, Andrade Mad1ado e Oliveira. 

V,_ O Sr. Carneiro Leão:- Sr. presidente, re
solrí-me a tomar a pulavrn por ver a um dos 
illustl'es membt·os da casa, que tem conheci
mentos em maleria de mineraçao, admirar-se 
de que a companhia, tendo tirado nos annos 
de 1827, 28, 29, o termo médio de mil e tantas 
libras de ouro, nada pedisse enlao, nem se 
queixasse quando pagava maiores direitos, e 
que agora, tirando pouco menor q_uan tidade 
de ouro bruto, e pagando me1~ores direitos, 
venha queixar-se de poucos rendimentos. N:10 
Vt'jo razao para o nobre deputado admirar-se, 
na.o sabe elle que se póde tirar a mesma quan
tidade de ouro, e gãslar-se o duplo, o triplo, 
ou dez vezes mais do que se gastava? A ver
dade é que a mina de Gongo-Socco, nos annos 
de 28 e 29, tinha de profundidade 2, 3, 11 ou 
f, braças, e que hoje tem 50 e tantéls braças ; 
que nessa época a companhia tinha 200 traba
lh11don•s, e pelo relatorio feito em Dezembro 
dti 1838 tem 750, e consta-me mesmo que 
ac:ltiidment~ occupa 800. Demais. até certa 
época a cornpa11hiã tinha esgotos ~aluraes, e 
111,jl', depois que a ~ina. tem profundado, as 
tigl;laS st\o esgotadas á forç~ de bomba ; para a 

companhia fazer novo esgoto seria necessar10 à 
companhia gastar 30 e laritas mil libras ester
litias, e por isso não póde a companhia empre
hender esse trabalho. 

Agora apresentarei ao nobre deputado o que 
é indubitavel, e consta dos relatorios: a com
panhia, nessa época a que se referio o nobre 
deputado, 'teve um dividendo de 30,000 libras 
esierlinas, teve outrn de 35,000 libras; em 
1834 houve um dividendo de 10,000 libras, 
que sahe a 5 por cento; cm 1835 teve .20,500 
libras ; em 1836 pouco mais de 5,000 · libras, 
isto é, 2 1/2 por cento; em 1837 teve tanibem 
5,000 libras ; em 1838 e aclnalrnente não 
leve dividendo a!,.:um, antes em 1838 a com· 
pahhia tomou de empre:;limo 12,000 libras es
ter·linas. 

Na verdade, senhores, é preciso desconhecer 
os trabalhos das minas de ouro para se poder 
persuadir que uma lavra que estava no seu co
meço, em que não se trabalhava na profundi
dade em que se trabidha hoje, haja de fazer as 
mesmas despezas, e dar o mesmo lucro hoje 
qne se acha aprofundada debaixo da lerra 600 
e tantas braças, que não leLn esgoto natural, que 
precisa fozer um esgoto artificial, sendo actual· 
mente csgobdas as aguas á força de bomha. 
E' con hecído o resultado de todas as minas, o 
resultado que têm tido todos os mineiros que se 
applica.o a este genc1·0 de industria; ao prin
êjpio q U::tsi iodos, quando encon lrão Un12 rjca 
lavra, emiquecem muito, mas quasi sempre 
tcrminllo pobres ; é preciso desconhecer isto, 
para desconhecer que nece::;sariamentc a êom
pauhia havia de ler este exilo, e muilo 
µrincipalrnente pagando o tribulo que ella 
pagava: - 25 por cento do producto bruto 
de uma mina é cousa insustenlavel, e só 
suslenlavel pela riqueza extraordinul'Ía que 
apresentou o Gongo-Socco durante a época da 
sua florescencia ; hoje, que os trabalhos se têm 
difficullado, 20 por cento é insupportavel : hoje 
os mineiroa bHízileiros nào podem pagu1· senào 
5 por cento, e cada um de nós póde ver no 
orçamento en, quanto importa este rendimento: 
- em cousa nenhuma, porque os mineiros 
vendem o ouro no paiz, e os negociantes se 
P.11ca1Tegão de o transportar extraviado. Nao 
será querer dêsafiar a companhia a que faça o 
mesmo, carregando com o tributo enorme de 
20 por cento? Não será convidai-a mesmo a 
dissolver-se para se installar em nome de bra
zileiros? Se esta companhia tivesse um socio 
nacional, segundo a legislação do paiz, ficaria 
pagando 5 por cento; e então é do seu interesse 
refr.tzer-se, refundir-se com sodos nacionaes, o 
que .não é Ião diffieultoso, pot'q11e a legislaçao 
do paiz o nao pruhibe, nem ella tem tempo 
certo do seu contracto. 

Que a companhia tem visto decrescer os seus 
rendimentos, demonstra-se pelas suas contas pu
blicas ; o anuo passado to1nou 12,000 libr.is es~ 
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terlinas·a premio, não tem feifo dividendo desde 
Julho de 1837 até ultimamente, e os dous ul
timas dividendos forao de 2 1/2 por cento, o qne 
em trabalhos de mineração póde-se dizer que é 
verdadeira ruina. Por esta razão é que se deve 
ter equidade com a companhia, e tirai-a do re
gimen excepcional em que se acha. Esta com
panhia foi a primeira que introdnzio em Minas 
os trabalhos da mineração em grande ; o dis
tricto que ella occupou recebeu grande beneficio, 
a população dos arredores se angmentou ; ella 
alimenta alli uma industria ulil, e arruinar 
esta companhia é arruinar a população· aesse 
districto, a que ella tem enriquecido .. Entretanto, 
a companhia foi a principio bem succedida, 
e a nação, julgando conveniente diminuir os 
direitos do ouro, não só para os nacionaes como 
para todas as outras companhias, deixou-a pa
gando 25 por cento. Ainda mais: outras com
panhias têm levantado o depo:.ito que tinhão 
feito para garantia de futuros direitos, mas a 
do Gongo-Socco ficou condemnada a ter este 
deposito no thesouro publico. Existe pois esta 
companhia debaixc.1 de um regimen excepcion~l, 
que de certo não merece pela probidade que 
tem sempre ostentadó, pagando exactissirna
mente os direitos que deve, ainda que sempre 
vá fazendo protestos de que na.o deve taes di
reitos ; porq11e a companhia, desde qne foi 
geralmente estabelecido o direilo de 15 por 
cento, quiz entender que o seu contracto u obri
gava sómente a p-agar 6 por cento, além do que 
pagava.o ou houvessem de pagar os nacionaes; 
mas nós entendemos o contrario, entendemos 
qne erão ó por cento nlérn dos direitos estabe
lecidos nesta época. Mas emfim isto é caso já 
julgado, não se lrahl dos direitos passados; a 
compa11hia pôde então pagar os 25 por cento, 
pMe tirar lucros e vantagens pura os seus 
sor.ios : agora porém não tem podido tirar luc1·0 
nenhum, e a di,uinuiçno dos 6 por cento é de 
toda n equidade. 

A companhia tem feito todos os esforços para 
sahir deste regimen excepcional. Tendo o go
verno tirado ultimamente nossa correspon
dencia a urna casa ingleza estabelecida nesta 
côrte, um dos socios da companhia offerecen-se 
para encarregar-se de nossa correspondencia, e 
não pedia senão que a tratassem segundo o 
direito comrnum do paiz; não pedia nenhum 
favor especial, quer pagar tanto quanto pagão 
as outras companhias, nlio exige favor especial, 
não quer um privilegio. 

Pensão alguns senhores que a companhia 
p6de ainda pagar:.QS 15 por cento ; mas eu já 
lembrei que no anno de · 1835 o seu dividendo 
correspondeu a pouco mais de 2 1/2 por cento, 
que no de 1836 e 1837 só a 2 1/2 por cento, e 
que n~s dous_ ulti~os a1;1pos ~enh~m_dividenqo 

. t~m feito ; p.el_~· contr~r10~ n~~-- suas . ~on.~~s· _lia· 
um·: emp_reslihlo. d~. t· 12,000 l<füiàdas e?i' 
18B7; e pâgas:·ern 1838; Sênd'"o· issim," rn~· pa-

rece qne ainda mesmo o dit-eito de 15 por 
cento é demasiadamente forte ; depois é um 
desanimo para esta companhia, que foi a pri
tnP.ira a estabelecer-se no paiz, e que tem pt·o
cedido com tanta regularidade, com tanta ex
actidão no cnmprimento dos deveres com qae se 
onerou no seu contracto; e que, tendo pago 
enormissimas sommas no tempo de sua prospe
ridade, tem dit'eito hoje, que o seu estado não é 
prospero, de ser tirada do regimen excepcional 
em que se acha. 
. E' inconveniente sujeitar a companhia ao 

'regimen excepcional, pondo-a em desvantagem 
em relação ás outras companhias ; porque de 
certo poder-se-ha isto imputar á probidade e 
ex.actida:o que tem ella mostrado : se tivesse 
vendido o ouro no paiz1 para com elle fazer a 
sua despeza, se mesmo tivesse consentido no 
extravio de direitos qne algum dos seus socios 
pretendia-fazer em algum tempo; se apresen
tasse por consequencia uma face muito menos 
1isongeira nos seus princípios, ter-se-hia feito 
toda a equidade. 

Eu julgo que advogo os interesses da minha 
provincia, os interesses do meu p~iz, advogando 
os interesses de uma companhia que tantos be
neficias lhe tem feito; e estimo ter· me con
formado com a assembléa provincial de Minas, 
que em um dos annos anteriores fez uma repre
sentação pedindo á camara que fizesse equidade 
a esla companhia no pagamento do imposto, 
por conhecer á assembléa quanto era elle insup
porlavel. 

O que digo a respeito dos trabalhos da com
panhia é tirado dos seus relatorio:;, que podem 
ser examinados pelos Srs. dep11tados; quanto ao 
numero dos lrabalhad01·es que hoje existe, pelo 
relatorio de 81 de Dezembro de 1838 vê-se que · 
os estabelecimentos do Gongo-Socco consUlo de 
148 europêos, 190 nacionaes livres, 174 negMs, 
116 negras, 64 rapazes pretos, 59 raparigas 
pretas, total 751. Actualmente consta-me que o 
numero de trabalhadores é 800. 

Parece-me, Sr. presidente, que a todos os 
respeitos a companhia merece alguma prolecção 
do paiz, a quem tem sido ulil : voto, portanto, 
pela reducçil.o dos direitos a 10 por cento. 

O Sr, Ca.stro e Silva. vota pela reducção dos 
direitosf mas quer que o deposito que se acha 
no thesom·o publico sej;t conse.rvado emquanto 
existir a companhia. Mostra que. ainda. que. o 
decreto qu~ estabeleceu. esta compa"'hja fosse 
em sua origem anti-constilucio~al, todavia; pela 
lei do orçamento de 1837, elle foi legalisado\ e 
por consequencia não podia o governo fazer 
levantar o deposito que era urna condição do 
contracto feito pela companhia. · · 

A discussão _fica adiada pela hora~ 

. S'EGÜN:ÔA: p ARTE D.A. ORDEM ·DO: DIÁ. - : ~ . . . ' . .. . . - . 
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436 SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1839 

que ha vião ficado em patadas na votação da 
Sf;ssa.o anterior: 

Do Sr. Marinho: cc Quando o cambio sobre 
Londres baixar & conservar-se por um mez 
abaixo daquelle porque foi calculado o preço _das 
mercadorias da importação estrangeira na ultima 
reforma da pauta da alfandega, o governo pro
cederá á reforma da mesma pauta. » 

Do Sr. Coelho : « Desconte-se por inteiro a 
somma de 326 contos para pagamento da divida 
passiva militar, porque esta somrna, tendo sido 
decretada para ter vigor no anno financei10 que 
findou, foi indevidamente contemplada quando 
se computou o deficit, tomando a differença 
entre os algarismos da lei. >i 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
fazenda. S. Ex. é recebido com as formalidades 
ào cosiume. 

O Sr. Coelho: - Corno urna das emendas que 
ficarão empatadas foi apresentada por mim, 
ju Jgo de ver dizer a lg11ma cousa ácerca della .... 

O SR. PRESIDENTE :-0 que está em discussão 
é primeiro a emenda do Sr. Marinho :-Que 
quando o C'ambio, etc. 

O SR.· CoELHO :-Então, começnndo a fallar 
desta emenda, poderia fallar da minha. 

Por ora nao estou muito resolvido a votar 
pela emenda do Sr. Marinho, porque duvido 
que se possa praticar a medida que elle propõe; 
desejava qne o nobre deputado desenvolvesse o 
seu pensamento, porque cnUlo talvez me re
solvesse a votar peJa emenda. 

Vejo qne posso continuar agora a dizer alguma 
cousa sobre a minha emenda. 

Sr. presidente, a emenda tem por fim fazer 
uma reducçllo da quantia de 100 contos, ou 
antes nM é redllcça.o, é simplesmente uma cor
recçãc nos calcnlos apresentados pela illustre 
commi::;são. Já na primeira vez que aqui fallei 
expuz qoaes linhllo sido minhas vistas offerecendo 
esta emenda ; mas ainda julgo dever apresentar 
a historia da consignaçl.10 dada para amorlisaçao 
da divida passiva militar. O anno passado o 
nobre ex-ministro da gnerra, apresentando-nos 
o seu re]atorio, fez ver que existia uma divida 
na q11anlia de 826 contos, proveniente de soldos 
atrasados de diversos militarés em differentes 
proYincias, sendo a divida do Pará a mais con
sideravel _; estas dividas provinhão de soldos 
antigos do tempo da guerra de Panellas, de 
Pinto Madeira, mesmo da gnerra do sul, etc. 
Em 1887, quando se fez o orçamento, nenhuma 
quantia se votou para este fim e enta.o o nobre 
ministro da guerra, fazendo sentir á camara esta 
omissão da lei> pedia que votasse a quantia ne
cessaria para pagamento da ·divida passiva militar 
desde o anno de 1836, isto é, que o ministerio 
fosse autorisado a proceder ao pagamento dessa 
divida no anno em que se legislava, e no anno 
para o qual a lei era ·feita ; porém no orçamento 
que apresentou o nobre ministro não vinha _o seu 

pedido em harmonia com o qlle se dizia no seu 
relatorio, porque só pedia á camara que votasse 
fundos para pagamento da divida passiva desde 
logo; no orçamento se incluio a verba de des
peza sem clausula alguma. Na occasiao da dis
cussão o illustre ex-ministro mandou a emenda 
para que se puzesse na lei a claust1la-desde 
já-: nà occasião da votação approvou-se a 
emenda, e foi para a commissão dé redacção ; 
a illustre com missão incluio na lei a emenda 
approvada com a clausula-d!!sde já- ; mas 
apresentou uma nova emenda pedindo a sup
pressM desta clausula. Ora, na discussM al
gumas razões se apresentárão pelas quaes se 
rnost~ou a inconveniencia de passar a ciausnla 
-desde já- ; eu fui um dos que então fal
lárão, mostrei que, consignando-se 326 contos 
com a clausula-desde já-; ha,·ia duplicaia, 
isto é, dava-se 326 contos para o anno finan
ceiro de então, e a mesma quantia para o anno 
financeiro que corre. Apesar desta razão, a ca
m.ira não supprimio a clausula, como desejava 
e propunha a commissão, e concluio-se a ter
ceira discussão com a clausula-desde já. 

Mas a cornmi&são respectiva, quando fez a 
ultima redacçao, apresentou o al'tigo redigido de 
outro modo ; quando tratou da verba para 
amorlisaçllo da divida passiva militar! não in
cluio esses 326 contos com a clausula - desde 
já - ; substiluio por outro phrasead.o, · pouco 
mais ou menos o SP,guinle: - cc Com· a amor
lisação da divida passiva posterior ao anno de 
1836, 326 contos. » - E depois esta expli
caçao: - << Esta dispo::;içào terá lugar no cor
rente anno financeiro." - hto é de outra es
pecie; é muito dislincto da clausula - desde 
já, - porque esta clausula impoda uma con
signaç!'lo dupla da mesma quantia ; entretanto, 
pelo modo porque foi redigido o artigo, dá-se 
só para um anno. Foi a lei para o senado, lá 
passou sem emendas, o governo a sanccionou ; 
l0go, tem força de lei a disposiç:to que já está 
sauccionada, isto é, a quantia dada para amor· 
tisaça.o da divida passiva militar é só para o anno 
finauceiro que findou em Junho do corrente; 
logo, nã.o ha quantia alguma, á vista da lei, para 
amortisação da divida passiva militar, que aliás 
devêra estl:!-r toda paga no fim deste anno, 
parqué deu-se esta somma ao governo. 

Desta exposição eu quero concluir que, no 
anno financeiro corrente o governo não está 
autorisado para gastar cousa alguma com a 
amortisação da divida passiva militar ; que esta 
rubrica de 326 contos, que figura na despeza 
deste anno, não deve ser cousiderada como 
despe1..a deste anno, mas como despeza que era 
destinada para o aimn que findou. 

Agora ird ao methodo porque a illustre 
commissão calculou um dos elementos do seu 
deficit; ella examinou qual era a receita orçada 
no anno financeiro de 1839 a 18.40, examinou 
qual era a despeta fixada para este anno, e via 
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que a despeza era maior, tomou a differença, 
e disse.: - Um dos elementos do deficit é a 
differença que ha enlre os algarismos da lei - ; 

' mas, mostrando eu que na despeza fixada a 
illustre commissfw incluio de mais um artigo 
que não é de clespeza do anno corrente, porém 
que o foi do anno que· findou, segue-se qt1e o 
deticit da comrniss::l.fJ foi orçado mai,; 'alto do 
qne devêra ser. Q11ando a. illustre cornmfssão 
tratou de procurar meios para su ppri r o de fiei t, 
e meios de diminuil-o, abateu a quantia de 226 
contos do pagan1ento da divida rnilitar no cor
rente anno; ainda deixou porlauto um engano 
de 100 contos, engano que pretendo desfazer 
·com a emenda que se acha sobre a mesa. 

A minha emenda quer que se desconte a 
quantia por inteiro, suppondo que a commissão, 
em lugar de descontar por inteiro, descontou só
rnente 226 contos ; á pnis ne0essal'io adoptar-se 
a minha emenda, porque ella não trata de re
duzir cousa alguma do que o governo pede, 
trata só de cumprir exactamente a lei. Ora, eu 
quero mesmo suppôt· q11e o governo estivesse 
autorisado para despender a quantia com arnor
tisaç:ào da divida trnlitar no corrente anno; a 
minha emenda nao tirava rec1Hso nenhum ao 
governo; porque, qu,d é a razão por que o go
verno pede um credito? E' par t satisfazer aos 
e1npenhos en1 que se acha, é p:na f.izet· faee ás 
despezas decretadas por lei. Nó;:; temos dous 
meios de desobrigar o gnverno de seus em
penlios, 11m é v0tar-lhP. fundos para aquelles 
artigos de despeza':l que indi~pensavelrnente se 
devem fazer, outro é desobrigai-o de certos 
empenhos que se podem di:;pensar: ora, este 
estava neste cas11, q11ando mesmo o governo 
fosse obrigado a fazer alguma despe:rn com a 
divida passiva militar, nó:; o desoneramos deste 
empenho. 

O Sr. Alves Branco (ministro d~ fazenda):
Sobre este tH:goeio tenho de dizei· ao nobre de
putado que acaba de sustentar a sua emenda, 
que elle mesmo t·econheccu que houve equi
vocaçao da parte da com m issao de l'edacçao, 
quando, em lugar das palavras-desde já
empregou estas outras~esta quantia s6 poderá 
sei· paga no corrente anno-; pot· consequencia, · 
parecia-me que se podia muito bem agora no 
credito emendar esta equivocação. Mas ha ainda 
outra cousa a notar ; o governo entendeu que 
nào devia distribuir toda a quantia o anno pas
sado, apenas distribuía pelas províncias a im
porlancia de 191;511$085 ; esta quantia deve
se entender já paga, e portanto era ella que se 
devia abater dos 326 contos ; outra cousa seria 
injustiça para com os credores do estado ; nem 
elles Lêm culpa de que a distribuição pelas pro, 
vincias no anno anterior fosse limitada a 
191:51:i.$085, nem o governo actual tem culpa de 
que esta distribuição fosse assim feita. Parece-me 
que: se devia empregar toda a <lª~ntia, visto 

qtie a assem bléa tinha antorisado a pagar o 
total <iesb1. divida dentro do anno ; mas nllo 
tendo sido paga, qual se1·á a raz1io por que os 
credores fir111em inltibidos de receber o q11e 
ho11 ve de differença? Parece- me que na.o ha 
razão alguma. 

O nobre deputado lembrou-se do Pará : na 
vet;dade ha urna gr,rnde divida mililat· no Pará; 
ainda hontem recebi officios por onde consta 
que o Pará não lem com que pagar nem o 
empresti mo qlle fez á caixa provincial, nem 
tnesrno a continuação da despeza que é ncces· 
sario fazer no Alto Amazonas: se acaso não 
hollver o pagatnenlo da divi,la, bem vê o nobre 
deputado que, não pndendo o McHanhão supprir 
o Pará, estando o Rio de Janeiro rnu ito longe 
hão de faltar recursos para ter em segurança 
uma província que, corno todog sabem, está 
até in~adida por ·uma potencia estrangeira. Por
tanto, admittindo que se snpprima alguma 
co1Jsa nesta qnantia, não adopto a opiriião do 
nobre dep11tad0; parece-me que os 134:488$915 
que não forão distrilrniúos o anno passado 
devem ser distribuídos este anno, e consignados 
na lei actua.l. Aqui tenho os documentos que 
me forao mandados pelo Sr. ministro da 
guerra. 

Quanto á outra emenda qqe lambem foi 
empatada (lê), eu a j1ilgo perfeitamente inntil. 

O regulamento da alfandega, no art. 255, diz 
o seguinte :-cc Se na prava do Rio de Janeiro, 
011 na~ oulrn.3 praças commerciaes do imperio, 
vierem a ser alterados os preços das mercado
rias em consequencia da differença do valor 
do meio circulante, o tribuual do tbesuuro, em 
altençào a esta alteraçno, e tomanuo por base 
o valor médio da moeda circulante durante o 
anno findo, delermin.irá os por cento que se 
tiverem de accrescentar, etc. ,>-Este negocio 
está pois providencia.do, é regulamentar, e em 
cor1sequencia do artigo que acabei de ler, o tri
buual do thesouro póde proceder á alteraça.o 
da ava!iaça.o das fazendas na alfandega. · 

Ha outra emenda additíva .... 
O SR. PRESIDENTE :-N;'lo está ainda em dis

cussno. 
O SR. ALVES BRANCO (ministro da fazenda): 

-Bem. 
O Sr. Marinho, á vista das informações que· 

acaba de dat· o Sr. ministro, pede retirar a sua 
emenda. 

Concede-se-lhe. 

O Sr. Moura. :Ma.ga.lhães: - Sr. presidente, 
eu nao pr~tendia mais fallat· sobce a materia, 
porque me persuadia que tendo-se hontem 
votado na questao do credito, o Sr, ministro não 
voltaria mais a esta casa para tratar deste 
objecto, porque o que está em discussão são 
duas emendas de ta.o pouca consequencia, que 
bem podia a camara dispensar a presença <lo 
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438 SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1839 

Sr. ministro ; mas como S. Ex. veio á casa, e 
.an hnu;r,, nnrl:,,L ...... n n.-,l,,urn nnrn nnT'lfl'1•'lt"1;.,t'I nl_ 
1..-u J1.a.Y1a. p..:;u1uv c:1, _pu.1n•1a. f.Jc::ILO. \.,VllL1a11u.L 01-

gumas de suas proposições emittidas em uma 
das passadas sessões, passarei agcra a res
pondf'r ::i S_ RY. . 

O SR. PRE~IDENTE : - Rogo ao n0bre de
putado que se limite á discussí:io da emenda. 

O SR. MouRA MAGALHÃES: - Vou faliar da 
emenda dos 326:000$000 p:ua pagamento da 
divida i,assiva militar; vou dar a razão por que 
voto por esta suppressão, e por occasião disio 
V. Ex. me permittirá a faculdade de contrariar 
algumas das proposições do Sr. ministro, tanto 
mn;c, ct1-.onJ"- nl.-.. ,,,,,n,,-,, rlnr"l~n..-.. V1ol'lnV1.r..r-.:r1ÃcH"' ........,,.-,. 
1.11a1..J' lfuo.,u.u A.1ou1uçi.;:, , .. n:::;;,.;:,ct;:, pLVtJV"I\\IC::V u1c; 

parecem manifestamente anti-constitucionaes, e 
eu creio que é do dever de qualqner repre
sentante da naçll.o contrarial-as, repel!i!-as, e 
até mesmo porque, doendo-se S. Ex. de um 
aparte que eu aqui disse quando S. Ex. dirigia 
expressões um pouco fortes ao meu nobre 
collega e amigo o Sr, Amaral, respondeu-me 
que tivesse paciencia de ouvil-o, e que depois 
refutasse a sua opinião com principios consli
tucionaes; mas se V. Ex., Sr. presidente, en
tender que eu ~ão estou na ordem, eu me 
sentarei, porque não quero questões com o pre
sideute da camara. 

O SR. ALVES BRANCO (ministro dafazenda): 
- E' isto um negocio particular, e eu não 
venho á camara para negocios parti cu lares. 

· O SR. MouRA MAGALHÃES : - Nan s~ trata de 
negocio particular nem pessoal do Sr. ministro ... 

O SR. PRESIDENTE: - Eu só tenho de ob
servar ao nobre deputado que o que quer 
ventilar é doutrina inteiramente alheia da 
questao. 

O SR. MouRA MAt¾A LH.~Es : - S. Ex. disse 
que n poder moderador se achava humilhado 
presentemente, e avançou esta proposição, por
que o poder moderador na.o tinha o direito de 
dissolver a camara. S. Ex. ha de me perdoar, 
parece-me que não atlendeu bem á constit11iça.o 
do imperio nem aos seus fundamentos, quando 
aventurou semelhante proposição. A consti
tuiça.o, relativamente á regencia do imperio, 
manda.que se limitem os seus poderes; e por
que é que se limita.o as allribuições da regencia? 
Porque se reconheceu que era um governo 
tem porario e debil, que a regencia não tinha a 
estabilidade que tem o monarcha, que é o re
presentante fixo da naçao, para se lhe dar a 
plenitude de poderes constitucionaes ; por con
sequencia, isso que S. Ex. chamou humiliação 
do poder mQderador. é sustentado p~la razão 
polilica do estado. ·Esta é uma das proposições 
do nobre ministro que acho anti-constitucional 
e impolitica.... Mas se V. Ex. não quer, não 
continuarei a fallar sobre este objecto. 

O SR. PRESIDENTE : - Já disse ao nobre depu
tado que esta materia é fóra da. ordem. 

O SR. 1\fouRA MAGALHÃES: - Fallarei sobre a 
on,;::,nrl<..1 (\ -C::.r n"'linicfT11'\ on1iffin ri11frf'l n---l'lnn_ 
'-'lLJ1-IJ.'\.ILl.•o-•• .'-J 1,_,1).., IJJll.11.:::111.L\J ,._,1-J.J.1'-\.IV Vl.lLI.CA, 'JJiV...,,.1-

siçllo sobre a theoria da confiança que S. Ex. 
jnlga que se não deve adoplar, porque fal,c;êa o 
syslema represent~üivo. Confesso que tudo 
quanto a tal respeito disse S. Ex. sào proposições 
inteiramente novas para mim, e por isso eu 
disse cá do meu banco que esses principies erão 
de meta physica social. · · · 

O SR. ALVARES BRANCO (m,inistro da fazenda): 
- F'.' Vf':l'íbdf'. 

O SR. PRESIDENTE : - Acho .... 
o· SR. MouRA MAGALHÃES : - Na.o precisa que. 

V. Ex. me chame á ordem ; eu hei de fazer o 
que me determinar. Vou dizer duas palavras a 
r,~speito da emenda. 

Eu voto, Sr. presidente, pela snppressão da 
quantia de 326:000$, não só porque, segundo 
pondewu o nobre deputado por Sanla-Catbarina, 
ha urna duplicata, mas ainda, quando na.o a 
houve~se e fosse uma divida real, me parece 
que estes credores estavão nas circumstancias 
dos outros: ora, nós hontem votámos que se 
não p::igassem os 100:000$ do deposito perten
cente a companhia do Gongo-Socco, e a outros 
differenles credores do estado; por que razao 
não havemos de espaçar pot· mais algum tempo 
o pagamento desla divida militar como espa
çámos o de outras? Além desta razão ha uma 
outra para mim muito ponJerosa, e vem a ser 
que o credito que passou honlern é rnui volu
moso, e ainda mais volumoso se tornará com a 
medida que passou da emis~rw de notas, a meu 
ver a mais perniciosa que se podia adoptar. 

O SR. MoNTEZUMA: - Apoia.do. 

O SR. MounA MAG,\LHÃES : - Entretanto eu 
respeito a decisno da casa, mas não µosso deixar 
de conhecer q11e sao mules sobre males. Alé111 
di,;l,), demonstrou-se na discussao q11e o dd1cit 
não se podia fixc1r rnathemalicamente; e até o 
nobre ministro concor·dou q11e existia defieit, 
mas que na.o se subia o quantum verdadei
ramente; sendo assim, deve a camara dos Srs. 
deputados ser econornica na concessa.o de 
dinheiros ao governo, em primeiro lug11r pot'que 
o governo em regra sempre pede mais do que 
aquillo que na realidade precisa ; em segundo 
lugar, porque quanto mais meios se derem ao 
governo, tanto mais certo será o gasl.o irrefie
ctido, maiores serão os pagamentos de dividas 
para os quaes não esteja autorisado, maior será 
o desperdicio dos· dinheiros publicos. Segu
ramente a camara dos deputados deve ter 
grande zelo nos dinheiros da naça.o, deve ser 
bastante cautelosa com o sangnt: do povo ; e se 
nós quizessemos discorrer pela historia de todos 
os rninisterios, haviamas de ver a immensidade 
de despezas que se fazem sem haver razao justi
ficada, e, assim, parece-me . que nós devemos 
proceder como o pai prudente· para com O .. ·filho 
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SESSÃO EM_ 1! DE, OUTUBRO D.E 1839 439 
prodigo, dar o menos possível, mas dar aquillo 
que é nccessario para sa lisfazer-se ás necessi
d<1des publicas, ás precisões do s<:?rviço do 
estado. Por estas razõe!:> já vê _V. Ex. que mi.o 
posso deixar de adaptar a. emenda do nobre 
deputado por Santa-Cutl1arina. 

Sr. presidente, a camara póde votar da ma· 
neira que quize1·, a camara pó1le mesmo de
positar toda e qualquer confiança illimitada 
na admir1islração actual : mas eu não estou 
deste accordo ; e creio mesrno que qualquer 
que seja a confiança qne o actual gabinete se 
compraz de ter tanto dentro corno fóra desta 
casa, eu estou intimamente convencido que o 
gabinete aclual não póde inspirar esla con· 
fiança. 

O SR. MARINHO : - Apoiado. 
O SR. Mot:RA MAGALHÃES : - Não póde 

inspirar confiança, porque a pliysionoroia cara
cteristica do actuul gabinete é a execução da 
lei ; foi o mesmo Sr. ministro que está pre· 
sente, que aqui na cumara disse que snspendeu 
a ex.ecuçi'l.o de urna lei da assembléa geral, 
porque entendia que essa lei era contraria aos 
tratados : um ministro pois, que mesmo á 
face da representa~i.lo nacional ostenta com toda 
a fortaleza que nllo quer cumprir a lei, pol'que 
entende em sua sciPncia que é contral'ia aos 
tratados, nilo púde inspirar confiança, ao 
menos a mim ; tanto mais quanto essa lei 
nno offorecc duvida alguma, e quundo d11vida 
houvesse, era o corpo legislativo que tinha o 
direito de interpretai-a, e não o governo ... Se
nlwres, temos ou nllo ternos conslituiçno ; se a 
temos, ahi estno extremados os poderns polí
ticos, IIHH'cados os seus limites ; o direito de 
inlerp1·elar us leis perlt:uce áquelle qm• as faz; 
e na.o está n arbilrio de um governo q11alq11er, 
sob prelexlo de que uma lei é otfonsi va uos 
lralndos, uno cu m pril-a, e de · alguma sol'le 
desprc1.ul-a. 

Sr. prl'sidente, eu me admiro como, send0 
o nosso govel'llo to.o zeloso do cumprime11lo 
dos trat.ldos pelo qne respeila aos interesses 
dns potencias estr:1ngeira~1 seja menos zeloso 
cio cumprirne11to desses tratados pfllo que 
respeita aos interesses dos subJitos do im
perio; ~u desejaria perguntar ao Sr. ministro 
se alguma cousa se tem adiantado junto ao 
gabinete de S. James pelo que respeita aos 
productos de nossa agricultur!t, do nosso as
sucar, do nosso café. Todo o mundo sabe 
que os nossos productos na'o são admiltidos 
na Inglaterra, senão com uma exorbitancia de 
direitos que equivale a uma prohibição, e isto 
apezar da decantada reciprocidade do tratado 
com a Grã-Bretanha : não ha muito que na 
catnara dos cornrnuns vozes se- ]evantárãu 
de deputados de Manchester e de Liverpool, 
e de outros lugares, ,.mostrando · quão con
trarios erao aos interesses da Inglaterra os 

excessivos direitos que pesavão sobre os pro
duetos do Brazil, e que devia.o ser nivelados 
aos direitos que pagão os produclos das co· 
lonias inglezas ; mas como respondeu o mi
nistro da fazenda a esses deputados ? Disse aue 
era necessario tribular os generos da agricultÚra 
do Brazil, que com isso se dava um córte 
ao trafico da escravatura, porque esses pro
duetos ei·ão feitos com braços escrwos, e · por 
isso, admillir o a~_sucar, o café do Brazil, era o· 
mesmo que promover, f!Ue alimentar a es
cravidão no Brilzil. - Tal é a maneira por que 
aquelle g~binele trata os negocios do Brazil, 
tal é a reciprocidade dos tratados ! E entretanto, 
senhores, entre nós basta urna nota ào encar
regado de negocios da Inglaterra, em que diz 
que o imposto lançl:l.do sobre casas que têm cai
xeiros eslra1:geiros é contrario aos tratados, para 
o nosso governo submelter-se i:nmediat 1me11le 
ao que diz esse encarregado de negocios !... 

O SR. MARINHO: - E o que se passou sobre 
o Oyapock? 

O SR. MouRA MAGALHÃES: - E é i:;to zelo 
pelos interesses nacionaes ? Será ; mas não . . 
para mim. 

Eis-a4ui: senhores, mais outra consideraça.o 
por que a respeito dos dinheiros publicas hei 
de dura somma que julgo na minha fraca in
lelligencia que é precisa par.a s;~tisfazer ás pre
cisões do serviço publico ; pol'é111 hei de dar 
com peso, conta e medida, tanto mais, quanto 
o deficit na.o foi malhematicurnenle dernons
tratlo, e por conscqLrnncia quero errar para 
menos e nao para m,tis. 

Sr. presidente, creio que a camara toda é 
teslem1mha do hom acolhimento e urbanidade 
com que S. Ex. tem sido aqui recebido; se 
alguma expi·essâo tem apparecido um pouco 
mais fol'te, se a discussão se tem um pouco 
deslisado da seriedade da camara, é o nobre 
ministro que a tem provocado ; é o nobre mi~ 
nislro qnelll excita debates irritantes ; quem 
foi que na sessno de '28 comparou a camara 
COlllO a lio111ens que andav!lo armando ciladas 
ao governo, querendo de ulguma maneira im
primir um caracter vil, abjecto e hostil nos re
presentantes da naça.o ? E na.o quereria o nobre 
ministro .que um ou outro deputado se. re
senlisse e rebatesse suas expressões-? E' pois 
S. Ex. qnem provoca discussões calorosas, é o 
~esmo Sr. ministro que~ aqui nos disse que 
o poder moderador se acluva humilhado, · sem 
querer entender a razão do artigo constitu
cionaL O poder moderador, já o disse, na.o se 
acha humilhado, porque a lei da regenda 
tirou-lhe o direito de dissolver acamara, e islo 
foi aconselhado pelos princípios de uma sã 
politica, pelas razúes que indiquei no principio 
do meu discurso. 

Quanto ao systema da confiança, elle é intei
ramente verdadeiro ; de outra . maneira ia-se 
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SESSÃO EM ,! DE OUTUB110 DE 18:30 

estabelecer uma luta entre os dous poderes, 
o legislativo e o moderador; e o que quererá o 
Sr. ministro ? Quererá que governe a minoria ? 

. Não é sempre a maioria quem decide nos go
vernos representativos? Se é da politica da mi
noria fazer prevalecer· o seu systema, não 
querer que prevaleça o syslema ministerial, e 
desta ·malleira marchar ao poder; se ella deve 
ter sempre em vi~ta formar da luta com o mi
nisterio uma Juta politica para que prevaleçao 
seus principios ; porque, de outra maneira, a 
minoria ou opposição se poderia considerar 
com ares de revolucionaria, coe.o um grupo de 
facciosos ; se isto se póde dizer a respeito de 
uma opposiçào illustrada qne muitas vezes 
chega a tri,.Hnphar, quanto mais nno devemos 
dizer da maiol'ia, que além da força nunJerica, 
tem a presumpçno do acerto em suas delibe
rações? Mas se não se fizer caso dessa mesma 
maioria, se com ella se nao importar o governo, 
qual será o resultado ? Estabelecer-se uma 
lula continua entre o poder lC'gislativo, ou 
entre a maiol'Ía das camarê\s e o poder mode· 
rador, e i~to contra a indole do systerna consli· 
tucional ; p01que é uma das allribuições do 
poder 111oderador concorrer para lwrmonisur os 
poderes polilicos; por c,msequrmcia a lheol'ia do 
Sr. ministro repousa sobl'e principias falsos, 
po1·quedán entender que o minislerio, qualquer 
que st•ja, que nllo tivet· em vista ei;le principio 
de querer governar com a m(Aiorii, das ca
maras, em CJlll'Ol a nnçno deposilu a ~ua con· 
fiunçu ; o mi11islcrio, digo, que uno tiver este 
pensu111e11to sublime, ci;le veni.amenlo ve1·da
deirn111ente couslilucionul, qut.'renclo continunr 
só111l-'t1le pura sHlisfüzcr uos pr11zeres du vaidadf::, 
vai põ1·,se em u111u posição intt!il'amcnte f'ulsu ... 

O Sn. ALVES BRANCO (111initstro da fazenda): 
-Da vaidud~ ? ... 

O Sn. MounA MAGALHÃE;; :-Nao me refiro 
a ninguem, fullo em gerul, 'fallo de qualquer 
ministerio. 

Sr, p1·esidente1 se nós quizermos discorrer 
pelo que se passa em paizes classicos no sys
tema representativo, qual será o corolJario que 
se deverá tirar do principio do Sr. ministro? 
Que é inteiramente falso. Eu vejo na Inglaterra 
e na França demittirem-se ministerios mesmo 
com. maiorias; sirva de exemplo este ultimo 
faclo, de retirar-se um mi!~istcrio na lngla
tena porque passou o bill a respeito dos nego
cios da Jamaica por 'uma maioria de 7 votos: 
eis-aqui como se observão estes princípios 
naquelle pniz e na França: se esses princípios 
se adoplassem entre nó:111 já o aclual rniqislerio 
estaria 1.lemillido d(•stle a rJerrola que o Sr. mi
nistro da guerra sofft·en nesta casa, na emenda a 
respeito do engajamento de estrangeiros, desde a 
derrota que lt!Vc.! ria assembléu geral com a maio
ria ue sete volo:i, dos quaes h·es erào votos inle· 
rç~sados, porque erao de lres nobres senadores 

ministros de estado ; por consequenc~a passou 
essa medida pela muito diminuta maioria. de 
4 votos ; · isto era bastante, se entre nós fossem 
rigorosamente observados os principias que se 
adopta.o em outras. nações, para que o actual 
gabinete se tivesse demittído. Ainda mais outro 
facto para que o gabinete actual se demitlisse. 
Nós vimos o resultado da sessão de hontem ; 
a proposta do Sr. ministro foi rejeitada in 
limine, tanto pelo que respeita ao qtt'antum. do 
deficit, como pelo que respeita aos meios apre· 
sentados pelo nobre ministro ; tudo isto foi 
derrotado completamente; e o que se podia 
concluir da votação da camara? Que o Sr. mi
nistro apresentot:1 um deficit inexacto, porque, 
se elle fosse exacto, a carnara dos Srs. de· 
putados tem bastante senso, bastante amor c.Ja 
palria, tem bastante desejo de ver tranquil· 
lisado o paiz, para dar lodos ess~s meios ao 
nobre ministro. Mas se a camara nao deu tudo 
o que pedio o Sr. ministro, é porque couheceu 
que o seu deficit era inexat:lo, ou qne nAo 
eslava perfeitamente demonstrado ; e enlão ludo 
isto conconeu para a perfeita rejeição de- todo 
o 'systema do nobre ministro, de todo o seu 
projecto. 

Sr. presidente, na.o q11ero cansar mais a ca
mara, mesmo outras cousas que tinha a dizer 
são um pouco fóra da questão ; sómente pe
dil·ei ao nobre ministro que se subrnella á 
resistencia do corpo Jegislativo, que consi
dere com uma necessidade gue é preciso 
soffrer..... · 

O Sn. ALVES BRANCO (min.isfro dafazenda): 
- Quando resistir ..... 

O SR. MounA MAGALHÃES :-Eu fallo ·de resis
tcnciu, opposiçno. 

O SR. AL\'J~s BRANCO (1ninistro da.fazenda) : 
- Quando u houver. 

o SR. MoUR,\ MAGALHÃES : - Ha de sub
melter-se; nno cnide o nob1·e ministro que 
será o unico que ha ue vil' a esta casa, e que 
considet·e suas obsca·vaçoes, suas opiuiões como 
revestidas do acerto, como melhores .... 

O SR. ALVES BRANCO (111inietro da fazenda): 
- E' a raz9.o porque na.o acerto, com o diz o 
nobre deputado. 

O SR. Mou1u MAGALHÃES : - O que tenho 
dito ao nobre ministt·o é por amor do meu 
paíz; nem cuiúe o nobre mínístrn que levan
tarei a · minha voz por outro qualquer motivo_ 
que não seja este;· na opµosição que houver de 
faz~r ao nobre ministro, isto é; áquellas medidas 
que me parece1·~~m contrarias aos inle1·e~ses 
publicos1 n!lo terei nenhum fim ignobil, 
ncnhun1u pidxa.o vil; nem eu, nem nenhum 
dos meus nobres collegas é capaz uqui de con
trariar os proposições do nobre rr.inistro, mo
vido por µaixões. Nno sei porque motivo o 
Sr. ministro usou ~e expressões ta.o duras para 
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com o meu nobre amigo o Sr. Amara1 ; a 
camara toda é testemunha da moderaçao que 
este nobre deputado imarda em todas as dis
cusssões, a ca~nara sabe qual lem sido sua opi
nião em todas as épocas a respeito de materias 
de credito ; o anno passado foi este nobre depu
tado lltn dos membros da comrnissão, e apezar 
do seu ministerialismo, cortou no credito pe
dido pelo ministerio de 19 . de Setembro. 
Tambem eu tive a honra de ser ministetial, eu 
apoiei o gabinete de 19 de Setembro, e todavia 
votei contra o maximo do credito pedido pelo 
Sr. Caimon, votei peia opinião rio meu nobre 
amigo o Sr. Amaral ; por consequencia, se n!lo 
d~i 9,000 c?ntos _ qne pe~io o nobr~ mi~istro, 
foi porque Julguei em rnrnha consciencm que 
era muito, pelas razões que acabei de indicar. 
Por_t~nt~, tenh~ o_nobre ministro mais ~lguma 
rlnfl1l1r1~1'lt:1 • Qnlll n1nrr11nm r\ nfonn • nn,,1 n. nnn 
'--IVUIJ.li'-AJ...t'U.'--'. Ll\.jLII .l..lll.J5uv.11.J V CII.Q\...,(I.,. ª'J.UJ. V \..jU'Cõ 

se faz é contrariar as suas proposições, e se se 
contrarião as suas proposições n'uma· linguagem 
mais forte, isto não dá rnot:vo ao St'. ministro 
para invectjvar os mernbros desta casa; nt10 .... 
tal procedimento ha de ser repellido ; recorde-se 
o nobre mini5tro das scenas de 1835: re
corde-se de quando de alguma sorte desmandou 
desse mesmo lugar atacando o honrado dep11-
tado pela füd1ia, o Sr. Paim, a q11em classi
fico11, ora de anarchista, ora de monn1·cliisla; 
recorde-se de qnando desle hu11co o honrado e 
corajoso Sr. Hollnnda Cav11lcanti o chamou ú 
ordem, e que esta paluvra foi 1·cpcrcutida pelos 
angulos dn cnsa .... 

O Sn. ALvr.s Bt1ANco (111:int'.1dro du .fazenda): 
- Nno me lembro di!:ilo. 

O SI\, Mou11A MAOAL11,,1~s :-Lemhro-mc cu 
perfuíla111c11le; 111\0 como mui lo qtwijo (·l'iswlall), 
,1ue dizem faz perder u 111011101·i11. 

l~11di111, 81·. pro~ide11le, lenho respondido 
quu11lo lm"lu no Sr. 11ii11i8ll'O, e dudo as razões 
por q1w voto pclu 011w11da Jo 11ul11·e dcpuludo o 
Sr. Coelho, 

O Sr. Seb:istião do Rego : -Tenlro ele dnr 
t111111 p~!cp1cna expli<!1wno. U 1ninislcl'io de 1!J de 
S!!lc111hro pedio BOO e tantos co11los para a oi
vida passiva militur, tendo em nttençl\o ns di
versas parcellas enviadas pelas províncias, das 
q11aes pa1·cellas o ministerio 11110 podia subtrahir 
ou diminuir alguma, por isso que de ordinario 
aqui se costumava cortar indislinclamente, e por 
esta fórnrn vinha a haver um deficit nas pro
vinciíls ; a camara teve a bondade de dar a 
somma que se pedio, e o que passou foi para 
se pôr em execuçao desde logo ; em conse
quencia eu fiz a distribuição desta somma 
pe]as provincias que tinhão suas contas ]iqui
dadas, e expedi ordens ás outras que ainda as 
nno tin hão ; e por esse motivo ficou por distri
buir uma parcella de 130 e tantos contos. Não 
pedi esta quantia para empregar em outra 
cousa, com.o deu a entender o nobre deputado 

TOMO 1JI 

membro da commissâo ; foi para mandar p3gar 
Jogo que as contas estivessem ]iquidadas. 
Tambem entendo que. a consignação não foi 
dada para ser gasta no anno financeiro finc.~o, 
ella deve ainda ser destinada no que resta este 
anno, e por isso não deve ser subtrahida. muito 
mais -quando é destinada para pagar desgra-· 
çados militares a quem se deve 100, 200, 300$. 

O Sr. Al·ves Branco (tninistro da fazenda) : 
-Sr. presidente, eu nunca tratei de insultar a 
camara, e m~smo, quando em uma :iessão an
terior eu disse que l1avia ucna especie de guerra 
de emboscada, porque não vi outra cousa mais 
que a tactica de algumas pessoas (não todas) que 
mandavao emendas. iulgo aue não era isto 
grande <lesar, nem ~ll~ podi; recahir sobr~ -~ 
camara. 

-::nl-.,.o <:>lm,m,:ic, n,-nnnc,Íí'/loc, n11<> ,:inni orniHi 
UUJ.J.L.~ u,ÓUIA41U.o..1 t-'.LV"t''-''-'&\V\.Jo.,;;J 'i"-""'" Ul'-JU& '-"''.L.l&'L\..l' 

devo dizer ao nobre deputado que é negocio 
qne exige discussão mais profunda, mais de
talhada: a opinião politica que erni!ti inciden
temente é objecto para outra discussao. Nao sei 
se o negocio da limitaç:lo dos poderes da re
gencia envolva li m ilaçl\o dos poderes eleitoraes; 
este ponto precisa ser discutido .... mas emfim 
não trato desta questão. 

Direi alguma cousa sobre a suppress!\O desta 
quantia de 326 contos. O nobre deputado (o Sr. 
Sebastião do Rego) acaba de mostrar a razão 
por que o anno passado não se fez a distribuição 
de toda a quantia votada ; elle muito bem 
mostrou que o excedente da quantia que não 
foi distribuído no.o deve ser eliminado, para que 
nno se tirem este recurso aos militares, ordina
rhunentc pouco afortunados. A]gumas quantias 
de dividas podiao ser demoradas, porque as 
pessoas a que erão devidas não· precisarião 
dullus ; mas quanto aos militares a quem se 
devem quantias pequenos, parece que devia.o 
su1· t;atisfeilos de µreferencia. 

Além disto aqui passou uma emenda para se 
eo11templa1· os saldos düs provineias; eu disse, 
em uma das sessões anteriores, foliando a 
respeito de saldos que figuravão ficar no the
souro cm 80 contos, que em dias proximos 
tinha aceitado da pro-víncia de Ma!lo-Grosso 
letras na irnportancia, creio que de 65 contos ; 
estas letras forão saccadas em fins do mez 
de Junho; o dinheiro que foi alli consumido 
;:;e apresentava como .saldo, entretanto, como 
aqui não constava dessas letras, se apresen
tava um saldo . de 80 contos, quando este saldo 
foi consumido já no anno anterior : eis-aqui 
porque eu dizia que estes saldos não devia.o 
ser contemplados. Ora, ha outra cousa; o meu 
antecessor ordenou para as províncias que re
mellessem, sempl'e que pulei;sem, os saldos 
que tivessem ; estes saldos ..... 

O SR. MARINHO :-Peço a palavra, se se falia 
em saldos. 

56 
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442 SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1839 

O Sa. PRESIDENTÉ :-Não está em di!ilcussão 
esta matei-ia. 

O Sa. ALVES BRANCO (ministro da fazenda): 
-· Bem, na.o tratarei mais disto. . 

Direi duas palavras sobre o que me diz res
peito pessoalmente. O nobt·e deputado en
tendeu que, nllo devendo mais vollar á camara, 
isto é, que devendo demiltir-me ..... 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :-Percebeu mal ; 
eu disse que pensava que S, Ex. na.o viesse 
mais, por estar já decidida a quest:io ess1:.ncial 
do credito. 

O Sa. ALVES. BRANCO (ministro da.fazenda): 
- Então, escuso respondei'. 

Senhores, eu nAo considero que a camara, 
na reducção que fez do deficit, íez alguma 
~ousa que fosse de desar ao governo ; nenhuma 
das corri missões impugnou· a cifra do defir.it ; 
o que se fez foi demorar alguns pagamentos, 
ou contemplar alguma receita que se não tinha 
contemplado pela razão que aqui avancei. Ora, 
demorar alguns pagamentos - dizer não se 
pague já estas quantias-· , algumas das quaes, 
como pequenas pensões á viuvas, eu dizia que 
era bem que se pagassem, não é desmentir a 
cifrn do deficit , porlanlo, o que se votou ver
dadeiramente fui o que pedio o govemo, foi 
recurso para se poder fazer a df.~speza do 
anno. Emquunlo aos meios d1! supprfr o deficit, 
nno podia ter eu n JH'esmnl'r,~l\o de qut! cm 
sómenle 'na escolha uffc1·eci a1411cllcs que erAo 
os muis st•gurm1; u cm111aru, po1 é 111, entendeu 
que outros meios qul' cu enlcndia que cl'no 
numos segul'os deviao ~c1· o 1·cc111·so nclual 
do e111lndo; eu 011cu11dulisuriu l!lü acuso tivesse 
a presumpçllo, 1\ louca vaidade d~ crer sú
mr.nlu cui·los 01:1 111ciu11 de quu mo letnbrei; 
suhmelh.!llllo-nrn ó. escolha do11 meios que a 
c11m,1ru lt!~, mostro a dociliundo que l1rnlo exige 
o uul>l'u dcpulndo. 

Quanto ás outrus rclfoxocs que fez o nobre 
dcputmlo, como de sur o guvumo muis zeloso 
doK i11lc1·c.ssu11 estranguiro::1 .... 

O SR, Mot1RA MAGALHÃES: -Failei em geraJ. 
O Sa. ALVES ~RANco (rn.inistro dajazenda): 

- Pois bem, fallarei lambem em geral. 
Eu dit·ei ao nobre clepu tado que eu não 

deixei de executar a lei a respeito de caixeit·os 
estrangeiros ; este artigo da Jei foi rejeitado 
quasi unanimemente no senado, e só passou 
em terceira discussM por não ser passivei que 

. o senado sustentasse as suas emendas ; todavia 
eu entendi, e ainda entendo, que à lei devia ser 

· executada em harmonia com os tratados, e 
isto não é inexecuça.o de lei : quando o corpo 
legislativo faz alguma lei e não revoga leis an
teriores, o que faz o executor? Concilia-a com 
as leis anteriores; esta intelligencia dontrinal é 
toda do executor ; po~ consequencia nllo se 
Fde_ dizer que não executei· a lei, ella é ex.e· 

cutada em termos babeis, de maneira qu·e con
cilia 1s duas leis. 

Quanto a dizer-se que não ha reciprocidade 
com a Inglaterra, é um facto; mas esta não 
reciprocidade existe nos tr?,tados ; ninguem 
deixa de conhecer que fni muito máo o tratado, 
quando passára.o estipulações que d~ certo dão 
muita facilidade ao estrangeiro de introduzir 
todos os 1:ieus generos; não nos deixão apro
veitar dos mercados estrangeiros, mórmente dá 
Inglaterra ; mas qnem é o culpado disto? Sou 
eu? São os poderes actuaes? Não: por éon
sequencia, se a Inglaterra aclualmenle nno quer 
admiltir para consumo o nosso assucar, que · 
culpá tem o governo actual ? Como por isso 
ha de ser taxado de menos zeloso pelos inte· 
resses nacionaes? Não é passivei. Eis-aqui o 
que tenho a dizer sobre a não execução da lei ; 
o governo actual ha de executar a lei ; poderá 
o governo actual ter erros, mas na.o tem in~ 
tença.o de não executar leis .... 

O Sa. MouRA MAGALHÃES: - Vai mostrando 
que sim. 

O SR. ALVES BRANCO (ministro da fazenda): 
-E' conforme a intelligencia de cada um: 

não entendeu assim o senado. 
Outra cousa mais: o goye1)10· nem sempre 

pede mais ; eu ao menos pedi aquillo que 
achei em documentos que existião no thesouro, 
e mesmo nesta casa, na propria commissão da 
camara ; e s~ pedi demais, pot·que se na.o di1. 
q11aes fora.o as quantias que demais pedi ? 
Ainda se uao di:sse aqui - lal pedido é inteira
mente falso - ; 11enhum dos membros da corn
missilo disse - esta ou aquella quantia podia 
deixai· de entrar no peficil. 

O Sr. Coelho: - A' vista do que expendeu 
o nobre eX·lllinistro da guet·ra, e deputado por 
Pernambuco, eu devo uma explicação á camara. 
Disse o nobre ex-ministro que seria uma iniqui
dade deixar de dar ao governo uma somma que 
é destinada ao pagamento de uma divida sagrada. 
Seuhures, eu não pretendo concorrer para uma 
iniquidade, tirando esses meios ao governo, pois 
julgo d~ jusliça o pagamento de serviços feilos a 
bem do paiz com tantos sacrificios; nesta parte eu 
não sou susµeito 1 pois muitas vezes nesta casa 
tenho advogado os interesses dos mel!s cama
radas. A mrnha quest~o é muito diffüt·ente, e 
sinto.que me não fizesse bem comprehender. 
Na.o se trata de reduzit· a somma de 100 contos 
destinada ao pagamento da divida militar, mas 
sim de que, não estando na lei deste anno auto
risado semelhante pagamento, a commissAo, 
avaliando o deficit, contemplou demais aquella 
somma, como se tal despeza estivesse autorisada· 
pela lei, no que houve manifesto engano. 

O nobre ex-minist1·0 disse que no armo findo 
dos 326 contos só se disll·ibuio pelas provincias 
a somma de 190 e tantos contos, porque essa 
era a divida liquidada ; o qlle daqui posso 
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SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1839 
concluir é que se pedio ao corpo legislativo nma 
somrna mais forte do que devia· ser, pois que 
depois de consignados os fundos é que se foi 
examinar a divida liquidada, e que se achou ser 
de 190 e tantos contos. 

De enlão para cá nao sabemos até que ponto 
tem continuado a liquidação, nem o que se 
1 iquidon além daquella som ma ; de nada temos 
sido a este respeito informados officialmente; e 
talvez por isso ne_nhuma somma demos este 
anno para semelhante artigo de despeza. 

Tornando á questão, digo que lal,orão em 
engano aquelles senhores que suppoern haver na 
lei do orçamento deste armo consignação para 
semelhante despeza, quando não ha tal. Fazendo 
esta explicação, eu pretendo juslificar-me, mos
trando que não quero concorrer para uma 
iniquidade, segundo a expressão do nobre ex
minislro. Torno a repetir, nada se cerc.:êa ao 
governo, porque a lei nada concedet1, e /J opinião 
contraria assenta sobre a hypothese falsa de 
estar decretada somrua para esta de,;peza na lei 
vigente; e para evitar toda a duvida, eu leio a 
clausula da lei ácerca desta consignação : 

« Esta disposição terá vigor no correute anno 
financeiro. » E' pois claro que no deficit deste 
anno se contou demais com este elemento de 
àespeza. 

Como um illustre deputado que hoje foliou 
fez sentir á casa que o deficit que honlern ado· 
p"tárnos é bastante volumoso, farei a este res· 
peito uma observação. 

Cnmpre, senhores, fazer dislincçrto entre cre
dito e deficit : o q11e honlem votúrnos foi urn 
credito ; mas o deficil lia de ser mono1· q1w o 
credito, porque houve uma red1wçno de l,114 
contos nas despezas da iei nciual do orçnmmlo, 
sornrna que antes fuzin nvullar o dcílcil i o 
agora acontece que na dita lei do Ol'~:amcnto, 
em vez de deficit, hn umu suhru que dovo 
lambem, ser descontada do erctlilo. Fcitus 
todas as reducções pelo que se ucha vencido, 
até agora resultn que o credilo ó de 6,502 
c0ntos, e o deficit será de 5,718. E' o que tinha 
a dizer. 

O Sr. Carnehõ da. Cunha : - Nao posso 
concordar na emenda que propõe a suppressa.o 
da quantia destinada para pagamento da divida 
passiva militar, Se se lêm pago a uns, porque 
as suas dividas estav!l.o liquidadas, ou porque 
tivei'llo meihores procmadores, por que raiao 
não. se pagará aos outros, que têm igual 
direito á cobrança das quantias de que são cre
dores. 

Sr. presidente, ainda o outro dia se propoz na 
camara que fossem approvadas as·tenças conce· 
didas a milit;;ires ; mas esta medida não passou, 
posto as tenças sejAo de pequenas quantias, nao 
excedentes de 100, 200 e 300$ ; entretanto 
que muitas despezas se fizerão, muitos cr_e~itos 
se têm concedido, sem ·que tenhamos conheci-

mento do modo por que taes dinheiros forão 
despendidos. Eis o que tem succedido, porque 
não temos tomado contas ; não sabemos como 
forão empregados os creditas ultimamente con
cedidos á. adminislraçno de 19 de Setembro. 
Quero conceder de barato que os gastassetn bem; 
mas é nosso dever tomar contas. Se as tives· 
semos tomado, saberiamas como forão empre
gados 200 contos de ráis que se mandárão para 
o sul ao Braga, não llei para que. Quando se 
falia nisto, diz-se que o Braga é homem muito 
honrado: ninguem o duvida, mas nem por 
isso deve deixar de dar conta da som ma que re
cebeu. Eis como se gaslárão os dinheiros ..•. 
Eu sinto que o nobre deputado que ha pouco 
foliou não esteja aqui, porque eu continuaria a 
dizer mais alguma cousa a esle respeito, porque 
não mP. impol'to com as pessoas de que se 
compõe o actual, ou se co:npuzerllo os minis
terios passados: amigo do meu paiz, voto pelo 
que e11tendo; e no ministerio de 19 de Setembro 
eu teria votado pelos creditas· se julgasse que 
era.o necessarios e justos para acabar com 
a guena civil e restabelecer a ordem no im
perio. 

Não gosto muito do systema de confiança, 
em que aqui se tem fulladu. Eu nllo lt.rnho ruzllo 
pura nllo lH' confiança no minisiel'io aciuul, 
que r·ecouheço ser cornposlo de cíd11dnos bra
zileiro amigos de seu puiz, que lino de ll'Ular de 
cumprir o seu ucver e du promover o bem do 
eslu<lo; mas, nin<fo q1111ndo nno tivesse con
fiança no minit:,te1·io unluul cu nno llic 11egaria 
o r11w J'oi;Jo10 11ucu11s111-io pum o d1.•1:1empcnho úo 
sui·vi~·o publico, 11Hsim como uno voluriu por 
l11tlu q11a11lu q11iw1-Jt;u o miuislcrio de 10 <la 
Se tem Lro, l:íO cllo ui11du ex Misso, e c11 tivesse 
do o upoiul', 

gst11 esperanço. do quo o ministerio actual 
prco11chorú ns vlslnK c.111 na~!tlO me pu1·eco tanlo 
1nuil:l bem fu11dadu 1 q11u11to o Sr. ministro se 
tem pro11unciudo uei,lu casa com a maior fran
quczu. A re:.pcilo <lu qucslllo do imposto lan
çado sobre as casas que têm caixeit·os estran
geiros, S. Ex. dedurou que não ach;iva a dis
posição muilo de accordo com os tratados ; eu 
estimei esta franqueza, mas eu espero que S. 
Ex. cumprirá a lei, nem declarou que a não 
cumpriria ; e não lhe posso fazer censura por 
não a ter cumprido ainda, porque iambem .a 
nllo cumpria o ministerio de 19 de Setembro 
a quem foi dirigida a nota, que ·esteve 111 uito 
tempo em seu poder sem]herespopder, guarido 
semelhante nota devia ser logo reenviada,·· ou 
respondida immediatamente. · 

O SR. MACIEL MoNTE!Ro : - Peço a palavra. 
O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Quando a 

re.speito dos negocios publicos tenho q4e dize'r 
alguma cousa, eu fa_ço_justiça, sem me importar 
se a pessoa a respeito du qual eu fallo seja 
·meu amigo : 'é necessario. d_is,ribuir a j~s~iça 
com igualdade (apoiados), é o que eu quero. · 
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SESSÃO tM 4. DE·.: OUTUBRO. DE 1839 

· . Disse um nobre deputado da Bahia que o 
aétual gabinete tem soffrido derrotas; telvez 
porque no senado passou pot· poucos votos a 
admissão de força eslr.flngeira, e porque aqui 

· tem sido pequenà a maioria : não concordo 
com a sua.opinião. Eu tenho eslndo na camara, 
e tenho visto quaes são as maiorias da nossa 
casa. Depois de 7 de Abril quasi nunca tivemos 
aqui maioria notavel ; vencil'.lo-se sempre as 
medidas por 2 ou 3 votos. O gabinete de 19 
de Setembro teve felizmente por si uma grande 
maioria, mas isto tam bem resuitou das cir
cumstancias do paiz. Um governo que existia 
tinha sido derrotado e tinha encontrado oppo
sição na casa ; este governô abdicõu ; e então 
o resultado foi passar-se ao extremo não só de 
se fazer gra11de confiança no novo gabinete, 
nl"l.rY11"1t. nn h;'l'lf\n nlÂ .O.l'Y\ l"'l."V"nõcoco.r. nnn fn,.nm •• :r-1-n 
\.,\JUJV \.,cQ.JJUaV au:; 'Çj_lJ \;A,1..,11;,:.J~V, pv1 l,'(j'J.CLU v1.:::,Lu 

o erro que commetlêrão quando, por falta de 
confiança, quizer:10 negar ao governo pa.o e 
aglla : se o na.o tivessem feito, a guerra do sul 
talvez já estives'.:e conclnida, e talvez não nos 
vissemos na triste posiçllo de estar agora vo
tando credilos sobre creditos ; porque no dia 
em que cahio a proposta do ministro da guerra, 
o partido da legalidade esmoreceu, e os rebeldes 
tomárão consideravel alento. Isto é publico; 
consta dos periodicos e é sabido pelo Brazil lodo. 

Portanto hei de dar ao governo tudo quanto 
l'ôr necessario para o desempenho do serviço 
publico : votei na verdade por algumas re
ducções, porque entendi que ellas na.o iAo 
cansar embaraços ao governo; rnns nno posso 
votar pela suppresão da quantia destlnadn para 
pilgamento dos militnreR, que nno soo culpados 
de qne a sua divida se nr.o liqu iuusse. 

O SR. MounA MMAI,HÃr.S : -- Entno pague-se 
a todos. 

O Sn. CARNEIRO DA CUNHA : - E' o que eu 
quero ; porque nAo acho razAo cm que se nllo 
pague a uns, quando outros já forfto pagos. 

Por occasião da q1JCslà0 de confiança fallou-se 
aqui no direito de dissolver as camurus, de que 
foi pri vndo o poder moderador pela lei da re
gencia, posto que muitos deputados votassem 
para que a regencia exercesse este direito. , 
·renho lido os publicislas, Lenho meditado sobre . 
esta malerin, e não sei na verdade como haja : 
systema representativo monarchico-constit11-
cional sem que·o poder moderador e:xerça este 
direito. Se se movesse esta · questão, qualquer 
que fosse o mínisterio que estivesse no poder, 
quer o de 19 de Setembro, quer os anteriores, 
quer os posteriores (porque não olho a indi
víduos), eu votaria para que o poder moderador 
exercesse este direito. Na Inglaterra a carnara 
elecliva, que é muito numerosa, e consta de 
800 a 400 membros, se divide em duas opinioes, 
que se distinguem por whigs e tories : no 
Brazil nllo acontece assim. No nosso paiz póde 
acamara dos deputados fraccionar-se cm. di-

vérsos grupos, e conservar-se assim fraccionada, 
contrariando todos os ministedos que se possão 
succ.eder indefinidamente, declarando que não 
tem nel1es confiança: e o que ha de resultar? 
O que se auer? Ouer-se tal vez aue desP.a n 
eleitor <los· minist;os como desce'u o --~~t;o·? 
Porque não achando quem aceite pasta1 visto 
que nenhum mini,sterio obtém a confiança da 
camara, o resultado é abdicar. Acho que-hoje 
tambem se quer isto. 

O SR. MoUBA MAGALHÃE~ : - NingnPm n 
quer. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Ha poucos 
dias um Sr. deputado da Bahia fa11ou na maio .. 
ridade do imperador; já antes se tinha avan
çado a opinião da regencia da Senhora D. 
Januaria : eis-aqui o que eu estou vendo na 
camara. 

Eu não me importo do pes~oal de que é 
composto o ministerio ; hei de votar segundo 
a minha consciencia ; hei de dar o credito 
segundo julgar q11e é preciso para salvar o paiz 
e restabelecer nelle a lranquillidade; portanto 
acho que o nobre deputado que combateu o 
gabinete actual nuo teve muita razão. 

Eu voto para que se consigne es!a quantia 
para p~gamenl? dos milil,wes. E11 desejo que 
os m1htares seJno bem pagos: esta quantia é 
muito pequena, e o puiz nada ganha em que 
elh se nt'lo pague. Deve-se p,1gar a q11em se 
deve; e os que cumpl·em bem os seus deveres 
devem ser bem pagos. 

Mum\s vozF:s: - Votos, votos, votos. 
O Sn. V1ANNA: - Cedo n palavra. 

O Sn. MAcJEL MONTEIRO : - Quero só dizer 
uma pulavm. 

M un·As vozgs : - Votos, votos, votos. 

I O Sn. Pm,:smENTI~ propõe se a maferia está 

~
. ulido.: decide-se pela affirnrntiva. 

, 'A emenda é rejeitada por 37 contra 35 volos. 
Enlra em dis<:nssno o artigo additivo do 

Sr. Carneiro Lena, offerecido na sessno anterior. 

O Sr. Castro e Silva : - Eu fui dos que 
votei pela emenda que propunha a emissão de 
notas : esta operação é encarada pelo commercio 
nacional como vantajosa aos seus interesses é 
pelo commercio estrangeiro como muito nuciva 

. aos seus interesses, porque esta emissão de 
'. notas trará em resultado descida de cambio. 
; Ora, havendo este choque entre o commercio 
~ nacional e eslrangeiro, eu entendi que o com
; mercio estrangeiro procuraria com todas as 
; forças elevar as apoiices a 80, afim de que, 
: quando o governo realisasse o credito, emittisse 
; apoiices cm lugar de notas. Foi esle o fim por 
··que votei a favor desta emenda. Quer agora o 
Sr, Honorio que o emprcàtimo se rcolise no 
estrangeiro, Além da grande demora que póde 
n.aver nesta operaçllo, a renlisuçn.o do em-
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presfüno em paiz estrangeiro não p9de deixar 
de produzir algum mal ; porque o governo na 
falta de meios, emquaato não receber o p~ducto 
do emprestimo, necessariamente ha de reco1-rer 
á emissão do piipel; e quando receber este 
prod ucto, ha de em pregai-o ao res:gate do me; mo 
pape], o que, sendo feito de chofre, não rióde 
deixar de- produzir transtorno não pequeno. A' 
vista deste grave inconveniente, entendo qu(: o 
artigo additi vo não póde passar. 

Os Sas. CARNEIRO LEÃO E CALlliuN pedem a 
palavra. 

O Sa. V1ANNA pergunta se póde mandar uma 
emenda suppressiva á parte do projeclo que 
app1ica o impc,slo dos vinhos á amortisação do 
papel-moeda. 

O SR. PRESIDENTE responde que não, porque 
é contra o vencido. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Marinho: 
cc Os juros deste empreslimo serão pagos dentro 
do imperio. » 

O Sr. Carneiro Leão : - Sendo ínnegavel 
que a abunc.lancia de capitaes que se ofü~recem 
em alguns mercados filciliUl.o as negociações7 

que são sempre mais difliceis em paizes onde 
estes capitaes não são lflo abundantes; e de
vendo riós promover o maior interesse do paiz; 
entendo que a medida que passou deve 
sel' auxiliada com o a1·tigo additivo que 

· offereci. 
Sabe-se c1ue o emprestirno decretado em 

1887, que foi realizado em parle na praça de 
Londres, regulou aqui a 90 e tantos. Ora, se 
se diz que as apoiices serno vendidas quando 
cheguem a 80, acho que, se por vt·ntura 
um ernprestimo externo p~ue ser contrahido 
a uma razao maior que nos dê aqui 90 e 
tantos, deve ser preferido, feitos todos os 
caJ_culos dus \1antagens que possa trazer ao 
. pa1z. 

Não admitto a theoria que apresenta o nobre 
deputado, de que só os estrangeiros são inte
ressados na alta do can1bio. Creio que lodos 
os commerciantes eslrangeil'os estao versados 
nestas cousas : nenhum delles póde lucrar com 
a baixa repentina de cambio ; mas quando esta 
baixa se póde prever de ante-mão, elles podem 
prevenir-se de modo que, quando chegue a 

. occasia.o da baixa do cambio, nao tenhao grande 
· prejuizQ. Quando porém tal prejuízo 6lles ti~ 

vessem, isto seria uma cousa inteiramente 
al\,eia da quesUlo que nos oc<:upa. Como é 

_que o nobre deputado entende que o verdadeiro 
ou supposlo inlei·esse dos estrangeiros pótle de
cidir-nos a julgnr que é melhor vender apo
iices no paii a 80, do que a 90 fóra do pniz ? 
Pz·imoiramunto o urtigo é fnoulli..1tivo : tlh: que 
so 1>od1mi füiol' um 0111pre11li1110 no louo ou 0111 
parlo, 01•111 u u11lori1mçllu ljU0 JHUili0U foi J'lll'll 
emillir uil l1ulm1 i do 1:1orto •111u o lfOV01·no Bl\ht1l'uz 
i\11 necessidades urgontos o occurroutes nom 

bilhetes, e só no caso de as àpoJices chegárem 
a 80 é que. póde emitlir apolices para satisfazer· 
a .uma parte das necessidades publicas, porque 
do contrario ha de continuar . a emillir notas. 
Or~, segundo a minha emenda, o governo 
pótle lambem conlractar um -0mprestimo fóra 
do impcrio, st fôr mais vantajoso. Não havendo 
e\1idencia de que o nosso dividendo em Londres 
tenha sido pago, e nllo poàendo saber o estado 
da praça de Londres em occasia.o em que o 
governo quizer · contractar, não posso saber 
qual o preço que se poderá· obter ; e por isso 
digo que, a haver possibi]idade de se conlrahir 
um empre~timo exlerno com mais vantagem, . 
além de 80, o governo o possa contrahir. Isto · 
nllo é mais do que uma medida facultativa, que 
vem auxiliar, facilitar a execução da outra : 
porque a intenção da camara não foi emittir 
uma massa de seis mil contos em notas, mas ·só 
aquellu pa1·tc que fosse necessaria para supprir 
o resto do deficit com as apolices vendidas a 
80. Por consequencia não encaro como ver
da.dei:a objecção as razões expostas pe]o nobre 
depulatlo. · 

Está na mesa outra emenda, que quer que o 
juro se pague den·tro do jmperio ; e isto é uma 
cousa nova. NM temos por ora emprestimo 
.. Jvum contrahido fóra do imperio, cujo jnro 

· seja pago dentro do imperio. Depois isto diffi.
cultará a realisação do emprestimo, porque o 
capitalista estrangeiro, que ris.o se i11ude, e 
quando empresta seus capitaes calcula o lucro 
que deve tirar, vendo que o juro é pago dentro 
do imperio, considerará este lucro muito even
tual e incerto, tanto mais quanto nós pode
riamos empeiorar ou melhorar a sua condiçM, 
fazendo ou deixando de fazer nova emissão de 
notas, e baixando o cambio a ponto que, em 
vez de 5 por cento de juros, elJes tivessem 
apenas 2 l/2 . 

O SR. MARINHO : - Eu quero que no µa.
ga men to do jt1ro se tenha allenção ao cambio. 

o s·a. CARNEIRO LEÃO : - Então tanto vale 
pagar· aqui corno lá : ha ta)vpz no pagamento 
do juro no ir.1perio ums. difficuldade, que é 
de lerem os mutuantes agentes ou procuradores 
para receberem aqui os intereeses das suas apo
iices, os quaes cobraráo commissD.o ; dei:;van
tagem que será compensada no menor preço 
por que serão vendidas as apoiices, em attenção 
a se1·e.m os juros pagos no Brazil. Nada se lu
crará portanto com esta medida. Parece-me pois 
que a minha emenda é digna da consideração 
da camara. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Ma
rinho : 

K O equivnlcnte clo'juro será pago dentro do 
imporia, r~gulnnilo o cnmbio do dia. 11 

O mesmo S1•. Murlnho podo o ohtém licon\!11 
pu1·a rclirar a tillll 11rl11wlrn CJílí'11d11, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:14 - PÃ¡gina 15 de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 4 -DE OUTUBRO DE 1839 

, E' igualmente apoiada a seguinte emenda 
do Sr. Bandeira de Mello : 

« Em todo caso chegando as apolices in
ternas a 80, o governo as venderá.- Bandeira 

dirigidas nem â actos da administraçM do nobre 
ministro, nem a actos de administração alguma: 
estou fallando em geral; é desta maneira que 
eü desejo que a camara interprete minhas 
intenções e palavras. . de Mello. » · 

Nao é facil, senhores, calcular bem os mte
b SR. _CALMON cede a palavra. ressee nacionaes quando se trata de determinar 
O Sr. Montezuma : - Tenho que dizer al- . a faculdade de poder o governo contrahir um 

guma cousa sobre a emenda que está na mesa. i emprestimo estrangeiro, attentas as circum
Emittirei a·minha opinião ta.o sómente sobre o l stancias em que nos achamos, sendo o nosso 
principio que tenho por vezes offerecido á con~ \ paiz evidentemente, essencia-lmente influído no 
sideração da casa, de que ácerca de empres- i seu mercado rnonetario pelo comme~cio estran
timos não se deve em geral indicar o mercado i geiro. As transncções, as especulações em maior 
onde devem ser contrahidos, porque isto servirá [ ou menor numero ou imporlancia, influem de 
de detrimento, óu pelo menos difficultará a furna maneira tão extraordinaria sobre os inle· 
operaça.o. 1 resses do paiz, que, quando se trata de taes 

Este principio me determinaria a· votar pela ~ oper·ações, a não ser o governo muito provi~ 
emenda do Sr. Honorio, mas tenho algumas / dente, a não ter diante de si todas as con
dúvidas, sobre as quaes desejo ser escla1·ecid?, 1 sid~rações? a não ~er um _verda~ei_ro banque!ro 
·não só pelo Sr. deputado como pe]o Sr. m1- j · mullo actlvo e muito subhJ, duvido que os m
nistro. / leresses da nnçllo possão ser aque]les que se 

A primeira duvida ·vem a ser, como é que,; devem presumir qllando se trata de comparar 
S. Ex., admittindo esta emenda do Sr. Honorio, as vantagt·ns de um emprestimo contrahido no 
entende estabelecer· o systema deste ernpres- paiz cqm as vantagens de um empresticno con-
timo ; sobre que bases, qual a amorlisaçao, trahido fóra do paiz. 
dentro de quanto tempo, etc. Se fôr contrahido A camara vio emitlir hoje uma proposição 
dentro do imperio, S. Ex. já disse qne sep:uiria por um nobre deputado do Ceará, que foi con-
sempre a lei que tem regulado os emprestimos testado por outro de Minas, sobre o desejo ou 
~ontrahidos dentro do paiz. Posto que não me . inletesse manifestado pelos negociantes estran-
pareça .que se deva considerar que os empres- geiros, de procurarem sempre a alta de cambio .. 
timos que fôrem contrahidos dentro do paiz Eu não partilho a opiniao do Sr. deputado do 
devão de necessi.dade ser pagos pela caixa rle Ceará, mas não deixo de achar alguma franqneza 
amortisação, e regulá.dos nas suas bases pela na maneira porque o nobre deputado de Minas 
mesma lei porque têm sido regulados os em- o contestou. 
prest.imos internos, comtudo, uma vez que na Eu conheço que a baixa do cambio póde ser 
decretação do emprestimo não se especifiquem devida a duas origens : póde dimanar do ba-
ot1lras, assim se tem entendiqo. Mas quando Janço dos pagamentos ( entenda-se-me hem ; 
$e trata de emprestimo externo, não podemos não é balanço do commercio ), e_ póde ter por 
dizer que seja regulado pe]a mesma fórma origem aquillo que se considera agio de moeda. 
porque o têm sido -os emprestimos anteriores Ora, tanto em um como em outro caso, os nossos 
(porque, não se limitando mercado, póde ser o interesses quando se trata de calcular as van• 
emprestimo cont.rahido em Londres, Hollanda, tagens de um ·emprestimo em paiz estrangeiro, 
Paris,' ou qualquer outra praça), salvo se a lei tanto uma como outra circumstancia, digo, 
alguma cousa determinar a este respeito. Como póde falsear inteiramente os calculos do nobre 
nllo adopto este meio, recuso-me a dar meu votp ministro que tiver de effectuar a operação. Por 
a semelhante emenda, e nem mandarei emenda isso desejo que S. Ex. franca e luminosamente 
explicativa sobre o objecto, esperando com tudo explique a fórma por que tem de· conh·ahir este 
explicação do nobre deputado, que deve ter em prestimo, e as hases que quer adopta1·, para 
~alculado bem o seu artigo, e a quem in~umhe que nno nos vr.nha depois dizer que o empreslimo, 
esclarecer a camara completamente. foi sómente !'egulado em dinheiro nominal, e 

A minha segunda duvida é que na.o sei se nno venha a verificar-se, depois de feitos os 
acaso o principio que sigo, de não se limitar calculas comei devem ser, que fui muito mais 
mercado áqµelle que. toma emprestado, se deve oneroso para a nação. 
seguir quando se trata da realisação de urn A emenda do meu nóbre amigo de Minas 
empres.timo pelo governo do meu paiz. me parece que deve ser considerada debaixo 

Te~ sido tal a maneira porque os nossos do ponto de vista que vou offerecer á casa, 
governantes têm calculado os interesses da Eu na.o adopto nem· a emenda, nem o artigo 
na,;ão em taes occasiões, que me dão direito addilivo; mas se a camara não quizer an-
até certo ponto de duvidar que os emprestimos nullar completamente o artigo additivo não 
estrangeiros venhão a ser tão favoraveis · ao paiz deve adaptar a emenda. Quando ella não inuti-
como deviao ser. Peço desde já ao Sr. ministro Jise completamente o artigo additivo, oft'erecerá 
para nao interpretar as minhas palavras como taes entraves, porá taes obices á execução 
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SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1839 447 

e realisação da transacção, que inulílisará 
pela· mesma fórma qualquer interesse que 
possa rernllar do artigo additivo. Eu me ex
plico. 

Quando um estrangeiro, em geral, empresta o 
seu dinheiro, calcula nesta occasião quanto 
tem de receber de interesse do capital que em
presta, e neste calculo entra a facilidade, 
promptidão e exacção do pagamenlo do juro : 
ora, quem sabe que, conlra.hindo um ·empres
timo na Europa, tem de receber os juros no 
Brazil, e tem de pagar comrnissões, o que 
augrnenta sem duvida os encargos do empres
tador, augmenta na mesma razão o juro que 
tem a perceber. Limitar portanto o lugar do pa
gamento do juro, é difficultar, inutilisar a ope
ração. 

Inclinando-me portanto a votar contra o ar
tigo additivo, por isso que voto contra o meio 
adoplado pelá camara, do emprestimo, e lendo já 
offerecido á consideração da casa as razões que 
tenho pâra não seguir nesta occasia.o a regra 
geral estabelecida por mim muitas vezés, e 
reconhecida pelos economistas, que, quando 
se traia de emprestimos, não se deve estreitar 
o circulo do mercado ; voto não só contra o 
artigo additivo do nobre depu_tado, como contra 
a emenda. Eis como creio que devo ser cohe
rente na maneira de votar ácerca deste objecto. 
Espero que o Sr. ministro e o Sr. depulado de 
Minas lomem em consideração as duas duvic.Jas 
que offereci, afim de me guiarem no voto que 
devo dar,. e mesmo aquelles senhores que ainda 
nao eslivnem decididos a votar pró ou contra. 

O Sr. Vianna. :- Como eu me inclino muito 
a favor da doutrina da emenda apresentada 
pelo Sr. Marinho, tanto que no anno passado 
apresrnlei neste sentido uma emenda na lei 
que concedeu o credito c.Je 3,000 contos, quero 
dizer como entendo a emenda, porque me pa
receu não ter sido bem entendida pelo meu 
nobre amigo o Sr. Honorio. 

Qt_1ando o anno passado prop"Uz e passou na 
lei que concedeu o credito, que o ernprestimo 
fosse contrahido em Londres com a condição 
de serem pagos os juros aqni, nunca quiz q11e 
se pagasse em .papel o juro de um empreslimo 
contrahido em ouro, porque fôra isso um 
absurdo , o qne eu queria era que se pagasse 
aqui o equivalente dos juros em Londres pelo 
cambio da lei, e menos qniz admittir o systema 
dos coupons, isto é, que cada apoiice fosse 
ncompnnhada dos coupons, e que cada possuidor 
âe uma, de duas apoiice!., por meio desses 
co1tpons mnndusse aqui receber na ct1ixa da 
a111orlis11çfto o juro corr1.•spo11tlc~1tc, porque tal 
mc,litln tl'u1·i11 gmves irwo11vu11iunles: o <11ie eu 
qufa e aindn quero, é qnu 1m contr·uclc fórn com 
qualquer capitnlisla ou compn11lii11 <1110 em 
Londres pague os juros do cmprcstimo, rc.H~O· 
bendo aqui na caixa da amorlisuça.o nu diu tio 
vencimento do dividendo o equivalenle desses 

juros ao cambio do dia, e mediante as·vantagens 
que se convencionarem : i:;so é o que eu quiz 
e ain~a quero, p01·que desta maneira se evitaria 
o enorme prejuizo que temos tido com ·a re
messa de fundos para Londres (apoiados) ; 
desta maneira não me embaraça que se contraia 
ernpreslimo fóra, e o preferirei mesmo ao in~ 
terno. No anno passado foi apresentada uma 
proposta-para a convert=ão da divida ex.terna em 
interna ; as razões que justifica vão essa proposta 
cifrão-se sómente em evitar a desvantagem que 
temos na remessa de fundos para Londres, que 
na verdade não é pequena. (Apoiados.) 

Na.o apresentei parecer sobre esta proposta, 
porque tenho mudado de opinião ; porque se 
eu tivesse a certeza, como julgo possivel, de 
poder realisar o meu pensamento de pagar-se 
aqui o equivalente dos juros, quere1·ia mesmo 
transfedr para externa toda ou quasi toda a 
nossa divi,ta interna, alliviando o nosso mer
cado foterno de ~4 ,000 contos, que nos sobrn
carregão, e para que tantos capilaes nella 
empregados buscassem um emprego mais util 
á nossa jndustria. Por is:;o não me importa 
que o empreslimo seja conlrahido em Londres; 
e sendo com essa condição faz mais conta, é 
mais vantajoso, não ha duvida, porque o juro 
é menor; mas a necessidade de passar fundos 
para lá nos põe em grande embaraço, e é uma 
concausa constante da baixa do cambio. 
(.Apoiados.) Verdade é que os capitalistas, re
cebendo o juro aqui, tcrião lambem de remelter 
a sua importancia para Londres; m.is o governo 
tem de fazer estas remessas em épocas ce1·tas, 
e os capitalistas poderia.o esperar occasião fa
vorave-1 mandando no entretanto empregar esses 
dinheiros em apoiices até acharem cambio mais 
favoravel. E' tudo quanto tenho a dizer sobre o 
objecto. · 

Quero observar á camara que a emenda do 
Sr. Bandeira de Mello, que passou hontem, 
contém um absurdo. Lembro á carnára que na 
lei do orçamento se applicou a differença do 
anUgo ao novo direito dos vinhos para a receita 
do anno ; ainda assim a lei passou com um 
deficit de 2,500 contos ; substrahindo-se o 
producto da rendu dós vinhcis, vem a eleva1·-se 
o deficit a cerca de 4,000 contos; como pois 
hypotheear a differença dos direitos dos vinhos 
ao resgate do pap·el P Accresce que o papel em 
circulação é calculado em 34,000 contos ; pela 
amortisação estabelecida, queima-se annual
ruente 5 por cento ; accrescentando a differença 
dos direitos dos vinhos, calculada em 1,500 
contos, vem a amortisação a regular por perto 
de 10 por cento ao anoo. 

O Sa. PRESIDENTE :-Devo 1 embrar ao nobre 
deputado que se acha ab:iiurdo no vencido, 
pódc explicar-se na occasião de se tratar da 
a·otl nc çl\o • 

O Sn. V1ANNA:-Buin: l11mbem já disso o que 
qnel'iR, 
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448 SESSÃO EM 4 OE OUTUBRO DE 1839 

O Sr. lJ:3nriqugs de ltazencle pronuncia-sé 
contra o artigo additivo, por4ue só tende a neu
lralisar a medida que hontem passou, e pela 
qual votou nao só com o fim de f,igir de ero
prestimos, corno para que se procure appro
xiroar a receita da dcspeza, _para que possa fazer 
face ao credito votado. Augment~r a despeza 
sem cuidar nos meios de a pagar, é dar em 
caloteiro. Foi por isso que votou por todas 
os diminuições de despeza, e augmentos de 
receita que havia.o sido propostos. 

Na.o admitle o systema dos emprestimos, 
porque são onerosos, e com o st?u onus vem 
aug111entar os embaraços do thesouro ; e porque 
ernquanto houver facilidade de por este meio 
obter dinheiro para as despezas publicas, não 
se cuidará de equiparar a receita á despeza. 
Acha máos os empreslimos internos, e peiores 
os externos; rnáos os internos, porque em um 
paiz onde não ha capita.es de sobra para ·serem 
empregados no desenvolvimento da industria, 
na.o é bom acostumar a·populaça.o ao jogo de 
fundos p11blicos ; peiores os ex.ternos pelos 
maiores encargos a que fica sujeita a ·naça.o em 
consequencia das oscillações dos cambios. Mas 
quando mesmo assim não fosse, julga a época 
pouco propria para se contrahir ur~ empres
timo em Londres, quando é sabida a crise mo. 
nelaria por que tem passado a Inglaterra, a eonto 
de o seu banco fazer uma transacção com o de 
França para obter rnelaes. 

Não vota pela emenda do Sr. Marinho, qne 
quer que o emprestimo externo seja contrahido 
com a condição de serem os juros pagos no 
Braiil. No anno passado lembra-se que foi 
aventada esta i<léa, vindo até o governo apre
sentar uma proposta para se nacionalisar a di-' 
vida externa ; mas tendo passado na lei a idéa 
de ser pago o juro no Bt·azil, esta disposição 
foi infringida, conlr;ihindo-se em Londres um 
emprestimo sem esta condiç110. 

O Sr. Alves J3ranoo (minisfro da fazenda) : 
- Eu considero a cmen,la do nobre deputado 
(o Sr. Carneiro Leào) como nma garantia para 
melhot· exilo <la. operaçao pela qual a camara 
votou, isto é, g.1ranlia ou auxilio á medida que 
passou, d;l. emissllo de r,otas. En já ernitti -a 
minha ooinião sobre a conveniencia de se 
aulorisar o governo, que tem de pedir o dinheiro 
emprestado, a procurar o mercado onde o possa 
encontrar com maior vantagem, que vem a ser 
onde os capitaes estiverem mais baratos. Tam
bem entendo que o espírito da emenda do 
Sr. Bandeira de Mello é que o governo fique 
autorisado a contrahir o ernprestimo dentro ou 
fól'a do paiz; porque tendo por fim o nobre 
deputado na sua emenda o poupar os dinheiros 
nacionaes, n110 é possível que queira que se 
contraia o emprestimo dentro do paiz á razão 
de 80, quando se possa contrahir fóra do paiz á 
razão de 91. Creio igualmente que a intenção 

da e-amara, votando por esta emenda, não foi 
outra sena.o q11e se fizesse o emprestimo o mais 
vantajoso que fosse possível: por esta razno, e 
neste sentido, adapto a emenda do S,·. Carneiro 
Leão. 

Um nobre ·deputado fallou em baixa do 
cambio: eu estou que a baixa ou alta do cambio 
não é arbitraria a um ou outro negociante ; 
p6de o jogo de alguma casa forte ter i11fluencia 
para subida ou descida do cambio, mas esta 
influencia não póde deixar de ser muito mo
mentanea. A alta ou baixa do cambio depende 
de causas even tuaes. que não é facil prever, ao 
menos com grande antecipação: a maior ou 
menor producçao do paiz, a maior ou menor 
demanda dos productos, a maior ou menor im-
portação de generos e mercadorias estrangeiras, 
o estado politico tlo paiz e outras circumstancias, 
influem consideravelmente no cambio; e qual
quer destas circu mstancias, ou · todas el las 
reunidas, nao é possível que o soverno. preveja 
com antecipação, para dizer corn segurança se 
o cambio em certa época delerminuda terá de 
subir ou descer. 

Quanto á pergunta feita pelo nobre deputado 
sr,bre quaes as condições com que o governo 
pretende contrahit· o empreslimo, a minha opi
nião é que, se o governo achasse um em
prestimo fóra do imperio acima de 80, com 
conüições diversas d:1quellas pur que têm sido 
con tractados os em presti mos anteriores, devia 
lançar mãa delle. Uma das condições que con
viria estabelecer seria quo o governo fosse 
obrigado a regular a amortisação pelas sobras 
annuaes das rendas do estado, e não fosse obl'i
gado a amo1'lisar 1 por cento ao anno, nem a 
pagar ao par as apoiices, ainda qnando esteja.o 
abaixo do par, se dentro do tempo contractado 
não estiver feita a amortisaçao; mas como 
actualmenle não ha laes sobras, seria esta uma 
condição inteiramente illusoria ; e por isso 
sobre ella não se poderia conseguir empreslimo 
algum vantajoso. Na.o havel'á pois rem~dio senti.o 
sujeitarmo-nos ás condições com que têm sido 
contracladoi! lodos os outros empreslimos ir,
ternos e externos, para q11e llOSsa ser contrahido 
com as mesmas vantagens com que forno con
trahidos os outros. 

Vamos á sub-emen,]a do Sr. Marinho. A 
primeira emenda rei.irada pelo nobre deputado 
aunullava em verdade a possibilidade de se 
contrahir um emprestimo estrangeiro com mais 
vantagens do que as de um empreslimo con
trahido dentro do paiz, e mesmo com iguaes, 
porque ·estou persuadido de que, passando a 
autorisaçAo com a clausula de serem pagos os 
juros dentro do paiz, ninguem daria em Londres 
mais pelas apoiices do que valessem no mer
cad1J interno, antes menos, porque, além da 
oscillaça.o do cambio a que ficava.o sujeitos, 
circumstancia esta muito importante para quem 
tem de passar fundos, deviao contar com o 
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SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1839 449 
abatimento das com missões que teria.o de pagar 
na praça do Rio de Janeiro. Seriá pois melhor 
autorisar o emprestimo só dentro do que fóra 
do paiz com esta condição. A emenda nova que 
o nobre deputado offereceu melhora alguma 
cousa, porque fixa esta condição de modo que 
o estrangeiro não póde receiar da vacillação do 
cambio ; mas, como fica sujeito ao mesmo pa
gamento de commissões, apresentaria mais 
algum embaraço, que por conseguinte influída 
desfavoravelmente no preço. 

A minha opinião pois é que a operação do 
emprestimo q.ue a camara decretou pâra au
xiliar a operaçao da emissão de notas não fique 
limitada a um mercado, mas que o governo 
fique autorisado amplamente para escolher o 
mercado onde possa conseguir um esprestirno 
mais vantajoso, e menos gravoso ao paiz ; e 
que a sub-emenda não póde deixar de influir 
desfavoravelmente no emprestimo, porque, ten
dendo a poupar ao Brazil a pequena despeza do 
pagamento de com missões, talvez augmente por 
outro lado o onus do thesouro, obte_ndo menor 
preço pelas apolices; ao mesrno tempo que esta 
tmenda não livra o governo da maior despeza 
que resulta de qualquer baixa de cambio, pois 
que ella dispõe que os juros sejão pagos na razão 
do cambio do dia do pagamento dentro do 
paiz. 

Mu1TAs vozEc; :-Votos, votos, votos. 
O SR. MoNTEZUI\!A :-Não me parece que um 

negocio Uio importante seja objecto sobre que se 
deva pedir votos com tanta anciedade ; entre
tanto se a camara está decidida a votar1 estou 
prompto a ceder a palavra... Como tenho de 
satisfazer a :ninha consciencia, votando contra 
e declat'ando meu voto, se se me auer dar a 
palavra, responderei ao· Sr. ministro • com tanta 
economia de palavras quanta fôr possi vel. 

O Sr. ministro não explicou o que cu en
tendia que era indispensavel para satisfazer a 
minha consciencia, e dirigir-me no modo por 
que devo dar meu voto sobre a materia. 

Anles de fazer algumas observações sobre o 
que S. Ex. disse, nllo posso deixar de reparar em 
uma proposiçno produzida pelo Sr. deputado, 
quando avançou que a sua intenção era alliviar 
o mercado do Brazil de 34 mil contos, e por 
isso desejava que os nossos emprestimos fossem 
contrahidos na Europa. Nilo é esta a raz~o que 
me guia, quando voto pela maior amplidão a 
respeito do mercado ; porque estou persuadido 
que a proposiçílo que combato labora em erro 
de economia politica moderna, suppondo que· o 
meio circulante de um paiz é só de um paiz, 
quando é de todas as nações. Eu ia dizendo 
aquillo que diz .... que equipara o meio circulante 
ás aguas do mar, que se estendem 01:1 contra
hem conforme o lugar que têm para serem con· 
tidas dentro delle. Assim se tivermos muilo 
meio circulante para as nossas transacções, ox. 

TOMO Ili 

cedente ás nossas necessidades, e!le se apartará 
do no:;so paiz-: se exceder, se fôr superabundante 
nos outros paizes e nós precisarmos delle, elle 
virá: portanto ou seja o emprestimo feito aqui 
ou na Europa, é questão de nome. Pelo que diz 
respeito á questão de numerario, ella é só van
tajosa quanto ás vantagens que se podem obter 
aqui, porque os metaes sM mais baratos, ou na 
Europa; é esta a queslão que devemos ter em 
vista. Temos exempl@ no noss-o paiz, que clara
mente pro'Va o que acabo de referir : sommas 
extmorclinarias de capitalistas estrangeiros têm 
sido applícadas na com pra de apoiices da divida 
interna: está portanto provado por este facto 
que tanto faz contrahir aqui o emprestimo, como 
na Europa, pelo que diz respeito a capitaes. 

Eu pedi ao Sr. ministro que houvesse de me 
dizer quaes, pouco mais ou menos, serião as 
bases com que contrahiria este emprestimo. 
Estou convencido de que a camara alguma de
vêra estabelecer. Digo alguma, porque não sou 
da opinião daquelles que, exagerando a falta de 
confiança, querem que o corpo legislativo, 
quando vote um emprestimo, vof.e lambem as 
condições e bases em sua totalidade com que 
deve ser contrahido : não ; quero que algumas 
se estabeleção : uma dellas é prevenir a iniqui
dade de uma geração sobrecarregar as outras 
com o proclucto de seus desperdícios, malver
sações, erros, e assim por diante. Eu desejo que 
a geraç!lo que contrahe o emprestimo o pague. 
Para eu obter que isto se realise, devo exigir 
que, quando o corpo legislativo vota um em-· 
prestímo, vote alguma condiçilo capital para que 
este fim se consiga ; e qual ha de ser esta con
diçllo? Ha de ser relativa á amorlisação ; e por 
isso deve, no meu conceito1 esta base ser votada 
pelo corpo legislativo. Nilo se tem seguido esta 
marcha ; mas segue-se que daqui em diante não 
queiramos tomar este trabalho, 011 ao menos que 
um representante da nação seja inhibido de 
pedir ao nobt·e ministro que diga francamente 
as bases sobre que tem de assentar a.s condições 
do emprestimo r O nobre ministro nada· res
pondeu, nada drsse de positivo. Eu tenho aqui 
as suas palavras escriptas. S. Ex. diss~ : cc Se 
achasse a 80, com condições diversas daquellas 
que existem, bom seria. >) Aqui nada ha de 
positivo ; não ha mais do que uma proposição 
condiciona] que o Sr. ministro offerece á camara, 
para que ella se decida e fique inteirada dos 
bons desejos, zelo, patriotismo e espírito econo
mico, que deve dirigir o governo do paiz em 
taes transacções. Mas eu quizera que S. Ex. 
dissesse alguma cousa mais de positivo. Disse 
tambem S. Ex. que, ~e se determinasse que a 
amortisação se fizesse pelas sobra~ das rendas, 
seria muito conveniente ; mas immediatamente 
accrescentou que, como na.o ha sobras, e com 
cllas se nllo póde contnr, é evidente fliiC esln 
consictcrnçl\o nno lom vi~nr nlgmn, J~ngo, o fJllC 
ha de po1:1itivo aqui P Nadu. 

•-H 

' li 
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450 SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO llE 1839 

Disse mais :-Se o emprestirno fôr contra
bido em Londres, etc.-Não me· embaraçando 
com o resto do raciocinio, só me dirigirei a 
combater a idéa que me parece contida uas pa
lavras que acabei de proferir. 

Não creia a camara, e eu tambem não creio, 
que seja facil hoje contrahir em Londres um 
emprestimo. As ultimas noticias quasi me con
vencem da pouca esperança de o podermos 
fazer naquella praça com vantagem do BraziI, 
agora, quando o banco ·de Inglaterra pede ca
pitaes emprestados ao de França. O empres
timos será talvez contrahido em outro paiz ; 
mas ptilo modo qu~ o Sr. ministro se exprimio, 
parece que sua idéa capital é coplrahil-o na In
glaterra. Eu queria que o Sr. ministro faliasse 
com mais amplidão,_ e manifestasse o seu pen
samento de modo que desse ao corpo legislativo 
gara11tia de que os interesses da nação serião 
attendidos pelo governo : poJia-nos dizer 
tambem como contrahiria o emprestimo, e 
aonde, se em Paris, se na Hofümda, etc. E' o 
que eu pretendo, e isto nem, me parece inutil, 
nem absurdo, porque os representantes da nação 
devem economisar os dinheiros dos contri
buintes. 

Offereço ainda outro pensamento á conside
raçno de meus collegas, que vem a ser e vago 
com que nos falia o Sr. ministro. Eu attdbuo 
isto a uma circumstancia, e vem a ser que o de
ficit apresentado pelo Sr. ministro~ e os meios de 
occorrer a elle, offerecidos por S. Ex., fora.o todos 
rejeitados pela camara e nenhum delles foi 
adoptado ; do qne devo concluir que S. Ex. não 
sabe mais por onde ha de entrai· e sahir em 
tal objecto ; tudo é novo para elle, e é porque 
S. Ex. não tinha na idéa este meio, nllo tomou 
em considel'8ção esta especie que é tomada de 
improviso na casa. E' por isso que nos paizes 
representativos, quando o poder executivo 
apresenta uma proposta, e ella não merece a 
approvação do corpo Jegisiativo, esse ministro 
se 1·etira : nllo é porque haja pt·azer em verem 
todos os dias ministerios succederem-se uns aos 
outros, mas porque aqudle que nilo concebeu a 
medida difficilmente a executa : e quando o seu 
talento, luzes, patriotismo e zelo bastão para 
tomar em consideração ~déas alheias para se 
poder bem executar, ainda assim lhe resta a falta 
de conceito de todos os meios e maneiras por 
que a medida póde ser levada a effeito, par~ o 
que difficilrnente basta o talento, lutes, zelo e 
patriotismo. Não é muito portanto que o Sr. mi
nistro nos fallasse tão vagamente, porque estou 
que se o Sr. ministro tivesse em vista este meio 
e o tivesse proposto ao corpo legislativo, não se 
limitaria ao que disse, que o governo deve ser 
autorisado para contrahir o emprestimo dentro 
ou f6ra do paiz ; mas declararia as bases em 
que esta autorisação deve assentar. 

E' verdade que S. Ex. tem o má.o precedente 
dta administração· de 19 de Setembro, e não sei 

se de outras; mas fa1Jo desta, porque me recordo 
della com mais facilidade, por ser mais proxima, 
e não por que a tenha sempre na cabeça. E em 
factos identicos e analogos, que muito é que eu 
mais me recorde da administração de 19 de Se
tembro, que tanto fez? Não queira o Sr. ministro 
seguir em tudo e .por todo as pégadas dessa 
administração já condemnada pelo paiz ; porque 
até estou persuadido de que o Sr. ministro tem 
ouvido o pensamento da carnara, e q·ue S. Ex. 
tem observado nesta sess;ãO factos que lhe devem 
provar que o corpo legislativo não qaer adoptar 
esta transmissibilidade administrativa, sendo 
constantemente censurados os actos da adminis
tmção que se assemelhão com os da de 19 de 
Setembro. 

Creio que se o Sr. ministro tivesse de nos 
pl'opôr um ci:edito por meio de emprestimo1 nos 
offereceria mais algumas garantias, e nos indi
caria as bases sobre que deveria fundar-se ; 
mas, não hmdo acontecido assim, vejo-me na 
necessidade de lhe pe-dir que falle com mais ... 
não direi .franqueza, porque S. Ex. falla sempre 
com franqueza, talvez alguma vez demasiada: 
mas com .... com .... amplidão. Se o termo não 
fôr proprio, substitua-o por outro. (Risadas.) 

Eu já disse em outra occasião que não me 
dirijo nunca pelo principio de confiança absoluta; 
tenho ne,;ta casa votado por tudo aquillo que eu 
julgo indispensavel para que o serviço pnblico 
se fü<;a. Honl('.!m mesmo, quando se tratou de 
votar, recorde-se a camara que, declarando o Sr. 
ex-ministro dos negocios estrangeiros que o seu 
discurso tinha sido a favor do governo, eu apres
sei~me a declarar que o meu lambem fôra elll 
favor do governo, para que sobre tal objecto não 
se entretivesse a menor duvida. A unica diffe
rença entre o roeu voto e de outros Srs. depu
tados, é que uns dão mais e ouh'os menos , mas 
porque dou menos, não se segue que eu quero 

· negar ao governo os meios de fazer o serviço ; 
na.o se segue que não quero dar-lhe força e 
estabilidade; não se segue que não quet·o que 
viva com brilhantis.mo ; e não se segue, 
finalmente, que não quero que o serviço se faça 
com maior utilidade publica. Creio poder trazer 
á consideração da camara aquillo que faz o pai 
quando vigia os passos do filho, e o corrige e 
censura : ninguem dirá por isso que o pai lhe 
quer mal, ou não zela os interesses e bem-estar 
do filho, não se queira concluir daqui que eu 
me constitua pai do governo ; mas desejo, sim, 
que, quando faço minhas observações, não se 
pense que eu quero que o governo nAo tenha á 
sua· disposição todos os meios necessarios para 
restabelecer a 01·dem e _manter a paz publica. 

Isto posto, quando censuro desta maneira, 
quando peço a S. Ex. informações que me- são 
indispensaveis sobre o objecto, quero dirigir a 
minha consciencia, e fazer ver aos meus con
stituintes que vélo quanto posso sobre os seus 
interesses, e qtte se na.o faço mais, é porque 
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SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1839 451 
mais não sei: lutarei mesmo com meus prnsen-

. timentos e com minha ambição .para satisfazer a 
esta missão importante. Por isso não leve S. Ex. 
a mal que eu peça estas informações, nem as 
repute filhas de falta de confiança no seu saber 
e na sua pessoa, a quem tribulo o maior res
peito : deve lembrar-se que fiz o mesmo ao 
Sr. palmon, quando ministro. Nesta occasião 
não posso deixar de dizer que muito sinto que 
o Sr. ex-ministro da fazenda, inteirado pela 
theoria e pratica em materias de tanto interesse, 
deixasse passar a discussão do credito, que 
durou mais de quinze dias, e não tomasse a 
palavra para nos esclarecer com suas luzes: 
sinto muito que ainda hoje o Sr. ex-ministro 
nos désse exemplo de uma resignação sera
phica, cedendo da palavra, e não quizeBse tomar 
parte pela uUima vez no objecto que nos 
occupa. 

Quanto á emenda do Sr. Marinho, ainda 
peço perda.o de votar contra ella, porque voto 
contra a emenda do Sr. Honorio, e porque 
votei contra os emprestimos, e por conséquench 
não quero auxiliar com cousa nenhuma se
melhante medida, tanto mais quanto o Sr. mi
nistro ainda me não convenceu da sua· ne
cessidade ; e quanto, se eu quizcsse dirigir- me 
por conhecimentos praticos e. solidos, eu me 
guiaria pelo principio da proposta apresentada 
por S. Ex., em que não vem semelhante meio. 
Não se póde negar que sou verdadeiramente 
ministerial, votando contra a medida que S. Ex. 
no remanço de seu- gabinete não encarou como 
vantajosa. Admira-me como o lado que sustenta 
com tanto esforço a administração quer approvar 
uma medida tão contraria ao pensamento do 
governo. Eu me ·persuado que este lado a que 
.me refiro quer realmente que o ministerio 
desça do poder, porque é a consequencia quando. 
a maioria quer forçar o ministerio a receber da 
mno do corpo legislativo uma medida que 
repugna ; ou porque acredita esse lado da casa 
que deve ser tão omnipotente, que deve impôr 
a lei ao governo. Se assim é, deploro que a 
administração actual nilo tenha a energia ne
cessMia para apresentar-se como àirectora, e 
nao como dirigida. Má é a situação do estado1 

quando o ·governo se vê na necessidade de 
seguir o·carro triumphante de um partido qual
quer. Convenho que as maiorias devem ser 
respeitadas, e dou disto exemplo constante, mas 
não posso deixar de deplorar que ella nno seja 
filha do pensamento do governo. 

Eis como creio que devo fundamentar as 
minhas observações neste negocio. Peço a S. Ex. 
que haja de instruir a camara de todos os seus 
projectos. Esta exigencia · é consentanea com. 
outras que fiz quando fallei sobre o credito, e 
quando pedi que houvesse de nos dizer o .modo 
por que arranjaria as nossas finanças de fórma 
que o credito fosse sufficiente para que para o 
anno futuro nao tenhamos de conceder outro. 

O Sr. Alves Branco (ministro da, fazenda) : 
- Eu disse que, se o governo pudesse contrahir 
em Londres ou fól'a do paiz um emprestimo 
vantajoso sobrn bases diversas das act1:1aes, eu 
admitti_ria antes que a amortisação fosse feita 
com_ as sobras da receita do imperio, e sem a 
clausula do pagamento ao par em certo caso ; 
mas como aclualmcnte não ha sobras, não 
havia remedia senão contractar-se o emprestimo 
com as mesmas condições com que têm sido 
contractados os outros. Ora, destas expressões 
claramente se deprehende por uma illação no- .. 
cessaria que o governo entende que, tendo cm 
vista a maior vantagem do thesouro, não é pas
sivei actualmente contrahir emprestimo externo 
com condições diversas daquellas com que têm 
sido contrahidos emprestimos semelhantes. 

O nobre deputado não reparou em uma con
tradicç:10 em que cahio, quando, querendo que 
se estabelecessem· as condições fixas e novas 
do emprestimo, exigio ao mesmo tempo que 
o governo preferisse o emprestimo mais van
tajoso. A assembléa geral, na lei de 15 de No
vembro de 1827, mandou fazer um emprestimo 
com condições que no anno seguinte se co
nheceu que erão irrealisaveis, como o paga
mento metalico dentro do paiz, etc ; o resultado 
foi não se executarem taes condições; como pois 
querer estabelecer agora condições ànalogas, 
fixas, e querer ao mesmo tempo que o governo 
prefira o que fôr mais vantajoso ? Uma das duas 
necessariamente ha de acontecer : ou sacrificar 
o preço á observancia das condições, ou pre
ferir o preço, embora na.o se observem as con
dições marcadas. 

O contrahir-se um emprestimo externo qual
quer me parece de necessidade, porque o go
verno tem de remetter actualmente para Lond1·es 
dinheiro para pagamento dos nossos empres
timos, e acamara não deixará de concordar na 
vantagem. de se contrahir antes um emprestimo 
na Europa, ao menos para occorre1· a estas des
pezas, do que dentro do paiz, para se fazerem 
taes remessas por meio de cambiaes, porque 
isto poderia fazer muito maior alteração no 
cambio. 

Quanto á amplidão a que se referio o Sr. 
Montezuma, cumpre dizer-lhe que nunca de
sejei fallar com amplidão ; o que desejo sempre 
é enunciar o meu pensamento laconicamente, 
e muito mais agora, quando devo ser muito 
econornico de palavras, e por isso tambem nada 
mais responderei ao nobre deputado. . 

JuJgada. a materià discutida, é approvado o 
artigo additi vo do Sr. Carneiro Leão por 35 
votos contra 33. 

As emendas são rejeitadas. 
Julga-se concluída a discussão, adopta-se a 

proposta com as emendas, e vai tudo remettido 
á commissAo de redacção. · 

O Sa. PRESIDE~TE dá para 01·dern do dia a 
mesma, e p.na ,\ 2'l pnl'tc a continuação dit dis-
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cnssão da proposta do governo sobre a sus
penso.o das garantias, e igualmente da outra 
pl'oposla a .respeito do julgamento especial dos 
ci·imcs de rebcllião e sedição, e levanta a 
sessno depois das duas horas .. 

§cssão e,lll :; de Outubro 

PBESlDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Sm.111111.mo. - Expediente. - Parecer da com-. 
rnissão sobre a denuncia dada contra o Sr. 
Calm,01i. - Reqiie1·imento sobre os paquetes 
de vapor. -Ordem do dia. -Projeeto do Sr. 
Ribei1·0 Duarte. -. Companhia do Gongo
Socco. - Suspensão de garantias. 

Depois das l O horas da manhã faz-se a 
chamada, e logo que se reune numero legal 
do S1·s. deputados, abre-se a sessão, lê-se e 
upprova-se u acln da antecedente. · 

Fui tno com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajucit·o, Souza Martins, Oliveira, Rego Mon
teiro, Vieiru cio Mcllo, Luiz Carlos1 Monte, 
Clntrn, ,rosó Gonçalves Martins, Bustamante, 
Pnula Cundido, Alcibiades, Pinto Coelho, Lou
l'enço e A:,sis Mascarenhas; e sem participação 
os Srs. Encnl'llaçao, Alencar, Sucupira, Fran
cisco do Rego, Sebastião do Rego, Urbano, Tosta, 
Casado, Allt'eliano, Freitas e Gomes da Fonseca. 

EXPEDIENTE 

O Sn. lº SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, remettendo os pa
peis constantes de uma relação assignada pelo 
official-maior da secretaria de estado dos ne
gocios do imperio, mostrando os mencionados 
papeis todo o processo que se tem seguido na 
questão do provimento da càdeirã de ~natomia 
que ficou vaga na escola de medicina desta 
côrte, em consequencia da jubilação do seu 
lente o doutor Joaquim José Marques, assim 
como as razoes em que o · governo se fundou 
para tomar a resolução constante do aviso de 
28 do mez passado, da qual recorreu o doutor 
Domingos Marinho de Azevedo Americano, 
na 1·ept'esentação que o ministro devolve a 
esta carn ara. - A, com missão de instrucção 
publica. 

Do ministro da fazenda, enviando a infor
mação da contadoria geral relativa á pretenção 
de D. Maria Joaquina da Conceição, cujo re
querimento o ministro devolve á camara. - A' 
terceira commissão de fazenda. 

Do mesmo ministro, informando que o pro
dueto total das vendas da sisalha de moeda 
de cobre verificadas no imperio monta a 
915:078$822, como consta da demonstração 
junta, em que vêm especificadas as datas, 
preços e luga1·cs de cuda vellda, e os nomes das 

pessoas que a arrematárão. Este producto tem 
sido remettido á caixa da amortisação; á pro
porçn.o que forão e vão sendo realisadas as en
tra~as relativas a cada uma das vendas que têm 
sido feitas a letras de prazos de 3, 6 e 9 mezes, 
á excepção apenas da sisalha vendida em 
Londres na importancia de .S 26,333 19, 6, de 
que nao pôde ainda ser indemnisada na tota
lidade a caixa dos impostos com applicação 
especial, em consequencia dos apuros do the
souro. Quanto á sisalha ern ser, na.o é possivel 
dar informação exacta ; mas consta do thesouro 
que existem na Bahia 925 quintaes e 19 libras 
que alli forão postas em praça, tendo já sido 
communicado ao thesouro o maior lanço obtido 
para serem de novo expostos á venda. nesta 
côrle, e . proceder-se á definitiva arrematação, · 
pratica que tem sido seguida a respeito da si
salha das provincias, vendida no thesouro i · qne 
em Matto-Grosso existe toda a sisalha resul
tante da operaçáo do troco da moeda de cobre; 
e cuja venda se mandou proceder pe]o maior 
preço que fôr offerecido alli ou na cidade de 
Cuyabá, e que finalmente em Minas e S. 
Paulo ainda se está procedendo ao córte da 
moeda de cobre para a reduzir a sisalha. - A 
quem fez a requisição. 

Declara-se na acta que o Sr. deputado J. M. 
de Albuquerque Cavalcanti votou contra a au
torisação dada ao governo para contrahir um 
emprestimo. 

Lê-se e vai a imprimir o seguinte : 
,e A commissão especial encarregada de exa

mimr a denuncia dada pelo bacharel Miguel· 
Arcbanjo Ribeiro de Castro Camargo, ex-ins· 
pector da thesouraria da província de S. Paulo, 
contra o conselheiro Miguel Calmon du Pin e 
Almeida, ex.-ministro e secretario de estado dos 
negocios da fazenda, depois de a haver tomado 
na devida consideração, vem apresentar o re
sultado desta diligencia. 

1c Sã.o o objecto da denuncia as portarias do 
thesouro publico nacional sob os ns. 27 e 37, 
de 23 de Abril e 9 de Junho de 1838, das 
quaes a primeira declarou que o ex-inspector, 
ora denunciante, não deveria haver vencimento 
algum no tempo em que esteve suspenso do 
exercicfo daquelle emprego; e a segunda or
denou a reposição do meio ordenado que este 
havia recebido durante a mesma suspensão: o 
que tudo parece ao denunciante manifesta in~ 
fracção do art. 165 do codigo do processo cri
minal, em que se funda para pedir que se faça 
effectiva a responsabilidade do ex-ministro jul
gado iníractor. 

cc A commissão não encontra nas mencio
nadas portarias a infracçã.o arguida ; porquanto,· 
não tendo sido a suspensão do denunciante 
effeito . de pronuncia por crime de responsa
bilidade, mas ordenada ex-officio pela autori
dade competente, não se dá o caso compre
hendido no art. 165 do codigo do processo cri-
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minal 1 para que este se possa julgar com di
reito ao meio ordenado em quanto suspenso; e 
posto isto, foi pelo ex-ministro e secretario de 
estado dos negocios da fazenda, nas referidas 
portarias, guardada a pratica sempre seguida 
pelo thesouro publico nacional, com o jüsto 
fundamento de ser a regra-nno vencerem· or
denado algum os empregados suspensos-'-; 
regra tanto menos alleravel a respeito do de
nunciant!=!, quanto o art. ·117 da lei de 4 de 
Outubro de 1881, considerando mera commissão 
o emprego que exercia, parece havel-o · col
locado em uma posição menos _vantajosa que a 
daquelles que estão definitivamente providos ; e 
todavia, pal'a com estes nunca se procedeu de 
outra sorte . 

. « A' vista pois das razões expendidas, a com
missão achando inaltendivel a presente de
nuncia, é de parecer que assim se julgue. 

<e Paço da camara dos deputados, 3 de Ou
tubro de 1839.-J. O. d~ Miranda Ribeiro. -
Ven.anoio Henrique de Rezende. -H. H. Car
neiro Leão.» 

(e Não podendo concordar com o voto dos 
meus illustres collegas das commissões, sobre a 
fórma do pagamento a Guilhe1·me Young, e 
sobre o levantamento d~ deposito de 100:000$, 
que pretende a companhia do Gongo-Socco, 
offereço o meu voto á parle. 

<< 1."' questão.-A lei de 15 de Novembro de 
1827 estabeleceu a f6rma do pagamento aos 
seus credores até ao fim do anno de 1826, por 
apelices de 5 por cento ao par. Se assim se ha 
praticado, e se a lei deve ser igu'al para todos, 
quer proteja quer castigue, entendo que da 
mesma maneira se deve· proceder com todos os 
credores posteriores até ao fim do anrio de 
1838, com a unica differença de se pagar em 
apolices de 6 por cento, pois que sendo o juro 
legal de õ por cento quando se mandou pagar 
com apolices de 5 por cento, e sondo hoje o 
juro legal de 6 por cento, o pagamento deve 
ser feito em apoiices desse juro; e com esta 
medida geral fica comprehendido Guilherme 
Young; e para isso offereço a seguinte reso
lução: 

(< Art. 1.º Todos os credores da fazenda 
publica, desde 1827 até ao fim do anno de 1838, 
serão pagos na conformidade da lei de 15 da 
Novembro de 1827, em _apoiices com o juro 
de 6 por cento ao par, se outro nao estiver esti
pulado em seu contracto. 

<< Art. 2.º F.icão revogadas todas as dispo
sições em contrario. 

« 2:"' Questão. - O dec"reto de 16 de Se
tembro de 1824, já depois de jurada a consti
tuição do estado, envolvendo a creação de um . 
imposto, é fóra de duvida que é inconstitu
cional. Mas tendo a lei do orçamento de 14 de 
Novembro de 1827, art .6º, e outras posteriores, 
reconhecido e sanccionado todos os impostos 
até então eJt.istentes, Jegalisou esse e outros il-

legalmente creados. Pelo decreto de 10 de 
Maio de 1827 mandou o governo levantar o 
deposito que todas as companhias havião feito 
anteriormente ; e tendo algumas companhias 
levantado, deixou esta de o fazer. Parece-me 
que a execução deste decreto antes da· lei de 14 
de Novembro era curial, mas depois della, como 
pretende o aviso de 17 de Julho do corrente, 
nã.O admitto ;" porquanto, constituindo os de
positos parte da renda, não podem ser elles le
vantados senão em virtude ele lei. Portanto 
julgo que não tem lugar seu levantamento; e 
mais ainda por outra razão, e vem a ser porque 
depois desse decreto de 10 de Maio de 1827, 
concedendo-se a permissão de outras compa· 
nhias, se impôz esse ·onus do deposito de 
150:000$, como se vê dos decretos de 23 de 
Outubro de 1828, a Marche Irmãos e Antonio 
da Costa, e o de õ de Novembro dito a Jorge 
Suches. Sendo este deposito feito em virtude de 
um cont!.'acto, deve elle conlinuar emquanto 
continuar a companhia. 

« Paço da camara dos deputados, 4 de Ou
tubro de 1839. - M. .1V. CaBtro e Sil'IJa. » 

O Sr. Gonçalves Martins: -Sr. presidente, 
pedi a palavra para fündamentar um requeri
mento que tenho de mandar á mesa, no qual na 
verdade tenho interesse ; pc;irém eu entendo que 
desgraçado será o paiz no qual os cidadãos na.o 
tiverem interesse particular na execução das 
leis ; e mnito mais desgraçado o nosso, onde ha 
grande facilídade em que as leis caião em esque~ 
cimento· e uão sejao cumpridas. Sr. presidente, 
o Brazil ia andando bem ou mal COO) o seu 
systema de paquetes movidos pelo vento, os 
quaes communicavno nossas províncias, quando 
uma companhia se apresenta e nos propõe con

·diçaes, e exige privilegies para estabelecer a 
communicaça.o das províncias do norte por vapor. 
A assembléa geral concede logo tudo o que se 
lhe pede, e é approvado o contracto do go
verno constante do decreto . de 31 de 
Março dê 1887, no qual estipula a companhia 
a sahida de um. ·vapor nos primeiro e quinze 
de cada mez ; ahi declarão os contractantes 
que será multada a parte que motivar demora 
de taes sabidas além dos dias designados, re
vertendo · a multa em favor de outra parle, na 
importancia de 270$000 por cada 24 horas de 
retardamento, e mais a perda do deposito de dez 
contos de réis na fl:llta do cumprimento do 
contracto da parte da companhia. Este praso 
de lõ dias foi provisoriamente estendido pelo 
governo para o de um mez ; não entro na le
galidade de semelhante innovaça.o s_em consenso 
do corpo legislativo, antes quero hem_ conceder 
sua validade. Porém, Sr. presidente, .vejo 
com algum espanto que mesmo esta innovaça.o 
não tem sido cumprida, porquanto são passados 
42 dias sem ter lugar a sabida do vapor 
para o norte, e nem se espera que tenha lugar · 
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tão cedo. Sr. presidente, esta falta era bastante 
digna de censura em tempos ordi.?arios! P,~r~r~ 
actualmente é escandalosa e muno preJuu1cia1, 
attentas as tristes circumstancias de algum as 
provincias do norte, particularmente a do Ma
ranhão, cujo estado anarchico é deploravel e 
nos sensibilisou tanto ha bem pouco tempo. 

Considere-se, senhores, que um igual ou maior 
espaço de tempo que houver nas sabidas dos 
vapores existirá !ambem na ~alta~ ou no_ re9e
bimento das noticias daquella mfehz provmcia ! 
Que governo será indifferentc aos horrores do 
Maranpão? ! Na.o precisará ella de salutares 
providencias do governo? E este ?e entrar 1:1º 
conhecimento do que se passa alh? ! Demais, 
Sr. presidente, nos movimentos internos, nas 
commoções politicas, influe muito a mudança 
de um gabinete, porque taes commoções r~
suita.o sempre do descontentamento das adm1· 
nistrações ou geraes ou parciaes, e estes de· 
pendem das variações da central ; observo 
porém que lendo havido mudança no n~sso ga
binete desde o 1° de Setembro, o que importa 
mudança de politica, ainda a nova adminis
traça.o nâo julgou necessar1a a comf!lunicaç~o de 
sua entrada na direcção dos negoc10s pubhcos, 
parecendo desconfiar do prestigio do seu nome 
e de sua importancia ! Portanto, Sr. presidente, 
é preciso que cesse este estado de cousas, e que 
se saiba donde procede a falta que censuro. Se 
a falta é do governo, ella nao lhe é honrosa, 
prova indi:fferentismo, e além disto disperdicio 
dos dinheiros publicos, porque o governo, na 
fórma do contracto. deve estar oaeando 270$000 
por cada dia de 'retardamen'to~ Se pofém é a 
companhià que se esquiva de cumprir o que 
estipulou, eu desejo que se saiba a sua co~ducta 
pouco leal e muito menos generosa ; pois que 
tendo alcançado tudo quanto de nós exigio no 
principio do contracto, e tendo-rios feito pe~der 
nosso antigo meio de commanicações, amda 
que ella precisasse de novos privilegias? não 
devia repentinamente, e em épocas tão t~1stes, 
suspender as communicações, principalmente 
vendo que temos sido tão doceis em escutar 
suas reclamações, pois que acabamos de fazer
lhe tantas concessões novas. Além disto, se a 
falta é sua, tem lugar a imposição da multa 
estabelecida no decreto de 31 de Março, a perda 
do· ·deposito. Já que nao ha consi.deração com 
o governo e Cúm o Brazil, é preciso que não a 
tenhamos com a companhia, na hypothese de 
ser ella a culpada, torno a repetir, Portanto, 
mando o meu requerimento á mesa. · 

Lê-se o seguinte requerimento do illustre de
putado: 

cc l.º Requeiro que se pergunte ao governo 
se a· communica.ção por vapor com as provincias 
do norte se -acha interrompida, visto ter de
corrido o espaço de 42 dias sem-que desta ca
pital tenhão partido os correios contractados 
pelo decreto de 31 de Março de 1837. 

cc 2.º. E no caso de affirmativa, que esta 
camara quer saber se a interrupça_~ pro~~de dos 
empreza1·ios e neste caso, se tem Sl{1o elles 
multados 11

1a conformidade do citado decreto. 
Salva a redacção.-Gonçalves Martins. ,, 
. E' apoiado e entra em discussão. 

O. Sr. Montezuma. :-Estou de accordo com 
o requerimento do nobre deputado ; o que não 
desejo é que se pergunte ao governo se a com-. 
municação por barcos de yapor p~ra as pro· 
vincias do norte se acha interrompida, porque 
é facto que se póde verificar, cada u~ àe nós 
póde affirmal-o ou negal-o sem que seJa nece_s
sario perguntar ao governo ; quanto ao mais, 
se a interrupção das viagens dos paquetes de
pende da vontade do goyerno ou da companhia, 
é isto que desejo que se pergunte ao governo. 
Desejo tambem que .se lhe pergunte se te1:3 
sido executada a lei impondo as multas esl1· 
puladas no contracto. A razão por que me op
ponho ao requerimento nesta parte é porque da 
camara não deve-sahir uma pergunta que não 
tem fundamento ; estou que o nobre deputado, 
redigindo com rapidez o requerimento, não se 
lembrou desta consideração que acabo de of
ferecer á camara. Tudo quanto disse o nobre 
deputado é da maior éxactidão, e digno de 
ser trazido á consideração da camara: o es
tado do norte é assás triste ; pagamos a uma 
companhia para manter constantemente a com
mimicação entre a capital e as provincias do 
norte; como pois está esta communicação in
terrompida? De quem depende esta falta ? 
Isto é de sumrna importancia, muito mais 
quando nós sabemos que· o Maranhão se acha 
em perfeita conflagração, e não sabemos 
quaes têm sido os resultados das forças 
legaes, se têm obtido vantagens sobre os ~e
beldes, ou se nao têm; emfim, se a tranqml
lidade está restabelecida. Ora, eu desejo 
lambem que se tire da opiniãO publica o boato 
que corre, de que os actuaes paquetes não 
vão para o norte, para que os Srs. d~putado~ 
não va.o lambem para o norte, esteJa.o aqm 
como presos ou forçados ; de maneira que, 
sendo este acto verdadeiro de seu. oatriotismo, 
vem a ser considerado ou póde ser i~terpretado, 
ní\o filho do seu patriotismo, mas filho de 
uma posiç~o forçada. Eu defendo e defenderei 
sempre a dignidade da representação nacional, 
e para defendel-a é p1·eciso que defenda igual
meQte a dignidade de cada um dos seus 
membros ; e creio que eila fica offendida desde 
que correr tal boato, e no corpo legislativo não 
fôr combatido. 

Dá-se por discutido o requerimento. E' appro-
vado, excepto a primeira parte. . 

E' lido e approvado o seguinte requerimento 
àa terceira commissão de fazenda : 

cc A terceira commiss~u de fazenda requer 
que se peção ao governo as informações que 
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SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 455 
lhe fôr possi vel dar ácerca do estado das 
contas do visconde de Itabayana, quando por 
agora não possa satisfazer a todos os quesito·s 
de que trata o officio que lhe foi dirigido em 
data de 3 de Julho do corrente anno. 

cc Paço da camara dos deputados, 5 de Ou
tubro de 1839.-J. J. Pacheco.-M. Amaral. » 

O SR. ALBUQUERQUE CAvALCANTI manda á 
.mesa a declaracão do seu voto contra a autori
-sação dada ao g~ver;o para contrahir em pres
tim o estrangeiro. 

Manda-se inserir na. acta. 
E' lido o seguinte requerimento do Sr. Moura 

Ma~alhães: 
« Requeiro que se nomêe uma commissão, e 

se convide o senado para nomear outra, afim 
de que no intervallo da presente sessão tra
balhem conjunctamente, e proponhão medidas, 
que serão sujeitas á consideraç:io do corpo legis
lativo na proxima futura sessão, sobre as 
seguintes bases : 

cc 1."' Melhoramento do systema de impo
sição. 

cc 2." Melhoramento da atrecadação e fisca
lisaç~o da renda. 

<< 3.n Melhoramento do meio circulante. » 
Fica adiado po_r se pedir a palavra. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Leitura de prnjectos e indicações. 
Lê-se, e juiga-se objecto de deliberação, o 

seguinte projecto de resolução do Sr. Ribeiro 
Duarte: 

<e A assembléa geral legislativa resolve: 
cc Artigo unico. O governo é autorisado a 

mandar demolir as muralhas da antiga for
taleza, do Carmo na cidade da Victoria, pro
vincia do Espirita-Santo, no quanto embaração 
o processo da abertura de communicação da 
nova rua do Commercio ; reservando as casa's 
que servil:lo de quartel, e qualquer · outro edi
ficio nacional pertencente á mesma fortaleza. 

e< Paço da c~mara dos deputados, 28 de 
Setembro de 1839. - Marcellino Pinto Ribeiro 
Dua·rte. » 

E' dispensada a impressM a requerimento do 
Sr. Montezuma. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da resolução que reduz 
os direitos qué paga a companhia do Gongo
Socco, com as emendas apoiadas dos Srs. An
drada Machado, Rezende e Oliveira. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Mon
tezuma: 

cc No caso de passar a reducção dos direitos 
pagos pela companhia, que esta só tenha effeito J:º anno financeiro de 1840 a 1841 em diante. ;; 

· f/ O Sr. Montezuma diz que quer condescender 
com os nobres deputados que votllo pela reso-

lução, tomando em consideração. o estado da 
companhia; mas quer que se salvem as circum
stancias em que se acha o thesouro publico. 
Declara que com grande attenção ouvio o dis
curso do Sr. Carneiro Leão, e foi então que 
soube q~tinha feito divi
dendo nos dous ultímos annos: daqui se· 
podia concluir que o seu estado não era pros
pero ; era porém de desejar que se provasse 
que nã.o forão capitalisados os dividendos que 
devião ser repartidos pelos socios. Mas como 
quer que seja, o orador o que deseja é, não que 
se deixe de fazer o favor á companhia, mas que, 
em attenção ás circumstancias actuaes do the
souro, não se decrete já a diminuição do i_m
postc,, mas sim no anno financeiro de 1840 a 
1841. Demais, parece 0 lhe absurdo que no meio 
do anno financeiro se vá diminuir um imposto 
com o quai se contou na lei do orçamento, e 
ao qual se deu uma designação propria. 

O Sr. Ferreira. Penna : - Ninguem mais do 
que eu deseja que se dê protecção e favor a 
todos aquelles estrangeiros que venha.o exercer 
em o nosso paiz qualquer trabalho util e ho
nesto; como particular, costumo prestar-lhes 
aquelles pequenos obsequios que estão a meu 
alcance, e como deputado darei de bom grado 
o meu voto sempre que para um tai fim se 
tornar necessario. 

Quanto á companhia do Gongo-Socco, ac
crescem ain~a algumas razões especiaes, que, 
na minha opinião, a fazem muito digna da 
consideraçãO do. corpo legislativo, como seja.o: 
i"', o ter já concorrido para o thesouro publico 
com avultada somma de direitos ; 2"', a 
exemplar pontualidade com q1le cumpre as 
condições onerosas dê seu contracto; 3", o ter 
cortcorrido por diversas maneiras para a pros
peridade de uma parte d& província de Minas. 
E' bem sabido que alguns districtos que jazião 
na miseria florescem hoje porque a companhia 
os bafeja, dando prompto consumo aos seus 
productos, e o mesmo cominercio de algumas 
povoações maiores tem percebido as vantagens 
provenientes do augmento de capitaes que ella 
despende. 

Per~untou um nobre deputado pela Bal1ia 
(o Sr. Montezuma) se a pretendida re.ducção de 
direitos é um acto de rigorosa justiça á que não 
possamos 1·ecusar-nos, e eu responderei com 
franqueza, que não sigo esta opiniao. A' vista 
do contracto tem-se constantemente entendido 
que a companhia era obrigada a pagar 25 por 
cento, sendo muito digna de examinar-se a cor
respondencia que houve sobre este ponto entre 
o superintendente e o illustrado presidente de 
Minas, que enUi.o era o nosso collega Sr . .Limpo 
de Abreu ; mas é tambem certo que a equidade 
e o mesmo interesse publico já aconselhárão a 
red ucção de 5. por cento, que se fez em 1837, 
como solicitou a assembléa daquella provincia 
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456 SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 
em uma representação que se acha impressa, e 
que outras reducções dever-se-hão fazer se as 
mesmas razões subsistirem. Sinto que um nobre 
deputado (o Sr. Ribeiro de Andrada) nao pudesse 
formar juizo seguro sobre o actual estago da 
companhia por faita de alguns. esclarecimentos 
que julgava necessarios, como aqui nos declarou, 
pois estou certo que se os P.xigisse em tempo, 
ser-lhe-ião promptamente ministraàos pelo go
verno da provincia, pelo guarda-mór geral das 
Minas e pelo thesouro, onde niuitos documentos 
devem existir concernentes a esta materia, 
além dos reiatorios da mesma companhia que 
correm impressos, e que supponho exactissimos. 
Tambem observou o nobre deputado que não 
devia passar a reducção, porque a companhia 
pôde manter-se em outros annos, extrahindo 
menor porção de ouro, e nllo pedio enl!ío tal 
favor. Cumpre porém notar-se (além do que já 
disse a este respeito um meu illustre collega de 
Minas), que desde a publicação da lei de 1827, 
que reduzio o quinto do ouro a 5 por certo, a 
companhia apresentou ás autoridades brazileiras 
repetidos protestos para que em tempo oppor
tuno pudesse rehaver o excesso dos direitos que 
continuava a pagar. Ella não. podia resistir for
malmente, nem era isto proprio do caracter dos 
seus directores, mas nem por isso reconheceu 
expressamente a obrigação de pagar mais de 10 
por cento, até que recorreu ao corpo 1egislalivo, 
pedindo a reducça.o como um acto àe equidade. 

Discordando assim da opinião daquelles se
nhores que negllo absolutamente qualq_uer di
minuição do imposto, não vofarei comtudo pelo 
projecto da il!ustre commiss!lo (posto que clle 
tenha sido sustentado pelo men honrado amigo 
o Sr. Carneiro Leão), mas prefiro o meio termo, 
conforme a emenda do iJluslre deputado o Sr. 
Andrada Machado, porque dou muito peso a 
algumas observações já feitas na casa sobre o 
actual estado do thesouro. Se n reducç!lo de 10 
por cento fosse uma condíçn.o indíspensnvcl da 
existcucín da companhia, sem duvida a appro
varia, po1•q11e nll.o desejo que ella se dissolva ; 
mas como nllo sll.o ll\í' criticas as suas circn m -
slancias, concedo pela minha parte nquelle favor 
que julgo passivei depois do haver-se decretado 
um avultado c1·odilo para supprir o deflcil do 
lhCBOUl'O, 

Muitas ouh'ns rcfloxõcs podcrin 011 f'u;:cr sohrc 
esta mRl1Jrin, mns tonclo olln sido bem desen
vc.lvida pl:los oradores c1uo me preccuórt'l.o, Hl\o 
tomarei muito tempo á camara, Jimitando-mc a 
algumas observações sobre as emendas que se 
achrio na mesa. 

O projecto da commissão está regido de ma
neira que dá a entender que só fica.o reduzidos 
os direitos do ouro da lavra do Gongo-Socco, 
e não das outras. que pertecem á companhia, o 
que seria injusto, pois parece que a primeira, 
cuja grande riqueza é já conhecida, poderá 

melhor supportar um imposto mais forte, ainda 
que haja de pertencer a outros proi:,rietarios. 

Se pois houver de ser approvado o artigo da 
commissão, dever-se-ha dar-lhe uma redacção 
que evite todas as duvidas : esta mesma obser= 
vação é applicavel á emenda do nobre depu
tado o Sr. Antonio Carlos. _ 

A emenda do nobre deputado o Sr. Rezende 
lambem me parece que, em vez de aclarar, 
torna ainda mais confusa a intelligencia do 
projecto, emquanto dispõe que a companhia seja 
obrigada a pagar 5 por cento mais do que 
aquellas que mais direitos pagão ou houverem 
de pagar. Assim nunca saberemos com certeza 
qual é o quantitativo do imposto estabelecido, 
porque emquanto houver uma ou duas qne 
paguem 1 O, ficará a do Gongo sujeita a 15 ; 
mas se aquellas se dissolverem por qualquer 
motivo, pagará esta 10, e se houver um 
qualquer especulador que muito de proposito 
venha celebrar um contracto com o governo, 
sujeitando-se a pagar 20, ainda que · o não 
cumpra, p4ssará !')Ovamente sobre a do Gongo
Socco o impo!Sto de 25 por cento! 

Quanto á emenda do nobre deputado o Sr. 
Montezuma, posto que eu não possa antecipar 
o meu voto em quanto não · souber qual a re
ducção que a camara approva, observarei 
sómente que se o nobre deputado entende que 
nenhuma reducção se póde levar a effêito àesde 
já por se haver calculado no orçamento em 
vigor a importancia total do imposto que a com
panhia deve pagar, a mesma razão se dá para 
o anno de 1840 a 1841,. cujo orçamento já foi 
approvado pela camara. 

Observarei, finalmente, que, tendo a com
panhia allegado por vezes qne não tem empre
hendido a exploração das outras lavras que 
possue, como sej110 as àa Catta Preta e Antonio 
Pereira, por ser mnito oneroso o imposto esta
belecido no contracto, não duvidei reduzil-o a 
10 po1· cento na emenda qne tenho de oITerecer, 
porque em verdadP. reconheço que ellas nrto 
podem ser equiparadas á de Gongo-Socco, e 
que muito convêm facilitar a sua explornçllo. 

O orndo1· conclne o f-:e11 discmso offerccendo 
n seguinte emenda substitutiva, qne é apoiada: 

"Al'ligo unico. Fica reduzido a 15 por cento o 
imposto sobre o ouro que se extrahir das minas 
do Gongo, Socco. O que se extrahir das outras 
liwras pertencentes á imperial companhia de 
mineraçao brazilcira será sujeito ao imposto de 
10 por cento. 

<e Paço rla camara, 5 de Outubro de 1839. -
Fen·e:ira Penna. >> 

A discussão fica adiada por se annunciar .a 
. hegada do Sr. ministro da justiça. · 

O Sr. ministro é recebido .com as formali
{ dades do costume. 
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SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 457 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussAo adiada da proposta 
do governo qne declara em vigor por mais 
um anno os decretos de 9 de Outubro de 
1837, e 12 do mesmo rnez e anno, com as 
emendas apoiadas. 

O Sr. Angelo Custodio : - Sr. ptesidente, 
trata-se de uma medida que se julga necessaria 
para restabelecer a ordem e firmar a segurança 
publica no Pará. Filho e representante daquella 
provincia, nllo posso ficar indifferente á dis· 
cussão : não me conservarei portanto silen
cioso, nem darei. o meu voto symbolico : peço 
tão sómente á camara alguns momentos de 
attença.o. __ 

Primeiro que tudo agradeço á illuslre com· 
missão o cuidado que teve de cordgir um 
erro commettido por um lapso de penna es
éapado á pessoa encarregada de redigir a pro· 
posta que aqui nos foi apresentàda, lapso 
de penna que nada menos importava do 
que a _ suspensno das garantias constitucio1:1aes 
na provincia cujos interesses me forllo con· 
fiados. Receba igualménte o nobre ministro 
os títulos da minha gratidão· pelo acolho 
q1<1e deu á correcça.o feita pela illustre com
missa.o. 

Nao posso todavia render-lhe os mesmos 
agradecimentos pela emenda por S. Ex. sug· 
gerida, adaptada e offe1·ecida á mesa por um 
illustre deputado pela provincia de Minus G~
raes, cujas luzes muito respeito, e cujo pa
triotismo não me é desconhecido. A medida 
tem por fim armar o presidente da província 

. da faculdade de poder negar ou concedei· a sua 
autorisaçào para q~e exista.o ou deixem de 
exislir sociedades quer publicas, quer i:icct·elus. 
Não sei se esta medida íoi reclamada pelo p1·0· 
sidente: eu duvido que elfo u tivesse pedido, 
e nem posso dai· credito no q110 so mo lcm 
affirmado; porc1uo tendo csfu1·çmio o rucu cspi· 
rito para altingir com os motivos qtui o im• 
pellisscm a dai· scmdl11111lo 1111:-;so, irnpos~ivul 
me é descohril-os ; lmldadm; ll'l111 t1itlo lodos 
os meus esfo1·,;os. Eslou1 sim, pl'Oponso II r.rnr 
que eJla é filhn do ponsnmcnlo do mi11i1-1lcrio 1 

ou, pn1·a melhor dizer, llue npprehont:iõ<Js que 
o cerca.o, e dos panicos, lt.!1·rorcs com q111J 
luta lodos as vezes q11e se 1·eco1·d11 cios hor· 
rores praticados nuq1rnlla pm·lc do impcl'i~ 
brazileiro. . 

Se o governo julga em sua sabedoria que 
o actual presidente no.o póde manter a ordem 
publica e preencher as altas funcções no des
empenho da importante missão que lhe foi 
confiada, muilo lamento a sorte do_ meu amigo, 
o actual pt·esidente; tremo mesmo pela sua 
conservação; porque a medida, longe de lhe 

. ser proveitosa, vai produzir um effeito inteira-
. mente contrario áquelle que se ter..:i em vista. 

EIJa não lhe póde dar força moral, ta.o neces~ 
TOMO Ili 

·saria em conjuncturas actuaes para des
armar os partidos, e chamar a um centro 
as opiniões divergentes : pelo contrario ella 
destruirá es::ia · força que pouco a pouco elle 
principia a ganhar na população, aniquillará 
essas sympathias que á força de moderaçrto 
vai obtendo dos habitantes. Emquanto á força 
physica, nenhuma lhe podem dar= na.o duvido 
mesmo de asseverar que elle debilitará o seu 
braço, e o porá em estado de não· ter vjgor 
para suffocar em seu berço o monstI·o · ifas 
revoluções, e decepar as cabeças da hydra 
da anarchia que por ventura forceje para 
'levantar-se n'um ou n'outro ponto da pro, 
vincia, 

A medida, senhores, é um pomo de discordia 
que se lança entre o povo e o presidente ; 
talvez seja a origem de algum partido que 

' hoje não existe. Os especuladores das cala
midades publicas não perderáü a occasi110 de 
lançar mão desta arma poderosa para guerrear 
os a.elos do pL·esidente, e apresental-o odioso 
aos olhos do povo, fazendo acreditar aos incautos 
que elle não é mais do que o herdeiro do 
systema oppressivo de seu antecessor. 

Outros inconvenientes nno menos perigosos 
traz comsigo a m"edida que se nos pede como 
salvadora do Pará: ella nãO deixará de desen · 
volver o germen de descontentamento que im
prudentemente foi largado sohrc o solo de 
Belém pelos ex.cessas do ex-presidente, dará 
igualmente incremento a esses boatos que 
adrede se lêm espalhado de que o Pará é a Sy
beria do Brazil, e que os seus filhos devem set· 
tratados pelo governo ccutral com o mesmo 
1·igor e com a mei:;ma scvel'idaclc com que forno 
trn tndos os m iseros polacos pelo czar da Rui:;::;ia. 
Nno será isto perigoso? E a medida, n!lo será 
ella i111polilica? Elia é tambctn, senhores1 nociva 
ú prosperidade <.lo puiz. 

flcslriugindo o direilo que tem cada cidada.o 
cio !H.l rcmni1· l!tn sucicdl\dc, ella COlll\ll'Ítnc o 
e~pirilo dns u::1sociu1;0cs 1 a. cuja sombra a i11-
d11sl1·i11, us artes o u cununct·c:io principillo a !lo· 
1·1•scer. lgno,1·u por vuut111·a o 11ob1·c mi11islro c11ie 
u l1'rnnça, 1 nglutcrrn, os Estiulos-Unitlos, e 
lodos os 1•aizcs que hoje pro~perno, devem o 
Sf!ll estado ílurcscentc ao espirita de associa~:n.o? 
E como quer o nobl'c ministro s111Tocal-o no 
Pnrá? Será a minha· p;1lria indigna d~ taes 
vanl:igens? . 

Tenho, senhores, demonstrado que a medida 
é perigosa e nociva em seus etfeitos. 

Seja-me agora licito dis~par as nuvens de 
terror que se têm agglomerado no espirita do 
nobre ministro, a quem tribllto affeic;ão1 e com 
quem não posso hoje concordar. S. Ex. mostra
se appreheni:;ivo. á vista da pintura lugubre 
que nesta côrte se _tem feito de uma sociedade 
litte1·aria que foi creada no Pa1·á logo que a hi 
despontou_ a aurora da ordem e do regimen 
lega). Eu mesmo se nao fosse lilho· da pro~ 

58 
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458 SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 

vincia, e se não co~hecesse os membtos dessa 
sociedade, recUaria de horl'Or diante desse me
donho quadro traçado pela mão da calumnia. 
Mas poderei eu nutl'ir o menor receio sobre os 

... fi~s dessa sociedade ? De certo que não. Longe 
de lhe dirigir acres •!ensuras, louvo o seu de
nodo e o seu patriotismo. 

Senhores, os membros dessa sociedade perten
cem á classe dos homens mais illustrados e mais 
abastados da provincia. Convencidos de que a 
moral é o pulso onde a politica avalia os syrn
ptomas da força ou da fraqueza, da grandeza ou 
da decadencia dos estados, e certos de que a 
moral na.o póde existir sem a educação, assen· 
tarao de organisar uma sociedade com o fim 
de cultivar as letras e as sciencias. Será isto 
criminoso? Não se:rá melhor que a mocidade 
frequente os salões de Minerva do que esteja 
occupada com os instrumentos bellicos de 
Marte ? Tranquillise·se o nobre ministro. Os 
membros déssa sociedade são amigos da pros
peridade do seu paiz, são verdadeiros elementos 
de ordem, delles nada tem qt1e receiar a tran
quillidade publica. Em lugar de desacoroçoa1-os, 
convém animal-os em tilo nobre empreza. 
Quet· o nobre ministro com esta·medida apagar 
até a ultima centelha das luzes que todo o go
verno constitucional deve procurar e espalhar 
no seio da população ? Ou quererá elle lã.o 
sómente derramai· o gelo sobre essas imagi
nações ardentes que só deseja.o alimentar-se com 
o sueco da litteratura? E com que fim ? Tal 
não é sem duvida a tenção do nobre ministro. 
Todavia, a medida p1·0<.l11zirá. este te1·rivel cll'eilo. 

Cumpt·e lambem, se11ho1·es, destl'nir us ap
prehensões qlle se tem manilestado ó.cerca do cs
pirito publico no Pará. EJlc é o mclho1' possivel, 
pelo menos tal e á minha convicç110. O povo 
tem conhecido por uma dura e Jolc,1·osa expe
riencia que as l'CVoluçoes sú lrn:,mm cotusigo 
desgraças e perseguições ; hoje só euspil'll pela 
pnz ; elle só que1· dei:!Ct• nso ás sn,ls lougns fu. 
digas, e tempo para trab:.!h111· nlim uo 1·upnrnr a 
sua fol'lUrJB u1·ruinada1 e dt! uur(l1h'ir nl~uns 
n1eios para podei· courir u nudez uus 1:1uut:1 m;
posus e rnalur a fóme de 1:1ou11 fllbos. 

'rt·nnquillise-se ltunbem o noln·o miuisll'O po1· 
este lado. 

Emquanto á sublevação quo leve lugur na 
fortaleza de Macapá, e que foi trazido po1· S, Ex. 
como argumento poderoso para justificar a ne
cessidade da medida, gevo asseverar á camara 
que ella foi feita por um cadete que daqui foi 
mandado por incort'igivel, e que o povo não teve 
pal'le em semelhaute sublevação. Pelo contrario 
as povoações visiohas se puzerno ern altitude de 
defesa, e mandárào ofierecer os seus serviços e 
coadjllvação ao governo, passo · este que prova o 
bom espirito dos ·habitantes do Pará. 

Não é, senhores, com a medida que se 
nos pede que o nobre ministro ha de con· 
,seguir restabelec:er a paz na província do 

' Pará , outras são elJa!:l de qne deve lnnçar 
mão. Mande para o Pará bons empregados 
que saiba.o de~empenhar suas fuucções com 
honra, inteJligencia e integridade ; ponha ao 
lado do presidente habeis offlciaes, que, dei
xando o rnonopolio do commercio, coadjuvem 
com denodo e patl'iolismo as vistas e as me
didas do governo ; mande sobretudo dinheiro, 
para tirar assim (1 presidente do embaraço em 
que se tem visto, e não deixe os em pregados 
publicas e a tropa por pagar mezes e annos. 
E' por este meio que se ha de contentar os ser
vidores do . esta1i"o1 e pôl-os em estado de se 
exigir delles o fiel desempenho dos seus de
veres. Convide-se os paráenses a tomar parte 
do banquete constitucional da grande familia 
brazileira, restitua-se-lhes os seus fóros, faça~ 
se-lhes acreditar que a constituição não é t.ma 
illusao para elles, mas sim uma realidade. Eis 
os meios que se devem empregar para inspirar 
confiança a essa parte do povo brazileiro. · Se
nhores, eu muito confio no actual presidente; 
elle tem bastante prudencia e energia, mas não 
lhe quero confiar uma arma que lhe póde ser 
mui pe1·igosa, e com a qual elle póde assassinar 
a sua propria reputação ; continue el1e a 
marchar com passos lentos, mas seguros, sobre 
este teneno fôfo e minado pela mao arbitraria 
de seu antecessot·, o Pará se1·á feliz, a sua me
moria abençoada. 

Tenho ainda mais uma razão que me força 
a votar contra a medida que se discute : além 
de pe1·igosa e nociva, eu a considero como sum
marnen[e ignominiosa ,rns paráenses, porque 
ella 1·ecahe soba·e as pessoas mais gradas e mais 
illuslmd.is da provincia : são cidadilos desta· 
01·dcm que se l'eunem para communicar os 
seus 1Jcus1rnientos1 e tratar de mahn·ias que nno 
estno no almmce tlus int~lligencius do vulgo, e 
hu1111!11S de uma lnl c1,tegoria nllo mt:rccem que 
se,inu lrntados com tnnh1 severidade, e que scjão 
julgados cmn lauto desdou ro ; applicando-se
lhcs sunwlhnnlo medida, é supµ0l-os dotados 
de soulimentos pouco palriolicos. E demais, 
plunos rcvolucionurios nno se combiuão nom 
se tru~ino em 1·euniões tlcssn natureza, e onue 
01•tliMriamente reina pouca diseriçl'lo i e quando 
por veutura planos sejao ahi concertados, fü.cil 
será ao governo ter delles conhecimento, e nesse 
caso clle está sufficientemente habilitado pa1·a 
pt·evenir o progresso do mal. 

Tenho portanto, expendido as razões que 
tenho para votar contra a emenda que diz res
peito ao Pará. 

Ernquanto á que diz respeito ao Maranhão, 
tambe1~1 não posso volar por ella, porque a 
supponho desnecessaria e perigosa ; a expe-
riencia m'o tem demonstrado. . 

Voto lambem contra a que se refere á Santa 
Catharina, porque o actual presidente na.o me 
merece .confiança. Temo muito entregar nas 
suas màOs uma arma tão terrivel7 e da qual 
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SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 

necessariamente elle ha de abusar. E demais, 
para deportar elle nllo necessita de aulorisação, 
porque elle não obedece senão á lei do seu ca
pricho. A constituição é para elle um fantasma 
que não mette medo nem inspira confiança ; 
elle zomba de ludo quanto é lei, elle só conhece 

. o imperio de sua vontade. 
Pronunciando-me contra todas as emendas 

que tenho sobre os olhor., só tenho de promm
ciar o meu voto a favor da emenda do illustre 
deputado pela provincia da Bahia, porque não 
armando o governo com um arbitrio perigoso, 
dá-lhe lodt,via a força necessaria para manter 
a ordem püblica e integridade do imperio. 

O Sr, ltezend.e : - Não sei se se ·póde votar 
pela suspensao de garantias para o Maranhno. 
A conslitaição diz que em occasino de rebellião 
ou invasão de inimigos poder•se-ha suspender 
alguma das for·malidades que garantem a li
berdade individual do cidadão ; mas, senhores, 
está. o Maranhao rebellado? Já adoptamos· o 
pro,iecto que o senado discute em que se chama 
rebellia.o a Ludo ? A constituição_ nM manda 
suspender garantias em ~edições, e é justamente 
uma sedição que vejo no Maranhão ; no em
tanto quer-se classifical-a como rcbellião, não 
sei por que principio. Demais: a s1:1spensão de 
garantias para o Maranhão, eu a julgo perniciosa, 
porque vai atar as mãos á primeira autoridade 
da prc'IVincia : assim o ·entendêrão tanto o pre
sidente que esteve no Pará e está hoje em Santa 
Catharina, como o presidente do Rio Grande ; 
elles não publicárão a lei de suspensno de ga
rantias nessas provincias, porque entendêra.o 
que nas leis mil'itares para o tempo de guerra 
tinhão mais meios de acabar com a rebeldia do 
que na suspensão de garantias com tempo li-, 
mitado, dentro do qual talvez não pudessem 
supplantar a desordem, e ficarião assim de 
mnos atadas. Desejo que o Sl'. ministro da jus
tiça me diga : 1º, se o Maranhão está no cm::o . 
em que a constitniçllo quer que se suspendno 
as garantias, se o Mat·anhAo está rebellado ; 2º, 
se o governo entende que sem suspensão rle; 
garantias as anloridacles não podem obrnr mi-! 
Iitarmente na provintlia, se não tem meios de; 
pôr em estado de cerco Caxias, por exemplo,', 
e obrar conforme as leis militares. · 

Sr. presidente, vi nos papeis do P,uá qne 
uma sociedade que am havia inspirava susto ; 
eu não participo delle, talvez pClrque estou 
longe ; mas dizia-se que esta sociedade inspirava 
susto porque nella estava.o alistadas pessoas 
que, não sei porque, erão indigitadas r.omo in
teressadas na desordem. Eu na.o temo as so
ciedades publicas, só pelo facto de serem pu
b1icas ; se seus debates hAo de ser publicos, o 
governo sempre que entender que ellas exor
hitão, lem em si meios de prohibil-as. Quanto 
ás sociedades secretas, alguma cousa mais se 
poderin dizer ; mas uma vez que e1las satisfüção 

ao que manda a lei. .. Parece-me que a lei que 
se fez na constituinte contra as sociedades se
cretas exceptua a maçonaria, segundo minha 
lembrança : ao menos alguns oradores de então 
dissera.o que a lei não devia prohihir essas so
ciedades, porque ellas se compunhão de uns 
poucos de homens que, nno tendo que fazer, 
reuriião-se para entreter as noites. 

O orador, continuando, diz que não sabe por
que se hão de prohibir as ~ociedades publicas 
e secretas no Pal'á, quando o presidente diz 
que a província se acha pacificada. Apezar de 
conhecer que em um paiz constitucional onde 
ha uma tribuna, onde há. liberdade de imprensa, 
as sociedades secretas n!lo podem fazer o que, 
por exemplo, fizerão na Hespanha, onde mo
dificárno a legislação feroz do paiz, todavia não 
acha razão para que a este respeito se faça . 
excepção do Pará. Se não vota para que se 
probibão as sociedades secretas muito menos 
votará para qne se prohiba.o as publicas, pois 
que uma tal medida póde fazer até com que não 
se possão reunit· quatro amigos para tomarem 
chá. O orador já foi perseguido a· pret.,~xto de 

, frequentar clubs em Pernambuco em. -1824 ; 
nao estava nessa época naquella provincia, e 
no emtanto houve quatro testemunhas con
testes que jm·árão lêl-o visto nesses clubs. Para 
que, pois, não se reprodazllo taes cousas, não 
dá o seu voto a semelhante medida. 

E' Jida e apoiada a seguinte emenda additiva: 
« Depois das palavras - Rio Grande do Sul 

-accrescente,se: - e que os corpos destacados 
da guarda nacional não poderáõ exceder n 
3,000 praças, e se limitaráõ ás provinciaR onde 
houver commoçno on fundado receio della. 
- Salva a redacção.- Vaz Vie-i.ra. - Barreto 
Pedroso. - Ca1·neiro Leão. ,, \. 

O Sr, Montezuma.: -Sr. presidente, acho-me 
no maior embaraço possivcl pnt·u poder dar o 
meu voto nn quesU10 qne ·nos occupa: se con- \ 
sulto o meu cora~iao, son levndo a condescender •. 
com as pt•etcnções do noh1·0 minMro da corôa ; 
se consulto a minlut r11z110, sou forçaJo a re
sistfr a ellai; i entre as atreições que sinto, 
t'avoraveis no nobre ministro, entre os ra
ciocinios que devo deduzir de pl'incipios cons
tantemente professados por mim, lenho de 
pedir a S. Ex. que haja de interpretar tudo 
quanto cu disser sómente como filho da minha 
consciencia, da posição em que me acho como 
representante da naça.o ; em nada desejo mo
lestar ou mortificar a S. Ex. 

Eu tenho, Sr. presidente, mais outra razão 
para considerar-me extremamente embaraçado 
nesta occasião, é o modo por que o gabinete do 
1 ° de Selem bro tem nesta casa e no senado 
combatido as opiniões contrarias á sua politica : 
nós fomos testemunhas da maneira por que o 
nobre ministro da fazenda entendeu a opposição 
qne lhe fei o meu nobre e digno amigo pe]a 
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' . 

provincia da Bahia; suas inteÍ1ções f orlo mal 
interpretadas; julgou mesmo o nobre ministro 
da corôa uma offensa individuai o que era sen
tii:nento de profunda convicçao em que, nM 
hoje, mas sempre, tem estado o meu nobre e 
digno amigo pela província da Bahia: todo 
desejoso de fazer a mais restricla diminuição 
nas dcspez:1s, lenrlo sempre em visla o augmento 
da l'eceita, e não tornal-a oppressiva em reiação 
á falcudade dos contribuintes, o meu nobre e 
digno amigo na.o aventou na diseussl!.O do creditó 
uma opinião que não fosse de accordo com esses 
priucipios. Eu, Sr. presidente, resisti ao credito 
que se nos apresentou, votei. contra elle, e 
ig.ualmente votei contra os meios propostos pelo 
gabinele ; e lendo tambem de votar contra a 
proposta ou principios de S. Ex. ácerca da 
questão que nos occupa, receio, e receio muito 
que S. Ex. possa descobrir neste meu mo·do de 
votar alguma hostilidade,· especialmente feita ao 
gabinete do 1 º de Setembro, quando aliás não fiz, 
assim como nuo tenho feito até hoje, senão ser 
coherente com as maximas bebidas nos livros 
por que tenho estudado, e na pratica do parla
mento a que me têm àado occasia.o os votos de 
meus concidadãos. Peço, portanto, desde já ao 
nobre ministro que haja de conceder-me toda a 
boa fé de que é capaz um representante da 
nação. Praza aos céos que eu não tivesse de 
lutar com o gabinete do lº de Setembro; que, 
pelo contrario1 hoje. tivesse de fazer sómente o 
elogio de seus talentos, de suas luzes, de seu 
patriotismo, então minha tarefa seria facil, e 
tanto · mais facil; quanto ella partiria de meu 
coração, de meu entendimento ; mas tendo de 
me oppôr, tendo de convencer aos meus nobres 
e dignos collegas d.e proposições contrarias 
áquellas que com tanta illustraçao forão manifes
fadas na casa, em uma sessão, pelo nohre mi
nistro, tendo contra mim tudo isto, terei o favor, 
a benevolencia da casa, e· a bondaJe do nobre 
ministro. · 

Sr. pre~idente, voto contra todas as emendas 
que se achu0 nn mesa, á excepr;ão da que offe
reci á cons ideraçllo da casa ; apoiarei tam bem a 
emenda dos nobres deputados os Srs. Vaz Vieirn, B t P -1 ,.. • r arre o earoso e t,iarne1ro J .... eãr,i, por me 
parecer restrictiva de uma polltica que tanto 
censurei; mas como me opponlio em geral á 
medida âcerca da qual os nobres deputados 
fazem a sua restricçãO, serei obrigado a não 
dar-lhe o meu voto; na.o posso porém deixar de 
apoiar a restricçao feita pelos nobres deputados 
110 caso de passar aquillo que o nobre ministro 
pretende que a camara lhe conceda. 

Algumas· questões, Sr; presidente, suscitao as 
emendas que se achn.o sobre a mesa, assim como 
a resoluç!lo que se discute: eu, para me não 
estender demasiado, para apresentar em um 
breve discurso o meti voto, e fundamentar a 
minha opiniao, dividirei as questões C!m tres: 
1 ª, suspenPao de algumas formalidades que: ga-

rantem a liberdade individual do cidada.o brazi
leiro ; 2\ se tal snspensão de formalidades póde 
se estender á província do Maranhão ; em 3° 
lugar, tomarei em consideração o que pretende 
S. Ex. a respeito das associações secretas e 
publicas. 

Emquanto á primeira quHsfilo, eu limito-me 
á minha emenda: nella offereço tndo quanto 
póde ser desejado pm um governo paternl.'l! para 
conseguir o restabelecimento da ordem publica. 
A emenda diz: cc Fica em vigor por mais um 
anno a lei de 9 de Outubro de 1837, e o governo 
autorisado a di::pensar igualmente por mais 
um anuo, na provincia do Rio Grande, as for
malidades que garantem a liberdade individual, 
mencionadas no art. 179, §§ 7, 8, 9 e 10 da 
constituição do estado. » 

No § 7º se diz: « Todo o cidadão tem em sua 
casa urn asylo inviolavel. De noite não se poderá 
entrar nella senão por seu consentimento, ou 
pa,ra o defender de incendio ou inundação : e de 
dia só será franqueada a sua entrada nos casos 
e pela maneira que a lei determinar.,> Suspensa 
a formalidade que tem relação com este artigo, 
já se vê que a autoridade publica póde entrar na 
casa do cidada.o, dar busca, e por consequencia 
conseguir os fins que puder ter em vista, sem o 
embaraço dessa forrnaiidade. 

O§ 8º determiua que ningnem poderá ser preso 
sem culpa formada, excepto nos casos declarados 
na lei, e nestes, dentro de 24 horas, contadas da 
entrada da prisão sendo em cidades, villas 
ou outras povoações proximas aos lugares da 
residencia do juir., e nos lugares remotos dentro 
de um prazo razoavel que a lei marcará, at
tenta a extensa.o do territorio ; o juiz por uma 
nota, por el1e assignada, fará constar ao réo o 

. motivo da prisão, os nomes do seu accnsador 
e das testem unhns, havendo-as. Bem se vê 
que, suspensa a formalidade, relativa a este 
artigo, fica a aut()ridade publica autorisada par.a 
prender sem culpa formada, e sem necessitar 
dnr a nota constitucional da maneira por que 
neste artigo se exige. 

No § 9º se determina que ainda com culpa 
formada ninguem se1·á conduzido á prisão ou 
neiia conservado sem prestar fiança idonea nos 
crimes em que a lei a admilte, e em geral nos 
crimes que não tiverem maior pena do que a de 
3eis mezes àB prisão ou desterro para fóra da 
comarca poderá o réo livrar-se solto. Eis-aqui, 
pois, que, suspensa esta formalidade, póde 
continuar a ficar preso o indiciado, embora 
off ereça fiança. 

Vamos ao § 10: cc A' .excepçilO de flagrante 
de1ido, a prisao nao póde sei· executada senão 
por ordem escripta da autoridade legitima ; se 
esta fôr arbitraria, o juiz que a deu e quem a 
tiver requerido set·a.o punidos com as penas que 
a lei determinar. ,, Ora, Sr. presidente, silo 
dispensadas estas formalidades que silo de im
porlancia essencial a todo aquelle que bem 
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SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 

quizer zelar-a liberdade individual do cidadão; 
e pela resenha que acabo de fazer do que se 
contêm nos §§ 7°, 8º, 9º e 10 do art. 179 da 
constituição, é ~1ais que evidente que se dá a.o 
governo uma autorisação extraordinaria, e com 
a qual fica armado para poder satisfazer os fins 
a que se propõe. 

Uma unica formalidade, Sr. presidente, não 
pretendo dar ao governo, vem a ser o direito de 
deportar ; eu creio que se acaso bem se avaliar 
o que seja· depm·tação, se conhecerá que isto, 
bem longe de ser uma simples formalidade, é 
verdadeiramente uma pena; não creio que seja 
justo, que seja de 1nodo algum pem1ittido ao 
poder legislativo dar uma tal autoridade ao 
poder executivo ; é necessario extremar bem o 
que seja formalidade daquillo que é verdadeira
mente imposiçã.o de ·pena. Nós, senhores, ntl.o 
podemos fazer mais do que aquillo que o § 35 
do art. 179 da constituição nos permitte ; por 
este artigo a autorisação que póde dar o corpo 
legislativo ao púder executivo é para dispensar 
. formalidades que · garantem a liberdade indi
vidual do cidadão, e nunca para que o poder 
e.r.e,'.!utivo se ache com direito de impôr penas. 

Demais, Sr. presidente, attenda-si..: ao uso 
que ordinariamente se tem feito desta autori
saç~o: ell~ tem -sido empl'egada pela autoddade 
publica, mais para satisfazer á paixões particu
lares, a caprichos insupportav~is e despoticos, 
do qu·e para tranquillisar o paiz. Senhores, es
tará esquecida a camara daquillo que por tantas 
vezes se lem aqui lembt·ado a l'espeito das de
portações praticadas pelo ex-presidente da pro
vincia do . Rio Grande P Será preciso trazer á 
recordação da camara as desastrosas, tyrannicas 
e horrorosas deportações· praticadas pelo ex.
presidente do Pará? Será preciso recordai-as, 
para que a camara não consinta que se delegue. 
ao podei· executivo o direito de impôr esta pena 
horrorosa, o direito de tirai· do seu paiz o ci
dada.o brazileiro que por algum~ motivo tive1· 
desagradado á autoridade publica? Certamente 
não; estou persuadido que o nobre ministro da 
corôa sente, como eu, todo o horror de seme
lhante autorisação : elle a tem sustentado mais 
pela posiça.o em que se acha do que pelQs sen
timentos de sua convicção como legislador, 
como ministro d.e estado, ou como cidadão no 
meio da grande associação a que pertence. 
S. Ex.. de certo nao quererá viver em um paiz, 
em uma província, em 11m ponto só do ·imperio 
onde tal auto'risaça.o fosse ·da autoriàâde pU· 
blica ; não bastao, senhores, precauções, não 
bastãO cautelas para evitai· que a mão do des
potismo, da lyrannia, qne o capricho de um 
administrador capai de violar a constiluiça.o do 
estado ponha em perigo a posiçllo do cidadao. 
Póde-se, Sr. presidente, viver em um pniz 
onde o despothnno existe, póde o homem acuu• 
telado ve1•,se livre do nlfüngo do despota; rnas 
quando elle já tem gosado dos bencficios de 

uma constituição livre, não é passivei de fórma 
alguma que evite todos os males que podem 
originar-se do despotismo do empregado armado 
com tal autorisaça.o. Portanto eu não posso de 
fórma alguma dar o meu voto para que o 
governo seja autorisado pat·a deportar. Eu na.o 
quero trazer á recordaçno da camara as depor
tações de 1823: são casos que me persuado 
não terão mais lugar no nosso paiz, são casos 
mesmo lão extraordinarios, que snpponho não 
poderáõ ser trazidos para combater casos que eu 
julgo ordinarios em comparação daquelles, e 
por esta fórma pro·var á camara e á S. Ex. 
os fundamentos com que me opponho á me
dida exigida pelo gabinete do lº de Se
tembro. 

Tenho portanto, Sr. presidente, justificado a 
minha emenda na parte em que sómente con
cedo que se suspendão as formalidades dos §§ 
7, 8, 9 e 10 do art. 179 da constituição do 
imperio; resta-me agora mostrar ou dar as 
razões por que não menciono na minha emenda 
a província do Maranhão e só menciono a do 
Rio Grande. 

Senhores, nllo menciono a província do :Ma
ranhão, porque a constituição do estado nol-o 
nllo permitte; e está acima do legislador brazi
Ieiro poder determinar por meio de actos legis
lativos o contrario daquillo que expressamente se 
acha determinado no pacto social. Eu supponho 
que o § 35 é uma garantia da liberdade indivi
dual, assim como são muitos outros paragraphos 
deste art. 179 que tenho mencionado , · ora, 
nesse paragtupho expressamente se determina 
que se poderáa dispensar algumas das forma
lidades, que garantem a liberdade individual
sómente nos casos de rebellião e·invasão de ini
migos, pedindo a segu1·ança do estado.-Portanto 
silo precisas tres condições para se poder verificar 
o caso da disposição de que se trata; além desses 
casos1 de fórma alguma póde o corpo legislativo 
ordenar a dispensa de a]gumas das formalidades 
que garantem a liberdade individu~l do cidadão. 
Vejamos quaes são esses tres casos. O 1° é o 
caso de rebellião. Senhores, a provincia do 
Maranhão está rebelde? Não. Raymundo Gomes 
é, nos termos das leis em vigor, um rebelde ou 
um sedicioso ? E' um sedicioso : por conse
quencia, não sendo o caso do Maranhão uma 
rebelliao, é .evidente que por este lado não p6de 
o corpo legislativo dispensar uma só das forma
lidades que garantem a liverdade individual do 
cidadão ; o nobre ministro da corôa devêra por
tanto provar á camara que a provincia d.o Ma
ranhno se acha no estado de rebelliAo ; e nl\o 
podendo provar, eu, como representante da 
naçao, nao posso dar o meu voto aulorisando o 
goveruo para suspender nnqueJJa provincia uma 
só dns formllliJadtis que garo.nlem a libel·dado 
individual do cidudno. Nao entro em mniur 
desenvolvimento neste 1·espcilo, porque de um 
lado existe a lei que determina a maleriu, e do 
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462 · SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 
outro lado existe a necessidade de obedecer 
á lei. 

O nobre deplltado por Pernambuco fallou 
sobre a maleria com toda a razão : perguntou 
se se legislava aqui, no caso _presente, de con
formidade com a lei que se discute actualmente 
no senado, e que tem por fim ~doptar medidas 
salvadoras do estado. Se acaso esta pergunta 
póde ser respondida affirmativamente, então,. 
bem ; então chamemos rebeJiião áquillo que é 

. sedição, na conformidade desse projecto que se 
discute, e que me parece que n110 passará no 
senado ; ao menos eu espero em Deus que 
semelhante peste não caia sobre o Brazil 
(apoiados), que a Providencia nos salte de 
uma praga tão horrorosa. (Apoiados.) 

Será o caso da província do Maranhão o se
gundo mencionado no § 85, i&to é, invas9.o de 
inimigos? Tambem não se póde <li:1.er seme
lhante cousa sem se cahir no mais reconhecido 
absurdo : se pois não se acha a provincia do 
Maranhão nem no primeiro nem no segundo 
caso, lambem a S. Ex. não será licito provnr 
que se acha a provincia do Maranhão no ter
ceiro caso, isto é, com perigo da segurança do 
estado, porque estas palavras não eslabelecen1 
condição nova, não são o.utra cousa mais qlle 
uma circumstancia exigida para que possa ter 
lugar a suspensão de que se trata nos. dous 
casos designados na constituição ; como se na 
mesma constituição se dissesse que ainda no 
caso de rebellião e invasão de inimigos, não se 
poderá suspender uma só das formalidades q11e 
garantem a liberdade individual, e só se poderá 
fazer isto se a segurança do estado perigar. 

Tenho, Sr. presidente, demonstrado que a 
suspe_nsão de que se trata não póde ser appli
cada á provincia do Maranhão, porque a consti
tuição o não permitte ; é a lei das leis, e eu 
devo sujeitar-me a ella, assim como a camara, 
a assembléa gera], o poder executivo, emfim 
lodos. 

Vejamos lambem porque não approvo a sus-
pensão para a província do Pará. · 

Sr. presidente, eu já por muitas vezes tenho 
feito ver á camara que a rninha politica .não é 
politica da força, nem polilica de sangue ; não 
emprego nunca o terror, é arma ou meio admi
nistrativo que detesto ; ora, se este é em these 
o fim da minha poJitica, muito mais ha de ser 
quando se trata de dar meios admin.istrativos 
para uma provincia onde existio a desordem, e 
em que presentemente não existe. Eu considero 
a província do Pará necessitada não de me
didas de terror, de medidas que retirem da
quelle paiz os prop'rietarios, os amigos da 
prosperidade do Brazil e de sua liberdade: mas 
entendo que se necessita naquella provincia de 
se adoptar medidas conciliadoras, medidas de 
paz; uma politic~ verdadeiramente paternal 
será o unico meio de lançar um balsamo rege
nerador sobre aquella povoação, afim de em-

caminhal~a para os · verdadeiros deveres dos 
eidadaos de um paiz livre. Como, com as me-. 
dídlls que se nos propõe, poderâõ os capitaes 
affluir para o Pat·á? Como poderá germinar 
alli a industria? Como poderá ganhar res
peito a autoridade publica? O tel'ror, senhores, 
nunca produzio amor nem respeito (apoiados) : 
elle não faz outra cousa mais que ensinar 
os povos a conspit·arem (apoiados): é propo
sição provada pela historia de todas as na
ções em todas as épocas, é desgraçadam.en'e 
hoje proposiçãO demonstrada no nosso paiz. Veio 
a revolução _de 7 de Abril, abalárão-se todos 
os alicerces da ordem publica; mas as admi
nistrações que tomára.o as rédeas do estado 
procurárno por todos os meios adoptar só
mente medidas brandas, medidas concilia
doras ; algumas medidas forão propostas de 
outra natureza nesta casa ; não passárao ; 
qu11l foi o resnltado? Tornou-i:::e a revolução 
uma época mernoravel; estou mesmo per
SU:\dido que só têm apparecido desordens, e 
desordens em grande vulto, depois que os 
principias do gabinete de 19 de Setembro 
principiarão a vogar no parlamento brazileiro ; 
é desta época que eu dato as tdstissimas ca
tastrophes que nos têm desolado. 

Felizmente, Sr. presidente, tem o que acabo 
de dizer connexão com o aspecto que a po
]itica vai tomando dentro e fóra desta casa. 
O lado a que tenho a honra · de pei:tencer 
desde a sessão passada tem trabalhado por 
demonstrar a necessidade de se adaptar uma 
politica branda, uma politica de paz, uma 
politica conciliadora. Lutando constantemente 
com as proposições exageradas do lado opposto, 
todavia tem obtido uma victoria, e uma vi
ctoria ácercn da qual nenhuma duvida mais 
póde existir. O throno tem fallado já por vezes 
a linguagem da paz; os ministros têm pre
tendido ganhar as affeições da camara dos 
representantes da nação, têm expendido pro
posições de accordo com essa polilica do Indo 
a que pertenço ; elles têm visivel e essen
cialmente condescendido com lodos os pl"in
cipio por nós emittidos, bem que na pra
tica infelizmente esses principios nao tôm sido 
executados; mas que é uma vea·dade que as 
suas expressões têm sido cohercnles com os 
nossos principios, nno ha duvida alguma. Já 
(diz o throno) principia a raiar dentro do 
imperio o espirito de ordem. Já a politica 
empregada pelo governo na provincia do Rio 
Grande do Sul é a política da ordem, é a po
litica da paz, é a politica da conciliação, e 
não a politica do terror ; o presidente que 
mais empregava alli a força foi demittido i 
o presidente do Pará foi igualmente demittido, 
e se uUimamente foi outt-a vez nomeado, é 
po1· essa contradicção manifesta em que tem 
a administração constantemente laborado, re
conhecendo como justos e fundamentados os 
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SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 463 
princípios de uma politica conciliadora, e ao 
mesmo tempo praticando actos contrarios a 
essa politica conciliadora. 

A emenda,· senhores, que nós acabamos de 
apoiar não é uma prova do espirito de politica 
conciliadora que vai já penetrando o enten
dimento de meus nobres e dignos collegas 
que pertencem ao lado opposto ? O que si
gnifica esta emenda assignada pelos Srs. Vaz 
Vieira, Ba1·reto Pedrozo e Carneiro-que de
pois das palavras-Rio Grande do Sul- se 
accrescente- os corpos· destacados da guarda 
nacional não poderáõ exceder a 3,000 praças, 
e se limitaráõ ás províncias onde houver com
moções ou fundado receio desta-? Não significa 

· visivelmente que os nobres deputados que 
tanto sustentarão a politica do terror na 
sess:io passada hoje já estão convencidos de 
que é indispensavel fazer-lhe alguma restricçllo, 
diminuiL- de alguma fórma essa influencia des
astrosa que uma lei tão horrorosa como 
essa devêra de produzir em todos os pontos 
do imperio, principalmente nas circumstancias 
em que nos achamos? Eu dou os para
bens,· Sr. presidente, ao lado a que pertencem 
os nobres deputados assignatarios clesla emenda 
(apoiados) : eu me felicito a mim mesmo por 
ver que já penetra no espirito dos nobres 
deputados esse espirita de ordem, essa po
litica de conciliaçao que tanto devêra ser 
adaptada, nào de ;1gora, mas de muito tempo. 

O SR. CARNEIRO LE!o : - Espere pe.la res· 
posta. 

O Sa. MoNTEZUMA :-Note a camara, Sr. pre-. 
sidente, quanto os nobres deputados, ni'lo sendo . 

·pelas razões que acabo de referil·, quanto os · 
nobres deputados estão em inteira contrudicçilo 
comsigo mesmos. 

Os SaE. GoMES DE CAMPOS E CARNEIRO LE!o: 
- Dê-nos o exemplo. 

O Sa. MoNTEZUAtA: - Senhores, quando se 
pedirão 4,000 guardas nacionaes destacados, o 
que foi approvado pelo corpo legislativo, pro
posta que foi tão habilmente sustentada pelos 
nobres deputados a que me refiro, existia 
apenns no i111pt•1·io uma unica província em 
c~tndu c.le commoçno, de rebellião: esta provincia 
e1•a 1.1 cio Hio Gr1mde Jo S111 ! O Pará go· 
iuva. Já de paz, tnnto assim que o seu pre
sillentu o Sr, Andréu ( o epitlwto cadn um de 
riós o ponhn ) foi rullrndo dolln i Sanln C,llhn
rinu vivin em pu11 u Dnhin m1h&V1\ h·1m11uilln1 o 
Brazil iguulmonte, li 111ml11111111 pr11vl11ciu 110 irn· 
perio dava o menor indicio du co111111u\iRn, l'I!• 
belliilo on sediçno: então entcndôrt\u 1,ti!'lt!li HU• 
nhores que era.o necessarios 4 mil Hllurilm1 
nacionaes destacados ... 

O Sa. CARNEIRO LEÃO :-Nao coucluc "1·uiRJ 
àa differença ? 

O Sa. MoNTEZUMA ; - ... sem se designai· as 

províncias onde poderia.o cooperar taes guardas 
nacionaes ; de fórma que a politica do terror 
ensinava nesta occasi:io que se podin.o empregai· 
os 4 mil guardas nacionaes mesmo nos pontos 
onde nao houvesse a menor commoça.o, onde 
e~istisse a mais perfeita tranquillidade : hoje 
existe a mesma província do Rio Grande, existe 
a de Santa Catharina, a do Maranhão, e se acaso 
estivermos pelo que nos diz o nobre ministro 
da justiça, ou por aquillo que se deve deduzir de 
suas expressões, a provincia do Pará está lambem 
grandemente ameaçada, e o sert:io do Cearã ; 
em uma palavra, se aci:editarmos em tudo 
qúanto nos diz o Sr. ministro da justiça, po
demos crer ( no meu conceito erradàmente ) 
que todo o imperio está em estado de suble
vação. Ora, senhores, é nesta occasilo que os 
mesmos senhores que no anno passado julgarl.\o 
indispensaveis 4 mil guardas nacionaes para 
serem empregados em qualquer ponto do im· 
perio, hoje julgao que· não são necessarios 4 mil, 
mas bastão 3 miJ, e já com a restricção muito 
louvavel e digna dos meus maiores elogios, de 
que só se ernpregaráõ taes 3 mil guardas na
cionaes nas prnvincias onde houver com moçao 
ou fundado receio desta. Verdade é que a pa
lav1·a commoção nao tem uma significação juri· 
dica, e tal como en qnizera que tivessem e 
devem ter todas as palavras que devem produzir 
ou dar 1·egras ao govemo para se dirigir na ap
plicaçao de taes forças. A palavra commoção não 
ofl'c1·ece rnntido juridic<>, e muito menos as pa
lavras-fundado receio desta. 

Portanto, Sr. presidente, eu creio que me 
acho muito autorisado para sustentar que os 
nobrC::s depulados·que tanto apoiárllo a adminis· 
traçao do terror ou tel'forista, hoje estilo mais 
moderados, estão possuídos e convencidos dane
cesi:,idade de morlificar esse systema, e muito 

í mais essa politica extraordinaria que, no meu 
\ conceito, foi já coudemnada pelo Brazil. 
\ O SR. CARNEIRO LE!o : - Se o Brazil e 
\ se a maioria da camara sã.o o Sr. Mon
\tezuma. 
l 
\ O Sa. ToRRES : - O BraziJ não é o Sr. Mon
tezuma ••. felizmente. 

\\o SR. OTT0N1 : -Nem o Sr. Torres, 

O SR. CARNEIRO LE.~o: - Nem individuo 
algum. 

O Sa. PRESIDENTE : - Ordem. 

O SR. MoNTEZUMA : - Deixe V. Ex. : entre-
tnnto eu descanso. · 

O Sn, CAnNEIRO LEÃO : - Não cansa· facil-
111t111lu : IH1 outro dia fallou 5 horas no jury. 

O Su, M11N·1·1~WMA: - Eu já trouxe á casa 
nl~llllH l'o1iln11 uum 1111 1111110s creio que fiz senti1· 
uuw 1111•11lf dll(IION t!11ll1 11(m1 11 mudunçn qne tinha 
up1u·u1lu m, f1ullth11, 1111 h11fo op~osto áquelle a 
,,uu 111.11'l!.!11\1u 1 1111n11lll" V. f-4x, aso1·11 que 
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traga á consideração da casa algumas reflexões 
pará provar quanto importa actualmente que a 
camara nãc adopte medida alguma de terror, e 
que o gabinete, segundo as intenções do corpo 
legislativo, igualmente adapte uma política 
conciliadora. 

Eu não serei longo, mas lembrarei á casa al
gumas circumstanci~s que têm occorrido na 
província do Rio Grande do Sul. (Sussurro.) 
Peço attença.o aos nobres deputados que con
teslão a minha proposição, afim de que, atten
dendo a ella, possão contestar-me de módo que 
convenção á camara da contradicçao em que 
laboro. 

A politica seguida na província do Rio Grande 
do Sul foi ao principio a politica da paz, da 
conciliação: durante toda a administraça.o ou 
administrações, n rebellião não marchou, não se 
venceu completamente! não se destruio a re
beldia, porém ella nao tomou maior incremento, 
t: durante essas administrações t~ve lugar um 
facto que pôde considerar-se derrota completa 
do partido rebelde_, '}Ue foi a vicloria alcançada 
no Fanfa : cabem essas administrações, e le
vanta-se um novo gabinete induzido por nova 
política, política cujos principies forão nesta 
casa.s muitas e muitas vezes propalados e sus
tentados com a maior vehemencia, afim de 
derrocar o poder que odiavão ; e q11aes forão as 
victorias alcançadas por essa admini:straçno ? 
Quaes forao os progressos feitos pela Iega)idadc 
na provincia do Rio Grande do Sul ? Nenhuns; 
pelo contrario, tudo quanto appareceu durante 
a adminislraça.o terrorista forão victorias alcan
çadas pelos rebeldes, derrota completa das 
forças da legalidade l Ahi, senhores, estão o 
Rio Pardo, o Cahy para atteslarem o que acabo 
de avançar á casa, A politica portanto do terror 
nada põge avançar, nada couseguir ; logo, a po· 
litica do terror se acha censurada, coademnada 
pelos factos; a poJitica do terror por conse
quencia acha-se condemnada tambem pela 
época, Cahe a administração de 19 de Setembro, 
e com ella a politica do terror desapparece da 
scena : é enviado para o Rio Grande do Sul um 
administrador que se empenha em desenvolver 
uma politica conciliadora, e hoje, Sr. presidente1 

estamos nós veudo vantagens que, a serem ver-
dadeiras e a continuarem: nos promettem em 
breve uma victoria sobre a rebellião, nos pro
mettem em breve a pacificação daquella impor
tantíssima província. E ainda será necessario 
um novo facto para demonstrar a inutilidade pe
rigosa da politica do terror.? Certamente que · 
não. Eu deploro só1nente, Sr. presidente, que 
o gabinete do 1º de Setembro, durante o qual 
apparecem estes factos, não conceba bem a sua 
posição, não entenda bem quaes são os prin
c!pios que deve seguir nos actos administ,·ativos 
que partirem d~lla, para conseguir a pacificação 
do imperio, e ainda venha pretender do corpo 
legislativo medidas absolutamente contrarias ãs 

regras da politica conciliadora, q,.:e tanto be
neficio tem feito ao Brazil. 

Nem outra cousa, Sr. presidente, devêra. es-
. perar de uma administração que . nno crê, pelo , 
modo por que pratica, em si mesma ! Eu tenho 
de avançar esta proposição, referindo-me á ad
ministração do 1 º de Setembro. E' gabinete que 
não sabe a que lado pertence, se aofodo que sus
tentou a administração de 19 de Setemb1;0, se ao 
lado que combateu a politica desse gabinete. Em 
uma occasino sustenta os princípios daquelle 
gabinete, em outra occasião parece suslen.tar. 
principios oppostos. Empregados puhlicos mais 
eminentes, que -têm ·sido devida e fundamen
tadamente censurados na representação na
cional, merecem apoio do gabin~te do 1° de 
Setembro. Se se trata de presidentes de pro· 
vincia, tudo vai pela mesma fórma por que 
ia antes, se se trata da administração da fa
zenda, continuao as cousas no mesmo e~tado ; 
se se procura.o reformas administrativas pelo 
lado da politica ou pelo lado financial, tudo 
contiµua, e creio cJue tem ~e continuar da 
mesma maneira. E' u111a administração, Sr. 
presidente, que parece que procurou o meio 
termo, sem que todavia o encontrasse ; é uma 
administração de terceiro pal'tido que nunca 
ex.ístio ; é uma administraçao que ainda hoje, 
organisada, snpponho que não conhece as 
bases sobre qne :.assenta. O gabinete, portanto. 
do lº de Setemhl'o, julgo que nao poderá ter 
uma duração mui longa. E' verdi•de que não 
cahirá pelas fórmas ·parlamentares; é qnasi 
certo que sobre o seu destino nllo terá in
fluencia alguma a maneira por que a encarar 
a assem biéa geral ; por isso que, firme na 
continuaça.o ministerial, firme na conservaç~o· 
de seu posto, elia aceita todas as derrotas 
soffridas na assembléa geral como verdadeiro 
presente que a sabedoria da assembléa gel·al 
offerece ao poder executivo l Elia acredita que 
taes derrotas não sao outra cousa mais do 
q11e censuras francas, nnimadverslles que a 
assembléa geral faz sob1·e seus actos, para que 
assim, por si mesma advet·tida ella, se recuse 
a abandonar o posto, mas condescenda com 
executar polilica que nno é sua. · 

Com esta marc~1a, Sr. presidente, eu me 
persuado que o gabinete do 1 u de Setembro 
terá uma duração mais ]onga, porém impro· 
ficua para o paiz, e ta~bem im·proficua para 
a gloria propria dos seus membros. 

Era esta a occasião, Sr. presidente, de eu 
pedir ao nobre ministro da corôa que declare 
se elle toma adopção ou sujeição da sua pro
posta e emenda offerecida pelo seu voto á 
consideração da carnara como questões de ga
binete. O nobre ministro da fazenda já apartou 
de si uma tal responsabilidade ; elle ar:eitou 
francamente aquillo que a camara quiz dar-lhe; 
elle lomou · como meios justos e adequados 
a fazer face ao deficit, aquelles que abso-
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lutamente se achavão em contradicção com 
os meios propostos pelo gabinete. Eu na.o sei 
se acaso, esse procedimento é ou não é par· 
lamentar. Se attendemos ás circumstancias 
particulares das nações onde o systema re
presentativo melhor vigora, devemos decidir 
que tal procedimento é anti-parlamentar. Mas 
alguns Srs. deputados, algumas pessoas têm 
socegado a minha consciencia e illustrado o 
meu entendimeulo a este respeito, dizendo 
que as circumstancias do Brazil sa.o peculiares, 
são absolutamente fóra das regras geraes, e 
que por consequencia aos tninistt·os da corôa 
deve tambem ser licito o que a nenhum outro 
ministro em paiz constitucional é licito fazer. 
Seja o que fôr, o que é verdade é que os 
ministros da corôa devem ter muito em vista 
observar bem a opinião publica, aquillo que 
mais interessa ao paiz, para, pondo de parte 
considerações estranhas de sua politica, seguir 
em tudo e por tudo a p1J1itica conciliadora, 
unica que póde trazer beueficio ao paiz. 
Portanto, espero que o Sr. ministro da 
justiça, condescendendo com esta politica, 
rejeite as propostas que tem feito, a não serem 
de coriformidade com a emenda que proponho, 
no caso de passar a emenda additiva dos 
Srs. Vaz Vieira, Barreto Pedroso e Carneiro 
Leão, qlle adopto igualmente. 

Tenho, Sr. presidente, justificado a minha 
emenda em todos os seus pontos ; resta-me 
tratar da segunda questão, isto é, da suspensão 
das soaiedades secretas. 

Senhores, eu quizera que o Sr. ministro da 
justiça tivesse a bondade de declarar se acaso 
por sociedades secretas entende todas as so
ciedades seci·etas. Eu tenho sobre esta materia 
nllo aquelle conhecimento que desejára ter, 
mas tanto quanto possa pet·ceber do objeclo, 
creio que não avançarei um paradoxo nem uma 
falsidade declarando á camara que julgo não 
existir no BraziJ outra sociedade secreta além 
de nrnçonica, ou esta sociedade de beneficencia 
cuja cadêa abrange, por assim dizei·, todo o 
mundo, cujos élos se achno ligados por tal 
fórma, que têm para a protegerem as primeiras 
pe1·sonage11s de todos os paizes civilisados. Não 
serei contraditado avançando esta proposiçao, 
applicando-a em todos os seus pontos ao nosso 
paiz. Se pois não existe no Brazil outra so
ciedade secreta além da maçonica, é contra a 
sociedade maçonica que o nobre . ministro da 
corôa se declara ! Que crime terá perpetrado 
esta sociedade ? Que erros de fé politica terá 
commettido? Estes amigos da beneficencia, da 
philantl'Opia universal1 como ganhárão elles as 
desaffoiçoes do poder~ Como se constituirão em 
l'ebellia.o contra a autoridade publica ? Como 
deixárno ver esse espirito de conspirl!-ção que 
põe em perigo a a~sociação politica ? ! 

Senho1·es, em todas as .épocas a historia nos 
deixa ver perseguições horrorosas contra asso-

TOMO Jll 

ciações secretas. Recordo-me que em tempo de 
um principe francez forão perseguidos homens 
a .quem depois a historia fez justiça. Philippe o 
Bello, que tanto persegllio as associações se
cretas, venceu elle por ventura, conquistou elle 
o espírito humano? Destruio elle a tendencia 
que ha em se reunirem os homens em asso
ciações para se protegerem reciprocamente ? 
Na.o: e o que pretende pois o gabinete do 1º de 
Setel_Ilbro? Ha coincidencia: as palavras do 
nobre ministro da corôa proferidas nesta casa 
apparecêra.o repercutidas em jornaes desta ca
pital. Na.o será o nobre ministro lambem 
maçon? ... (Risadas.) 

O Sa. M1N1srno DA JUSTIÇA: -Na.o. 

O Sa. MoNTEZU?rIA: - E' uma das perguntas 
que eu francamente faço, porque espero do 
nobre ministro da corôa que não leve a mal 
esta pergunta dirigida ilº ministro do poder, 
quando tAo hostihnen te se ~presenta contra 
uma associação até hoje invenci vel : não será, 
digo eu, o nobre ministro maçon? 

O SR. MINISTRO DA JusrIÇA : - Não. 
O Sa. MoNTEZUMA: -Na.o quererá sei-o? ... 

Porque ?... Depende delle, oa daqueHes que 
têm de o approvar? E' o que cumpre examinar 
se depende deJle; porque se acaso só depende 
dos outros, porque o recusão? Emquanto o 
nobre ministro da corôa não apresentar os 
factos indispensaveis para provar ao corpo le
gislativo que est.a associação, que tem atra
vessado tantos seculos, é perniciosa no p.aiz, 
eu nào poss_o dar-lhe o meu voto. Eu, senhores, 
me julgaria nessas idades barbaras: eu faria ver 
ao mundo civilisado que o Brazil nM merece 
ainda este meio de civilisaça.o, se acaso eu e o 
corpo legislativo approvassemos nma proposiçllo 
ta.o pouco coherente com o estado da civiJisaçA.o 
do seculo em que· vivemos. (Apoiado.) Se acaso 
a prohibição do nobre ministro não comprehende 
a associação maçonica, eu pedirei ao nobre mi
nistro que, assim como implorou a um dos 
membros da casa que assignasse uma emenda 
sobre um objecto que julgava indispensavel, peça 
lambem a outro membro da casa que offereça 
outra emenda exceptuando esta associação. 

Sr. presidente, eu tenho constantemente 
ouvido dizer que as prohibições em taes objectos 
nn.o servem senão para tornar offensivo e hostil 
aquiJ1o que é inoffensivo e guiado por ver
dadeit·os principios de paz e de ordem. 
(.Apoiados.) 

Desejarei tambem que o nobre ministro da 
corôa me declare col'.l1o entende que seja.o peri
gosas as associações publicas, para, em revogação 
do codigo criminal1 fazer dependente a existencía 
de uma associação assim publica da vontade e 
arbítrio do presidente da provincia : e se no 
vago da expressão - associações publicas -
comprehende · tambem as litterarias, industriaes 

r,9 
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466 SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1839 

e religiosas (apoiado) , se não se poderá formar 
uma irmandade para festejar esle ou aquelle 
santo, sem ir pedir venia ao presidente àa 
provincia. 

O SR. ÁNDRADA MACHADO: - C'est ridicule. 

O SR. MoNTEZUMA: - C'est ridicule, c'est 
vraiment ridicule. 

E' a unica maneira de se ridicularisar urna 
administração, levando o seu capricho até a 
objectos taes ! Estou bem certo de que o nobre 
ministro da corôa não previa todas as duvidas 
que podião apparecer da sua proposta; quando 
não, elle evitaria ao delegado do poder executivo 
o ridiculo em que sem duvida vai cahir, pondo-se 
na lei uma autorisaçao de tal natureza. Ridiculo e 
só ridículo poderá caber ao administrador que 
tiver de executar uma semelhante concessão. A 
utilidade pub1ica,senhores, é nenhuma(apoiado.s): 
o paiz nada ganha : só o capricho, paixões 
e arbítrio podem alguma cousa ganhar. · 

Sr. presidente, eu me envergonho de que no 
meu paiz, no seculo de hoje, ainda appareçilo 
proposições desta natureza; que se proponha 
que os cidadãos se reunao para tratarem de seus 
interesses, de sua illustraça.o. O nobre deputado 
de Pernambuco, digno vice-presidente desta 
camara, hoje, com todo o talento que lhe é 
proprio, demonsfrou os perigos de uma tal con
cessão. No Pará, ou onde ti v_er de ter execução 
semelhante artigo, nao se poderáõ mais reunir 
2 ou 3 pessoas para tornarem chá em sua casa ; 
tud9 se atríbuirá a fins sinistros ; as reuniões as 
mais indifferentes serão conceituadas como 
reuniões de ·conspiradores contra a autoridade 
publica. E' assim, Sr. presidente, que se pre
tende desalojar os francezes do Oyapock ? Sao 
estas as medidas que o gabinelti do 1" de Se
tembro vem pedir ao corpo legislativo para fazer 
com que força estrangeira não pise mais no solo 
brazileiro, para fazer com que os francezes des
occupern o Oyapock? 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - - Dizem que já lá 
vai ; que essa questno se decidia contra nós. 

o SR. MoNTEZUl\IA: - Perdôe o nobre depu
tado : esse é o boato que corre de que os fran
cezes têm dado a respeito desta questão o seu 
ultimatum hostil, positivamente hostil contra a 
dignidade da nação e integridade do imperio; 
mas eu não creio que um ultimatum desta 
natureza tivesse tido lugar. Estou bem persua
dido de que a administração a menos empenhada 
no interesse e gloria do Brazil, que a ad minis
tração que fosse a mais ind:ff1:?rente á gloria do 
gabinete a que pe-rtence, na.o s;e teria deixado 
dormir sem tomar alguma medida n tal respeito. 

O SR. RAMIRO (ministro da justiça): - Ha de 
tomar quando se verifique a hypothe~e a que se 
refere ao nobre deputado. 

O S~. MoNTEZUMA : - Então é verdad~iro : ha 
~e tomar 7 ou tomaria? 

O SR. RAMIRO (ministro dajustiça) ;-Ha de 
tomar quando se verifique a hypothese. 

O SR. MoNTEZUMA :-Senhores, o negocio é 
de toda a seriedade; as expressões do Sr. mi
nistro da corôa necessitão de uma formal e 
solemne explicaça.o. Foi incident_e do meu dis
curso, em que jnlgo importante insistir. 

Nao é portanto. Sr. presidente, com taes 
medidas que a adniinistração poderá fazer a fe
licidade do paiz. O nobre ministro dá corôa 
illude-se completamente. Espero, portanto, que 
a sorte de taes medidas, á excepção daqueflas 
que cornprehendem os §§ 7", 8°, 9º e 10 do 
art. 179 da constituiçao, será serem rejeitadas, 
l'etiradas, pelo proprio ministro da corôa. S. Ex. 
na.o póde mais conseguir paz com aquelles que 
tantas vezes têm pugnado contra a adopção de 
iaes medidas, uma vez que insista nellas. 

Tenho exposto á camara Ós princípios em 
que fundamento a minha opinia.o ácerca da 
emend!l. 

Appresso-me em terminar o meu discurso, 
para dar occasillo a S. Ex. de poder ainda hoje 
dar explicações sobre os differentes topicos que 
tive a honra de leval' á sua consideraça.o, muito 
principalmente ácerca daquelle que foi moti
vado por um incidente relativamente á occupação 
do Oyapock. 

Terminarei coritinuando a pedir a S. Ex. que 
haja de tomar as minhas expressões como de
sejo que tenho de dar força á administração do 
meu paiz1 mas nllo armal-a jámais com me
didas que podem ser perigo~as nas ma.os do 
poder executivo, e que sa.o contrarias á lei fun
damental. 

Já que toquei no estado em que se achão as 
differentes províncias do norte, pedirei a S. Ex. 
que haja de explicar o objecto de um requeri
mento hoje apresentado na casa ; isto é, o mo
li vo pot· que (se é que S. Ex. o póde informar) 
os paquetes do norte têm sido suspendidos, e 
ha mais de um mez nenhum parte para as pro
vincias do norte ; de fórrnn que se acha inter
rompida a cornrnunicaçllo entre a capital do 
imperío e as differentes províncias do norte ; 
circumstancia esta que, sendo de grande detri
mento para a prosperidade do paiz em qualquer 
outra época, actualmente não só causa este de
trimento, como é de grande perigo para a sal
vaç!l.o do estado. 

O Sr. Ramiro (ministro da jU8tiça) :-Li
mitar-me-hei por ora a responder á ultima 
interpellaçM que me dirigio o nobre deputado 
que acabou de fallar, por isso que, pela sua im
portancia, julgo que não me devo demot'ar em 
esclarecer á camara, .. 

Dizia o nobre deputado que se acaso se 
realisassem alguns boatos que correm, de q11e o 
negocio do Oyapock está terminado desvantajo
samente pa1·a o Brazil, era força que a adminis
tração tornasse medidas vigorosas, proprias da 
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administração do Brazil. Eu em um aparte disse 
que a administração obrigal'ia conforme o pe
disse o caso. Cumpre que explique as minhas 
express{les, para que ·a camarn saiba o sentido 
em que eu as proferi. Uma vez que se veri· 
fique a hypothese a que se refere o nobre de
putado, póde· conta11 com o patriotismo dos 
membros da administraçllo, que ha de redobrar 
de esforços para manter a honra e dignidade da 
nação,.e hão de recorrer ao corpo legislativo, 
com cujo auxilio e cooperaç.ão conUlo sempre 
que se tratar de salvar a honra nacional. 
(Apoiados geraes.) O corpo legislativo não ha 
de ignorar as circumstancias do paiz que devão 
ser trazidas ao seu conhecimento : ou seja cm 
sessão publica, ou em sessão secreta, a camara 
saberá tudo. Pela sua parte a administração 
póde assegurar á camara que ella nutre os sen
timentos do mais acrysolado patriotismo (nu
merosos apoiados); que a administração é bra
zileira (n,·umerosos apoiados), e que se o nAo 
fôra, nao seria digna de reger os destinos do 
Brazil. . 

E' a explicação que dou por ora ao nobre 
· tdeputado. Quanto ao mais, eu· me reservo para 

empo opportuno. Alguns senhores ainda têm 
ª palavra : desejo ouvil-os, quero tomar nota 

· do que disserem, e em tempo responderei. 

O Sr.:M'ontezuma explica que na.o teve intençrio 
alguma de dizer ao Sr. ministro que o gabinete 
nAo tinha patriotismo, m~s que manifestára o 
desejo, por occasiao do incidente que occorreu, 
de que S. Ex. se explicasse ; porque, a serem 
verdadeiros os boatos que correm, esperava que 
a administração não se limitasse ao silencio, 
mas pelo contrario tomasse todas as medidas 
que silo indispensaveis para occorrer a uma crise 
de tal natureza. 

O SR. ANDRADA MACHADO cede a palavra pol' 
ora. 

·O Sr. Carneiro Leio :-O nobre deputado 
que acaba de sentar-se, em vez de atacar a 
emenda assignada por mim e por outros Srs. 
deputados, ou de atacat· a proposta, para o que 
talvez pudesse achar razões na sua imaginação 
fertil em descobril-as, servio-se desta emenda 
como de base ás diatribes ·que soltou contra a 
administração de 19 de Setembro, que qualificou 
de terroristà, e aos deputados que sustentárão 
aquella administraça.o, como tendo sustentado o 
systema de terror quando approvarão a política. 
daquelle gabinete e votárão pelas medidàs que 
elle julgava necessarias para bem do serviço pu
blico. Em Jugar pois de ser chamado a sustentar 
a emenda, sou obrigado de alguma sorte· · a de
fender-me das injustas arguições que fez_á mim 
e áquelles senhore:s que approvarão a politica da · 
administração de 19 de Setembro1 e a susten
tára.o nesta casá. (Apoiados.) 

Em resposta pois ao nobre deputado, direi 
que a administraçn.o de 19 de Setembro n:to 

foi terrorista (nmnerosos apoiados), e qne no caso 
de que se trata ella foi muito mais moderada do 
que o tinhllo sido as administrações anteriores, 
e do que o foi a administração a que pertenceu 
o Sr. deputado. (Apoiados.) 

Em 1835 tinha passado a respeito do Pará a 
mesma suspensa.o de garantias que foi proposta 
pela administração de 19 de Setembro ; a admi
nistração de 19 de Setembro a este respeito na.o 
fez mais do que ampliat· esta disposição por 
mai_s um anno ; deixou as cousas no mesmo pé 
em que tinha.o sido estabelecidas pela adminis
tração anterio1·. A,ccresce q11e tendo passado a 
respeito da província do Pará sómente a prohi
biçllo das sociedades secretas-sendo declaradas 
illicitas todas as associaç{les secretas na pro
vincia do Pará-e nada a respeito da amnistia, 
em 1836 outra administração propôz a suspensa.o 
de garantias para o Rio Grande do Sul, e enta.o 
nãa se declarárao illicitas sómente a.s sociedades 
secretas, mas fez-se mais alguma cousa, decla
rárão-se illicitas lambem as sociedades publicas. 
Lê-se o artigo 2u da lei. (L~ o artigo.) 

Eu disse que a administração de 19 de Se
tembro, longe de ser .terrorista, tinhn sido muito 
mais moderada de que a administraçllo ante
rior, e do que aquelle a que pertenceu o nobre 
deputado o Sr. Montezuma : vou provai-o. Em 
1836 passou a seguinte disposição :-São am
nistiados sómente os que tivera.o parle na sediç~o 
de 20 de Setembro de 1835 e se submetterão 
depois á ordem legaJ.-Durante a administraça.o 
do nobre deputado o Sr. Montezuma, na.o se 
procurou de sorte alguma propôr uma modifi
cação a semelhante respeito ; a administração 
de 19 de Setembro porém não se limitou a res
peito de amnistia ao perdão daquelles que tinha.o 
entrado na sedição ; a administração de 19 de 
Setembro accrescentou mais, pedio autorisaçllo 
para amnistiar ainda aquelles mesmos que se 
a~hasseni conip1·ehendidos no c,ime de rebellião, 
e pedio autorisação p~ra amnistiar a todos 
aguelles que nas outras províncias tivessem 
sido implicados em sedições. Portanto, · a res
peito de suspensão de garantias ex.igio a admi
nistraçno de 19 de Setembro o mesmo que 
tinha sido aqtecedentemente exigido ; e pelo 
que toca a perdões ou amnistias; pelo contrario 
foi muito mais ampla, comprehendendo muito 
mais pessoas que aquellas que anleriorment_e 
tinhão sido comprehendidas. 

Mas vejamos se a· administração de 19 de Se
tembro, tendo conseguido estas autorisações, na 
pratica dellas foi'ta.o escassa que nenhum effeito 
pudessem. el1as . produzir. Não sei se a este res
peito devo acreditar no quadro que acaba de apre
sentar o Sr. Montezuma, apregoando a adminis
tração de 19. de Setembro como terrorista, como 
seguindo o systema do terror, .se o nobre depu
tado pela provincia de S. Paulo, que ha poucos 
dias ainda íallando a respeito de deportações 
no Rio-Grande cio Sul. reconheceu qne contra 
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nenhuma pessoa de notabilidade tinha sido 
empregada esta autorisaç11o, com excepção 
apenas de uma senhora i e considerava este 
nobre deputado que todas as outras pessoas 
estavllo nas circumstancias de serem recrutadas. 
E' o que ha poucos dias,· failando sobre a · 
materia, reconheceu o nobre deputado de 
S. Paulo, contra o parecer e discurso exa
gerado do nobre deputado o Sr. Montezuma. 
(Apoiados.) 

Tenho pois, fundadas razões para duvidar, 
para contestar mesmo que a administraçllo de 
19 de Setembro seguisse o systema do terror ; 
o que não duvido é que o· Sr. Montezuma a 
qualifique como tal talvez porque o systema da 
adminis.traçn.o de 19 de Setembro nllo era olhar 
ineptamente para os negocios publicas, e para 
os criminosos de maneira que fugissem com 
grande damno da causa publica ; porque o 
nobre deputado n&o póde deixar de confessar 
que existindo criminosos desta ordem anter·ior
mente, durante a administração de 19 de Se
tembro, ella soube pôr cautela nas prisões, 
e os criminosos que nellas estavão não pude1·110 
fugir. Se o nobre deputado considera que tudo 
o que é guardar os criminosos que se achão 
presos, de modo que nllo possão fugir, é sys
tema de íerror, então foi terrorista a admi
nistraça.o de 19 de Setembro, então eu e os 
Srs. deputados de meu ]ado defendemos o 
syst':'ma de terror, quando sustentámos aquella 
administraçllo : mas se guardou os criminosos, 
se fez com que elles na.o pudessem prestar á 
rebellião os serviços que á rebellino do Rio
Grande do Sul tem prestado Bento Gonçalves 
(n1Lmero~os apoiadoa) 1 a administração de 19 
de Setembro na.o seguio o systema de terror ; 
os Srs. deputados que como eu apoiárãO aquella 
administração não apoiára.o urna administraçao 
terrorista (numerosos apoiados) : e então o 
nobre deputado a quem respondo fez mal em 
pintar-nos com côres demasiadamente odiosas, 
como t_endo defendido o systema do terror : 
fez mal em procurar tornar-nos de alguma 
sorte odiosos á população do paiz, a naç110 
e ás nossas provincias, quando, assim como 
o nobre deputado aspira ao bom conceito de 
sua província, ha de confessar qile todos nós 
temos direito de aspirar ao bom conceito das 
provi ncias a que pel'lencemo~. 

Este procedimento do nobre deputado nos 
dá o direito de vindicar-nos, mostrando que foi 
o nobre deputado, quando ministro, que de 
alguma maneira se entranhou no systema do 
terror. (.Apoiados.) Que outra denominaça.o 
merece o comportamento do nobre deputado a 
respeito do decreto de 18 de Março, que, usur
pando attribuiçoes · do poder legislativo, sus
pendeu todas .as garantias da liberdade da 
imprensa ? Eu reconheço que a imprensa 
nessa época, e nas épocas subsequentes, tem 
abusado extraordinariament~ ; reconheço que 

nós em utilidade da moral publica do paiz po
deriamas tal vei pôr algumas pêas a esses des
varios que têm sido commettidos ; porém 
ninguem póde duvidar de que tudo quonto nós 
tivesscmos a fazer n!lo se estenderia i'mais do 
que á punição dos abusos que fossem commet
tidos , que tudo quanto quizessemos na.o seria 
levado a ponto tal, que apresentasse em resul-

. tado a extincção da liberdade da imprensa ; 
uma tal disposição poder-se-hia qualificar de 
systema do terror. E' esta disposiç!}.o que se 
continha no decreto de 18 de Março. Este àe
creto! que não sei se era muito proprio para os 
fins a que se dirigia, usurpando attribuições do 
corpo legislativo, e pondo em confusão toda a 
legislação do paiz, tinha por fim a extiHcção de 
todas as garantias da liberdade da imprensa. 
Entretanto este deereto de 18 de Março foi 
sustentado pelo mesmo Sr. deputado, que 
chama de terrorista a administraçao de 19 
de Setembro : o nobre deputado não o quiz 
revogar durante 4 mezes que esteve na admi
nistração ... 

O SR. MoNTEZUMA: - Queria meditar. 
O Sa. CÁRNEIRO LEÃO : - O nobre deputado 

tinha tido bastante tempo para,pensar sobre um 
objecto que tinha dado lugar a lautos clamores 
nesta casa, para se decidir por sua conservação, 
modificação ou revogação; mas ,apezar disso, 
apezar de se passarem 4 rnezes inteiros, nunca 
teve tempo para olhar para esse decreto ... 

O SR. MoNTEZUMA : - Estava accusado na 
camara. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - São pretextos que 
procura quem se quer desculpar. O nob1·e de
putudo, que sempie deseja encontrar franqueza 
nos outros, nllo USQU de nenhuma, quando ent!lo 
pedia tempo para meditar, tempo que nunca 
achou durante 4 mezes ; de sorte que nno se 
sabe que systema pretendia o nobre deputado 
seguir. O que diremos nós a respeito da con
ducta do nobre deputado ácerca do mais ? Se 
nós fossemos a a_ttender ao que elle tem dito 
contra a admjssão de forçns estrangeiras, de
veria mos crer que, ou elle está em contradicçao 
comsigo mesmo, ou queria o mal do paiz 
quando esteve no rninisterio. Na.o consentia 
eile que os seus collegas viessem propôr ao 
corpo legislativo a admissão de forçãs estran
geiras? Justificou-se o nobre deputado desta 
contradfoção perante o publico ? Mais con
veniente, mais franco fôra dizer elle : - Eu 
tinha ~onfiançà em mim e nos meus collegas ; 
cria que podiamas empregar estas forças com 
vantagem e em utilíàade ào paiz; mas não 
tenho igual confiança no ministerió ; nao sei se 
elle as empregará em utilidade do paiz. - Uma 
tal explicaçs.o seria franca ; mas o nõbre de
putado a n!lo póde fazer, pol'que se acha na ne
cessidade de condemnar o systema de con
flan\il\1 <{lW aliás tem por si u autoridade de 
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Chateaubriand, e oatros politicos da primeira 
ordem, que reconhecem que não póde haver 
opposição sem syslema de confiança, e que toda 
a opposfça.o que não segue este systema não 
presta ;para nada. Isto. não são expressões 
minhas, mas são de Chateaubriand na sua 
ob1·a·sobre o congresso de Verona. Na.o costumo 
fazer citações, mas não pude deixar de fazer 
esta, pa1·a que se me não attribuão palavras 
que não são minhas. 

A hora está dada ; se V. Ex. permitte, con-
tinuarei amanhã. . 

O Sa. PRESIDENTE : - O nobre deputado 
póde continuar. · 

ALGUNS SENHORES : -Ainda tem meia hora: 
a sessão principiou ás 10 horas e 3/4. 

O SR. CARNEIRO LE!o: - Pois bem, conti
nuarei. Não podia o nobre deputado o Sr. 
Montezuma, tão fertil corno é para defender 
causas ainda mais dP.sesperadas, achar argu
m.entos para mostrar que não devia ser admi
ml ttida a proposta, que se devia negar ao go
verno a continuação de suspensão de garantias 
para o Rio Grande do Sul, e a ampliaçao desta 
medida para o Maranho.o e Santa Catharina? 
Entretanto, em vez de atacar a proposta, tt·atou 
da administraçrio de 19 de Setembro, pintou-a 
como administração que tinha por systema o 
terror, e procurou lançar o odioso sobre essa 
admiriish'ação, e sobre todos aqueJles que a 
defendião. Ora, como estou persuadido que 
temos direito de repellir tudo quanto tender a 
pintar-nos como defendendo o systema de 
terror, tudo quanto tender a desconceituar-nos 
perante a naça.o e o paíz, a cujo conceito todos 
nós aspiramos, temos o direito de mostrar que 
não defendemos o systema de terror. E' o que 
mostrei, provando que a suspensão de garantias, 
que nós sustentámos durante a administraçao 
de 19 de Setembro, subsistia nos mesmos 
termos nas administrações anteriores á de 19 
de Setembro ; e que essa administração ampliou 
a amnistia aos que fossem implicados no crime 
de rebellião, o que na.o existia até então, por
que só tinhão sido amnistiados os envolvidos 
na sedição de 20 de Setembro de 1835, que 
depois se submeltêL·ão á. ordem legal. A menos 
que a adminisfraçllo de que fez parte o Sr. 
Montezuma não quizesse amnistiar sem ser au
torisada por lei, o que seria usar de um direito 
que a constituição lhe não dava, ou ver-se-ia 
na necessidade de não amnistiar, ou devia 
pedir autorisação para este fim ao corpo legis
lativo, o que não fez .. 

O nobre deputado o Sr. Montezuma, quando 
ministro, teve occasião de mostrar-se muito 
pouco franco. Veio a está casa, nao nos disse o 
que queria ; lêu-nos um grande maço de papeis 
em que se nos faziao proposições extraordinarias, 
que nao erão menos do . que a deshonra da 
na9ão ; e lendo-nos estes papeis, na.o nos disse 

se era de opinião que a proposição se rejeitasse, 
nem o que entendia que se devia fazer ; 
se se devia acceder, se dar força ao go
verno ... 

O SR. MoNTEZUYA : - Na.o me recordo de tal 
sessão. 
. o· SR. CARNEIRO LEÃO : - Tambem tenho 

lembrança de longe, de sorte que não posso dizer 
qual foi. . 

Sr. presidente, a administração de 19 de 
Setembro teve as mais fortes provas de con
fiança que lhe deu o corpo legislativo ( nume
rosos apoiados ), e até teve a gloria de ver a 
opposiçao lastimar que a administraçrio se reti
rasse antes -de chegar a abertura da sessão 
(apoiados), gloria que na verdade não foi pe
quena. (Apoiados.) 

Resta dizer alguma cousa sobre as emendas. 
Fallarei em primeiro lugar a respeito da emenda 
que offereci com outros dignos collegas. N ella 
se diz que ós de~tacamentos da guarda nacional 
na.o poderáõ exceder a 3 mil praças, e que seja.o 
empregados nas provincias em que haja com
moção ou receio dellt. O nobre deputado o Sr. 
Montezuma attribue esta limitaÇão posta na 
nossa emenda a uma especie de modificação no 
systema de terror, qlle lhe aprouve dizer que 
tinhamas até aqui apoiado ; mas se elle quizesse 
examinai· a diffe_rença das circumstancias em 
que hoje se acha o paiz á respeito do exercito, 
comparadas com as de 1837, quando se ap• 
provát·Ao destacamentos sem esta limitação, teria 
conhecido a razno que tivemos para 0110 propõr 
então o que propomos hoje ; teria conhecido 
que nunl}a seguimos o systema do terror; e que 
se tivessemas conhecido que a administração 
de 19 de Setembro ( que o nobre deputado ca
ractel'isa de terrorista, só porque então appro
vámos o destacamento de 4 mil praças, e hoje 
só queremos de 8 mil) tinha tendencia para um 
tal systema, nós lhe teriamos.negado o nosso 
apoio. Quando a administração de 19 de Se
tembrcr entrou para o poder, não havia talvez 
7 mil homens de tropa de primeira linha ; depois 
tem-se recrutado, e o exercito de primeira linha 
se acha hoje com força· muito superior á que 
tinha ; e por consequencia, se tem já uma maior 
força e os destacamentos da guarda nacional, 
mesmo pelos motivos da proposta, e pelas razões 
expostas no seu preambulo, não tinha.o por 
fim senão substituir nas provincia~, onde fosse 
necessario tirar tropa de linha para restabelece!-" 
a ordem onde ella estava perturbada, a força 
de primeira linha no serviço que ella fazia, é 
claro que já não é necessario tão grande força 
de guardas nacionaes para completar o exercito 
de primeira linha. Esta razão é simplis
sima. 

Eu peço-ao nobre deputado que compare a 
força de primeira linha que então tinhamos e a 
que hoje ternos, e veja se 3 mil guardas na-
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· cionaes que hoje concedemos não é força mais 
sufficiente em relacão aos 4 mil aue então ti· 
;e~os. Se o nobre· deputado tives;e procurado 
examinar estas razões, não teria necessidade de 
procurar a razao da nossa emendt1 no supposto 
systema de terror ou na modificação delle ; 
acharia razões claras e honrosas, e escusava 
procurar razões um pouco desairosas áquelles 
que se guiassem por ellas. 

Na emenda diz-se: - Naquellas provincias 
onde houver commoções ou fundado receio de 
que as haja. - Já mostrei que hoje a força àe 
linha, a que a guarda nacional era chamada a . 
substituir .nas differentes provincias, é muito 
maior do que quando se fez a concessão de 4 
mil guardas nacionaes destacados. Nas provin
cias onde n:i.o houver commoções nem receio 
fundado de as haver1 con10 naquellas que estão 
visinhas de provincias onde ha desordem e onde 
por isso é preciso mais cautela, ainda quando 
n!io se possa dispôr de força de primeira lioha 
e seja necessario o serviço da guarda nacional, 
bastará o serviço de destacamento ordinario 
feito dentro do m unicipio, e é escusado o ser
viço de corpos destacados;-e que a guarda na
cional fique sujeita a outra disciplina a que não 
está sujeita em serviço de destacamento ur
dinario. 

Eis as razões da noss~ emenda : mas são 
taes, que podem ser adoptadas pelo nobre 
deputado e por qualquer outro membro da 
casa ; escusava, portanto, e tínhamos mesrno 
direito de exigir que o nobre deputado na.o 
attribuisse as razoes de nossa emenda a uma 
modificação do supposto systema de terror, que 
nunca existio senão na imaginaça.o um pouco 
escandecida do nobre deputado. 

O SR. MoNTEZUMA : - Póde ser, tudo isto 
póde ser. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Como está adian
tada a 'hora e eu estou fatigado, peço licença 
para continuar amanh9.. Ainda tenho muito 
que dizer sobre as emendas que estao na 
mesa. 

O Sr. ministro se retira com as formalidades 
do costume. 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 7 a 
continuaçao da mesma de hoje, e se houver 
tempo na primeira parle, a segunda discussão 
do projecto sobre a creaça.o de relações, e 
levanta a· sessão ás duas horas e meia da 
t~rde. 

Sessão em,- de Outubro 

PRESIDENCIA DO Sfl. HENRIQUES DE REZENDE 

Sm!llfARIO.·- Expediente. -Req1terimento.-Re
dacção da resolução ·sobre o credit.o.-Ordem 
do dia. -Suspensão de garantias. 

Deooís das 10 horas da manhã faz-se a cha
mada: e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e ap
pr·ova-se a acht da antecedente. 
- Faltão com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Martins, Vieira de Mello, Luiz 
Carlos, Monte, José Gonçalves, Bnstamante, 
Paula Candido, Araujo Vianna, Alcibíades, Pinto 
Coelho e Assis Mascarenhas ; e sem ella os 
Srs. Alencar, Sucupira, Vieira, Francisco do 
Rego, Lima e Silva, Urbano, Tosta, Gomes Ri
beiro, Clemente Pereira, Freitas, Gomes da 
Fonseca e Carneiro de Campos. · 

. EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da guerra, participando que 
acaba de officiar ao presidente da provincia 
do Ceará, para que com urgencia informe 
sobre os acontecimentos que tinhrto sido ulti
mamente motivados pelo recrutamento a que 
se procedeu naqnella provinciat e principal
mente na comarca do Crato. -A quem fez a 
requ isiç!lo. 

Do mesmo ministro, remcltendo as cópias do 
parecer do prncurador da corôa, e da consul ln 
do supremo conselho militar, sobre o meio
soldo que percebia D. Anna Isabel Pessoa Lia 
Silveira.-A quem fez a rcquisiçao. 

Faz-se mença.o de um mappa dos liquidas 
vindos di1·ecta1.nente e despachados para o 
consumo, assim como indirectarnente acompa
nhados po1· guia de cabotagem, e lambem os 
exportados durante o anno financeiro de 1838 
a 1839, otrerecido po1· Joseph Ewhank, ster. 
ad inter. da alfandega. - Remelte-sc ü com
missao do orçamento da fazenda, recebendo-se 
a offerta com agrado. 

Lê-se e approva-se o seguinte reque1·imento : 
· << A commissA.o do orçamento de fazenda, 

para poder interpôr seu juízo sobre o reque
rimento de Manoel Paes Sardinha, em que 
pede a esta can1ara ser mantido na posse dos 
emolumentos que actualmente percebe pelo 
despacho de embarcações e passageiros, como 
despachante geral, precisa que s~ exija do 
governo, pelo ministerio da fazenda, se é ver
dade tudo quanto ailega o supplicant~, se elle 
ainda exerce o lugar de que trata em sua pe
tição, e quaes sejno os emolumentos' que per· 
cebe, se nunca teve indemnisuçAo a]gumu pela 
perda dos emolumentos que percebia, e de 
que allega ter sido pri\lado por virtude das 
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leis de 16 de Setembro de 1830 e 31 de 
Outubro de 1835. e êm geral toda e qualquer 
informação que p~ssa esc1ãrecer a decisâ.o deste 
negocio. 

<e Paço da camara dos deputados, 5 de Ou
tubro de 1839.-J. P. Vianna.-M N. Castro 
e Silva. ll 

Entra em discussão o requerimento do 
Sr. Moura Magalhães, adiado na sessão ante
cedente, para que se nomêe uma cornmissllo 
do seio desta camara, e se convide o senado 
a nomear outra, para conjunctamente propôr-se 
medidas sobrê melhoramento do systema de 
imposições, melhoramento de arrecadação e 
fiscalisação da renda, e melhoramento do meio 
circulante. 

O Sr, Andrad.a Machado é de opinillo que 
não se deve convidar ao senado, em quem 
nllo reconhece o direito de iniciativa sobre 
imposições, e por is;so vota contra o reque
rimento. 

O Sr. Vianna. nM acha inconveniente em 
que se approve o requerimento, antes lhe 
parece que ha vantagem em q.ue elle passe. 
Pedio a palavra para declarar que na casa ha 
já muitos trabalhos preparados a respeito da 
materia de que trnta o requerimento ; existem 
projectos muito importantes, como sobre a 
provincialisaç~o das notas, sobre o juizo pri
vativo pura o julgamento dos feitos da fazenàa 
que está em terceira discuss:to, sobre os ter
remos diumuntinos, sobre o melhoramento da 
docinl!L u1·bann1 e muilo principalmente no rnu
nicipio da côl'le, onde este imposto póde dar de 
muis 50 contos de róis. O Ol'ador acha lambem 
mulct·iu do ülilithuie e imporlaneia nos artigos 
addilivos ofl'erecidos pela commissão á lei do 
orçamento. Conclue observando que esta ca
mara lem muito de que se occupar, e que elle 
mesmo deputado lem muitos trnbalhos promptos, 
varios projectos que apresentaria, como 
sejl\o o dn crcaçno de um banco; abstém-se 
porém de trazei-os, porque lhe parece que a 
camara nllo quet· occupar-se com assumptos 
desta natureY.a, Vota no emtanto pelo requeri
mento, e pede ao Sr. presidente que, logo que 
se tenhi'lo discutido as propostas do governo, 
discutao-se esses artigos que forão separados da 
lei do orçaniento, e sem os quaes essa. lei, assim 
como foi para o senado, annullará toda a legis
lação fiscal que, desde 1830, tem andado es
cripta nas leis do orçamento. 

O Sr. Montezuma declara que se tem de oppôr 
ao requerimento, pois que o n~o convencerão 
as razõ.es expenàidas p~Io nõbre deputado que 
acaba de fallar. Entende, como o nobre deputa.do, 
que ha muita cousa a fazer, muita cous_a em 
quê acamara se possa occupar ; e que se acaso 
se procurasse na secretal'ia, uchar-se-hia entre 
os projectos velhos um ou dous projectos delle 
deputado sobre materia de grande importancia, 

um que prohibe aos Srs. deputados receberem 
empregos durante a ~ua missão ; projecto este 
que julga ser muito importante, e que apresen~ 
tát·a na sessão do anno passado. Ainda ha outro 
projecto que crê que é de muita importancia, e 
vem a ser o que dá assento · aos Srs. ministros 
na camara , mesmo sem ser deputados. Com 
estes projectos e muitos outros julga que a ca
mara se poderia occupar. 

O SR. NUNES MACHADO :-Isto é regulamentar. 

UM SENHOR :-E as sessões nocturnas ? .. 

O SR. MoNTEZU~!A nota que os defeitos que se 
têm observado ácerca de certos ramos da admi
nistraçao de finanças nao provém da camara, 
provém de ser ainda a nação brazileira uma 
naçM nova, e que por isso precisa de tempo 
para dar andamen~o a tudo aqnillo que o .estado 
de suas circumstancias exige. 

Lembra á camara um plano que aclualmente 
se discute nos circulos ministeriaes, e vem a 
ser o de uma convocaçllo extraordinaria da as
sem biéa geral para o ~ez do Dezernbl'o: ora, 
isto é mais uma razão que elle orador tem para 
nao votar pelo requerimento. Deciara que o 
projecto de que fallou corre como certo e já tem 
sido discutido ; espera pois que os Srs. depu
tados que estao em contàcto com os Srs. mi
nistros possrto informar alguma cousa a este 
respeito. Ora, para se dar valor a esta idéa e a 
este projecto, talvez que aJguem procurasse 
fazer acreditar que a camara dos Srs. deputados 
se acha ainda reunída para perceber o subsidio 
que ainda na.o recebeu. O orador combate e 
repelle semelhante idéa como indigna, e mostra 
que esta camara tem dado provas de querer 
trabalhar tanto quanto lhe é possivel. 

Oppõe-se ao requel'Ímento pela sua inconsti
tucionalidade, pois que entende que é inconsti
tucional a norneaçno de urna commissa.o mixta 
de deputados e senadores para propor~m pro
jectos relativos a impostos, porque a consti· 
tuiçao dá exclusivamente a iniciativa dessa ma
teria á camara dos deputados, depoi<; pam se 
oppõr a um::\ lei iniciativa da parte do senado, 
que deseja que se nao nomêe uma semelhante 
commissllo mixta. Se a camara entende que é 
conveniente nomear-se uma commissrto do seio 
dos Srs. deputados, para trabalhar durante o 
intervallo das sessões, na.o se opporá elle orador 
a isso, porém quer que esta commissão s-eja 
sómente composta de Srs. deputados e não de 
senadores, e neste sentido mandará uma emenda 
á mesa. Lembr~ tambem que esta commissao 
poderá ser cotnposta de Srs. deputados e de 
pessoas exlernas e inteiiigeníes na matêria, a 
exemplo do que se pratica na Inglaterra, onde 
costumao·se consultal' banqueiros e pessoas 
eni.endi das. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda : 

<e Q~e a commissao seja composta de Srs. de-
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pulados e de pessoas que por ora não têm 
· assento na assembléa geral.-'- Montezuma. » 

O Sr. Moura Magalhães diz que á primeira 
vista parece de grande força o argumento do 
nobre deputado o Sr. Montezuma, quanto á 
inconstitucionalidade de se nomear uma com
missa.o composta de senadores para tratar de 
materias de imposição ; mas este argumento 
desapparece quando se attende mesmo aos 
argumentos do nobre deputado, póis que se 
póde consultar uma comrnisslio externa a res
peito de qualquer materia, sem que nisto se 
ataque a iniciativa da camara, porque se não 
·poderá consultar uma comô:iissão de senado ? 

O orador, dando as razões porque offereceu 
o seu requerimento, diz que ha muitos ,nnos 
que se clama contra·o systema de imposiÇOes, 
e se procura melhorai-o ; ent~etant~ nada s~ tem 
feito. Todos reconhecem que 1mpos1ções existem 
que se devem extinguir, pela difticuldade de 
sua arrecadação, e outras por contrarias ao 
progressivo andamento da industria, etc. 
Lembrou-se, pois, de que muílo convinha uti
Iisar as luzes dos men'tbros de uma e outra ca
mara versados na materia, para apresentar para 
o anno um systema de imposição mais re
gular. 

Reconhecendo por ·outro lado que existem 
bastantes defeitos nas leis que regalão a fisca
lisação e arrecadação das rendas, o que é con· 
fessado pelos mesmos empregados do thesouro, 
lembrou-se de incumbir tambem a commissão 
mixta de apresentar trabalhos sobre esta ma
teria, podendo aproveitar os que já existem, 
como o da provincialisaça.o das notas, o projecto 
sobre banco,. o estabelecimento de juízo pri· 
vativo da fazenda, ele. : projectos esses que se 
achllo esquecidos nas pastas das commissões, e 
que podem ser harmonisa.dos pela commissno 
em um trabalho completo. 

Lembrou-se finalmente àe incumbir a com
missno de apresentar um projecto sobre o meio 
circulante, para o qne muito serviráO esses 
mesmos projectos do estabelecimento do banco, 
provincialisação das notas, conversão da divida 
externa em interna, etc. 

O orador, respondendo a outras ob,jecções 
do Sr. Montezuma, diz que se por Yentiira 
houver convocação extraordinaria em Dezembro, 
n:da se perde em· ler-se nomeado essa com
mis-:;ao i mas se tal convocação nllo houver, ha 
temp,1 de sobejo pal'a a commissa.o apresentar 
um tri;.balho completo. 

Póde para esta commissão nomear-se mem
bros da c:1mara que habitAo o Rio de Janeiro, 
entre os q:1aes ha bastantes versados na ma
teria, como o nobre contador do thesouro, os 
Srs. Castro J Silva, Montezama, Limpo, etc. 

O orador conclue dizendo que se o corpo 
·legislativo quizer economisar mais o tempo, 
na.o gastando tres me1.es com a disc:ussn.o do 
voto de graças, alguma cousa para o arino se 

poderá fazer para melhorar a renda e sua arre· 
cadação. • 

O Sr. Andrada Macha.ao deseja que o nobre 
autor do requerimento diga se o trabalho da 
commissão ha de ser tomado em consideração 
primeiramente no senado, ou se na camara dos 
deputados ... 

O SR. MouRÀ MAGALHÃES: - Aqui: 
O SR. ANDRADA MACHADO duvida que o tra

balho da- parte da commissao que pertence ao 
senado principie na camara dos deputados ; 
receia ainda que, tendo o senado feito um 
convite a que a camara recusou-se, não se 
aproveite agora do precedente para proceder 
da mesma maneira. · 

O Sr. Moura, Magalhães não sabe qual será 
a deliberação do senado, m9s quanto aos tra
balhos feitos, devem elles primeiro ser discu
tidos na camara, porque versão sobr~ materia 
de imposição. NãO julga que pelo precedent~ 
que houve se recnse o senado ao convite que a 
camara lhe fizer ; razões politicas movêra.o a 
camara áquella deliberação. as quaes não se 
dão no caso de. que se trata. 

Julga-se discutida a materia do requerimento, 
que é aJ;provado, menos na parte em que 
propõe que se convide ao senado para nomear 
a commissão. 

Lê-se a seguinte redacção das emendas á 
proposta do governo, pedindo o credito de 
9,000 contos : 

_cc A assembléa geral Jegislatia resolve: 
« Art. 1.° Ficão supprimidas na lei de 20 de 

Outubro de 1838, e em cada uma das rubricas 
de despeza dos respectivos ministel'ios, ns 
sommas constantes da tabella B annexa a esta 
lei. 

« Art. 2.º O governo é autorisado para des• 
pender no corrente anno financeiro a quantia 
de 6,112:730$042, além da despe~m fixada para 
o mesmo an.no na lei de 20 de Out11bro de 1838. 

« Art. 8.º Este credito se1•á dividido pelos mi• 
nisterios na fó1·ma prescriptu nu labella C, 
annexa a esta lei, e em cada um delles exclu· 
sivamente applica.da para os ramos de serviço 
mencionados na mesma tabella, na.o podendo 
ter qualquer outro ~cstino. 

« Art. 4. 0 ~ara supprir o deficit de 
6,112:730$042 no corrente anno financeiro, 
fica o governo autorisado a emitlir notas á pro
porção q1Je as· necessidades do tbesouro o exi
girem, e hem assim a contrahir um emprestimo 
com o cofre dos orphllas do municipio da côrte, 
e com quaesquer corporações de mão-morta, 
na.o excedendo o juro de 6 por cento. 

" Art. 5,º Se durante essa emissão as· apo· 
}ices subirem a 80, o governo venderá quantas 
bastem para completar o restante do deficit, e 
mais as que forem precisas para resgatar uma 
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somma de notas igual á que já houver sido 
cmittida em virtude do artigo antecedente. 

« Art .. 6.º Se o governo puder conlractar fóra 
do impei-io um ernprestimo que mais vantajoso 
seja aos interesses nacionaes do que a venda 
das apolices internas na razão de 80, podêl-o-ha 
verificar-se na mesma importancia, ou em parte 
da que se lhe permitte a respeito das apoiices 
internas para o mesmo fim. 

« Art. 7.0 O producto da differença entre o 
antigo e novo direito dos vinhos fica applicado 
ao resgate das notas em circulação. 

« Art. 8.º O governo nomeará ~ma commissão 
de negociantes para assignar as notas que, na 
confot·midade do art. 4°, lêm de ser postas em 
circulação, e fará publicar pela imprensa a 
emissão circumstanciada, dando de tudo parte 
ao corpo legislativo em tl proxima sessão. 

<< Art. 9.º As novas notas, antes de entrarem 
na circulação, serão marcadas na caixa da amor
tisaçllo com um carimbo que designe a data t1a 
presente lei, abrindo-se na mesma. caixa com
petente esc1·ipluraçâo relativa tanto á emissão 
como á queima das mesmas notas. 

cc Al't. 10. Na primeira sessão do corpo 
legislativo o governo informará: 1 º, quaes forllo 
os saldos em dinheiro que do anno financeiro 
de 1838 a 1839 passárão para o corrente no 
lhesouro, em Londres, e ern todas as thesou
rnritls; 2º, qual a divida passiva existente no 
fim d11q11elle mmo, e proveniente de despezas 
propl'ins deite, com tlecla1·açl\o da origem de 
quê provim·l\o ; 3", qna\ a somma paga nclle 
uc conlu de nnno.s :rnlel'iorcs. 

1c At·t. 11. Fic11 revogado o arl. 18 da carta 
de loi du 11 de Outubro de 1837, que autorisa 
o governo 1\ cmillit· bilhelt!s do lhesouro, e bem 
ussim toduii us leis l! disposições contrarias á 
prcsou lc. 

11 Pn~iu Lia cum11ra dos deputados, 7 de Ou
luhro de 18:39. - Paulino José Soa1·es de 
So1tza. - ,J. ftf. de E-rito. -J. C. de .Mfranda 
Ribefro. n 

TABELLA B 

8·upprt1ssões .feitas na lei do orçamento do 
anno jinan,eei.ro cm·rente, e a que 

se refere o m·t. 1 º da lei 

MINISTERlO DO llllPERIO 

§ 7. Com os pre~ 
sidentes de pro-
vincias,-etc . . 6:400$000 

• § 8. Com a ca-
mnra dos sena-
dores .... , . 18:000$000 

§ 9. Com a ca-
mara dos de-
putados . . . . 18:000$000 

§ 15. Com n vi-
sita de saudc 
nos portos. . . 4:000$000 

TO~O ,u 

§ 17. Com ca-
naes, etc . . · . 30:000$000 

§ 18.Com o mo-
numento do 
Y piranga . . . 4:000$000 

§ 27. Obras no 
municipio. 10:000$000 

MINISTERIO DA .lUSTIÇA 

§ 17. Despezas 

90:400$000 · 

eventuaes . . . 8:000$000 

MINISTERIO DA MARINHA 

§ 14. Com pha-
rúes . . . . . . l õ:000$000 

§ 15. Com obras. 48:000$000 

MINISTERIO DA GUERRA 

§ 6. Officiaes de 
segunda linha. 9:000$000 

§ 16. Obras mi-
litares. . . . . 30:000$000 

§ 18. Arnortisa
ção da divida 
posterior á 
1826. . . . 226:000$000 

füNISTERIO DA FAZENDA 

§ 1. Amortisaçâo 
d os empresti
m o s brazilei
ros, a saber : a 
amortisação l 
48:665 e t 
1,021 de. corre
tagens e com
mi ss ó es ao 
cambio de 31 
1/2 . . . • . . 378:560$000 

§2. Dila d,ts apo
Jiees de 6 e 5 por 
cento re.sgata
das por conta 
do governo até 
Junho de 1839 242:000$000 

§ 15. Construc-
ção de obras. . 68:000$000 

63:000$000 

265:000$000 

688:560$000 

1,114:960$000 

TABELLA C . 
Di.sfribuição do credito 1mpplementar e ext.,-a

ordinarfo pelos diversos min:iste1·ios 

l\llNIS'l'ERJO DO ll\lPERIO 

Para o serviço 
dos paqueles de 
vapor, a\ é m. 
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da quantia de 
80:211$664 ..... 
que passará 
para este mi· 
n isterio do d~ 
rnari nha, em 
que tr-1 somnrn 
foi votada. . . 107:788$136 

· Supprirnentoex
lraordinarici a 
Santa . Catha
rina, na conf or· 
midade da reso · 
luçao n. 52 ~e 
1838, reduzida 
porém a qua· 
renhi. contos . . 40~000$000 

M!NISTERIO DA .JUSTIÇA 

Para a compra 
de atroamento 
para a ·guarda 
nacional. ... 

147:788$136 

20:000$000 

?t\lt-llS'l'EP.10 DOS NEUOC\Os E!-\'l'RANllló:lHOS 

Differença <le 
cambio que 
tem de vcrill· 
cM·-~c fóru do 
irnpurio, e111 
111\\lal, cu\cu
lndo 11(111clle u 
!l 1 l /'.!. tlH, pot' 
1$000 ..... 143:794$:.!85 

MINll:!'l'li:1\10 l)A MAillNllA 

l 111porl1uwiu dm1 
vnnc i 111c11tm.1 
COl'l'l.'Bpúnd Ull• 

tos uo augmento 
de mais 1,500 
praças nn lot·ço. 
decretada para 
o anno finan
ceiro de 1839 
a 1840. . . . . 300:000$000 

Para a compra 
ou construcção 
de barcas de 
vapor . . . . . 130:000$000 

Para o paga
·mente da di
vida passiva do 
arsenal de ma
rinha da côrte, 
existente em 
80deJunho de 
1889 . . . 211:8176881 

Augmento de 
orilPnarJo :H) 
auditor da ma
rinha, resolu
ção n. 53 ... 600$000 

------ 642:417$881 

MINISTERlO DA GUERRA 

Para soldo) eta
pe, ·· fardam.en
to, forragem e 
remonta com a 
força decretada 
paia e 1 eva r 
o exercito a 
16,000 prayas 
de pret .... 1,320:520$150 

Para artifices e 
aprendizes me-
nores . . . . . 1:942$400 

Para as forças 
fóra de linha, 
que, segundo n 
nova organisa
çn.o, devem 
ser elevadas a 
2,000 praçns , 260:203$131 

Pagumento de 
divida do arse• 
nn i de guerra 
em Junho, a 
saber: 

81:384$188 
provenientes 
de compra de 
guncl'OS pam os 
armnzens, 
8:434$ de ar· 
mamento, e 
7:209$470 de 
generos e ma· 
leriaes para as 
obras militares 

Pura o engaja• 
menlo de es• 
kangeiros ... 

Augmento de 
ordenado do 
auditor (reso
lução n. 53). . 

!17:027$658 

300:000$000 

880$000 
--- 1,980:573$208 

MJNJSTERIO DA FAZENDA 

Juros e amorti
saçtlo da divida 
interna, aug
nienlo pl'ove
nientc dos ul-

_limos <:reditos 
aqui vendidos. 194:698$000 
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Idem do em-
prestimo ulti
mo de 2,500 
contos vendidos 
em Londres. . 197:364$000 

Differença ct·e 
cambio no pa
gamento da di
vida externa 
calculado a 
311/2, cambio 
em que se po
deráõ fazEir as 
remessas. . . . 836:778$032 

· Para pagamento 
e resga_te dos 
bilhetes do the
souro em Ju-
nho de 1839. 2,385:000$000 

Pensões. . . . . 14:316$500 
------ 3,628:156$532 

Saldos existen
tes nas provin
cias em Junho 
do corrente 
anno, que se 
devem abater 
da quantia s.u-
pra ...... . 

6,562:730$042 

450:000$000 
---------
o,112:730$042 

O Sr. Amaral requel' que fique sobre a rnesa 
a redacçao até umauha, afim de ser examinndu 
por .cada um dos Sl's. depulados. 

O rtquerimento do nobre deputado é appro· 
vado. 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
justiça. S. Ex. é recebido com as formalidades 
do regimento. 

ORDEM DO DlA 

Continua a discussão da proposta do governo 
sobre a saspensllo de garantias, e emendas 
apoiadas. · 

O Sr. Carneiro Leão :-Sinto que uma in· 
justa aggressão me forçasse alguma cou~a a 
sahir fór·a de objecto em discussão para defender 
a alguns dos meus collegas. 

Eu entendo que não se póde mostrar acto 
algum de barbaridade e terrorismo praticado 
por alguma das administrações que se tem que· 
rido culpar, e pa1·ticularmente daquelln. que 
disso foi accusada a respeito do Rio Grnnde. E' 
sabido qu o ella procu 1·ou essa conciliaçn.o de 
que aqui se tem fallado ; consta mesmo que 
para lá enviou alguem pa1·a tratar_ com os re
beldes sobre bases de uma pacificação) e qne 

estava prompta a fazer todas as concessões ra
zoa veis que não fossen1 contrarias á honra do 
irnperio, á sua. integridade e independencia ; 
mas os rebeldes, ou pOL·que estivessem ani
mados com alguma probabilidade de successo, 
ou por qualquer cau_sa que ignoro, pu:rnrão con
dições taes, que seria impossivel a qualquer 
administração que se respeitasse annuir a ellas ; 
elles exigirão que nós reconhecessemos a sua 
republica do Rio Grande, e apenas se prestavão 
a ligar-se ao Brazil por laços de federacM. Ora. 
será a chamada moderaça.o adop tar-se sem e~ 
lhante systema ? .... 

Ü SR. ANDRADA MM:HAfü) :-N1111P.:1, 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Estou persuadido 
que não entra na intenção de nenhum elos Sr$. 
deputados semelhante pensamento, que seria 
inteiramente contrario aos interesses do Brazil ; 
quaes são pois os actos de terrorisrn o praticados 
nessa parte do irnperio ? Qual o espírito de vin
gança assanhada que manifestasse a adminis
traçao de maneira que nao fosse possível ob
ter-se nenhum accordo razoavel? Não tenho 

· podido entrar nesse pensamento, nM conheço 
esse chamado systema de terrorismo que aqui se 
inculcou ; estou persuadido que não foi isto 
mais do que uma figura de rhetorica, e que 
mesmo eu nllo devia apanhar a luva que o il
lustre deputado julgou conveniente lançar; 
largo, portanto, esta questão, e passo a examinar 
as duas emendas que, tentlo sido indicadas pelo 
Sr. ministro da justiça,. forão por mim offe
recidas. 

Sr. presidente, nno posso apreciar ºbem o es· 
lado das p1·ovincias do Maranhno e Santa-Ca
tharinu : não sei as communicações que tem o 
governo para julgar conveniente a adopção das 
medidas que o Sr. ministro julga necessarias ; 
mas estando capacitado que n!\o é inutilmente 
que o Sr. ministro pedio semelhante autori
saça.o, que nas informações que elle tem alguma 
base se póde encontrar que autorise esta exi
gencia, querendo d<: alguma sorte concorrer 
para que a administraçllo marche sem tropeço, 
na.o tive eu duvida em conceder-lhe esta facul
dade, tanto mais, quanto, segundo o testemunho 
do illustre deputado que tem feito alguma op
posiçãO, na.o se tem abusado desta medida, ella 
não tem sido empregada sena.o rarissimas vezes, 
e com aquelles para os quaes não seria necessaria 
tal autorisaçn.o por estarem sujeitos ao recruta
mento; mas dir•se~ha: se ella nlio tem sido 
empregada, parece-me que não ha razão para 
ser concedida. A existencia desta faculdade 
diminue a necessidade de ser empregada, por
que de certo ella servirá de conter aquelles 
discolos que ás ve:r.es mesmo com boai:; inteu
ções embaração o e:overno naquelles lu~arl!s 
onde ha rebellião e sedição, para que possu 
seguir com um systema completo de pacifi 
cação. N'ó:; lemos sido testemunhas do.~ emba • 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:15 - PÃ¡gina 7 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476 SESSÃO EM 7 DE OUTUBRO DE 1839 

raços que differentes administrações têm encon
trado ás vezes de seus vt·opl'Íos partidistas ; é 
sabido que ás vezes o partido da legalidade no 
Rio Grande, não em uma só época, mas em 
differentes -épocas, tem posto difficuldades ao 
governo1 com exl!'aordinarias exigencias, para 
conseguir o que este mesmo partido desejaria. 

Oppu;.:el'llo-se alguns senhores a esta autori
sação, porque para dát-a é necessaria a sus
pensa.o de alguns direitos garantidos pela con• 
stituiça.o ; disserão que, determinando a consti
tuição que a suspensão de garantias não póde 
ter lugar senão nos casos de invasão de inimigos 
ou rebellião, e não havendo rebellião em ne
JJ huma das duas provincias, não se póde dar 
esta aulorisaçâo. A respeito do Maranhão, não 
sei verdadeiramente se poderia classificar como 
rehellião a desordem alli existente; em Santa 
Catlmrina, indubitavelm,mte. No Maranhão 
tambem com probabilidade se poderia classi
ficar como re9ellião; mesmo ct·eio que a po
v<,ação que está no poder dos inimigos compre-· 
hende sern duvida os 20,000 homens do codigo. 
Mas ainda quando nilo comprehendesse, é neces
sario attendermos á constituição : ella foi feita 
antes do codigo, na.o podia ter em vista senão a 
rebellião em sentido geral, e nn.o a rebellilo de
finida pelo codie;o ; e cu estou persuadido que a 
constituição não póde ser interpretada pelo co
digo1 mas que deve servir de lypo para interpre
tat·mos todas as leis. E' sabido que nos crimes de 
lesa-magestade, nos quaes estava classificada a 
l'ebelliD.o, não precisava numero certo de pessoas, 
podíllo até ser commettidos por um unico indi-

. viduo. · 
Outra medida proposta é de se declararem 

prohibidas as sociedades, ainda publicas, na 
pro1incia do Pará. Sr. presidente, a este res
peito estou no mesmo estado de ignorancia dos 
motivos particulal·es que tem o Sr. ministro 
pa1·a julgar esta medida neccssaria. Quero 
pensar que as sociedades publicas não podem 
fazer damno nenhum1 ou se fazem, é limitado, 
e está nas circumstancias de-poder ser reparado, 
a menos que ellas não se apparentem com ap
parencias de publicidade, tendo reunicles secretas 
onde se tratem de cousas que não appareção 
em publico ; mas circumstancias ha em que 
em uma população que acabou de sotirer uma 
rebe1lião, as sociedades politicas, onde a moci
dade ainda inexperiente, ainda demasiado en
thusiasta, se póde reunir. para discutir em· geral 
systemas poHticos, podem-se, tornar perigosas, 
podem ser mesmo damnosas ao socego publico ; 
o conhecimento disto fez com que o ministerio 
em. 1833 exigisse para a provincia do Rio 
Grande não só a prohibição das sociedades se
cretas, mas lambem das publicas que lh•essem 
flns politicos, que tivessem por fim discutir prin
cipio;:1 1le 0111.miHção sociul. N'uma província 
11trn jà ll•m 1:1ua asacmbJéa provincial convocada, 
l3C\UCQ "' illdl\de H" póde ti l'l\l' ,J"H llttllOOlnçl'ltn:1 )'ll • 

Jitieas i talvez sej!lo eUas mais proprias para ex
citar desordens ainda mal apagadas, agitar os 
espiritos n'uma época talvez bem pouco propria, 
porque podemos considerar o inimigo na nossa 
visinhança, pois que assim devemos encarar o 
ponto que a nação franceza tem occupado no 
Oyapock. Sendo assim parece-me que os ci
dadãos podiã.o ser privados desse direito de dis
cutir principios políticos em sociedades ; elJes 
têm a assernbléa ·provincial que aclualmente 
está trabalhando ; e mesmo á vista das com
moções por que acaba de passa!' aquelJa ·pro
víncia, o espirito de associaç!io póde ser muito 
mais vantajoso sendo dirigido para fins que não 
sejãu polilicos-; mas para reparar lodos esses 
damnoi; que tem soffrido a população do Pará 
em consequencia da desgraçada revolta por que 
passou, para restaurnr a industria daquella pro
víncia assás defmhada, finalmente para oub·os 
muitos fins, póde ser attrahido actualmente o 
espirito de associação : por agora creio que no 
que elle póde ser exercido em mais damno 
da provincia, será etn que~fões que versem sobre 
política. · 

Tenho dado as razões por que assignei as 
emendas indicadas pelo Sr. ministro, e os mo
tivos por que voto pur ellas. 
· O Sr. Andrada Machado; - Sr. presidente, 

o meu actual estado morboso vedou-me · o 
tomar parte na importante discussão do cre
dito r neila não pude senão contentar-me com 
votar symbolicamente contra algumas me
didas; entre outras, a permissão do emprestimo 
estrangeiro, que com illusorias apparcmcias de 
vantagem é realmente perniciosa a nossos 
interesses, e assim o crê a maior parte desta 
capital, em maneir~ que até correm rumores 
que se fizera.o depositas para se levar a effeifo a 
passagem de semelhante medida ; eu declaro 
que não acredito rumores que nos são tão in
juriosos ; é hoj.e o projecto, não sei de quem, o 
procurar desacreditar-nos; falsos e não fun
dados como o silo taes rumores1 só o facto de se 
isto espalhar prova o conceito em que a capital 
tem. a mencionada medida. Basta porém. do pas· 
sado, irei agora ã questão que se discute. 

Não me limitarei nesta questão ao protesto 
symbolico contra a medida do nobre ministro : 
como a Divina Providencia teve a bondade de 
dar algum allivio aos meus males, não quero 
ser tão ingrato á Divindade nn.o empregando esta 
pouca força que me resta em defender os in-... 
teresses da minha patria, desta patria que pa~ · ·. 
recem trabalhar por abysmar por todos os modos;,· · ·, · 
desta patria que tem sido o continuo desvelo d~ 
minha atribulada vida. ·· · 

Sr, presidente, sou inimigo do arhitra1:io , · 
convencido como estou que o que deu nasci· 
menlo á sociedade civil nao foi senllo o desejo 
du segurar os direitos indivkluBes, uao posso 
iJeiinr de aborrecer o nrbita•ario que 01:1 clcstr·óei 
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odavia Dão ]eva esta proposição a ponto de 
na.o conhecer que pode haver algum caso ex
cepcional ; não cuido porém que neste carn es
teja o paíz. A experiencia me tem mostrado que 
leis excepcionaes nada lêm feito absolutamente; 
esta concessão que agora se pede é uma teima, 
perfeita teima, teima da qual a nação não tem 
colhido nenhum beneficio. Acostumar o povo a 

vêr calcadas aos vés as garantias do cidada.o, é 
no que eu não posso convir. Mas suppunhamos 
que é um caso cles~sperado ; como votaria eu 
por , sta proposta, que nM só suspt•nde uma 
formula garantidora, corno até impõe uma 
pena? Como votaria eu pela suspensrto do § 6º 
das garantias ? Senhores, quando eu quizesse 
conceder a suspensão de garantias, seria exce
ptuado este artigo da constituição que diz : 
« Qualquer póde conceàer-se o sahir do im
perio como lhe convenha, levando comsigo seus 
bens, guardados os regulamentos policiaes, e 
salvos os prejuízos de terceiro. » O direito de 
deportar não posso eu dar ao governo de nenhum 
modo : é uma pena perfeita, pena que nunca 
se póde impôr sem processo, sem sentença, é 
uma suspensao de direito, não de formula que 
garanta o direito : por consequencia é impossivel 
que dê o voto para que o governo tenh.a se
melhante poder; sei que se tem dado,mas car· 
regue quem quizer com isto. 

Quanto aos§§ 7, 8, 9 e 10, do artigo 179 da 
constituição, razões podem haver, no caso de 
invasão de inimigos, no caso de rehellião em 
que a segurança publica exija a sua suspensão; 
eu julgo que rarissimo é o caso, e einquanto se 
me não pt'Ovar que a segurança publica o pede, 
nl'.IO darei o meu voto. Diz-se que nãc se tem 
abusado desta faculdade tanto quanto se podia 
abusar; mas é perigoso lançar-se ern mãos da 
autoridade um poder tal, um poder onde o abuso 
é inherente ao uso : não ficará cont~nte o go· 
verno, não ficará elle assás armaJo podendo 
dar busca, podendo prender sem culpa formada, 
podendo conservar em pris~o a quem póde 
prestar fiança nos casos em que a lei o per· 
mitte ? Parece-me que fica bastanteniente ar
mado : devo eu dal' ainda em cima o poder de 
dep9rlar? Niio. Eu pretendo votar , contra 
tudo ; mas se acaso os meus honrndos col· 
legas _julga.o necessaria a suspensao de alg11mas 
formalidades, votarei q,uando muito pela emenda 
do Sr. Montezuina ; mas pela proposta tal qual, 
é impossível que eu vote. 

Sr. presidente, eu sei que isto é nm caso de 
confiança ; eu não sou dos que mais dE:!sconfia.o : 
sei que é preciso que exista confiança ; mas sei 
· que tenho muito direito de ser escrupuloso a 

. ·. ·este respeito, porque quem elege os ministros ás 
· vezes elege gente que ninguem conhece, homens 
sem precedente algum, e muitas vezes, o 
que é ainda peior, com precedentes desvan
tajosos i mas é tal a dôr do estado de descon
fiança, o coração tende tanto a fugir deHe, como 

a cabeça do estado de duvida, que muitas vezes 
teuho dado confiança sem saber porque a dou, 
para escapar da afficçrto que me causa o des
confiar; tenho-me bem depressa arrependido, 
porque vejo que muito rnal a colloquei. Na.o 
serei eu quem hostilise governo algum em regra, 
salvo se por acaso stlcceder que todo o miois
terio seja co111posto de pessoas com máos pre
cedentes; mas basta para lh'a dar que eu não 
esteja persuadido de sua incapacL:lade e impro
bidade, ficando na certeza que retirarei esta 
confiança todas as vezes que a tocha da expe
riencia me allumiar e mostrar que ella foi mal 
collocada. Não tenho nada que dizer contra o 
actual minislel'io, não conheço alguns dos seus 
membros, d'outros não sei precedentes contra; 
por _ consequencia terei confiança tanto quanto 
julgo que é preciso; o mesmo tenho feito com 
todas as administrações, dei confiança á adminis
lraç!lO de 19 de Setembro, nella havia pessoas 
com precedentes vantajosos, mas havia outras 
com precedentes muito desvantajosos ; por con
sequencia uns cobrião os outros; retirei-a por
que me · pareceu que o programma que tinha 
apresentailo nl:í.o se realisava, porque mesmo o 
grnnde Gargantuá pouco a pouco a foi alterando, 
de maneira que se tornou o avesso do que se 
propuzera ao principio. Não supponha o nobre 
ministro que lhe negue o que dei á adminis
tração de 19 de Setembro. 

Sr. presidente, pelo que tenho dito, bem se 
vê que nllü posso votar pela emenda do Sr. Car· 
neiro Leão, que autorisa o governo a fazer 
sahir das províncias de Santa Catharina e do 
Maranhtio ai;; pessoas suspeitas. Os senhores 
que julga.o que o § 6° póde ser dispensado em 
Santa Catharinr1 p·odem ter razão, porque, 
nella se verifica invasão de inimigos; mas no 
Maranhã.o é desarrazoado: quem é o inimigo 
que invade o Maranhao? Qual é a rebelliM 
que a!li existe ? E' preciso na.o saber o codigo 
criminal para se dizer que alli ha rebellião. 

O codigo diz:« Julgar-se-ha commettido este 
crime, reunindo-se nma ou mais povoações que 
comprehendllo todas mais de 20,000 pessoas, 
para se perpetrar algum ou alguns dos crimes 
mencionados nos arts. 68, 69, 85, 86, 87, 88, 
89, 91 e 92. » Eu na.o quero foliar no numero 
de pessoas, mas dos ddictos de <1ue fü:r. menção 
este artigo, para ver se algum destes deliotos se 
dá no caso do Maranhão. 

O art. 86 diz : cc Ter1tar directameute, e por 
factos, destruir algum ou alguns artigos da con• 
stilnição. )> Alguem accusou Raymundo Gomes 
e seus socios de quererem àestruir algum ou 
alguns artigos da constituição P Certamente qlle 
nllo. Arl. 68: 1c Tentar directamente e por 
factos destruir a índependencia do imperio. " 
Alguem até agora accusou os sediciosos do Ma
ranhão de tentarem contra a independencia e 
integridade do imperio? N&o de certo ; a qnestao 
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desses loucos é a respeito de uma lei da assem
bléa provincjal, e mudança do presidente ... 

O SR. PIMENTEL BELLEZA. :- Isso é pretexto. 
O SR. ANDRADA MACHADO :- N1t0 sei se é 

pretexto ou na.o ; hei de cr.er o que ~ejo, as 
autoridades do Maranhão arnda o não dizem. 

O SR. PnrnNTEL BELLEzA :- E' roubo e assas
smrn. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Tanto melhor : 
~" A mnhn P assassínio, nl:l.o é rebe1!í~o. 

Art. 69. e< Provocae directamente e por factos 
uma nação estrangeira a declarar a g11erra no 
• • J ,\)~,~~ ;-,, ... ~ .. ~~1~ f.,,,1~ Ã impeiiO, eLC. )) nie,tn:;u.J uuput.UU _c::,t,:; lGH.tL-\1 a. 

pandilba de Raymundo Gomes ? De certo que 
na.o. Art. 85. cc Tentar directamente e pol' 
factos destruir a coristituição po1itica do imperio, 
ou a fórma do governo estabelecida. >i Alguem 
accusou até agora a Ra-vmundo Gomes de tentar 
isto? Nao de certo. ·Art. 87. e< Tentar dire
ctamente e por factos desthronisar o impe· 
rador, prival-o no todo ou em parte de sua 
11utoridade constitucional, ou alterar a · ordem 
legitir.1a da sua successao. · ;> Alguem até agora 
accusou esses sceleratos disto ? Nilo. Art. 88. 
« Tentar directamente e por factos uma falsa 
justificação de impossibilidade pb~sica ou moral 
do imperador. » Ha alguma q11e1xa a este res
peito contra os sediciosos do Maranhão? Não. 
Art. 89. « Tentar direclamente e por factos 
contra a regencia ou regente, para prival-os em 
todo ou em parte da sua autoridade constitu
cional. » Alguem imputou semelhante intenção 
aos sediciosos do Maranhno? Ninguem. Arl. 91. 
e, Oppôr-se alguem directamente e· por factos 
á prorripta execuçao dos decretos ou cartas de 
convocaça.o da assembléa geral expedidas pelo 
imperador ou pelo senado, nos casos da con
stituiçao, etc. )> Alguem disse que esses mal
vados quizerão impedir a convocaça.o ela assem
bléa ? Ningaem os accusa disto. Art. 92. 
cc Óppôr-se a]guem directamente e por factos á 
reunia.o da assem biéa geral legislativa em sessão 
ordinarh, ou á reunião extraordinaria do se
nado, nos casos do art. 47, §§ 3º e 4. 0 ,1 Alguem 
os accusa disto? Não. Ora, pois, se a constituição 
diz expressamente que só nos casos de invas:to 
de inimigos ou de rebellia.o é que se podem 
suspender as garaptias i se não ha nern um só 
caso daqueHes que reunidos podem fazer a l'e
belli9.o; com que poder, com que arbítrio vam(!S 
nós atacar as garantias indi viduaes ? Aqui é que 
é o-q~ero porque quero :_-_terrivel e~emplo ! 
Se nos é licito atacar os d1re1tos dos c1dadaos, 
licito será a elles tambem atacar os nosso~ di
reitos ; e é isto o que eu na.o quero ; quero que 
o exemplo do respeito á lei parta desta casa, 
para que tenhamos o direitos de punir os que 
fóra della alacão as leis. 

Permilla· me V. Ex. que eu agora d isa mRis 
alguma cousa. Eu sei que nn carnnra anperior 

passou uma interpretnção cerebrina, anti-ju
ridica, et perdoem~111e os nobres senac;lores, que 
fere mesmo o senso commum ; e ainda se fez 
mais, fez-se com que o crime, que n,ão é con
cebivel senão praticado pela mult1dM; fosse 
concebi vel praticado por poucos ; mas espero 
que nem lá passe, e se passar espero que en
contre aqui uma derrota completa (apoiados) ; 
espero que esta mocidade, permitta-me ella a 
honra de unir os meus cabellos brancos aos 
seus cabcllos pretos, espero que esta mocidade, 
que ainda tem energia, que está ainda enso
pada em sensibilidade, nao ceda a id~as ~e 
cabeças e corações, que, bem qut respellave1s, 
são já aridos e sem sueco : a idade a~sifi~a não 
só o corpo, senao tambem a alma, e rnclma ao 
rigor por falta de sensibilidade. Espero em 
Deus que tal medida não passe ; isto seja dito 
de passagem. Porém, ainda assim, a emenda é 
insustentavel, porque n!Ji reconhece-se sempre 
o caso de rebellião, apezar do ataque que se 
faz ao bom senso, aos principias todos de juris
pr11dencia criminal, qnerendo-se classificar corno 
crime de pessoas o que nao é senão crime de 
pessoa; mas neste caso chama-se rehelli:10 o 
~1ue não é senM sediç!í.o. 

Vejamos o que ha no Maranhão. Olhemos 
só para a accepção do cri me de sediçl'to.: o que 
é sedição ? - (< Julgar-se-ha commelhdo este 
crime a1·untando-se mais de 20 pessoas ar-' ' madas, todas ou parte dellas, para o fim de 
obstar a posse do empregado publico nomeado 
competentemente e munido de titulo legitimo, 
ou para privar do exercicio do seu emprego, ou 
para obstc1r á execu~a.o ou cumprimento de qual
quer acto ou ordem legal de legitima auto
ridade. )> - Isto · é o qne fazem os asseclas de 
Raymundo Gomes : querem destruir uma. lei 
feita por autoridade competente, querem pri_v~r 
a autoridade legitimamente eleita do exerc1c10 
de seu emprego : como, á vista disto, havemos 
nós de dizer que ha rebellia.o ? E se na.o ha 
rebelli~o, como á vista da constituiçao havemos 
de levantar as garantias ? Deste modo podemos 
levantar as garantias em lodo o Brazil. 

·sinto lambem dizer ao nobre deputado por 
Santa. Catharina, cujas luzes respeito, que sou 
obrigado a votar contra a Slla emenda : elte 
suppõe que a resolução é um ataque completo á 
constituição do imperio, e pretende emendai-a ; 
mas eu digo que voto contra, porque ba cousas 
que não se podem nunca emendar, o que se 
deve é destruir; creio que o nobre deputado 
não é daquelles qne querem demolir peça ·por 
peça o nosso edificio social, que, apezar das 
suas imperfeições, ainda é respeitado, é a- nossa 
arca santa ; na.o ha de ser do nobre deputado 
que ha de vir o ataqne, n~o ha de ser elle o 
primeiro que mctta o machado sacrilego nessa 
arca santa. 

Sinto tnmbom declllmr-me contra a emenda 
riu 11ah1•u dt1p11t11do o St·, C:11rnoii•o Le!\o A rm1-
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peito de sociedades secretas, mórmente na pro.
vincia do Pará. Admira que seja esta pobre 
provincia escolhida para exemplo i ellc1 que 
tem so.fl'rido tanto, ella que se diz estar em paz, 
para que conserval-a sempre no regímen ex
cepcional ? En pasmei vendo incluídas na 
emenda até as sociedades publicas : pois, se
nhores, não será licito aos cidadãos brazileiros 
reunirem-se para tratar de objectos litterarios, 
ou outros quaesquer, e m~smo politicos, sem 
que o Sr. presidente lhes dê licença ? Isto é de 
uma injustiça que arrepia i é mesmo querer re
duzil-os abaixo dos ~egros de S. Domingos. 

Quanto ás sociedades secretas, é ridículo, e só 
por isto hei de votar contra. O q_ue ha a temer 
de sociedades secretas, Sr. presidente? Pois a 
legislação que temos não nos guarda bem contra 
qualquer abuso? Eu tenho razão de fallar nisto: 
a legislação actual é creatura minha ; quando na 
assembléa cor1stiluinte se pl'etendeu revogar a 
lei que prohibia as sociedades secretas debaixo 
da pena de lesa-magestade, eu, não podendo 
dai' o meu voto ao arbitrarío, mas attendendo ao 
estado do paiz, querendo dar segurança ao go
verno, offet·eci emendas á lei que se discutia, 
para que o governo soubesse dos fins das socie
dades secretas e pudesse têl-as debaixo de mão. 
·Determinou-se que estas sociedades declarassem 
seus fins, os nomes das pessoas que as presi
dissem, o tempo é hora de sessa.o, etc.; que 
mais póde querer o governo do que isto? .... Sr. 
presidente, nós nao somos segredistas, somos 
antes cestos rotos, permitta-se-me o termo; tu'do 
quanto se diz que se faz em segredo sabe-se no 
outro dia ; se as sociedades secretas abusuem, 
os abusos hàO de mais fücihnente ser cohibidos, 
porque entre ellas ha indiscretos que tudo 
public:101 e ás vezes até mais. Esta excepça.o é 
além disto ridícula, e até agora nenhuma naçllO 
o fez ; nós não temos outra sociedade secreta 
senão a maçonica ; em todas as nações da Eu
ropa ella tem sido poupada, a Prussia mesmo a 
poupou ; e em todas as pal'tes, quando se pro
bibem sociedades secretas, se exceptuao as ma
çonicas ; e, a meu ver, ellas são tll.9 innocentes, 
que presentemente só podem fazer carantonhà.s. 
Creio que na.o valem a pena; é dar-lhes muita 
importancia, é promover o espirito de hostilidade 
e fazei-as celeb1·es ; que mal têm feito até agora 
as sociedades secretas? Uma ou outra intri
guinha, uma Oli outra caballa d_e eleiçaes, eis
aqui o que ellas têm feito ; e quem nao as faz P 
Para que pôr em guerra com nosco essas socie
dades ? Tratemol-as como. ellas merecen1, · 
demo-Jhes o peso de que são dignas; como socie
dades .philantropicas, podem p1·oduzir grandes 
bens, tem lá seu lado ridic:ulo ; e a querermos 
nós perseguil-as, tornar-nos-hemos tao ridículos 
como e11as. 

Desejo saber de algum dos senhores que assig
narão essa emenda qual é o sentido della ; é a 

· ~menda dos Srs. Vaz Vieira1 Carneiro Leão e Bar-

reto Pedroso. Pela 1ei de 1835, se autorisou o go
verno a mobilisar 4,000 guardas nacionaes ; pela 
lei do anno passado se autorisou o mesmo, e 
accrescentou-se outro artigo, que foi a declaraçao 
desse cerebrino estado de guerra, por conse
quencia a sujeição da guarda mobilisada ás 
penas do regulamento de guerra : . ora, não vejo 
que na proposta se falle 11a resolução de 1838, 
e desejava saber se os nobres deputados querem 
tambem harmonisar com a emenda a proposta 
do anno passado. Parece-me que isto é para 
limitar o numero de praças; mas neste caso ata 
as mlios ao governo, e é o que não quero. Mas 
se a emenda tem por fim que esta aulorisação 
se limite ás provindas onde houver commoçllo, 
ainda assim nao a adopto. Supponhamos Santa 
Catharina : onde ha de o governo buscar alli 
3,000 praças da guarda nacional ? Eu cuidava 
que os nobres depiJtados limitavão a concessao 
a 3,000 praças, mas deixavao _ao governo fazer 
marchar para os pontos atacados os guardas na
cionaes de pontos embora não atacados. Eu 
qnero dar força. ao governo, quero suffot·ar a 
rebellião, não admito de nenhum modo trans
acção· com perda de um ponto do imperio, nem 
com estrangeiros, nem com brazileiros desvai
rados: hei de dar ao governo toda a força, hei 
de lhe dar a ultima pinga de sangue para con
servar illesa esta peça do impel'io do Bl'azil ; por 
isso tenho medo desta proposta. Quero 8,000 
praças, mas quero que fique como está na 
resolução de 1837, que o governo possa mo
bilisar os gual'das nacionaes de differentes 
pontos ...• 

O SR. FERREIRA PENNA :-A emenda o que 
quer é que seja.o empregados nas provincias 
onde houver commoção. 

O SR. ANI>RADA MACHADO:- Enta.o é super
flua, porque a autorisação na.o foi senão para 
os empregar onde hou ve1· com moção ... 

UM Sa. DEPUTADO :- Não. 

O Sa. ANDRADA MACHADO :- Então concordo 
com a emenda ; mas a palavra commoção não 
acho boa i se os nobt·es deputados querem pôr 
palavra mais technica - rebelliào ou sedição ... 

O Sa. LmPo DE ABREU : - E' absurda, como 
quer que se considere .. reço a palavra. 

O SR. ANDRADA MACHADO:- Vejo pois qu~ o 
celeberrimo estado de guerra vai cahir .•. 

U111 SR. DEPUTADO :- Não. 

O Sa. ANDRADA ·MACHADO: -Na proposta 
nao vem semelhante declaraçn.o ... 

UM Sa. DEPUTADO :- E' permanente. 

O Sa. ÁNDRADA MACHADO :- Quem o disse ? 
Quereria ver qual é o cunho da permanencia. 

O Sr, Gonçalves Martins :- Desde muHos 
anuas, senhores, que, collocado do lado que 
defendia a administração cm quem confiava, eQ 
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me limitava quasi sempre á votação, por isso 
que babeis oradores do meu lado, mais em 
contacte com os membros da administração, 
mais ao facto da carreira dos negocios, podia.o 
melhor defender as suas medidas. Hoje a 
minha posiçao é diversa: eu tenho de annun
ciar á camara. que estou decididamente na 
opposição, e que motivos tenho para isso, alguns 
dos quaes têm sido manifestados na casa, e 
outros expenderei no meu discurso. Na.o é pois 
minha tarefa hoje guardar o silencio; cumpre-me 
dizer alguma cousa nas questões e materias su
jeitas á deliberação da casa, principalmente 
agora que não tenho receio de ser incommodo 
ao Brazil, porque a lei do orçamento e do cre
dito já passou, e por consequencia tudo o mais 
que se discute não é de tanta pressa, que não 
estejamm! convencidos de que lem tempo de 
passar no sen.1do. Portanto, e11 que até aqui 
tanto lamentava a perda de tempo, hoje ju]go 
poder gastar algumas horas sem pt·ejuizo do 
serviço publico. Por esta occasião dtvo dizer 
que, posto eu chorasse o tempo. que se gastou 
na discussão do voto de graças, comtudo esta 
discussão não foi tão demorada, que possa des
culpar as censuras que fóra desta casa se tem 
feito á camara temporaria, censuras que são 
contrarias á verdade, pois que é de todos sabido 
que esta camara não gastou tres mezes na dis
cussã9 da resposta á falla do throno. Esta dis
cussn.o principiou em Maio, e acabou no dia 26 
de Junho; gastou-se, portanto, nella um mez e 
20 dias,e não tres mezes, como fóra desta casa se 
tem espalhado com reconhecida má fé. Accresce 
que acamara não se occupou,durante este tempo, 
exclusivamente na discussão do voto de graças, 
mas discutia muitas outras cousas no intervallo. 
Se eu censurei nessa occasião q11e se gastasse 
tempo, depois de concluída a discussno, não hei 
de ser eu que concorra para aggravar as impu
.tações odiosas que se fazem, não á camara 
temporaria sómente, mas ao corpo legislativo. 
Ainda por outra razão .•. Devo dizer duas pa
lavras a este 1·espeito, porque a intriga é odiosís
sima; talvez se gasta.sse mais algum tempo na 
discussão do voto de graças, porque · o nobre 
ministro foi o que pedio a divisã.o da discussão 
por periodos, o que fez com que a discussão 
mais se demorasse; e por isso não ha de ser 
o Sr. ministro que censure neste ponlo a ca
mara temporaria ; pois que membros da admi
nistração influirão para que se retardasse a dis
cussão. 

Nilo é preciso que eu me justifique por estar 
na opposiçlio : era este o curso natnral das 
cousas. Tendo-se levantado um systema par
]amentar 1 constitucionaJ, firmado no systema 
de confiança, e de que as maiorias é que go
vernao, doutrina que eu defendia, e por isso 
sustentei a udm inistraçfto, que nostns lmsce 
fh-mnva o sou pmlur i r~uani.lo vejo 11urlir do 
l11do op110sto nma administra91\o do h\61111 uon• 

trarias a estas, estou nó meu posto quando a 
combato. Eu esperava mesmo que no ataque 
que eu fazia á praça, não achasse uma pha
lange com quem eu havia servido, para com
bater, em deshonra da administração ·por que 
eu pugnei, essas idéas que eu defendi. Quando 
eu ia atacar a praça, fiquei assustado, e quasi 
desanimei, vendo amigos meus apresentarem
se ·em defesa da ad111inistração actual; eu porém 
tinha avançado muito, por causas que real
mente devem pesar na minha consciencia ; en
tendi portanto não dever recuar. Como repre
sentante da nação, eu não podia ficar silencioso 
em questões que dizem respeito á adminis
tração e systema de pacificar, de socegar o 
Brazil. Eu me interesso por todos, e na.o podia 
portanto ser indifferente ás idéas que se es
palhárão na minha prnvíncia, e qne devia.o 
trazer em seus effeitos para o futuro resultados 
mui funestos. Eu não sou .brazileiro deixando 
de ser bahiano : na.o gozo de tranquillidade 
que possa desfructar o resto do Brazil,· quando 
a minha provincia se perturbe. Eu já disse que 
nao hi:ivia de ser eu que negaria os meios de 
que necessitasse o governo para supplantar a 
rebellia.o e anarchia ; e que por consequencia, 
quando necessarias. fossem suspensões de ga
rantias, eu havia de votar· por ellas. Nao ataquei 
a administração de 19 de Setembro, nem 
atacarei jámais um governo que quer ser forte ; 
eu quero um governo forte, mas qnero um go
verno legal, um governo constitucional ; não 
quero governo que apoie pessoas que querem 
fazer odioso o unico systema que póde existir 
no Brazil. · 

O Sa. NUNES MAcHADo: - O actual tem queda 
para isso. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: - Nto sei se tem 
queda, mas sei que u minha linguagem não é 
bem escutada, e mesmo que se lra.ta um pouco 
de resto, de ninharia as cousas que se passão, e 
por consequencia nao devo .ser insensivel a 
ellas. 

Eu disse q_uc sou propenso a votar pela sus· 
pensão de garantias que fôr precisa ; a respeito 
da doutrina de rebellia.o, eu direi de passagem 
o que entendo. Parece-me que ambos os lados 
têm razao. Quando a constituição fallou em 
rebellia.o, não podia querer cingir-se á definição 
do codigo, q11e .lhe é posterior : mas uma vez 

. que o codigo deu esta definiçllO, incumbe aos 
executores cingir-se a ella ; e nao lhes compete 

· seguir outra além daquellla estabelecida · no 
codigo. A respeito da assembléa ger91, porém, 
a questão é diversa : ella não é obrigada a 
cingir-se a esta definição : como autorisada para 
fazer as leis, ella póde suspender garantias 
ml?smo sem julgar que haja a rebellião como 
está definiria no codigo, hem que nAo deixa de 
11ur prcj11tli1ii11l II unomalin de h!lver diffü1·ença 
nn 1\nllni\11lo 1ln rohu\Hao, uma feita legalmente, 
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outra segundo o. codigo, e.outra segundo a con
~lifniç~o. SP. q11i'T.Prmm.: n!ll' Tn!lior latitnr1E> 1 
definiça.o de rebellia.o as assembléas provinciaes, 
que têm hoje o direito de suspender garantias, 
oodem iule:ar aue a rebelli!J.o deve ser entendida 
mais extensamente, podem querer dar á de
finiçllo a mesma latitude ; e o que resultará 
daqui é a absolvição de todos os complices, e 
a -perpetuação do systema de imp-unidade. 
Cumpre portanto que fixemos a .idéa de re
bellia.o, para que não se apresentem dividas se
melhantes; a assembléa geral póde fazel-o ; ella 
não está ligada á definiçn.o que foi feita em 
uma lei sua. 

Sr. presidente, quando acabou a revoiução 
da Bahia, quando entrámos na cidade da Bahia, 
ainda existia.o homens armados occultos pelas 
roças e chacaras, entre os quaes se contavão 
mesmo alguns chefes ; e receios havia dê que 
o negocio se complicasse , nllo só por isso, como 
por algum sentimento de humanidade , fui le
vado a pedir a suspensao de garantias ; porque, 
havendo milhares de presos, na.o havia prisão 
para tantos ; e achei mais humano que o go
verno fosse autorisado para mandar para fóra da 
provincia provisoriamente a homens que tinhão 
depois de responder por seus crimes.; porque o 
governo na.o havia de os soltar por falta de 
prisões, assim terião de ficar accumulados nas 
estreitas prisões que existiao. Na medida que 
propuz nada havia portanto de odioso : ella era 
reclamada pela necessidade das circumstancias. 
Hoje porém não posso deixar de dizer alguma 
cousa a respeito do resultado de uma medida 
que propuz na melhor boa fé, e movido pelos 
sentimentos de humanidade. Em consciencia 
não posso continuar no silencio que tenho guar
dado até hoje. 

Logo que a medida passou, eu vi a execução 
um pouco torta, porque observei de um_ ofiicio 
que li nos jornaes, que 200 homens erão man
dados para a ilha de Fernando para serem 
empregados em trabalhos forçados. Por este 
officio logo eu . vi que a execução da medida 
n:10 era legal ; porque obrigar estes homens a 
trabalhos forçados na ilha de Fernando, na.o 
era suspensão de garantias ; era já imposiça.o 

· de uma pena . eu logo o disse ao ministro ; 
mas emfim não era tempo de um deputado da 
Bahia levantar a sua· voz na crise em que estava 
aquella província: então era necessaria muita 
prudencia para não dar apoio aos rebeldes, e 
para não augmentar os embaraços do governo. 
Hoje, Sr. presidente, vê-se que a prudencia está 
mais na mocidade do que· na seneclude : os 
velhos estão nos lançando a luva, esta.o nos 
provocando, fazem-nos epigrammas; e os moços 
mostra.o prudencia a maior possível. Julguei 
portanto dever guardar o silencio naquella 
occasião tão çritica ; mas não pude deixar de 
observar que nllo fôra bem calculada a politica 
dos executores, e que elles nem mesmo sou-

TOMO III 

berão ser illegaes, porque poderião ter praticado 
~quelle acto sem imprimir o officio. Chego á 
Bahia, e como executor immediato, recebo re
clamações do pai que vem pedir seu filho, da 
mulher que vem pedir o seu esposo; etc. Fôra 
marcado o prazo de 2 mezes para aquella de
portaça.o, e já lá vão dous annos, e os presos 
ainda se achâo na ilha de Fernando. 

O SR. ÜTTONI : - De ordem do gabinete de 
19 de Setembro. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Está enganado : 
na.o houve ordem alguma do gabinete de 19 de 
Setembro : elle procedeu neste negocio com 
muito boa fé. 

O SR. GONÇALVES MARTINS : - Creio que estas 
cousas sa.o melindrosas : é impossivel que o 
paiz não olhe para ellas. Qaero que se execuie 
a lei, quero ser forte para castigar o crime, mas 
quero que neste castigo se observe o que a lei 
dispõe. Eu peço ao Sr. ministro que me de
clare se este facto foi praticado de ordem do 
governo central, e se já se determinou que estes 
homens voltassem e fossem processados. 

A medida de que se trata é uma medida de 
confiança : ás vezes confia-se muito em um 
governo, mas acontece vir uma administraçM 
que na.o executa a lei como deve; e como estes 
negocios são melindrosos, eu hei de estar pre
venido para nao ser muito facil em conceder 
esta autorisação ao governo para mandar $ahir 
para fóra da provincia individuas suspeitos, á 
vista da execuçao que teve a medida em que 
fallei, a qual' eu desejava que fosse melhor 
aproveitada, nllo se fazendo transportar para a 
ilha de Fernando a trôxe-môxe aleijados, homens 
de pernas quebradas, eté. 

A' vista disto, eu desejo que o nobre ministro 
nos dê explicações a este respeito, se é que o 
negocio está affecto á repartição da justiça. Estes 
factos que apparecem em publico, unidos .com 
boatos que se espallrno, podem engrossar uma 
facça.o, porque ninguem póde negar a irnpu
dencia, e mesmo ousadia com que se tem es
palhado certas idéas na província da Bahia, a 
ponto de ser preciso que alguem de fóra dissesse 
que era necessario que o corpo legislativo na.o 
estivesse na sua dignidade para ouvir a sangue 
frio estas cousas. 

No senado todos os dias apparece algucm que 
nos lança a luva: ora· somos garimpeiros, ora 
homens que as provincias tiver9.o a desgraça de 
nomear. Quem solta taes expressões conta na 
demasiada prndencia dos garimpeiros, porque 
com menos annos elles conhecem o perigo do 
seu paiz melhor do que esses que assim os ap· 
pellidão ; elle.s se calão para não dizer certas 
verdades que podem chegar a dizer : bom será . 
na.o provocul-os; ellcs não medem mesmo a sua 
posiçao, as circumstancias que os rodet\o com 
as daquelles que os chamão de garimpeirns 
( numerosos apoiados) ; epitheto que rnelho r 

Gl 
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poderião caber áquelles que do. nada chegárAo 
ao muito ( fl'U»ierosos apoiados), e não áquelles 
que, tendo alguma cousa, ainda se conserva.o na 
mesma posição, e não se têm enriquecido ; e 

· não áquelles que, recebendo educação de seus 
pais, porque tiverão alguma cousa, ninda se 
conserva.o nà sua dignidade, e todos os dias 
querem ... 

Sr. presidente, eu nesta occasião lamento que 
o nobre ministro da justiça não influisse parn 
apartar a discussão do projecto de que se lrnta 
no senado. Persuadem-se os jovens, que aliás 
concedem a preferencia aos velhos nos objectos 
de maior transcendencia, como de finanças e le
gislação civil, que para tratar do systema cri
minal os velhos não têm mais illustraçllo do que 
elles. Nã.o é sabido que a jurisprudencia criminal 
é hoje objecto do estudo e applieação de quasi 
toda a mocidade brazileira, que nllo ha de re- · 
ceber em muitas materias lições dos velhos ? 
Porque S. Ex. não procurou fazer discutir esta 
proposta, em que tem parte, sobre os· crimes de 
rebellião, ou um projecto bem redigido de 
reforma do couigo criminal ? Mas não : pega-se 
n'uma cousa, larga-se ~ pega-se em outra, torna
se a largar, etc. Appareceu no senado urn pro
jectosinho de salvaçao ·publica ... cada um dá a 
seu filho o nome que quer : projecto de sal· 
vação publica ! ! ! 

Nestes termos já se vê que quando se tratar 
de medidas fortes, hei de ser muito mesquinho, 
porque assim como tolerão iinprudencias taes, 
não quero que se tolerem excessos, que aggrn· 
vando as imprudencias, produza.o conseqnencins 
que vão aggravar o· estado do meu paiz, e 
do Brazil inteiro, no qual todos somos inte
ressados. 

Está visto pois que hei de votar contra ns 
ell).endas que existem na mesa : umas po1·que 
r~almente as considero até como perigosas pelo 
lado de dar importancia ao que a não tem, e 
f~zer inimigo o que não é ; e outras porque it·illo 
provar o estado decadente, terdvel e miseravcl 
de nossa civilisação; porque, segundo ellas, é 
preciso que o governo, qual outro mestre, es
teja examinando o que se vai fazer em reuniões 
litterarias, os que para lá vão ; que para um 
cidadão ir a uma casa tomar chá o dono della 
declare primeiro ·a gente que lá deve ajuntar-se, 
etc. Isto é demag,iado, ~ produzirá até effeito 
contratlictorio. · Votarei portanto contra. Votarei 
lambem contra a emenda assignada pelo Sr. 
Carneiro Leão e outros Srs. deputados, emenda 
que na minha opiniao, é mais da opposiça.o do 
que elles imaginâo. Quem não sabe que é cousa 
mui facil haver.no Rio Grande do Sul tres mil 
guardas nacionaes? Talvez tenhamos lá .hoje 

· esta força de· guardas nacionaes ; e quando a 
não tenhamos, logo que entrarmos para a cam
panha, muito facilmente teremos esta força, 
ou ainda mais, porque os legalistas da cam
fªº~~ hão de querer reunir-se ao exercito da 

legalidade. No Maranhão toda a gente interes
sada na pacificação da província, que tem pro
priedades, deve offerecer-se com contingentes 
para socegar a provincia. E é nesta occasin.o 
que :;e vai diminuir a força que deve estar 
á disposiçno do governo ? Nt1.o me recordo agora 
bem da disposição da lei das guardas nacionaes ; 
mns creio que ella reconhece duas espe
oics de destacamentos em tempo de guérra, 
uml\ p11r11 serviço ordinario, e outra para serviço 
de destacamento fóra do municipio. Ora, eu não 
11cho que os destacamentos da guarda nacional 
nas pt·ovincias pacificas devão ser contados no 
numero de 3 ou 4 mil homens que o governo é 
autorisado para destacar ; porque para os des
tacamentos de serviço ordinario o governo não 
carece de autorisa9ão especial do corpo legisla
tivo : está para isso autorisado pela lei das 
guardas 11acionaes. A emenda portanto vem 
tirar ao governo uma arma de que cumpre que 
nllo seja privado. Eu poderia tir:·r esta arma ao 
governo quando suspeitasse das suas intenções ; 
mas na.o tenho esta suspeita, porque nãO julgo 
que se lhe devno altribuir cousas de amigos rui
nosos, que não rejeita., ou porque não tem força 
de os fazer calcar, ou porque suas · vistas o en
ganao, esperando que, com uma reacçllo forte, 
os que não querem reformas lhe dêm medidas 
que talvez produzão o effeito contrario do que 
clle tem em vista. Por consequencia hei de 
votar contra essa emenda, e tambem, como já 
disse, porque ella é verdadeiramente de oppo
siçllo, porque indica falta de confiança no go
vcmo. Se não · fosse assim, porque restringir o 
numero dos guardas nacionaes que o governo 
póde desla.car, e que se limita.o até 4 mil ? 
Desconfia-se por ventura qtJe o governo possa 
us1u· desta autorisação além da necessidade 
publicn '? 

gil nllo entro na analyse da diff erença de po
siçno em qlle nos achamos hoje; mas, ou eu me 
engnno, ou as circumstancias hoje sao mais 
tristes. No anno passado nl!i.o appareceu o pro
jcclo de salvação publica; logo, nós, ou a ca
mnm vitnlicia, tem reconhecido que n.ossa po
siçno vai a peior ; e como se quer dar hoje ao 
govcmo menos força; quando della mais 
ca1·ccc ? 

E' verdade que eu não devo persuardir-me 
que as circnmstancias do M1:1.ranhã0 sejão .muito 
tristes. Acho que havia razões para pensar que 
era.o mui tristes á vista das noticias que 
do là vinhão ; a anarchia se tem estendido pela 
provincia, o saque das propriedades, a paraly
sação do commercio, agricultura, industria, e 
tudo quanto ha, deve ter apresentado resul
tados mui funestos ; eu faço idéa dos roubos, 
assassinatos e factQs escandalosos que se devem 
ter praticado no interior ; mas por outro lado 
eu vejo desvanecidos os meus receios, porque 
nl\o me parece possivel conciliar estas desgraças 
com II i nditrerença que observo no governo. Na.o 
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ha pai que tem um filho na guerra, que nUo de· 
seje a cada momento i::.ahPr notiP.ifli::.· rlo filho; se. 
escapou no combate que houve, se a arma em 
que ~erve ficou triumphante; e se é este o cuidado 
aue um nai tem a respeito de seu filho, qual 
não deve ser a solicitude, o cuidado, o empenho 
do governo em ter as mais prom ptas e mais 
amiudadas noticias de uma provincia tão inte
ressante, onde, pela falta de providencias ade
quadas, podem perecer milhares de innocentes? 
E se ha 40 e tantos dias que as barcas de vapor 
são retidas nesta corte, não devo suppôr que 
estou enganado, que as notícias daquella pro
vincia não s~o tao tristes como eu julgava ? 
Supponha-se que a companhia de barcas de 
vapor dizia que, não tendo ainda obtido o au
xilio que requereu ao corpo legislativo, não 
queria fazer partir as barcas ; não podia o go
verno obrigal-a a pagar a multa na fórma do 
contracto ? A provincia de Santa Catharina me
receu a pena de se fretar um vapor por 2 mezes 
para ir á Bahia buscar marinheiros para serem 
transportados para Santa Catharina ; e não me
receria a provincia do Maranhão que o governo 
fretasse urna barca, quando a companhia se ne
gasse a prestar a barca, na fórma de seu con
tracto? Na.o tem o governo nada a a~gmentar, 
nenhuma idéa a accrescentar aos planos bem 
concebidos do presidente daquella província ? E 
ainda que aquelle presidente preencha toàas as 
vistas do governo, ainda que elie acuda a todas 
as necessidades da provincia, não, tem o go
verno urna especie de desassocego, de sobre
salto, de impaciencia de ter noticias daquella 
provincia1 de saber o estado em que allí vão 
os negocios ? Se a administração está pos· 
suida do amor do paiz, é natural que tenha 
este sentimento. Para mandar providencias para 
o Maranhão hoje, são necessarios 2 mezes, e 
outro tanto tempo havemos de passar ignorando 
os destinos do Maratihão. Por isso digo que de 
um lado o governo faz idéa do Maranh:10 menos 
favoravel, e r,or outro lado nao tem o menor 
desassocego pelo estado daquella província. Ora, 
eu, além de ser membro .do imperio, estou con
\"encido de todo o meu coração, principalmente 
á vista das circumstancias em que estou collo
cado na Bahia, onde moro, que sem unillo do 
imperio nada seremos, e que seremos o lu
dibrio da anarchia, ainda peior do que aquella 
que tem lavrado nas republicas da America do 
Sul ; e não posso por isso deixar de interessar
me na sorte do Maranhão ; além de que tenho 
alli amigos, e pessoas a quem estimo, e a 
respeito das quaes desejo ter noticias. Por 
isso as minhas intenções são boas : quero 
que o Sr. ministro se persuada bem disto, 
para que não me aconteça como aconteceu 
a um digno collega meu, que foi um pouco 
maltratado por um collega de S. Ex. 

A' vista disto, desejo obter, do Sr. ministro· 
as respostas seguintes : 1º, se está ao facto. da 

deportação de 200 homens da Bahia para a 
ilha de Fernando ; e neste caso, se Já foi 
alguma ordem em contrario : 2º, se tem 
toJa o esperança de que a.s cousas no .Ma
ranhão estão socegadas, ou se · hfiO de so
cegar ; e, se não tem interesse em commu
n icar-se .com essa provincia para saber noticias: 
3°, por que razão não tem mandado para 
alli os vapores, na fórma da lei, achando
se a communicação interrompida contra a lei. 
_ Des~j~va mais ~aber 1!~ª c~Msa a respeito 

da minha província. Naturalmente S. Ex. 
havia de ler os artigos que apparecêruo em 
um jornal, cujo editor é empregado do 
g_overno. 

. O_ SR. Mrn1sTRO J:?A J usTIÇA :-Empregado pro
vmcial. · 

O SR. GONÇALVES MARTINS: - Empregado da 
ad ministrnção provincial... é a mesma cousa ; 
isto é uma cadêa ; eu aqui só accuso ao go
verno ; quando fôr o inspector da thesouraria, 
hei de dirigir-me ao ministro da fazenda : é 
como entendo. Como o que se tem passado na 
minha província me tem feito impressa.o ( sou 
pobre de espírito e por isso estou desasso
cegado) eu queria que o Sr. ministro me 
dissesse categoricamente se reprova aquella lin
guagem ; quero ouvir da boca do Sr. ministro a 
reprovação franca dessas doutrinas, e a cer
teza de qr:e elle fará respeitar o corpo 1egis
lativo, sem o qual o governo do Brazil nada 
póde fazer. 

O SR. PKESIDENTE : - O Sr. Ottoni tem a 
palavra. 

O Sa. ÜTTONr : - Desejaria antes ouvir pri
meiramente o Sr. ministro. 

O Sa. PRESIDENTE (depois de consultar o Sr. 
ministro) : - S. Ex. quer fallar depois. 

O Sr. Ottoni : - Sr. presidente, eu tinha 
pedido a palavra para fazer observações em 
opposição á proposta e ás emendas que se 
achão na mesa, mas depois de ter ouvido 
o Sr. ministro. · A continuação do silencio de 
S. Ex. não me parece muito propria de seus 
talentos e de sua posição. Creio que S. Ex .. 
para estabelecer ama discussão franca e leal com 
a camara e eu estou persuadido que o Sr. mi
nistro deseja, não se devêra guardar para o fim 
da discussão, para fallar no fim della. V. Ex. 
sabe que, segundo a lei que passou nesta 
casa no anno passado relativamente ao encer
ramento das discussões, proferindo-se seis dis
cursos pró e seis contra, póde-se. encerrar a 
discussão ; e achando-se esta muito adiantada, 
permitta o Sr. ministro que eu diga que a sua 
conducta de se conservar assim silencioso não 
tende a. menos do que a eternisar ou procras
tin;1r a discussao ; porque a camara na.o que
rerá deixar de ouvir os deputados que quizerem 
responder em opposiçao- ao Sr. ministro ; e 
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estas respostas e as que S. Ex. naturalmente 
terá de dar a estes nossos collegas nos gastaráô 
muito mais tempo. Eu desejára, pois, que o Sr. 
ministro houvesse de responder a varias inter
pellações que se lhe têm dirigido, porque talvez 
que, á vista de suas respostas, eu até cedesse da 
palavra. · 

O Sr. Ramiro (miniBtro da justiça) : - .l!.;u 
de nenhum modo me acho embaraçado em 
satisfazer immediatamente ás mterpellações que 
se me tem àirigiào ; entreianio, a mesmo razão 
que apresentou o nobre deputado para que eu 
fallasse, me faz julgar que devo por ora guardar 

• ,.J ·1 • ;o ,. , .,_. 

amua o siJencw, lSlO e, para não procrasd.nar a 
discussno, Nl:'l.o tenho ouvido senão razões de 
certo circulo ; respondendo .eu a um dos Srs. 
deputados desse circulo, tenho respondido a. 
todos os que têm fallado neste sentido ; entre
tanto que, respondendo a cada um dos discursos, 
eu gastaria tempo para responder em muitos 
discursos o que posso responder em um só. 
Eis porque julgo que posso demorar um pouco 
a minha resposta sem detrimento. 

ALGUNS SENHORES (dfrigindo-se ao Sr. Ottoni): 
- Ceda a palavra, ceda a palavra. 

O SR. ÜTTONI : - Não me posso convencer 
de que sejilo procedentes as razões que acaba 
de 3:presentar o St·. ministro. Tem-se-lhe diri
gido ~rias interpellações : vou insistir em 
algumas. Se o Sr. ministro tivesse respondido 
ao· primeiro orador que lhe dirigio interpel
lações da natureza das que vou fazer-lhe, teria 
cortado a discussão. Vejo que álguns oradores 
têm ainda de levar algumas considerações á 
presença de S. Ex., mas estão-se demorando 
para fallarem depois de terem ouvido ao Sr. 
ministro ; por is.so parecia mais franco que o 
Sr. mini"stro désse a sua opiniao sobre todas as 
emendas que ha na mesa, em impugnaç1lo a 
proposta. Se eu pudesse usar de urna phrase de 
que nesta casa se servio urn nobre collega de 
S. Ex., eu diria que o silencio do Sr. ministro 
me parece uma guerra de emboscada. 

Como o Sr. ministro recusa entretanto res
ponder a todas as interpellações que lhe têm 
sido dirigidas, direi o ·mais resumidamente que 
me fôr possivel os motivos em que fundamento 
o meu voto. 

Parece-me escusado dizer que o meu voto 
será contra a proposta : tenho tido a honra de 
manifestar por vezes nesta casa os meus prin
cípios. Na.o entendo que seja por falta de ar~ 
bitrio e de leis excepcionaes qúe ó governo n::to 
tenha podido até agora conseguir a pacificação 
do paiz ; antes entendo, pelo contrario, que os 
males, as commoçlies que se têm succedido, são 
effeitos dessas leis excepcionaes, e que e1las são 
o ·principal motivo da continuação do estado de 
commoção·em que se acha o p·aiz. Convencido, 
.como semp~e estive, destes principias, eu con
cebi as mais lisongeiras esperanças quando se 

organisou o mínisterio do lº de Setembro, par
ticularmente porque eu tinha ouviào nesta casa 
a um dos seus mais distinctos membros advogar 
com toda a eloquencia contra as leis ex
l:epc.ÍuIJae:s1 e a fa vur du :;_y:,fc:ma uunrrn1 da 
constituição e das leis. 

o SR. MINISTRO DA JUSTIÇA : - N!'íO. 
O SR. ÜTTONI : - Se eu recorrer ao Jornal 

do Oommercio, poderei encontrar provas do que 
acabo de affirmar. 

Quando se organisou o gabinete do lº de Se
tembro, eu concebi as mais lísongeiras espe
ranças : entendi que ia cessar o regímen 
excepcional ; entendi que iamas entrar no re
gimen da constitui<;l:'I.O e das leis. A proposta 
porém. que está em discussão veio desvanecer 
as minhas esperanças ; ella veio âizer-nos 
que o governo não acha que o paiz possa entrar 
ainda na unica estrada que o póde felicitar. Nrto 
posso deixar de lamentar uma tal exigencia do 
gabinete do 1() de Setembro. Não creio de 
maneira alguma que leis excepcionaes sirvão 
de elemento de prosperidade para governo 
algum. Eu poderia lembrar o cele~re dito de 
Benjamin Constant, combatendo a suspensão 
de garart'tias : 1( A convenção, o directorio, 

· Napoleão, governárão com leis excepcionaes ; 
mas onde está, a convenção, onde o directorio ? " 
Creio que este dito de um publicista tão pro
funda corno BenJamin Constant estabelece um 
stigma forte e indelevel contra as leis exce
pcionaes, demonstrando que a conservaç~o dos 
governos depende antes da execuçilo constante 
da constituição e das leis, do que do desvio das 
normas ordinarias da constituiçao e das leis, 
mesmo em tempos que estejão um pouco além 
do ordinario. 

Pede o Sr. ministro na proposta, ou na 
emenda que nm Sr. deputado subscreveu, que 
se lhe conceda faculdade~ lº, de poder o go
verno suspender no Pará :\S sociedades secretas 
e mesmo publicas, para que taes sociedades se 
na.o possa.o estabelecer sen!lo com au torisaçllO 
do presidente ; e pede, 2º, autorisação para se 
poder, no Maranhão e Santa Catharina, deportar 
para fóra destas províncias, e suspensllo de 
varias outras garantias a respeito do Rio-Grande 
do Sul. Discutirei cada uma destas questões. 

Quanto á. medida pedida a respeito do Pará7 

eu julgo que incontestavelmente se não póde 
recusar que ella é. anti-constitucional. O artigo 
179, § 37, da constitui~o, diz que se poderáõ 
susp.ender algumas das formalidades que ga· 
rantem a liberdade individual no caso de 
rebelliãot invasão de inimigo, ou quando a 
patria corre imminente perigo. Existe no Pará 
rebellia.o, ou invasão de inimigo ? Corre a 
patria imminente perigo naquella província? 
Nao; o Sr. ministro nao o disse; todas as no
tbias vindas daquella provincia demonstrão que 
não -ha alli rebellião ; como pois se pede uma 
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providencia excepcional para uma provincia 
onde não ha rebe11iào, não l1a invasão de ini
migo, onde a patria nllo corre perigo immi
nente? Quererá por v.entura o nobre ministro 
que seja isto um preservativo contra a invasão 
do Oyapock? Neste caso explique-se, declare 
de que natureza possa.o ser es;::;as sociedad_es 

· assás peri~osas que dêm motivo para o Sr. mi
nistro- ter fundado;:; receios. Mas o Sr. mi
nistro no seu primeiro discurso nao pareceu 
encarar a questao por este 1ado, e por conse
quencia, na.o sendo este o fundamento da me
dida excepcional que pede para o Pará, elh é 
evidentemente anti-constitucional, e como tal 
eu a rejeito. _ 

Creio que o Pará o que precisa actualmente 
é que o tratemos muito doce e brandamente, 
como o mesmo presidente recommenda á 
assembléa provincial ; o Pará o que precisa é 
que se procure cicatrizar as feridas que o V erres, 
antecessor do actual presidente, abria t11.o pro
fundas como as que abrirão os proprios rebeldes. 
Esta conducta, que em geral _ devêra ser a con
ducta ·do governo, se reconhecesse bem os fins 
para que é instituido, nas actuaes circumstan
cias é demais aconselhada pela politica. Nós 
sabemos o estado do Oyapock em que acabei 
de tocar ; precisamos portanto animar todos os 
paráenses do melhor espírito, da mais deci
dida benevolencia par&. com a associaçrto bra
zileira, e fazer-lhes ver a necessidade em que 
esUl.o de defender a união do imperio e a sua 
integridade. Ora, nao é com leis de ferro, n!lO 
é com leis excepcionaes que vão denunciar que 
o Pará ainda é barbara, e não está em circum
stancias de gozar de todas as vantagens e ga
rantias que as outras províncias desfructllo, que 
nós poderemos inspirar confiança aos pa
ráenses, inspirar-lhes amor á unia.o. do Brazil, 
e desejo de sustentar a integridade do imperio 
contra a in vasàü de estrangeiros. 

Vamos ao 1\-faranha.o. 
Um nobre deputado pela província de 

S. Paulo já mostrou com a constituição que 
alli não existe rebellia.o, mas apenas sedição, 
bem que eminentemente violenta; E sena.o 
existe alli rebellião, como se ha de permittir 
que se suspenda.o no Maranhão as garantias, 
contra o que expressamente determina o § 37 
do art. -179 da constituiçao? A~nda quando não 
houvesse o motivo da anti-constitucionalidade, 
que faz com que eu in limine rejeite a idéá de 
suspensão de garantias para o :Maranh:fo por 
motivos de conveniencia publica, eu votaria 
contra a emenda · do nobre ministro, -para o 
presidente daquella província poder deportar 
as pessoas cuja presença considere perigosa .. A 
éamara sabe que, durante a administração do 
S1·. Camargo7 o estado de hostilidade, de viru
lencia a que tinhão chegado dous partidos 

_ naquella província, e que se havia estabelecido 
entre elles uma luta que parecia de (!Xterminio ; 

defendendo um as idéas da opposiçao, e outro o 
system a que continuarei a chamar de terror, do 
gabinete de 19 de Setembro. Quando estava.o 
estes dous partidos assim em hostilidade aberta, 
apparece essa gnerra rle horilas barb::ir:is P ,:,!1 l -
teadores commandados por Raymundo Gomes 
e por Balaio, invadindo a província. Peço ao_· 
nobre ministro que informe se tem nóticia em 
contrario do quê tenho lido. A' medida que 
crescerão os perigos no Maranha.o, as pessoas 
que tinhão feito opposição constitucional ao go
verno do Sr. Camargo rejeitno toda a idéa de 
força, de violencia e de desordem contra o par
tido contrario ; e grande parte delles prestão 
serviços ao Sr. Manoel Felizardo para rebater 
Raymundo Gomes e Balaio. Na Chronica Ma
ranhtnse, jornal redigido com decencia e ta
lento, apesar de ser da opposição, se fazem 
elogios ao actual presidente; e o redador desta 
folha disse quando os rebeldes e salteadores 
devastava.o Caxias :-Suspendamos nossas des
avenças politicas ; tratemos de salvar a causa 
publica1 tratemos de salvar a província.
Esta linguagem nobre e emínentemente con
stitucional é que eu vejo na província do Ma
ranhao nesse partido da opposiçao; do outro 
lado porém vejo no partido que defendeu o 
Sr. Carnargo e a administraçao de 19 de Se
tembi·o idéas as mais exageradas, semelhantes 
áquellas que desgraçadamente partilhárão os 
ultra-legalistas do Rio Grande, chegando elles 
a publirar em ·suas folhas que o Maranhao 
carecia de um presidente como o Sr. Andréa!!! 
Entretanto, o Sr. Mano·e1 Felizardo, com o sys
tema de m9deração que tem adoptado, e com 
o systema de n!lO acreditar nas calumnias 
dirigidas contra o partido da opposiçllo, tem 
conseguido muito. 

O SR. BELLEZA :- Elle é o mesmo ainda 
que era no Ceará: hoje lançou-se nos braços 
de um partido, da mesma fórma que no 
Ceará se lançou nos braços de outro partido. 

O SR. ÜTTONI :- Não vejo isto nas folhas : 
dellas só vejo que o Sr. Manoel Felizardo 
pareceu querer a fusão dos partidos, e querer 
unicamente rebater Raymundo Gomes, Balaio 
e seus sectarios, e na.o declarar-se contra 
todas as .pessoas que tinhao opinioes poJiticas 
contrarias ás do gabinete de 19 de Setembro. 
Se taes são as circumstancias do Maranhão, 
será conveniente que passe esta medida ? 

O SR. BELLEZA :- Não desejo que a me
dida passe, porque é urna pena, principalmente 
com o -presidente que está. 

O SR. 0-rToNI :- O nobre deputado recusa 
tambem o seu voto porque é uma pena. Com 
effeilo, o nobre deputado parece que nesta 
parte est~ de accordo com a administração 
de 19 de Setembro, quando suppõe que a 
suspensão de formalidades e autorisàção para 
deportações para fóra da provincia· (l uma ver· · 
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dadeira pena. Ora, a administração de 19 de 
Setembro... Eu procurarei nesta parte res
ponder ao nobre deputado da Bahia que me 
precedeu, quan.do fallou na suspensão de ga-
rantias na ~ma provincia. . 

Sempre se entendeu, e eu lambem en
tendo, que todos os effeitos resultantes de uma 
lei de suspensão de garantias cessavão, ex
pirado o prazo decretado _por esta lei. Se uma 
lei decreta a suspensão de garantias para ern 
um anno o presidente da provincia poder 
mandar sahir para fóra da província a certos 
indivíduos que elle julgar suspeitos ; se o prazo 
é até um anno, parece evidente que, além 
do prazo de um anno, ninguem póde ser 
deitado fóra _ da província sem flagrante vio
laçlo da constituição e das leis. Entretanto 
na Bahia houve uma jurisprudencia diversa : 
entendeu-se que esta autorisaçllo era para impôr 
pena de deportação perpetua, e ainda com 
trabalhos forçados, como mencionou o nobre 
deputado. A assembléa provincial tinha sus
pendido as gal'antias até o ultimo de Abril 
do anno passado, e entretanto o presidente 
da província ou o governo central, a despeito 
da expiração do prazo, conserva na ilha de 
Fernando centenares de deportados, obrigando
os até a trabalhos forçados. 

· O SR. MouRA ·MAGALHÃES: -Não é exacto. 

O .Sa. ÚTTONI : - Então conteste ao nobre 
deputado, que até_ denunciou que até aleijados e 
pessoas sem consideração alguma forno depor
tadas. O nobre deputado disse que não era 
exacto que por ordem do gabinete de 19 de 
Setembro se conservão depçrtados · na ilha de 
Fernando : antes de dizer que na.o era e:x.acto, o 
nobre deputado devia esperar que eu apresen
tasse as razões em que me fundo. Quando o 
presidente da provincia da Ba_nia abl'io a sessãO 
da assembléa provincial, declarou na sua men
sagem que, a respeito dos deportados na ilha 
de Fernando, estava esle negocio affecto ao 
governo geral. E que providencias deu o governo 
geral a respeito de deportações que deviao ter 
expirado no ultimo 'de Abril? Que providencias 
deu o governo geral para que os deportados da 
provincia da Bahia nãO continuem a soffrer 
·pena que nenhuma lei lhes tinha imposto, para 
que não continuem elles a fazer trabalhos for
çados ? Não os conservou ? E á vista disto, é 
inexacta a min~a asserçao ? 

o SR, MOURA MAGALHÃES : - E'. 
O Sa. ÜTTONI : - Então é inexaclo o pre

sidente da provincia ; então faltou elle á verdade 
á assembléa provinc~al. 

Mas dado mesmo o caso. de que não· é ex.acto 
o que eu disse, o gabinete de 19 de Setembro 
não póde escapar de ter conservado presos de
portados na ilha de Fernando, homens aleijados, 
depois de expirado o praso da lei de suspensão 

de garantias. Disto não ha de escapar o gabinete 
de 19 d~ Setembro. 

O S:ã.. MouRA MAGALHÃES: -Ba de escapar. 

O SR. ÜTTONI: - O gabinete de 19 de Se
tembro sabia destes factos, e deixou conservar 
os deportados na ilha de Fernando. 

Continuarei o meu discurso, que fui obrigado 
a interromper em consequencia do aparte que 
me dirigia um Sr. deputado do Maranhão. Antes 
de continuar, pedirei ao nobre deputado e aos 
meus collegas que tomem parte na discussão, e 

·exponhão francamente á camara o que sabem. a 
respeito de sua provincia. Por falta de infor
mações dos nobres deputados é que eu me vejo 
obrigado a acreditar no que tenho visto escripto. 
Como elle tomou a liberdade de me interromper, 
eu lambem tomo a Ji):>erdade de rogar-lhe que 
mostre que são inexactas as notícias que li nas 
folhas. Continuarei. 

V0:mfls á província de Santa Catharina. 

Se eu, tratando de examinar a constituciona
lidade da medida de s·e autorisar um presidente 
de provincia para deport,:ir os cidadn.os que lhe 
parecerem snspeHos, pudesse considerar como 
suspensão da formalidade ( o que se não póde 
conceder) que garante a liberdade individual, a 
susp~nsAo do direito de residir na província; s~ 
eu pudesse, digo, considerar o direito de residir 
em uma provincia como formalidade, quando é 
um direito, talvez que eu votasse pela emenda. 
Mas em primeiro lugar não considero neste 
caso suspensão de formalidade, mas de direito ; 
e creio que o corpo legislativo não está auto
risado para suspender direitos e garantias dos 
cidadãos, mas simplesmente as formalidades 
que garantem os direitos e segurança individual 
dos cidadãos ; e em segundo lugar, ainda 
quando nM existisse esta-objecça.o, como votaria 
eu por esta medida para ser executada em uma 
provincia de que é presidente o Sr. marechal 
Francisco José de Sou~a Soares de Andréa, 
homem sob cuja administração na provinéia do 
Pará perecêrao milhares de individuos nos po· 
rões dos navios; homem que mandava espancar 
cidadãos innocentes (innocentes porque nno 
erllo qualificados de criminosos pela autoridade 
compelente); homem que mandava surnu ci
dadãos diante das portas dos judêos, com quem 
talvez, segundo as acc:usações da imp1·ensa, elle 
transigia ! Poder~i eu dai· 11 este hotncm um 11 

medida de confiança desta nalureia? Poderei eu 
votar para que elle seja autorisado para dcpo1·tnr 
um só individuo da provincia de Santa Ca
tharina? Eu não : por meu voto não. (.Apoiados.) 

Sr. presidente, uma medida desta natur~za 
posta nas mãos de um presidente como o 
Sr.· Andréa póde ser até uma medida com-• 
mercial. Tenho àqui um jornal do Maranhão, 
que menciona um documento que tenho aqui 
em m.eu poder: estou prompto a mostrai-o ao 
Sr. ~inistro e ~os ~rs. deputados, que o podem 
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contestar se quizerem. Diz o jornal. (Lê uma 
parte de um jornai ào Maranhão, em que. se· 
refere que, havendo os filhos de um homem, 
que fôra morto pe1os rebeldes, cuja rnãi fôra 
por e1les levada, e cujos bens ha vião sido rou
bados, requerido a restituição de uma porção de 
arroz que lhes havia sido tomada por forças ex
pedicionarias d·a legaJidade, o Sr. Andréa puzera 
o seguinte despacho : - Pagando as despezas, 
podem receber o arroz. - Pagando as despezas 
r1::t P.1mP<li~i'lü nndP:m rP.r.PhP:r o ::i.rrnz l ! ! 'l En -- ---r--·-l":---- r------ ------- · - ----- · - - ./ --

peço á camara, eu rogo ao nobre ministro que 
haja de meditar muito seriamente sobre este 
despacho do ex-presidente do Pará. do actual 
pre~idente de Santa Catharina ; rÓgo-1hes qne 
nieditem .bem sobre todas as consequencias 
delle. Por este despacho se prova evidentemente 
o que nesta casa já havia sido denunciado, que 
a guerra do. Pará era uma pura especulação, e 
que o governo provincial e seus agentes a pro
crastina.vão por especulaçn.o. Isto foi sustentado 
tambem perante o jmy da capital da provincia 
do Pará pelo padre Sanches de Brito, defen
dendo-se de increpações que lhe tinbão sido 
dirigidas. Esta defesa corre impressa em uma 
memoria publicada por aguelle p_adre. Parece 
que, segundo o systema de guerra do ex-pre
sidente do Pará, elle dava ás forças do seu 
commando o direito de se apossarem daquillo 
que achassem, não só em poder dos rebeldes, 
como dqs da legalidade. O certo é que este arroz 
estava em uma fazenda que já tinha sido rou
bada pelos rebeldes. Supponhamos que a força 
da legalidade carecesse deste arroz para seu 
uso ; concedo que tinha direito de o appre
hender ; mas na.o tinha obrigaçao de indemnisar 
os proprietarios ? Corno exige o presidente, por 
uma raza.o horrivel, que para se lhes pagar o 
arroz, as partes paguem a guerra do Acará, as 
despezas da expedição marilima ·que penetrou 
até o interior da província ? Nao equivale isto 
a dizer : .;._ Nào silo os rebeldes sómente que 
rouba.o ; os chefes, os soldados debaixo do meu 
commando, que mandei na expediçno para o 
interior, lambem coslumn.o roubar, e só pagarei 
esse roubo que fizern.o os meus subordinados, 
se pngardes as dcspczns que n nuçno fez nesta 
cxµcdiçno ? 11 - De mnncirn que a naçno fez 
dcspe:rns 111\ pndíicaçno do Pnr1í parn os'sol· 
dados tio S1'. Amlrón pilh111·c1n os bens de 
legalistns e 1·ebcldes ! l l E' o que se póde 
deduzir de um tal despacho. E á vista 
disto na.o posso receiat' que appareça.o cor
sarios sobre o ma1· com a bandeira da le
galidade, apprehendendo bens de amigos · e 
inimigos? . · 

Voto contra a suspensM de garantias, e 
concessão de autorisação. para o presidente 
da provincia de Santa Catharina poder de
portar. 

Votarei poréin pela suspensão de garantias 
na provincia do Rio-Grande d~ Sul1 na C(!nfor-

midade da emenda do Sr. deputado da Bahia, 
que suspende certas e determinadas forma
lidades, porque o podem fazer constitucional
mente. Nao só existe a razão da constituciona
lidade, por haver rebellião naquella prnvincia, 
como o uso que desta autorisaçM têm feito as 
actuaes autoridades do Rio-Grand~ do Sul nào 
me assusta a respeito do emprego que possa.o 
fazer desta medida. 

Nesta occasião direi duas palavras a respeito 
no systP.mil ,IP tP.rror P: ,b ::inministr::iç!:io rlP 1 Ç) 

de Setembro em qlle ainda ha pouco se tocou 
nesta casa. 

Disse-se aue a administracão de 19 de Se
tembro empiegou todos os se~s esforços para 
pacificar o Rio Grande do Sul, usando de meios 
brandos e moderados. Mas casualmente appa
rece no Jorna.l do Commercio de hoje ... -São 
tantas as provas do contrario, que a qualquer 
canto se encontrM, por mais empE>nho que haja 
em occuHal-as ! ! ! Casualmente vejo prova em 
contrario no Jornal do Oomrnercio de hoje, onde 
se lê um officio que, posto já deva ter sido lido 
pelos nobres deputados, eu peço licença para 
ler. Diz o offfrio : 

-·- (( Illm. e Exm. Sr. - Apenas chegado a. 
este ponto, eu tenho por principal fito dirigir~rne 
a V. Ex. , e posto que a minha qualidade de 
rebelde na.o devesse ousar tanto, comtudo eu 
avanço ainda mais, e convido a V. Ex. pará 
termos uma entrevista, da qual deverá reverter 
um grande bem, nrto só a esse povo e á hu
manidade, mas em geral a todos os habitantes 
deste estado, há caso que V. Ex. na.o tenha · 
por uma indignidade de sua parte a conferencia 
com um caudilho anarchista, e maiormente 
porque ella se dirige a um fim justo e ra
cionavel. 

<< Quando V. Ex. annua á minha propo
siçã.o, a sua resposta me orientará no que de
ver ,~i obL·ar para realisal-a. 

« Deus guarde.-Quartel general junto a Porto 
Alegre, 14- de Junho de 1838.-Illm. e Exm. Sr. 
brigadeiro Thomaz José da Silva. - Bento 
.Manoel Ribeiro, >> 

No mesmo Jornal do Commercio vem a res
posta do brigadeiro Thomaz JoS1é da Silva. Esta 
resposta demonstra que este brigadeiro, reco• 
nhecendo a necessidade de se acabar com are• 
bellia.o, nãO se recusava a conferenc.iar com o 
caudilho. Mas immediatamente vem um officio 
do Sr. Elzeariot fiÍho querido da administração 
de 19 de Setembro, e!lsa gloria militar tãO pro· 
clamada ! ! A camara permittirá que eu tambem 
lêa o extracto que tambem está transcripto no 
Jornal do Commercio. 

Extracto do. segundo pel'iodo de um officio 
que, em 30 de Junho de 1838, dirigia o Exm. 
Sr. marechal presidente e commandante das 
armas, Antonio Elzeario· de Miranda e Brito, ao 
brigadeiro commandante da guarnição, Thoma.z 
José da Silva : 
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« Muito me. .penaJisou ver que o caudilhó 
Bento Manoel tem tanto bigodeado ás autori
dades dessa capital ; o como "instrucções a tal 
respeito, que de mim, V. S. exige, eu só_ lhe 
digo que se deve conservar a dignidade do im • 

· perio, salvando os prineipios e não entrando em 
corre8ponckneia alguma com esses immoraes 
anarchistas ; e que portanto ora ordeno ao se
cretario do governo e ao juiz de policia para 
que tenhão de examinar quem recebe cartas, 
proclamações e outros papeis, sem os denunciar 
àntes de lêl-os, porque estes e os que a elles 
responderem, de qualquer ordem, graduação ou 
categoria, serão logo presos á minha ordem e 
postos fóra da província, na fórma da lei que 
para isso me autorisa. " · 

Ora, quem ouvir ler este paragrapho do officio 
desse filho querido da administração 'de 19 
de Setembro, não poderá justificar por este 
e outros factos que o terror era· o sy~tema dessa 
administração ? Este e outros factos, combinados 
com a proposição do c~efe, do 1 º ministro 
dessa administração, dizendo que o medo era o 
p_rimeiro elemento de governo, assás o provãO. 
Creio que ninguem mais o póde. contestar. 
O Sr. Elzeario declara que nao quer corres
pondencia nem conferencia alguma com anar
chistas ; quer acabai-os ; quer esmagai-os ; 
quer despovoar a· província ; quer destruir, ani
quillar todos os ,que são do partido contrario ; 
não quer pacificação da provincia por conci
liação, por meios brandos ; quer só o emprego 
das armas : quer só o emprego da Corça I l ! 
Ainda que os rebeldes queirAo conciliar-se, 
ainda que elles queirão declarar-se pela união 
do imperio com condiç0es que não ataquem a 
honr.& e dignidade do imperio ; ainda que 
queirllo abjurar seus erros e reentrar na com
munhão brazileira, o Sr. Elzeario o não quer ; 
elle lhes diz : - NAo, não ouço os palavras 
dessc:s anarchist11s immoraes ... ! ! 1 (Apoiados.) 
Mne infelhm1ente este systema nao foi seguido 
pnra com l~ructo Rivcrn 11 (Apoiados.) Antes a 
admioistraçllo fosse coherente por este lado e 
nllo quizcsse lrandacçõcs com esse caudilho, 
porque dfllas muitos males nos têm provindo. 
(.Apoiados.) · 

li'arei mais uma observação sobre os perigos 
do se adaptarem estas leis excepcionaes. Elias 
vo.o dar ao estrangeiro uma idéa muilo triste da 
situação do nosso paiz, e da estabilidade do 
nosso governo. E' este um dos grandes incon
venientes que nellas acho. Em segundo lugar 
é este um triste exemplo que nós dainos ás 
assembléas provinciaes. Sendo a assembléa 
geral facil em suspender pQr qualquer cousa as 
garantias dos cidadãos, e de armar o governo 
com leis excepcionaes; as assembléas provin
ciaes, que pelo acto addicional têm tambem 
esta autorisiça.o, serão igualmente menos escru
pulQsas ; temo mesmo que em algumas pro
yincias as respectivas assembléas legislativas 

transcendão ainda a esta interpretação já muito 
-lata, que se tem dado â medida de terror, 
de suspender formalidades que garant~m 
'a liberdade do cidadão. Eu poderia apresentar 
exemplos dos perigos dessa leviandade en;i 
algumas assembléas provinciaes, no Rio de Ja
neiro, por exemplo. Em 1883 creou-se aqui o 
castello de uma insurreição geral de africanos, 
suspenderão-se as garantias, inéutio-se terror 
na classe de agricultores, pôz-se tudo em susto 
e receio tal, que se communicou ás provincias 
circumvisinhas. ·Isto deu lugar a que a assem
bléa provincial do Rio de Janeiro lançasse mão 
da medida de suspensão de garantias : e quem 
combinasse esta medida com as mensagens 
pomposas e. assustadoras que esta assembléa 
provincial dirigia ao governo geral, não podia 
deixar de entender que a provincia estava 
muito proxima a uma crise. Entretanto poucos 
mezes depois eu li nas folhas publicas que 
estes sustos assim espalhados ti"nhão sido quali· 
ficados como uma tactica eleitoral, e até se disse 
que a assembléa provincial tinha sido illudida 
em su;:1 boa fé, procedendo-se a um aleive elei
toral t l ! Daqui já se vê quanto convém que a 
assembléa g~ral seja muito circumspecta nesta 
suspensão de" garantias para não dar o exemplo 
ás assembléas provinciaes. _ 

Uma das disposições da propo3ta do governo 
e de algumas emendas que se achão na mesa, 
vers!l lambem sobre a ampliação que pede o 
governo do prazo· determinado pela ler de 9 de 
Outubro de 1837, para poder destacar 4,000 
guardas nacionaes, com as providencias que 
forAo annexas a · esta lei, uma das quaes con
siste em poder recrutar para tropa de linha um 
guarda nacional pelo simples facto de se recusar 
ao serviço do des_tacamento. Já se tem mos
trado os perjgos e inconvenientes que podem 
l'esultar de uma autorisação desta natureza, que 
é em si medonha. (Apoiados.) Causas muito 
plausi veis, razões fundadas e fortissimas, podem 
fazer com que um guarda nacional se recuse a 
prestar o serviço de destacamento. Suppo
nhamos que um guarda nacional que tem estes 
motivos fortes e plausiveis para nlo ir para o 
destacamento, procurou mesmo justificar-se pe
rante os seus officiaes : segundo a nova legis· 
lação, cm algumas provincias se tem tirado aos 
cidadãos armados o direito de nomearem seus 
chefes e officiaes; nssim ficará. a SOl·te do guarda 
nacional inteiramente dependente de mn chefe 
amovível á vontade do governo, que se move 
aos acenos do mesmo governo. Demais, tem o 
chefe qualquer motivo de animosidade contra o 
guarda nacional : este procurará usar dos meios 
de defeza que possa ter, e denunciar o facto ; 
mas o governo ha de qar mais peso ás infor
mações de uma creatura sua do que ás queixas 
do guarda nacional ; e assim um pai de familia, 
um homem de estabelecimento consideravel, 
ficará sujeito a -ser recrutado para a tropa de · 
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linha, e soffrerá uma pena inteiramente des
proporcionada com o delicto ; pena horrivel 
posta á disposiç!lo do governo, sendo o governo 
convertido em poder judiciaria; pena pela qual 
um guarda nacional que nilo se prestar ao des
tacamento fica suje~to á chibata, a servir como 
soldado (apoiados) de linha! Por estas razões 
não po~so decidir-me a votar pela ampliaçllo 
do prazo marêãdo por esta lei para o governo 
poder destacar estes guardas nacionaes, salvo 
se o Sr. ministro retírasse esta clausula. 

Demais, observo que quando a assembléa 
geral deu autorisação para o destacamento de 
4,000 guardas nacionaes, o uosso exercito na.o 
tinha podido ser completado em razão da lei 
do recrutamento, não chegando entãO a força 
de linha a mais de 6,000 homens. Nesse 
temoo a assernbléa e-eral era desculnavel : mo-.. u----- ---- --------i---· -- - ---

vida por sentimentos de patriotismo procurou 
occorrer a esta falta, autorisando o destaca
mento de 4,000 guardas nacionaes : mas hoje 
que só no Rio Grande do Sul temos 8,000 ho
mens, segundo os relatorios, e no Maranh!lo 
2,500 homens de tropa de linha, segundo no
ticias vindas daquella província ; hoje que o 
governo está autorisado para completar um 
exercito de 16,000 homens, acho inteiramente 
desnecessaria a autorisaç!lo para destacar guardas 
nacionaes. 

Além disto, supponho que esta autorisnç!lo 
que ha ter lugar para o anno qne vem me 
parece impolitica. O anno de 1840 é marcado, 
segundo a constituição, para se fazerem as 
eleições dos deputados á quinta legislatura ; 
será justo, será politico confiar ainda no go· 
verno autorisaçno para recrutar indistincla
menle os guardas nacionnes, sob pretexto que 
nao se tenh!l.o prestado uo serviço do des· 
camento em um turno de eleições? 1 (Apofados.) 
Já no outro dia mencionei o que n prelexto 
de recrutamento se tom feito no Ceará por 
occasino da eleiçtlo de <leputnclos provincines. 
Eu vi a de uma auloridllde contrn o governo 
da província de ter mundn<lo nco1·1·cntnr os 
filhos de eleito1•es que nno quizcrno dai· seu 
voto a favor do candidatos do governo. V. 
Ex. está lembrado que o presidente, por oc
CRsião de se trallu dns eleições da provincia, 
confessou que tinha lido muitas queixas de 
varias pessoas contra em p1·egados seus dele
gados. que ameaçavão com recrutamento 
áquelles eleitores que duvidavão votar no sen
tido do partido chamado da maioria daquella 
provincia. O nobre presidente creio que de
clarou que tinha procurado desvanecer esses 
receios ; mas confessando elle que auto
rida1ies suas subalternas tinh!lo querido res
tringir os votos dos eleitores, isto deve pôr-nos 
em cautela para não conferirmos uma seme
lhante autorisação em um anno de eleições 
em todas as provincias do imperio. Votarei 
pois contra ; mas quando p.asse, desejo que . 

TQMO UI 

pelo menos tenha o correctivo que remove 
o inconveniente que receio. Por isso man
darei emenda á mesa. (Lê a sua emenda.) 
Tenho terminado o meu discurso. 

A emenda é apoiada_ 
O Sr. ministrn se retira com as formalid.ades 

do costume. 
O SR_ PRESIDENTR dá a mesmit orrlf>m rln rli:t, 

e levant:i a sessão ás 2 e meia horas da tarde. 

Sessão em 8 de Out,ubro 

PRESIDENCIA DO SR" ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Requerimento. -
Ordem do dia.- Redacção do projecto sobre 
o ered-ito. 

Depois das 10 horas da manha. faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessao, lê-se e ap
prova-se a acta da antecedente. 

Falta.o com causa participada os Srs. An
dréa, Cajueiro, Luiz Carlos, Souza Martins, Oli
veirn, Vieira de Mello, Cintra, José Gonçalves 
Martins, Maria do Amaral, Bustamante, Paula 
Candido, Alcíbiades, Pinto Coelho, Lourenço 
e Assi!ii Mascarenhas; e sem participaçao os 
Srs. Lima e Silva, Alencar, Sucupira, Albu
querque Cavalcanti, Francisco do Rego, -Monte, 
Urbano, Tosta, Clemente Pereira, Freitas, 
Gomes da Fonseca e Carneiro de Campos. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 ° SECRETARIO dá conta do expediente 
lenuo um orticio do ministro do imperio, par
ticipando, em resposta no offlcio desta camara, 
de 16 de Julho p,1ssado, que as loterias de 
que trata o provedor e mesa da santa casa 
da misericordin de Porto Alegre, na repre· 
fieutnçno que devolve, forao concedidas por 
decreto do governo datado de 28 de Junho 
de 1826.- A' commissao do erçamento da 
fazenda. · 

Faz-se menção do requerimento de Albino 
Gomes Guerra de Aguiar, que fica sobre a 
mesa, por existir já parecer da commissa.o a 
respeito da sua pretenção. 

Vaiá commissão do orçamento da fazenda, 
e á terceira da fazenda, o requerimento dos 
portadores das reclamações ha muito liquidadas 
e julgadas pela commissllo mixta brazileira 
e portugueza. . 

Lê-se o . seguinte parecer, e votos em se
parado : 

« Ao abaixo assignado foi de novo presente 
o requerimento de Albino Gomes Guerra de 
Aguiar, em que pede se habilite o governo 
com fundos para que lhe seja paga a quantia 
de 70:569$359, que o mes111;9 ~overno re._ 

62 . 
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conhece dever-se-lhe, allegando prejuizos que 
soffrem elle e credores que o demanda.o pelo 
~mbolso de etTeitos que comprára para a nação, 
em cumprimento de ordens superiores. 

~ O abaixo assignado, examinando este ne
gócio, achou que igual requerimento fôra feito 
o anno passado pelo supplicante~ e que, pedindo
se entao informações ao governo, conheceu-se· 
que no thesouro fôra o supplicante reconhecido 
credor da dita quantia de setenta contos, de que 
se lhe passarão títulos de divida, obstando 
unicamente seu pagamento um officio desta 
camara, do lº de Outubro de 1831 ; á vista do 
que as commissões respectivas. opinarão qu-e, 
supposto o dito officio não devesse tolher o 
direito da parte, todavia, como, além desta conta 
liquidada, constava que existião outras liqui
dando-se, não convinha serem designados 
fundos para o dito fim, e que o supplicante 
requeresse ao governo seu pagamento, porque s6 
este é quem poderia saber se nas contas ·por 
liquidar era o supplicante credor ou devedor. 
Este parecer ficou adia do. 

« Agora, instando novamente o supplicante 
por seu pagamento, mostra com certidão do the~ 
souro que desta quantia de selenta contos tem 
elle papeis correntes, por ser a dita quantia 
proveniente de saldos de contas extraordinarias 
anteriormente liquidadas, as quaes nenhuma 
1·elação têm com as outras do commissariado, 
em que· o supplicante exige m'uito maior saldo, 
sendo que da mesma certidão do thesouro consta 
que, achando-se algumas das ditas contas liqui
dadas, ainda nellas é o supplicante credor e nao 
devedor. 

11 A' vista disto, o abaixo ussignado não póde 
dissimular que considera o supplic1rnle credor 
legitimo da quantia de setenla contos· de réis, 
por te1· assim ellc sido considet·ndo pelo lhesouro, 
onde as ditas contns soff rêrno o processo usndo 
em tnl repartição, lendo-se-lhe em resultado 
pnssado títulos de divilln ; e como não póde esta 
quanliR ser conrundida com as contns que ora 
esta.o 1mjoit11s ao OXllmo do lhcsonro, e menos 
devem esllls tolher o pagamento de uma divida 
liquida e 1·econbe1Jid1.11 muximc quando nas ditas 
contas 6 o suppHcanle - pelos exnmes que se 
tem feito - conside1·ado credor, não depa1·a o 
abaixo assignado com rniões pode1·osas que 
devem embaraçar o direito do supplicante; e 
~r isso, e porque entende que nlo havendo que 
objectar legalmente, a fazenda, em lugar de 
aproveitar com demoras e estorvos, póde pro-

. vocar prejuizos que ordinariamente resullão 
quando a parte appella para o uso dos meios 
judiciaes, é de. parecer que se defira o reque
rirnenl(? do supplicante com a seguinte resolução: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
cc Artigo unico. O governo fica autorisado a 

pagar a Albino Gomes Guerra de Aguiar a 
quantia de 70:5698359, importancia dos títulos 
de divida que se lhe passarão, proveni~nte de 

... ... ~ ' 

contas extraordinarias processadas no thesouro 
até o anno de 1828 ; devendo o dito pagamento 
verHicar-se em apoiices da divida publica pelo 
preço de 80, quando ,o do mercàdo não seja 
maior. . 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Ou
tubro de _1839. - J. J. Pacheco. » 

cc Não posso dar parecer algum sobre o que 
requer o supplicante, sem que haja quitação 
plena do tribunal do thesouro.-M. do Amaral. » 

cc E' o meu voto que, emquanto não fôr dada 
pelo tribunal do thesouro publico nacional 
quitação plena das contas do commissario 
geral do exer-0ito, na.o poderá_ ter lugar paga
mento algum ao snpplicante de saldos par
ciaes. - M. N. C<Utro e Sil'IJa. » 

« Refiro-me ao meu parecer dado na sessão 
do anno proximo passado. 

<e Paço da camara dos deputados, 7 de Ou· 
tubro de 1839.- J. F. Vianna. » 

Fica adiado, na.o ·se julgando objecto de de
liberação o projecto. 

O Sr. Montezuma (pela ordem) observa á 
camara que ella se ha de recordar de que na 
discussno da lei do orçamento se mencionou 
um "facto estrondoso, praticado ha poucos tempos 

. na camara municipal desta côrte, o qual teve 
por fim eliminar d'enlre os seus membros um 
vereador. Esta eliminação teve lugar na fórma 
da lei do lº de Outubro de 1828. O vereador 
eliminado tem direito de recorrer para a ~s
sembléa geral da deliberação tomada a seu 
respeito. Este requerimento pois, o traz o 
orador ao conhecimento da camara, e pede a 
S. Ex. o Sr. presidente que o haja de dirigir á 
commissao das camaras municipaes, por lhe 
ptu·ecer que . é ella a propria para tomar co.: 
nhecimento deste objecto. O orador declara que 
são duas as razõeg por que se encarregá~a da 
op1·escntaça.o deste requerimento : a primeira é 
ser represéntante da naça.o, e por consequencia 
ohrigado a tomar a defeza da lei, e fiscalisar as 
autoridades administrativas, para ver se eIJas 
gllardn.o as leis, e não comroettem a violaça.o 
das mesmas ; a segunda razão é ser elle orador 
membro ileste município, e haver concorrido 
com o seu voto para a eleição da camara mu
nicipal. Nota que este objecto fôra decidido pelo 
simples capricho dos vereadores que violárno 
a lei. Observa que depois de tomar conheci
mento deste objecto, verá a commissa.o res~ 
pectiva que o recurso do verea(ior eliminado se 
acha já documentado com uma justificação feita 
com audienéia da camara municipal, com uma 
justificação em que jurárão como testemunhas 
o do11tor juiz de direito, chefe de po1icia, e o 
doutor promotor publfoo. Estes dous . cidadãos 
se achavão. presentes na accasião em que a 
camara municipal fizera a sua sessão para se 
proceder á eliminação do referido vereador. A 
camara conhecerá a honradez do digno vereádOl' . . ·-
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que foi eliminado ; conhecerá qual é a sua pro
biàaàe, o seu zelo, o seu bom comportamento 
e obediencia á lei. Todos os cidada.os que o 
conhecem não lhe negão estas qualidades ; 
portanto e11e orador só pede á commiss~o que, 
depois de examinar a materia, tenha a bondade 
de dar o seu parecer quanto antes, para que 
nesta sessão se possa ainda discutir este negocio. 

Mostra que na.o é um objecto indífferente o 
ser eliminado esse vereador daquella camara, 
na qnal se adiava el!P. qnasi iMP.iramente isolado 
por seus principios administrativos, manifes
tando sempre o maior zelo pela melhor fisca
lisacão dos dinheiros oublicos, Pede que esta 
camara attenda para o ·espaço que tem - de de
correr até aó tempo que. deve terminar a du
raç1io da actual camara municipal, para o que 
só falta um anno ; e se acamara na.o tornar uma 
deliberaçao sobre este objecto nesta sesst:i.o, · e 
nl\o o puder fazer· senão para la seguinte, ter
minará a camarn municipal sua carreira, sus
tentando o seu caprícho. O orador sente que 
os trabalhos da ca m ara estejão quasi no seu 
termo, e que esta rne::;ma razll.o seja dada pela 
commissão para se não tomar em consideraç11.o 
este anno o negocio, mas não obstante espera 
que este anno se tome uma delil::eraçrw sobre 
este objecto. Nota que a honra do cidadão de 
quem tem falJado se acha compromettida pela 
deliberação que tomou a carnara municipal, e 
que por consequencia é preciso que, quanto 
antes, se tome conhecimento qo seu recur3o, e 
pede á camara e á cornrnissao que haja.o de 
tomar em consideração estas suas observações. 

O illustre deputado remette á mesa o reque
rimento de Luiz de Menezes Vasconcel!os de 
Drumond, que é enviado á commissão das ca
maras municipaes. 

O Sr. Amira.da Machado · (pela 01·dem) pede 
que a commissâO respectiva dê quanto antes o 
seu parecer sobre a comarca de Atcantara. 

O Sr. Moura Magalhães (pela 01·dem) pede 
qne a commissao de diplomacia ciê o seu pa
recer sobre a taxa dos caixeiros estrangeiros, 

O SR. PRBSIDENTE convida as illustres com
missões a darem o seu parecer sobre os ob
jectos requeridos. 

Entra em discussão a redacç110 das emendas 
do projecto sobre o credito. 

O Sr. Coelho:- Eu tenho de fazer uma 
observaça.o, não propriamente sobre a redacça.o 
da lei, mas sobre o quantitativo do deficit. A 
illustre commissão1 no art. 2º, diz que é dado 
ao governo um credito de 6,112 contos, e no 
3°, quando trata do deficit, equipara o deficit 
ao credito ; donde supponho que a com missa.o 
considerou synonimos deficit e credito. Nao en· 
trarei muito nesta questão, entretanto supponho 
que credito é aquillo que se autorisa ao go· 
vemo a despender, e deficit é o que falta pa1·a 
as despezas autorisadas. Limitar-me-hei âquillo 

que é al'ithmetíco. Diz a commissão, no art. 2º 
. . - - - ' que o governo é autonsacto a despender a 

quantia de 6,112 contos, além da despeza fixada 
na lei do orçamento actual; ora, as despezas 
fixadas na lei do orçamento actuai importao 
em 15,876 contos, salvas fracções; nós, além· 
disto, autorisatnos o governo a despender mais 
6,112 contos, que· foi a cifra que calculou a 
commfosão ; entao póde o governo despender a 
quantia de 21,979 contos. Porém é isto o que 
na realidade nllo existe, porque nós, na lei do 
orçamento do corrente anno, fizemos carta 
numero de reducções ; logo, tudo que o góverno 
tem a desoender no anno corrente comoõe-sP. 
de duas p~rcellas : primeiro, daquella -~i~~ -e;~ 
tavn designada na lei do orçamento, feitas as 
devidas reducções; segundo, daquellas despezas 
que novamente foi autori.,;ado a -fazer. Vejàmos 
pois em qnanto impor~ão estas duas addições. 

As reducções que se fizerão na lei do orça
mento importárao em 1,114 contos, salvas 
fracções, que) abatidos de 15,867, dtio 14,752: 
pelo novo credito que lhe damos deve o go
verno despender 6,562 contos; então o total 
das despezas importa em 21,314 contos ; e não 
~1,979 contos; ha portanto aqui uma differença 
de perto de 700 contos. Ora, se acaso na des
peza de que trata este artigo do projecto, é já 
feita a reducçàO, se aqui nl\o ha defeito de re
ducça.o, vamos ver se o resultado é exacto. 
Supponharnos que sao as despezas da lei, já 
feitas as reducções ; entao importao estas des
pezas em 14,752 contos e tantos réis; ora, diz 
a commissao que além dessas despezas o go
verno é autorisado a despender 6,112 contos; 
entno, o que o governo é autorisado a despender 
no anno corrente, segundo o calculo da com
rn iss!l.o, importa em 20,864 contos, o que é 
menos que aqnillo que nós autorisámos a des
pender: de urn modo dá-se de mais perto de 
700 contos, de outro modo de menos 450 contos. 
Eu fiz um calculo com muito vagar e debaixo 
das seguintes bases :-que o governo no anno 
corrente nao póde despender senM aquillo para 
que está autorisado- na lei .do orçamento actual, 
feita a devida reducção de 1,114 contos, e mais 
as novas despezas p::ira que actualmente o au
torisámos, que vêm classificadas em uma ta
bella com toda a individuaçãO. Calçulando a 
receita ordinaria1 que tambem está orçada na 
lei, ajuntando os 450 contos de saldo das pro
vincias, temos que os fundos que o governo 
tem á sua disposição para fazer face a -toda a 
çlespeza devem importar na somma das 2 
addições-renda orçada na lei1 e mais os saldos 
existentes nas provincias-e a differença entre 
esta receita e a despeza é o que na ve1·dade deve 
ser o deficit; e por esta conta o que deve ser con
siderado na lei, import11 em ~,718 contos, o que 
faz a dift'e1·ença de 806 contos daguillo que 
estabelece a commissa.o. Ora. é muito Cacil de 
conhecer donde pt·ovém essa. differer1ç.a j foi de 
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um engano que teve a íllustre commissão, bem 
que ella se justifique dizendo que é commissão 
de redacção e não de orçamento. A commissão 
apenas abateu do credito dado ao governo 450 
contos de saldos existentes nas províncias, mas 
não teve em vista que na lei do orçamento 
aclua1 a camara apptovoQ certo numero de 
reducções e que ex-officio a commissão devia 
reduzir ·esta differença; antes das reducções 
feitas na lei do orçamento actual, dava-se 
um deficit, mas, col'tando 1,114 contos de 
despea:a, em vez de haver deficit, deve havei' 
uma sobra da receita sobre a despeza ; é isto o 
que a commissão devia levar em conta para 
fixar o quantum do deficit ; mas a commiss:to. 
unicamente abateu os saldos existentes nas pro
vincias, e nno aqui11o que sobra dos algarismos 
da lei, tomada a differença entre a receita 
orçada e a despeza para que agora é autórisado 
o governo, feitas as suppressões. 

Aqui não ba questão de opinião, é o que a 
árithmeüca d{z ••• 

O SB, CARNEIRO LE&.o:-E' questão de opiniã.O. 
O Sa. COELHO: --Não, na.o estamos aqui 

discutindo se havemos de dar mais ou menos 
recursos ao governo ; estamos di~cutindo o que 
foi vencido na casa, e o modo de redigir a lei 
segundo o vencido; aqni não ha questão, é o 
que dá o calculo. 

Em minha opinião esta lei não devia ter ido 
só á commissão de redacçao, porque aqui estão 
duas partes muito distinctas,. parte arithmetica, 
e parte de e.stylo ou linguagem ; esta é que 
devia caber á com missão de redacção ; da outra 
talvez pudesse melhor encarregar-se a illustre . 
commissão de orçamento. Estou que ainda hoje 
a lei nAo deve passar, porque se fenho a con
vicção de que o calculo arithmetico é inexacto, 
todavia esta questão não se póde decidir com 
tanta clareza por aquelles nobres deputados que 
não acompanhárão o calculo das cifras·· como 
eu que caiculei com vagar ; nem é ta.o pequena 
a differença de 300 e tantos contos de réis. 

Eu tomo como base para o deficit o seguinte, 
que não se póde contestar : - Deficit é aquiUo 
~ue falta aos fundos que o governo já tem, para 
fazer face ás despezas ; o que se trata pois é 
saber que fundos tem o governo, e depois o que 
lhe falta para nivelar o quantitativo que ha de 
despender com a receita fixada. Tratemos pois 
de examinar quanto tem o governo : a lei orçou 
a receita em 16,000 e tantos contos : 400 e 
tantos contos ju)gon acamara que deve ha.ver 
nas provi~·cias, ainda que eu votei contra istQ ; 
mas emfim a camara decidio que ha este di
nheiro; tem pois o governo estas duas addições, 
e tomada a dift'erença, esta é que fórma verda • 
deiramente o deficit: nAo se póde daqui fugir, 
nem isto é qnestlo de opinillo ... 

O SR, CA11.N11ao L-.:lo :-E', é questao propria 
do credito. 

O Sa. COELHO : - Não í é propria daqui •.• 
O SR. CARNEIRO LE!o :;-Agora deve-se s6 

saber se ha absurdo, incoherencia ou contra
dicção. 

O SR. CoELHO : -Não sei que haja maior 
absurdo, maior incoherencia do que aquillo que 
contém um erro; Jemais acamara, no acto 
em que votou a lei, nao podia estabelecer 
qual era o deficit, porque isto dependia de 
certo numero de operações arithmeticas : 
nem a camara tinha que indica:r á commissão 
o modo por que devia calcular, porque este 
modo está determinado pelas regras da arith~ 
metica. Fazendo estas considerações, eu tenho 
de pedir que a lei nAo passe hoje ; pela minha 
pa1·te. tenho verificado a inexactidão que ha ; 
mas nem todos os senhores estão no mesmo 
caso ; peço, pois, que volte a lei á commissão 
do orçamento, que se Jhe addicione a com
missã.o ~e redacçll.o, e que amanhã se lêa 
outra vez. 

Esta era a principal observação que tinha a 
fazer sobre a redacção da lei ; mas como tenho 
a palavra, sempre direi mais alguma cousa. 
As outras observnções são muito secundarias-; 
roas como se trata de redacçr10, creio que não 
se deve dispensar nem uma vh·gu]a. Ha aqui 
uma referencia a duas tabellas, esta referencia 
não é por indicação numeral, mas por indi
cação alphabetica ; para seguirmos uma ordem, 
devia-se começar a indicação pela tabella A B, e 
não como vem no projecto. 

Ha lambem no ministerio da guerra, tahella 
C, uma rubrica que precisa corrigir, e peçQ á 
illustre commissa.o de redacção que no caso 
que a ella vá ter o projecto, supprima da ru
brica os aprendizes menores. Este artigo de 
despeza foi proposto por mim, e a razão por 
que o apresentei foi que a commissllo englobou 
as despezas dos artifices com a dos aprendizes 
menores; e então eu, extremando os apren
dizes menores dos artifices, vi que o deficit na 
despeza seria de 1:000$000 e · tanto ; os me
nores têm verba especial, e á vista da emenda 
que a. camara approvou, deve-se unicamente 
dizer : - Com o ex.cesso da despeza para as 
quatro.companhias de artífices. 

Nesta mesma tabella C, e no ministeriu da 
guerra, ha um pequeno engano de somma de 
160 e tantos réis; é um erro de arilhmetica, e 
um erro de um real em arithrnetica é tão pe· 
rigoso como o erro de um milha.o : tudo é erro. 

Lê-se1 e é apoiado, o seguinte requerimento 
do nobre deputado : 

cc Volte á commissão de redacção, ouvindo a 
do orçamento, para regular o deficit, tomando 
em conta as reduc90es que acamara approvou . 
na actual lei do orçamento, e deduzindo-se a 
sobra da receita que em virtude disso deve re• 
sultar. » 

O_ adiamento 6 apoiado, e tmlr1,1 em l\l1ou11an· 
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O Sr. Ferreira Penna. diz que quando st, 
approvarão os artigos desta resoluçllo, concer
neu tes ao deficit e aos meios de suppril-o, fi
cando ainda aqiado para a sessão s~guinte o 
artigo additivo do cir. Carneiro Lea.o, que diz 
respeito ao emprestimo externo, lembrou, elle, 
orador, a conveniencia de ser remettida á éom
missa.o a proposta e emendas, para que se redi
gissem de uovo, harmonisando-se o vencido, 
porque lhe parecia que sem esta providencia 
mal poderia a cam~na proseguir na discussão 
de materia tão importante e complicada, na.o 
tendo cxacto conhecimento das diversas dispo
sições e parcellas que tinhão sido approvadas 
ou rejeitadas. A camara, porém, não attendeu 
a esta sua observação, e agora se reconhecem 
diversos defeitos na lei, alguns dos quaes já 
não poderáa ser sanad9s por não consistirem 
na redacça.o. (Apoiado8.) Na.o vota pelo adia
mento porque a materia é urgentissima, além 
de que observa que a pequena emenda do 
Sr. Coelho não é bastantemente clara para 
dirigir á commissão de redacção, que, não sa
bendo quaes sejão as opiniões da maioria da 
carnara, terá talvez de aprese11tar novamente o 
mesmo projecto como se acha redigido. Pa
rece-Ih~ pois mais conveniente que se continue 
a discutir a redacção com preferencia a qual
quer oütra materia, e que os Srs. deputados 
offereção as emendas que julgarem necessarias, 
sem o que nilo poderá guardar-se neste trabalho 
a clareza e ordem que o regimento recom
menda. 

O Sr. Vianna·:-Voto contra o adiamento, 
porque julgo desnecessario, porque o nobre de
putado póde mandar as suas emendas. Estes 
erros notados pelo nobre deputado podem ser 
corrigidos; e se o nobre deputado fez o cal
culo, mande as emendas para corrigir o en
ganc.> .... 

O SR. COELHO :-Mas toma-se como questão 
de opinião. 

O Sa. V1ANNA :-E' preciso que o nobre de
putado note que ha no art. 2° um erro muito 
grande em que elle não tocQu ; as despezas para 
que se autorisou o governo, além das decre· 
fadas pa1·a este anno, forão de 6,562 contos e 
t;mto ; entretanto no art. 2º autorisa-se o go
verno a gastar sómente 6,112 contos ... 

UM SR. DEPUTAno :-E os saldos ! 
O Sa. VIANNA :-Os saldos fazem partem da 

receita ; então autorise-se o governo para gastai· 
menos 460 contos. Eu entendo que os erros 
que possão existir na mesma discussão podem 
ser corrigidos. 

Sr. presidente, a lei decretou para despezas 
do anno corrente 15,867:107$556 : acamara, 
approvando as tabellas, supprimio dessa · des
peza 1,114:960$, o que reduz a despeza a 14,762 
contos o tonto : ora, a receita orçada na lei é de 

15,145 contos e tanto, e por consequencia ba 
um excesso de receita sobre· a despeza decre
tada para este anno de 398:896$844. Note o 
nobre deputado que no projecto que eu apre
sentei com o Sr. Nascimento se dizia o seguinte: 
cc O governo é aulorisado para despender no 
corrente anno financeiro a quantia de 6,961 
contos. J1 Entretanto dava-se-lhe um credito na 
importancia de 6,500 e tantos contos sómente, 
mas tudo estava muito coherenle ; nós autori
savamos despezas na importancia de 6,961 
contos, davamos um credilo de 6,500 e tantos 
contos, porque tendo-se supprimido 1,114 contos 
na despeza decretada, a receita ficava supel'ior 
á despeza, ficava excedendo de 396 contos e 
tanto, que, sommados com 6,600 e tantos 
contos, davão precisamente os 6.961 contos e 
tanto. 

Não é preciso que a lei vá á commissão, o 
que ha simplesmente a dizer é : a despeza 
decretada pela lei, feitas as reducções, é de 
14,752 contos e tanto; segundo o :vencido, 
autorisa-se o governo a despender mais 6,562 
contos e tanto : logo, a despeza decretada é 
de 21,314 contos e tanto. Agora comparemos a 
receita. 

A receita orçada é de 15,145 contos e tanto, 
mas a camarà disse que ha mais 450 contos de 
saldo, sommem-se estas duas addiçoes, e com
pare-se o resultado com as despezas decretadas, 
o que falta para preencher o deficit são 5,768 
contos, na hypothese de que a receita para 
este anno é de 15,000 e tantos contos, e que 
haja os 450 contos de saldo, que eu não digo 
que ha, mas assim está decretado. Se pois, se
gundo a .tabella, se dá 6,562 contos, oomo é 
pois que no art. 2º se autorisa o governo a des
pender sómente 6,112 contos P E se póde 
reclificar este engano, para que ha de ir este 
negocio outra vez ã com missão P Voto contra o 
adiamento. 

O Sr. Carneiro Leão : - Parece-me que es
tando ta.o adiantado o tempo da sessão, é intei• 
ramente inconveniente tornar este negocio á 
commissão, já demorado de honlcm ; novas 
razões semelhantes podem apparecer, mais de
mora haverá, porque tudo se reduz a introduzir 
·cousas novas n 'uma redacçao. 

O Sa. COELHO : - Nao ha tal. 
O Sa. CARNEIRO LE!o : - A commissão de 

redacção não tem obrigação senão de redigir re
soluções da camara, e o que se quer compre
hender não é resolução da camara ; o que nós 
fizemos por uma votação foi reconhecer o deficit 

. de 6,900 e tantos contos ; depois disto fez-se 
abatimentos de despeza, depois de feitos estes 
abatimentos votou-$e sobre os saldos das pro
vincias : ora, a commissão de redacção não tem 
obrigação sena.o de contemplar todas estas reso
luções ela camara1 . e na.o de fazer uma cousa 
nova ; para fazer cousa nova é preciso encetar· 
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se nova àiscµss.!la. Se o illustre deputado encetar 
nova àiscussão, em vez àe resiabelecer que a 
receita presumivel é de 15,000 e tantos contos, 
devemos estabelecer que é de 12,000 e tantos 
1...vutu::s, pu1'-lut: i:,c: \!:Uhi:luuu::s 11t::::stc t::11.au1c:, u~u 
se póde dizer em consciencia que a receita foi 
bem orçada, porque com o calculo positivo da 
renda ·até agora arrecadada em vez de orçarmos 
a mesma renda nos 15,000 e tantos contos, 
talvez fossemos obrigados a reduzir a 12,000 e 
tantos contos. Nós de\.'emos abater o que prova
velmente renderia o · Maranhao ~ por conse
quencia, se entrarmos nisto, ha urna discussa.o 
inteiramente nova, e então desejarei fazer modi
ficac;ões além das que notou o ·nobre deputado, 
principalmente no art. 9", porque depoís de ter_ 
mandado emittir notas semelhantes ( ao menos 
foi a intenç!lo de muitos senhores que fallárão 
sobre a materia ), o art. 9º quer notas m1;1is 
particularisadas e distinctas das que existem na 
circulaçAo. Tambem sobre o art. 8º podia-se 
dizer alguma cousa, porque essa commiss/lo de 
que abi se falla torna a operaça.o demasiada
mente morosa. E' sabido qt1e no thesouro, para 
substituição das notas dilaceradas, póde haver 
algumas em estado de servir, e do modo por 
que se quer nào poderáõ servir. Mas emendas 
neste caso é introduzir idéas novas na lei, idéas 
que nAo passárr.o aqui : ora, o que é de mera 
redacça.o é o erro de somma que o nobre 
deputado achou ; mas isto corrige-se aqui, bem 
como dizer-se tabellas - A e B - em vez de 
-Be C. 

Eu entendo que reduzir calculos de que nos 
servimos, é tornar maior o deficit, e por con-
8equencia mais meios se poderáõ dar ao governo 
para fazer face ás <lespezas decretadas. De 
tudo quanto se tem dito eu concluo que o 
melhor é continuar com o vencido, que a 
discussão agora é extempoianea, e se é lí
cita esta discussão, licito é tornar a entrar 
nos calculos approximados da receita para 
modifica}-~ porque ella foi exagerada ; é licito 
entrar na utilid·c1de desse carimbo das notas, 
nas vantagens que se podem tirar dessa com
missão; podendo-se fazer a emissão pela caixa 
.da amor.tisM~º' e s~m esse carimbo que parece 
estabelecer uma 4istincçao entre papel e p~pel; 
distincÇAo que, me p~rece, não entrou nas vistas 
da camara ; portanto julgo que o melhor é 
deixar passar o que foi ,vencido, fazendo todavia 
as correcções que são de mera redacção, a 
tabella - A- em .lugar da tabella- B, - o 
erro de somma achado pelo Sr. deputado, e a 
outra observação feita pelo Sr. Vianna, porque · 
se na camara se votou os 400 e tantos contos 
de aaldo na fórma indicada pelo Sr. Vianna, não 
10 davu fazer a mudança, como fez a <:ommissão, 
m11 ountumplar•.io como meios para effeito de 
dlmimdr II umh11an de nolilll e conlracção de 
empru1Umo11. O 'I"" " oum11N deve füzer, no 
•neu 11,&11,Ltu,·, 6 ithuh1uir II dwipuza, ti nao 

calcular exageradamente a recéita, porque com 
isso nov<is encargos se poàem conirahir, e àepois 
ha uma renda imaginaria qlle não se verifica, e 
neste caso êsta1·emos nas circumstancias de 
haver outro deficit, deficit que já vai nestâ lei, 
porque, a menos que o c_éo na.o nos proteja de 
uma maneira extraordinaria, é impossivel veri
ficar-se a receita de 15,000 e tantos contos, 
Emfim, Sr. presidente, eu me persuado que 
devemos approvar a redacção com as correcções 
que lhe são indispensaveis; e nao com idéas 
novas, afim de poder ir a lei para o senado, e 
alli haver tempo de ser examinada; bem vê 
V. Ex. Quanto a sessão está adiantada, e ouanto 
falta para terminar. . • 

O Sr. Paulino diz que nao julga a quest~o 
fHo í'.ompli~nil~ P.omo p::irPP.1-'n :;io illnc::trf" flp,. 
putado pela provincia de Santa Catharina (o 
Sr. Coelho), e que não vê razões parã que a 
discussão da redacção do credito, que ficára já 
demorada de hontem para hoje, o fique ainda 
para amanhil. Crê que a questa.o se póde sim
plificar, 

A conunissa.o de redacça.o, prosegue o orador, 
redigia o projecto á vista dos pareceres das com
missões e pt·ojectos nelles baseados, da proposta 
do governo, das emendas e da acta. As com
missões fizerrto face ao deficit apresentado pelo 

. go-verno, fazendo varias suppressões na despeza 
do con·ente anno financeiro, constantes da ta
bella-B - , e reduzindo os pedidos do governo 
para divers:os ramos do serviço, reducções estas 
augmentadas por varias emendas. A s01nma 
destes pedidos assim reduY.idos é que fórma o 
deficit, e portanto o credito. A commiss!\O de 
redacçao os achou sommando a importancia de 
todos aquelles pedidos com a diminuiça.o que 
soff rêra.o. 

O orador ob:ierva que a commissno de re
dacção reduzi o da totalidade da tabella - C - a 

. quantia de 450 contos de réis, de saldos que 
se suppoem existir nas provincias, em confor
midade de uma emenda '.lo Sr. deputado Amaral 
que foi approvada~ e que tendo este illustre de
putado distribuído pelos diversos ministerios as 

· quantias que julgou necessarias para satisfazer 
as exigencias do serviço, fez na totalidade dessa~ 
quantias duas suppressões : uma de 450 contos, 
que foi approvada, de saldos existentes nas 
provincias ; e outra de 440 contos, fie saldo que 
suppôz existente em Londres, e que foi rejei
tada : pergunta se tendo a camara adoptado 
aquella suppref:isAo, podia·a commissão de re
daéça.o deixar de abalêl-a da · totalidade da 
respectiva tabella ; se podia abalêl-a deste ou 
daquelle ramo de serviço, não tendo a camara 
declarado de qual desses ramos se deveria fazer 
tal abatimento. 

Observa que a suppressão de semelhante 
saldo era uma das bases. do calculo do parecer 
e projecto do Sr. Amaral, que aliás a camara 
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não approvou, e que tendo a mesma camara 
approvado essa base isolada, e envolvendo ella 
um abatimento, força era fazêl-o da totali~ 
dade das quantias que passárlo. Mostra que 
se para se fazer esse abatimento foi necessaria 
uma emenda e uma votação da camara, lambem 
era necessaria uma emenda e uma votação da 
camara para se fazer o novo abatimento que 
agora quer fazer o Sr. deputado Coelho, muito 
principalmente ~endo tão importante. pefende 
a commissão de redacçrto," fazendo ver que ella 
se devia limitar a redigir e a pôr em ordem o 
vencido, e que não devia fazer suppressões 
novas sem deliberação da camara, muito prin
cipalmente quando se póde suppôr com funda
mento que a camara não fez no credito a 
ded ucção relati,va ás suppressões constantes da 
tabella - C -, porque entenderia que a receita 
do corrente anno financeiro ficaria abaixo da 
quantia em que foi orçada. Nota· que quando se 
fez o orçamento dessa receita ainda não tinha 

·rebentado no Maranhão a rebellião que o assola, 
e que era.o diversas as circumstancias do im
perio. 

Entende qué a Sllppressao que agora pre
tende faier o Sr. Coelho sómente poderia ter 
cabimento quando se discutia a resolução, pois 
que foi então que se discutio e approvou outro 
abatimento de 450 contos proposto pelo Sr. 
Amaral, e que a apresentação daquella na oc
casiao ern que se discute a redacção é extem
poranea e feita contra o regimento. 

Conclue declarando que não duvida votar 
pela alteração da designaça.o das tabellas, di
zendo-te tabella - A e B - em lugar de - B 
e C -, e pela emenda de um pequeno erro na 
somma 181 réis, mas que não póde admiltir 
que agora se fação novas reducções no credito, 
por ser isso contra o regimento, que sómente 
admitte que na redacção se altere o vencido 
quando envolva absurdo, contradicçao CIU 
incoherencia, o que n110 se dá no caso presente. 

MUIT.AS vozEs: - Votos, votos. · 
O Sr. Coelho : - Se quizerem, e não houver 

quem tenha a palavra, cedo .... Mas sempre 
falJarei. Sr. presidente, eu tambem desejo que o 
projecto vá quanto antes para o senado, porque 
pouco é o tempo que nos resta para os trabalhos 
legislativos ; mas por muita que seja a minha 
pressa, não desejo que vá a Jei com um erro, 
porque isto traz comsigo maior demora. Suppo
nhamos que indo a lei com este erro para· o 
senado, tenha alli de ser corrigido este erro ; 
não terá o projeclo de voltará camara ? E não 
se gastará muito mais tempo ? E quem sabe se 
será possível então haver numero sufficiente de 
membros para se formar casa? Assim a de
masiada pressa talvez traga comsigo grande 
demora. 

Eu continuo a insistir no adiamento, e o 
maior motivo que tenho para isto é a mesma 
discussão. que se tem suscitado. Sustento que a 

minha emenda não tem por fim incluir no 
projecto materia nova, mas unicamente regular 
a redacção· da lei, ~egundo o vencido, Se nós 
quizessemos agora considerar o que produz a 
receita, seria isto na verdade encetar uma nova 
questão ; mas não é isto o que fazemos ; 
qualquer que seja a renda que está orçada na 
lei do orçamento actual, ou bem ou mal, é 
·aquella com que devemos contar para os nossos 
calculos, por ser a-designada na lei. 
· Diz o nobre deputado por Minas que na vo
tação não houve emenda alguma que autori
sasse a redacça.o que proponho : concordo que 
não houve emenda positiva, mas houve uma 
tabelltt de suppressões contendo differentes 
verbas, e em cada _uma dessas verbas assentou 
uma votaçãO da camara ; logot a commissn.o de 
redacção devia necessariamente tomar em con
sideração estas suppressões appr,Jvadas. pela 
camara; e como havia de fazer isto? Dimi
nuindo a importanci~ de taes reúucções das 
despezas que estavao decl'etadas na Jei. Havia 
a eamara por uma votaç!lo ensinar á commissão 
a operaça.o arithmetica que devia fazer? Quando 
em certas verbas de despeza acamara reduzio 
uma somma dada, havia de dizer á commissão 
que seria preciso diminuir esta SOJ!lma ? Não 
seria pura ociosidade ensinar-lhe que fize&se 
uma subtracção ? E' pois o que aconteceu 
quando approvámos a tabella de suppressoes : 
assentamos na lei do orçamento actual faier 
taes e taes reducções em taes e taes verbl:ls, 
reducçaes que montárAo â quantia de 1,114 
contos ; alguem julgará que fosse preciso que 
uma determinação positiva dissesse á com
missflo : - Abatei essa quantia daque11a que o 
_governo estava autorisado a despender ? Se
guramente não. Portanto o que se pretende é 
redigir o projecto segundo o vencido, e isto era 
da obrigaça.o da commissão fazer sem previa 
determinação da camara, porque essa deter
minação implicitamente estava envolvida na 
votação da camara quando approvou a tabella 
de reducções. 

O nobre deputado por Minas, querendo de 
certo modo ligar-se estreitamente ao vencido, 
não conced_e que nos algarismos apresentados 
pela commissno haja um credito inexacto. Eu 
pela prim~ira vez que fallei mostrei que havia 
erro palpavel ; mas nao sendo talvez bastante 
p1·edso, procural'ei novamente explicar em que 
consiste este erro. A lei do orçamento tinha 
del·retado a despeza de 1 ó,867 contos ; porém 
nós fizemos um certo nuroero de reducçoes 
importando 1,114 contos ; então o que o 
governo fica autorisado a despender é aquillo 
que resulta depois de feitas as reducçoes, isto é, 
14,762 contos i além disto, ha despezas·novas 
que agora sã.o autorisadas, cdnstantes da res
pectiva· tabella, e que importa.o na quantia de 
6,662 contos : logo, o que se tem a gastar é a 
som.ma destas duas addições, 211314 cont~~, 
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Mas, vamos ver se, approvando-se o projecto 
da cornmisstto, o governo gasta com efü~ito 
21,314 contos. O que diz a commissão? O go
verno é autorisado a despender, além da quantia 
fixada, 6,112 coníos.-Examinemos qual é a 
quantia fixada, e se sommada com 6,112 contos 
dá os 21,314: se se der este caso, 'o trabalho 
da comn1issão~ é exactq; mas é isto o que não 
se dá, segundo vou mostrar. Primeiramente 
aqui existe urna ambiguidade ; nno se sabe se 
a quanlia fixada é a prin1iti va, ou se a que re
sulta depois de feita:; as reducções. Analysemos 
uma e outra hyp"othese. No primeiro caso, ades
peza fixada imporL1 em 15;867 contos; addicio
nando-Jhe os 6,112 que calculou a commissa.o, 
teremos 21,979 contos; entretanto o governo 
só está autorisado para despender 21,314 contos. 
No segundo caso . a despeza que fica depois de 
feita a reducção é de 14,752 contos: augmente
se os mesmos 6,112 contos da commissa.o, fica 
20,964, quantia menor do que aquella que o 
governo está autol'isado a despender. Portanto, 
os algarismos da comm issão nao satisfazem 
nem a uma nem a outra hypothese. Ora, ha
vendo um erro tllo palmar, n::to devemos apres
sadamente approvar o trabalho da commissllO, 
e creio que é menos inconveniente demorar 
um dia a discussão do que apressai-a de um 
dia, para depois gastar-se mais com a correcçM, 
além do desar que resulta á camara em ap
provar um erro. 

O nobre relator da commissno, desculpando
se de na.o ter feito a reducça.o que indica a minha 
emenda, trouxe, por exemplo, a redncça.o 
feita de 450 contos de saldos nas provi ncias, 
para a qual foi precisa uma votaç!lo da camara ; 
mas neste caso a questll.o é muito clifferente ; 
tratava-se de saber se nas províncias existião 
ou nno saldos, e havendo duvidas, era preciso 
uma deliberaçl!.o da camara para o decidir; mas 
a outra questao era subordinada á oper:.i.ções 
arithmeticas, não admittia discussão nenhuma 
e nãp carecia de expressa determinação. 

Ora, senhores, ha outra verdade que não foi 
contestada, e que desejava que o nobre depu
tado por Minas a tomasse em consideraça.o, e é : 
- A que se reduz um deficit? A1 falta de 
fundo~ para satisfazer uma despeza dada ; logo, 
o que devemos fazer é examinar os fundos dis
poniveis que temos e quaes os fundos que nos 
faltão. Nós temos de fazer face a uma despeza 
de 21,814 contos; temos por conta uma receita 
bem ou mal orçada, de 15,146 contos ; con
tamos ainda, ou bem ou mal, com 450 contos 
de saluo nas provincias : logo, o governo tem 
disponiveis 15,595 contos de réis, e o deficit 
que resulta, tornando a differença entre os 
fundos que tem por conta e as despezas que 
está autorisado b. fazer, é de 5,718 contos. 

Segundo, pois, o que tenho dito, julgo que a 
materia . deve ser ainda meditada com serie
~ade, e que nós temos menos inconveniente 

em demorar a discussão um dia dó q11e ap~es-_ 
sai-a sanccionando um erro. Voto peio adia
mento. 

O Sr, Ottoni diz que na.o podia ser a iotença.o 
da casa, votando pela emenda do Sr. Amaral, 
sena.o reduzir o credito dado ao governo : que 
todos se recordão que o Sr .. presidente, pondo 
a votos a emenda dos Srs. Vianna e Castro e 
Silva, que fixava o deficit em 6,900 contos, 
declarou que a submettia á votação1 salvas as 
emenàas àe reàucção ; e que por isso essas 
reducções devia.o ser deduzidas do total do cre
dito concedido ao governo. O orador faz mais 
ttlt5umi;1.::; ub:stTV<1i,:Õc::;, t: 1.,uudut:: vul<1udu pdu 
adiamento. 

O Sr. Castro e Silva sustenta a redacção 
apresentada peia commissão. Nota que o Sr. pre
sidente na votaçllo propôz primeiro o credito do 
governo, e depois as emendas ; que o nobre 
deputado o Sr. Coelho argumenta com um 
erro que devia ser ventilado quando se tratou 
do credito, mas não agora. Accrescenta que agora 
a commissa.o procedeu da mesma maneira que 
em 1836, em que, pedindo-se um credito de 
2,000 contos, a camara concedeu um de 1,500, 
e consignou como meios para preencher este 
credito 500 conto$ da renda presumivel ; da 
mesma maneira os 450 contos, saldos existentes 
nas provincias, forão dados como meios, e 
como meios a comrnissa.o os· abonou no lugar 
competente. 

O Sr. Bocha. Galvão :-Sr. presidente-, ou a 
redacção está exacta e conforme o vencido, e 
deve ser approvada, ou envolve contradicça.o, 
absurdo ou incoherencia, e cumpre que volte á 
commissão de redacção, com mgencia, pnra 
apresentai-a de novo nesta mesma s~ssa.o, ou 
amanh!I. ao mais tardar. Opponho-me, por~ 
tanto, ao adiamento na fórma proposta, 
pol'que estremeço á vista dos males que vão 
surgir, se acaso nâo dermos este anno ao 
governo os meios necessarios para occorrer 
ás necessidades publícas. Nem pretend!!o alguns 
illustres membros repellir esta idéa como in · 
teiramente chimérica, porque o encerramento 
das nossas sessões está batendo á porta, e 
passado o dia em que deve expirar a presente 
prorogação, será impossivel de facto, quando 
não de direito, que possa ter lugar a reunião 
da assembléa geral. Quaesquer que seja.o as 
antipathias ou resentimentos que alguns nobres 
deputados abdgao contra o actual ministerio, 
espero. do seu patriotismo que os bilo de sa
crificar no altar da patria, mormente tratando-se 
de pontos cardeaes, cuja falta de decisão póde 
comprornetter a ordem e socego publico, e 
trazer comsigo males incalculaveis.· Sr. pre
sidente, lembro-me de lerHdo, na minha ju
ventude, em um poeta romano, que é um bello 
e magnifico espectaculo contemplar da praia. 
um navio engolfado no alto mar, lutando corn 
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: · ~ ., ~agas · no meio da tempestade. Não duvido receita e os 450 c~ntos de saldos nas provin
qoe seja aprazivel um tal espectaculo a. quem o víncias ? O que se trata é da votação da· ·casa, 
observa, mas os navegantes não podem estar de combinar ~ despeza. com a receita, futura, 
muito satisfeitos com a sua sorte. Ora) por um ajuntar os dous elementos, e o terceiro termo é 
simile não muito forçado, creio que posso com- q11e é deficit ; isto é o que devemos fazer; e, 
parar á tempestade a nossa crise financeira ; segundo demonstrou mathematicamente: o Sr. 
aos navegantes, os empregados e servidores do Coelho, são 5,700 e tantos contos,, e vão 6,112. 
estado, · as pobres viuvas que recebem tenças, E como se ·podem fazer as correcções já, não 
e os jornaleiros que trabalhão nas obras pu- voto pelo adiamento ; o illustre deputado póde 
blicas, os quaes para comprarem o pão quo- mandar a_ emenda. Não quero embaraçar o go
tidiano se vêm obrigados .a rebater os seus sa- verno negando-lhe recursos ; o que · lhe nego 
larios com enorme desçonto, ou a venderem são 9,000 contos; o que nego são pedidos exor
uma. colher de prata, se a tiverem i faltAo-me bilantes, pedidos a tôa ; não por antipathias ou 
agora os espectadores que seguros e tranquHlos resentimentos, porque não me importa com o 
contemplão à naufragio, e espero que elles se governo: hei de dar aquillo que em minha 

· não encontrem nesta camara. conscíencia achar que é conveniente, e creio 

O Sr. Moura Magalhães : - O Sr. deputado 
julga que esta demora é devida a anlipathias 
ou resentimentos ao ministerio actual ; quem 
trata aqui de antipathias e resentimentos ? 
(Apoiados.) O que se .trata é de um erro na 
redacçã.o da lei, erro, a meu ver, mathemati
camente demonstrado pelo nobre deputado por 
Santa Catharina. A questão é muito simples : 
- Qual . é a renda calculada para o futuro 
anno de 1840-1841 ?-lõ,000 e tantos contos: 
- além disto : - O que mais considerou a 
camara como i;oenda? - 460 contos que existem 
nas provincias. 

Qual é a despeza que se deve fazer no anno 
actual de 1889 a 1840? Tanto menos, 1,114 
contos. O que pede o governo P 6,500 e tantoi:r 
contos para o anno de 1840 a 1841 : estas 
sommas, combinadas com a outra, dão o resul
tado de qual é o deficit; e qual é este resultado? 
São 6,112 contos ou 5,718? O que é exacto? 
Creio que o que dá o nobre deputado por Santa 
Catharina, muito embora a reducção se restrin
gisse materialmente ao que se venceu ; mas não 
é esta a intenção da camara : como se fez a re
doeção?· Disse-se 6,900 é o deficit com taes e 
taes reducções ; fizerão•se estas reducções, e 
isto deu em resultado 6,112 contos; mas não é 
este o ca]cu)o em que se devia basear a com
missão ; eUa devia attender ao rendimento que 
está calculado em 15,000 e tantos contos, 
ajuntar-lhe estes 450 contos, e depois comparar 
este rendimento com a despeza, cortados. estes 
1,114,contos, que acharia. Mas, argumentão os 
nobres deputados, a cifra do orçamento da re
ceita futura é muito grande : e o que tem a ca
mara com isto? Esta cifra passou.-Os ·4õ0 
contos que existem nas provincias é cousa chi
merica;-que tenho com isto ? Tambem digo 
que é chimerico os 800 contos para estrangeiros, 
porque vem a dar 100$ para cada um; e de
sejava saber se vem um belga ou um suisso 
ºpor 100$ ; entretanto aqui passárão os 800 
contos para 8,000 estrangeiros. Se isto é chime• 
rico, para que argumentar que é chimerica a 
votação da camara de 15,000 e tantos contos de 

,TOJIQ Ili 

que isto fazem todos os Srs .. deputados sem at
tenção a antipathias ou resentimentos .•. Se estas 
idéas passlo, então lambem posso dizer com 
João Baptista Sayt-Dai-me um tyranno, que 
amanhã terei poetas para o decantarem. 

O Sa. RocHA. GALVÃO ~ - Peço a palavra para 
uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE : - Não permitte o re
gimento que se dê a palavra segunda vez nestas. 
questões, ainda mesmo para explicaç0es. 

O Sa. RocHA GALvÃo : - Como V. Ex. me 
não perrnitte explicar, força será submetter•me 
ao regimento. · , 

Não havendo mais quem falle sobre o adia
mento, procede-se á votação. O adiamento ·é 
rejeitado. Entrão em discussão as seguintes 
emendas do Sr. Coelho : 

,e Art. 2.0 Tratando-se do cre
dito de despeza, diga-se 
6,562:7808173 . . . • •• .

« Art. 4.º No credito da receita, 
seja o deficit 5,718:928$929. 

« Emenda additiva á tabella
C - Saldos existentes nas 
provincias, etc. . . . . • . . 

Excesso de receita sobre as 
despezas, feitas as reducçGes 
constantes da tabella B . . . 

450!000$000 

393:801$244 

843:801$244 
Deficit . • . . . 5,718:928$92~ 

« Na tabella C, ministerio da guerra, em vez 
de - Para artifices e aprendizes menores -
substitua-se - para o completo das despezas 
com 4 companhias de artifices, tanto. 

,e Na mesma tabella e ministerio,corrija-se um 
insignificante erro de somma. » 

O Sr. Ferreira Penna, declara que acaba de 
votar contra o adiamento, porque reconhece a ur· 
gencia da materia ; mas nem por isso entende 
que cumpriria o seu dever deixando de . ex.pôr 
á camara .. algumas duvidas que -lhe . occorrem· 
ácerca,,,da .. redacção, só por amor de' mal en• · 
tendida economia de tempo (apoiados); muito 

63 . 
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peior será que passem leis nesta casa com de
feitos, erros e enganos, para serem notados no 
senado, como já tem acontecido alguma v~z. 

Quanto aos saldos existentes nas provincias, 
entende que a commissao de redacção os con
templou no lugar competente do projecto, e 
que é indifferente que elles se considerem como 
deducÇão a fazer no deficit, ou éomo um raeio 
de preenchel-o, porque, de uma ou de outra 
fórma, nllo se altera a somma. 

Outras duvidas porém se lhe offerecem que 
passa a expôr. Este projecto tem estabelecido 
mui claramente uma differença entre as notas 
que já se achão em circulação e as que de novo 

. se emiltirem para supprimento do deficit, e 
· tanto, que ordena que estas ultimas s~jão ca
rimbadas na caixa da amortisaçrto. 

Dispõe igualmente que se vendão apolices 
quando se alcançar o preço de 80, para res
gatarem-se as notas emittidas, que parece na.o 
serem outras senão as de que trata o mesmo 
projecto, isto é, as carimbadas. Está porém re
digido o artigo 5" de maneira tal, que púde o 
governo julgar-se autorisado a resgatar inàis
tinctarnente as notas que já se achão em cir
culaçM, e as que de novo se emiltirem. Se pois 
é da intenç!io da camara que se dê preferencia 
a estas ultimas, cumpre redigir-:se o artigo com 
toda a clareza. (Apoiados.) 

Quanto ao artigo 6c, que permitte o em
prestimo em paiz estrangeiro, diz o orador que, 
tendo votado contra elle, entende tambem que 
póde ter uma execução contraria ás intenções 
da assembléa, se subsistir a actual redacçãO. 
Da discussão que houve colligio o orador que · 
a maioria da camara quiz concecler essá fa
culdade ao governo só para o caso de haver 
uma maior vantagem pecuniaria; mas o arligo 
como está redigido, deixando a a1·bitrio do 
mesmo governo a apreciação do que fôr mais 
vantajoso á nação, dá lugar a algum abuso ; 
pois que póde um ministro entender que mais 
convém vender de uma vez grande somma de 
apoiices em paiz. estrangeiro, ainda por preço 
inferior ao que teria.o no paiz com a]guma de
mora, e vir depois perante a camara justificar a 
operaç~o com diversos pretextos muito alheios 
da vantagem pecuniaria. (Apoiados.) NM tem 
o orador razão alguma para suspeitar da leal~ 
dade e zelo do actual ministro da fazenda ; mas 
como lhe parece que quando se fazem leis não 
se deve ter sómente em vistas as pessoas que 
se acha.o na administração, submette estas ob
servações ao conhecimento da camara, espe
rando ser esclarecido pela discussão para votar 
como fôr mais conveniente. 

O Sr. Vianna. : - Sr. presidente, creio que 
é esta uma questãO clara ; parece que é fóra de . 
duvida · que se devia dizer no art. 2º que o go
verno é autorisado a ~espender a quantia de 
6,562 contos, que é a sornma das despezas de
~~e~adas além da decretada na lei do orçamento 

que corre, e dizendo-se mais no art. 4º que para 
supprir o deficii, o gove_rno fica autorisado a 
haver pelos meios ahi designados a quantia de 
5,718 contos e tanto, está tudo acabado, porque 
5,7í.8 contos cem 15,165 da receita orçada, 
dão a quantia de 21,314 contos, igual á despeza 
da lei do orçamento do corrente anno, e mais 
6,562 contos, que demais é o governo auto
risado a despender. Nem para isso se precisa 
demorar a discuss!lo da redacção adiando ainda 
para amanhã um negocio que cumpre terminar 
quanto antes. • 

A illustre commissllo de redacção muito bem 
deduzia os 450 contos para vir no verdadeiro 
conhecimento do credito que se de11e dar, mas 
naquillo que me 1,>arece que ella se enganou foi 
quando abateu os 450 contos, tambern na des
peza, e determinou no art. 2º que não se gas
tasse mais além da despeza fixada do que 6,112 
contos1 porque o que o governo está demais 
autorisado a gastar pela lei que se discute, são 
6,562 contos: como se v~ da tabella-C. 

Sr. presidente, se se tratasse agora de dis
cutir a doutrina ào art. 6°, e se se pudesse sup· 
primir esse artigo, eu votava contra elle; n11o 
voto por emprestimos estrangeiros, senão com a 
condiç11o de serem pagos os juros aqui ; com essa 
condiçao acho o emprestimo estrangeiro vanta
joso por uma razão, e é por alliviar o nosso mer
cado1 muito carregado já de apoiices, além do 
que permittem os capitaes dispaniveis do paiz ; 
por isso disse em uma da$ anteriores sessões 
que não duvidaria autorisar o governo para con
verter a divi_da interna ou parte della em ex
terna ; e nesta opinião estou depois que vi as 
tabellas apresentadas pelo Sr. ministro, pelas 
quaes se vê que 2/3 das nossas apolices esUlo 
nas mãos dos nacionaes ~ é neste sentido que eu 
preferiria o emprestímo estrangeiro ao nacional, 
e que mesmo o repulava mais vantajoso, pa· 
gando-se o juro e arnortisação dentro do paiz ao 
cambio do dia1 e as commissões convencio
nadas : repito, prefiro o emprestimo estrangeiro 
ao nacional, mas não pe)a maneira até hoje pra· 
ticada, porque parece-me que mettendo-se em 
conta as commissaes e alcavalas que temos 
pago até hoje, penso que nos custão mais caros 
os emprestirnos estrangeiros com o juro de õ por 
centõ do que os interno~, apesar de ser o juro 
de 6 por cento : basta que se lembre a camara 
que já vi contas de venda de diamantes, cobre e 
algodão, com a despeza de 6, 11, 24 e mais por 
cento, o que tudo deve entrar em linha de 
conta: 

Mas emfim a camara assim votou, e eu es
pero que o Sr. ministro da fazenda ha de fazer o . 
que fôr melhor ao interesse do paiz ; por isso 
não insistirei. A minha opinia.o é conhecida na 
casa desde o anno passado. 

Quero fazer outras observações sobre a reso
lução, e depois mandar duas emendas de sup
press~o. 
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SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1839 499 
A casa estará lembrada de que uma das ra

zões que se apreseníárão para dar preferencia á 
emissão de notas sobre a de bilhetes, que pro
punha o S_r. ministro da fazenda: foi a dem~ra 
que poderia haver em se suppr1r as urgencias 
do thesouro, continuando entretanto o governo 
a tomar dinheiro a 12 e 13 por cento, e que a 
emissão de notas semelhantes áque!las que cir
cul1lo era medida mais simples: outra razão foi 
que com emissão de bilhetes na fórma da pro
posta se ião estabelecer duas sortes de di
nheiro, bilhetes com premio, e papel-moeda ; e 
se assim é, como se qu~r que os bilhetes que se 
manda emittir levem o distinctivo de mn ca
rimbo? E' um absurdo manifesto. 

No art. 8° se teve em vista que as notas não 
fossem assignadas indistinctamente por qualquer 
pess0a ; mas eu devo declarar á camara que as 
notas assignadas depois do roubo do thesouro, 
ainda no ministerio do Sr. Nascimento, o forão 
por negociantes os mais respeitaveis. Destas 
notas assim assignadas já ha 3,000 contos na 
caixa da amortisaça.o, segundo me imformão, 
que estavao preparadas para as provincias onde 
ainda continua a operação do troco do cobre. Se 
pois a camara entende qu~ o meio de supprir o 
deficit é a emissao de notas, como quer diffi· 
cuHar ao governo o uso deste meio, e obrigal-o 
ainda a tomar dinheiro a 12 e 13 por cento ? 

Desejo pois mandar duas emendas, porém 
quero antes apresentar o seguinte requerimento, 
visto dizer V. Ex. que é preciso primeiro que a 
camara resolva se ha no vencido absurdo ou 
incoherencia : 

1c Propon bo que se consulte á camara se ha 
absurdo e incoherencia nos arts. 8º e 9º, na 
parte em que determinllO que as notas que se 
houverem de emittir sejao carimbadas, e que 
para assignar taes notas sejão nomeadas pessoas 
diversas daquellas que têm assignado as 
notas que se tem emittido. )l 

E1 apoiada. 
Sa.o lambem apoiadas as seguintes emendas 

do Sr. Coelho : 
1c Volte á commis::;ão de redacção, ouvindo a 

do orçamento, para regular o deficit, tomando 
em conta as reducções que a camara approvou 
na actual lei do orçamento, e deduzindo-se a 
sobra da receita que em virtude disso deve re
sultar. 

« Na tabella C. ministerio da guerra, em vez 
de - para artífices e aprendizes menores -

· substitua-se - para o completo das despezas 
com 4 companhias de artifices, tanto. 

,e Na mesma tabella e ministerio, corrija-se 
um erro de somma. 

1c Ao artigo 2.º Tratando-se do credito da 
despeza - diga-se 6.562:730$773. 

,e .Ao art. 4.º No credito da receita - seja o 
deficit ó1718:9288929 . .IJ 

Entra em discussno o reque1·imento do Sr. 
Vianna, 

O Sr. Ottoni : - Ou não sei o que é absurdo . , . .. .. . - ' 
contraaicção, ou mcoherencia, ou nos artigos 8 
e 9 não se contém nenhuma destas cousas. 

Onde está o absurdo, incoherencía e contra-
....J: .... __ "" _ --- - ---------- - -- - --- - • u11..;vau em u guverno nomear uma comm1ssão 
para assignar as notas ? Talvez se julgue haver 
nist? in_conveniencia; mas ~uarido tal incon~ _ 
ven1enc1a houvesse nesta disposição, póde 11a 

redacção modificar-se por isso o vencido ? 

Onde o absurdo, incoherencia e contradicção 
--- -------- -- --~--- ,_ - _, - .. , -· em serem canmoaaas na caixa ae amort1saçrí.o 
as notas emittidas para !>ll pprír o deficit, afim 
de que se distingão por um signal particular ? 
Quando a camara votou por- esta medida, creiõ 
que teve em vista evitar o perigo de o 
governo emittir mais notas do que o limite 
1narcado na lei; talvez esta medida não pre= 
encha o fim, m2.s o que se ponderou foi 
que assírn havia mais facilidade em se poder 
fiscalisar na caixa de amortisação a quantia 
emíttida. . 

As notas que o governo tem de emittir para 
supprir o deficit nenhuma differença fazem da
quellas que actualmente circulão ; não ha du
vi~a, pois, em que bao de ser resgatadas pro
m1scuarnente. 

Nâo havendo portanto absurdo, incoherencia 
e contradicça.o, e estando estas disposições de 
accôrdo com o vencido, nao posso votar pelo 
requerimento do Sr. Vianna. 

O Sr. Carneiro Leão : - Concordando em 
que os arts. 8° e 9º sllo um pouco inconve
nientes, não encontro nelles comtudo absurdo, 
a menos que 5e lhes não queira dar uma intelli
gencia de que na verdade sa.o suscepliveis, e da 
qual resulta absurdo. 

Se por exemplo se entender que as notas 
serào assignadas pela com missão de negociantes, 
de que falia o art. 8º, conjunctamente, enta.o re
sulta absurdo, porque mesmo as notas nao têm 
espaço para toda a commissao assignar nellas; 
mas se se entende que cada um dos indivíduos 
de que se compuzer a commissl\o ha de 
assignar notas, não se dá este absurdo, e servem 
já as notas que o Sr. Vianna referio que estavão 
assignadas. · 

Se se entender o art. 9" como limitando a 
queima a que se manda proceder por esta lei. 
ás notas carimbadas, que em virtude della são 
emittidas, então ha manifesto absurdo; porque 
se o governo contrahir, na fórma do art. 5º, um 
emprestimo a 80, com o producto do qual 
deve resgatar uma somma de notas igual á que 
houver emittido, e receber este producto parte 
em notas carimbadas, e parte em notas não ca
rimbadas, terá de convidar os possuidores das 
carimbadas r.arn que as levem ao thesouro, ope
rn~il\o dífflc1l e muito. morosa, como a expe· 
riencia tem mostrado i e ver-se-lla portanto na 
ner.essiôa<le de conse1·var empatftda por- muito 
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500 SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1839 

tempo, pagando premio, uma somrna nM pe-
- nlllon~ 
~ 'i<A'-'&..,,_IAI• 

Eu entendo que a intençM do autor do artigo 
(o Sr. Clemente Pereira)-era dar-lhe a intelli
gencia de que as notas, producto do emprestimo 
que o governo contrahisse em apolices a 80, 
fossem queimadas, quer este producto constasse 
de notas carimbadas, quer de notas n1!.o carim
badas ; sendo assim, n.M ha absurdo algum. 

Se o Sr. · ministro estivesse presente á dis
cussão, poderia. esclarecer-nos sobre o modo por 
que entende o artigo. 

O Sr. Vianna :-0 nobre depu~ado (o Sr. 
Ottoni) disse que na.o descobre incoherencia ou 
absurdo : eu· creio qae ha absurdQJ pois que 
por meio do carimbo se vai estabelecer entre o 
papel-moeda uma differença que a camara re
jeitou ; e absurdo é, depois desta rejeição, ad
mittir duas especies de papel-moeda. Eu não fui 
de opiniao que se emittisse papel-moeda; apenas 
apresentei uma emenda para se emittir uma pe
quena porção, e se propuz esta medida, foi 
para que na.o passasse outra peior. Se porém a 
camara entende que a emissão de papel-moeda 
não faz mal, e que o governo deve supprir assim 
o deficit, não deve pôr o governo em embaraços 
na emissM. Eu entendo que por meio do ca
rimbo não se fiscalise nada. Fique a camara 
certa de que o goyerno não abusou ainda até 
hoje ; nem . uma nota emíttio . mais do que 
aquellas para que estava autorisado. As.mesmas 
cedulas feitas no thesouro, de papel pouco per
feito, quando farão resgatadas, apparecêrão em 
menor numero do que tinhrto sido emitlidas. 

ALGUNS SENHORES :-Ninguem accusou o go• 
verno de abuso nesta parte. 

O SR. V1ANNA :-Se a camara eRtende que é 
o meio mais facil e mais barato de habilitar o 
governo para supprir o deficit, nno lhe deve pôr 
embaraços para que elle continue a pagar 12 e 13 
por cento; consta-me que o rpinistro da fazenda, 
querendo tomar algum dinheiro por um mez, os 
negociantes recusárão dál-o por menos de 8 
mezes. 

0 Sr.· Ottoni :-O nobre deputado diz que logo 
que h~ na circulação duas especjes de papel
moeda, ha absurdo. Não posso comprehender 
semelhante maneira de raciocinar: já tivemos 
duas especies de papel-moeda; papel•moeda 
provincial ·-ou cedulas, e papel-moeda_ geral ou 
notas ; . e :nem por isso · houve absurdo. Mas 
ainda quando a existencia de duas especiés 
de. papel-moeda constituísse '.absurdo; tal absurdo 

· se ,.não dava, porque ª' camara' não votou por 
d~as especies de papel-moeda, mas que se sup
pnsse o deficit do anno financeiro emittindo o 
governo notas,- na,fórma do ·art. 4º, as quaes 
de-vem · ser- resgatadas na conformidade do 
art-.. -õ•\. quando o ·governo puder contrahir um 
emprestimo a 80 ; e não se fazendo na lei dis
iincçao .. a]guma :entre notas carimbadas e nao 

' . 
j•••••.I+ 

carimbadas para se determinar a sua amorti
sação e queima, é claro que, segundo a lei, nao 
ha duas especies de papel-moeda. 

Mas quiz o nobre deputado mostrar que a 
disposição que obriga o governo a nomear uma 
com missão . de negociantes para assignar as 
notas causava embaraço, e daqui concluio que 
esta disposição é absurda. Não posso compre
hender como um embaraço constitua ui:n ab-
surdo. · 

Apresentou-se uma objecçil.o fundada nas 
uitimas palavras do art. 9" -relativa tanto á 
emissão como á queima das mesmas notas. En
tendendo-se estas palavras de accôrdo com o 
ari. 5", não ha cor1íraàicção nenhuma; pois 
que é claro que a queima de que falla o art. 6º é 
de somma de notas igualá que houver sido emit
tida em virtude do art. 4º, disposiç:10 em que 
se usa genericamente da palavra -notas- e 
não se falla em notas carimbadas, ou não ca
rimbadas. O carimbo a que o art. · 9º manda· 
proceder, foi unicamente pat·a que se fizesse a 
compet~nte escripturação, na caixa de amorti
saçao, da emissa.o e queima destas notas, de 
modo que se possa conhecer, logo que se queira, 
qual a quantidade emittida, qual a amortisada, 
e a importancia dellas em cireulaçao. 

.Supponnamos que o governo emitte quatro 
m1l contos em notas, depois de carimbadas e 
es_cripturadas ~a caixa de amortisação, e que 
feita esta em1ssao, succede que as apolices 
sobem a 80 ou 90 i na conformidade da lei 
tem o governo de contrahir um emprestimo 
em apolices, e com o producto delle ha de 
amortísar as notas em circulaç:10, e nM ha
vendo distincçao eutre notas emittidas antes, e 
entre aquellas que forem ernittidas em virtude 
desla lei, entre notas carimbadas ou na.o carim
badas, é claro que serão amortisad·as as notas 
que este emprestimo produzir. E' esta a intel
ligencia. natural e obvia do artigo, da qual nao 
resulta abso!Htamente absurdo algum. 

O Sr .. Castro e Silva. observa que, na fórma 
do r~gimento, ntto se podem submetter agora 
á del~beraça.o da casa senão emendas que digão 
respeito á redacção, e nllo á materia, e que 
a~sim a emenda do Sr. Coelho não póde ter 
lugar. 

O Sa. PRESIDENTE adverte que se trata agora 
do requerirnento do Sr. Vianna. · 

O SR. ÜASTRO E S1LvÀ; em apoio ao que disse 
o Sr. Vianna, declara que, não devendo, na 
fórma era constituição, ser lei alguma feita sem 
utilidade public~; e sendo perfeitamente inutil 
o carimbo das notas· que se · mandão emittir, 
votaria contra esta disposição, posto · que rigo
rosamente não ·possa dizer que seja absurda. ·· 

O Sr. Ottoni pede ao Sr. presidente que 
quando houver de submetter á deliberação da 
casa. a duvida do Sr. Castro· e Silva a respeito 
da emenda do Sr. Coelho, que diminue o de-
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SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1839 501 
ficit submetta tambem á deliberação da camara, 
para decidir semelhante, a emenàa do Sr. Vi
anna, que augmenta o deficit além do que 
consta do projecto. 

Dado por discutido o requerimento do Sr. 
Vianna, é rejeitado. · 

Continúa a discussão da redacçllo, e das· 
emendas apoiadas. 

O Sr. Carneiro Leão :-Eu acho. que a lei 
nllo foi bem redigida, quando no art. 2º au
torisa o governo para despender 6,112:734$042 
em vez de 6,562:730$042. Uma cousa sa.o des
pezas novas que a camara reconheceu, e outra 
são os emprestimos ou notas, que o governo 
póde emittir para occorrer ao mesmo deficit. 

·Da tabella -C- constãO as despezas novas 
que o corpo legislativo autorisou. Juntando-se 
estas despezas novas com o deficit que resulta 
das que já estavão decretadas, e diminuindo-se 
aquel1as quese supprimirão ficllo 6,562:730$0•!2. 
Como, pois, desta somma deduz a cornmíssão 
450 contos de saldo existente nas provin
cias? Em qual ou· quaes destas rubricas 
de despezas da tabella - C - recahe esta 
suppressão ? Supponhamos que é innegavel 
a existencia destes saldos nas provincias; 
deve por isso a camara diminuir a sua impor
tancia. na somma das despezas novas que de
cretou, que reconheceu legaes? Se este saldo 
existe nas provincias, o que eu du-vido, o que se 
seguirá é que o governo contrahirá. um em
prestimo menor na proporção do maior saldo 
que existir, mas não que se deva diminuir esta 
som ma da despeza constante da tabella - C. 

Sinto que o Sr. Amaral na.o esteja na casa ; 
elle nos diria se, quando se votava, elle nao 
declarou que a sua emenda para se contem
plarem os 450 contos de saldo nas provincias 
dizia respeito a mejos. Rogo porém a V. Ex. 
que mande consultar a acta dessa votaçao, da 
qual se conhecerá a exactidão do que acabei de 
affirmar; se e!Ja está escripta segundo a ordem 
em que teve lugnr a votação. . 

Não posso approvar a emenda do Sr. Coelho, 
que propae que no art. 4" o credito du receita 
seja de 5,718:928$929. Acho que esta emenda 
nao é conforme ao vencido. Póde ser que indo 
de corollario em corollario lá che1?uemos. e 
mesm'o possamos extinguir inteiramente o de
ficit, elevando desproporcionadamente o orça
mento da receita a 20 mil contos, por exemplo ; 
mas se tivermos attençAo á renda arrecadada no 

- anno preteríto, que IJ.ão passou de 12 mil conto.;;~ 
ficaremos convencidos· de que neste anno não é 
possivei arrecadar a receita na importancia da· 
quantia em que ella foi orçada, porque ainda 
accrescêrão as circumstancias do Maranhão, que 
não podem deixar de influir para consi~eravel 
diminuição d~ receita.· 

O Sr. Ottoni: - Nada direi a respeito da 
emenda do Sr. Coelho : votarei segundo a minh~ 

convicção, depois de ter ouvido a dis~ussão; 
mas não posso deixar de dizer duas palavras 

. sobre a emenda do Sr. Vianna, elevando a 
6,562:780$173 a quantia que no projecto vem 
consignada na imporiancia àe 6,112:703$042. · 

O SR. PRESIDENTE : - O Sr. Vianna não tem 
emenda : aquella de que o nobre deputado falla 
é do Sr. Coelho. 

O SR.· ÜTTONI: - Bem: eu fallarei sobre ella. 
Eu invocarei contra esta emenda o apoio \ÍOS 

nobres membros da commissão de redacção: 
espero que não deixem de tomar parte na dis
cussão para sustentar o seu voto exarado . no 
art. 2º. 

Eu desejava que o illustre relator da com
m is~no nos dissesse como elle achou a cifia que 
consignou no art. 2º. Achou-a certamente de
duzindo da quantia total os saldos no valor de 
450 contos, na fórma da emenda do Sr. Maria 
do Amaral, deduzindo as reducções dos pare
ceres dos Srs. Vianna e Castro e Silva, e todas 
as mais reducções pelas quaes a camara votou. 
Se n~o foi este o meio que empregou, cumpre 
que a commissão declare qual foi o caminho 
por onde chegou a este resultado, onde foi des
cobrir esta incognita. Creio que devia seguir no 
seu calculo o processo que acabei de referir, 
porque do contrario não podia apresentar este 
resultado. Ora, Q.ão podendo deixar de sel' 
exacto o deficit que resultou deste calculo, como 
é que se quer agora elevar este deficit n 6,562 
contos? 

O SR. COELHO : - Na.o é deficit, é credito de 
despeza. 

O SR. ÜTTONI : - Queira V. Ex. mandar-me 
a emenda. (E' sat-i.af~ito.) Nesta emenda diz o 
nobre deputado que se decretou uma despeza de 
6,562 contos; mas é engano, porque se decretou 
uma despeza de 6,112 contos. 

O SR. CotLHO : - Este é o deficit como a 
commi6Sllo o achou. 

O SR. ÜTTONI: - Se os 460 contos de saldo 
nas provincias são resultado de credilos já 
dados, se o go,·erno póde dispôr independente 
de qualquer nova autorisação destes saldos, cuja 
deducçM foi approvada pela camara sob~e 
emenda do Sr. Maria do Amaral como meio de 
fazer face á despeza, como quer o nobre de
pntado contemplar este saldo comó novo debito? 

A commissllo considerou o deficit como a 
c~mara o havia votado ;·mas pareceu deixar.em 
duvida se os saldos da tabe!la - C - era.o 
mejos ou deducções a fazer, porque sommou 
todas as novas despezas autorisadas que estavao 
consignadas nos pareceres da commiss~o. e 
depois abateu da· somma total 450 contos. 
Supponho que outra devia ser a maneira por 
que a . com missão se devia dirigir a respeito 
desi~~ 1150 contos, que, estando no~ cofre& do 
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thesouro ou thesourarias, devia.o ser deduzidos 
do credito dado ao ministerio da fazenda ; por
que se estes saldos Corão empregados em pagar 
despezas de diversos ministerios, o ministro da 
fazenda deve ter por meio da devida escriptu
ração lançado em debito a esses ministerios as 
quantias gastas por conta delles. Mandarei 
portanto emenda para que se deduzão estes 
460 contos do credito concedido ao ministro da 
fazenda. · 

No art. 2° nAo ha restricção alguma sobre o 
credito, de modo que, passando como está, 
poderá o governo gastar 15,800 coutos de re
ceita, e mais 6,112 contos do credito, o que 
perfaz 21,900 . contos, se o artigo nao fôr mais 
claramente redigido em conformidade com o 
art. l.º Por consequencia quero accrescentar -
feitas as reducções decretadas nesta resolução. 

· E' apoiada a seguinte emenda ao art. 2º: 
« Accrescente-se no fim do artigo - feitas as 

reducçoes decretadas nesta resolução. 
« Na t~bella-C-substitua-se o paragrapho 

relativo ao ministerio da fazenda pelo seguinte: 
<e Para as despezas decretadas por leis pos

teriores á de 20 de Outubro de 1838 -
3,178:156$582. 

« Supprima-se a ultima parte da tabella-C 
- que começa sal.dos, etc. - Ottoni. " 

Julgada a materia discutida, procede-se á 
votação. . 

Approva-se a redacção com as -seguintes 
emendas: 

Do Sr. Coelho ao art. 2.º - <e Tratando-se do 
credito de despeza, diga-se - 6,562:730$178. 

« Na tabella C, ministerio da guerra; corrija-se 
um erro de somma. " 

As mais emendas são rejeitadas, ou julgadas 
prejudicadas. 

O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia, 
e levanta a sessao ás 2 horas e um quarto. 

8eaaõ.o em 9 de Out.nbro 

PRESJDENCIA DO SR, ARA.UJO VlANNA 

Sm1MAR10. - Expediente. - Parecere, d6 com
mi.asiio. - Ordem do dia. -· Companhia do 
Gongo-Socco. - Suspensão de garantiua. 

Depois das 10 horas da manhã faz-se acha-
ma_da, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e ap· 
prova-se a acta da antecedente. 

Falta.o com causa os Srs. Andréa, Belleza, 
Cajueiro, Souza Martins, Oliveira, Vieira de 
Mello, Luiz Carlos, Torres, Cintra, Paulino, José 
G_onça]ves, Bastamante, Paula Candido, Alci
b1ades, Pinto Coelho, Lourenço José Ribeiro e 
Assis Masearenhas : e sem ella os Srs. Alencar, 
Sucupira, Francisco do Rego, Urbano, Tosta, 

José Marianno, Monte, Clemente Pereira, Freitas, 
Gomes da Fonseca e Navarro. 

EXPEDIENTE 

O Sa. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo um officio do ministro da guerra, expondo 
que com a inclusa conta feita no thesouro 
publico nàcional ácerca do que, · pelo ministerio 
dos negocios da guerra, se destinou para. as des
pezas da provi:Qcia do Ceará nos annos finan
CE:iros de ~835 á 1839, e bem assim da despeza 
feita nos ditos annos, tem a honra de satisfazer 
ao que por officio desta camara, de 20 de Agosto 
proximo passado, lhe fôra solicitado, devendo 
comtudo accrescentar que em 29 de DezemJ:Jro 
de 1838 se mandou abonar mais a quantia de 
4 contos de réis para amortisação da divida 
passiva militar na mes~a província. - A quem 
fez a requisiçto. 

Remette-se á com missão de marinha e guerra 
o requerimento do capita.o de cavallaria de 1ª 
linha Pedro Martins. 

Lê-se e approva-se o seguinte parecer: 
« Foi presente á commissão de justiça civil 

um requerimenlo do provedor e mesa da santa 
casa da misericordia da cidade de S. João 
d'El-Rei, no qual, expondo o eslado de deca
dencia d~queJle pio estabelecimento, devido a 
dift'erentes causas que a actua1 administração 
não póde remover, apezar de seu zelo e dedic11-
ção, pedem a esta augusta camara que Jhcs 
conceda a graça que outr'ora lhes foi concedida 
pelo decreto de 17 de Selem bro de 1823, que 
caducou com a lei das gu1ll'dns nncionncs. 

« Aquelle decreto isentava do serviço das mi
licias os pedidores que n mesa da dita santa. casa 
nomeava em cada capellu da rcsp~clivacomarcn, 
privilegio este que, sendo critno muito ap1·cci11do, 
fazia com que muitos não só ambicionassem 
este encargo de pedidor, mas o lornnssem ulil á 
santa casa, pedindo o agenciRndo com cOicacia 
esmolas para o estabelecimento, com receio 
de que, sendo nomeados oulros mllis activos, 
perdessem eJles o privilegio. A commissao, 
achando justas as razões e supplica da referida 
mesa e provedor, não julga todavia conveniente 
que por uma resolução o corpo legislativo res
tabeleça um privilegio semelhante a favor de um 
estabelecimento singular ; e crê que o presi
dente da provincia respectiva pódé, se o julgar 
necessario, isentar do serviço da guarda nacional 
estes pedidores durante o exercicio de suas com
missões. Portanto, é a commissão de parecer 
que neste sentido os supplicantes requeirão ao 
presidente da provincia. 

<< Paço da camara dos deputados, aos 8 de 
Outubro de 1839.-Aurcli ano de Souza e Oli
veira. Ooutinho.-Mendes dos Santos.- M. J. 
Calvaeanti de Lacerda. n • 

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im
primir, o seguinte parecer e resolução : 
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« Foi presente á commissão de justiça civil 
uma representação do depositario geral desta 
cidade, na qual, expondo a difficuldade em que 
está de guardar uma multidão de trastes e mo
bilia que se conservão depositados ha muitos 
anuos, deteriorando-se ; e nllo sendo levantados 
do deposito, ou por embaraços judiciaes, ou 
porque seus donos os não procurão mais por não 
valerem elles o importe da despeza de sua 
guarda, o que tambem acontece a respeito de 
objectos semoventes, pelos quaes, todavia, o 
supplicante é responsavel, vendo-se por isso 
obrigado a fazer com elles uma prejudicial des
peza, quando aliás por uma simples providencia 
se poderá acantelar o prejuízo das partes, fa
zendo-se ao mesmo tempo entrar para os cofres 
nacionaes, como deposito, o producto· de taes 
objectos, quando nn.o fossem reclamados dentro 
de certo numero de annos ; pede que esta au
gusta camara, tomando em consideraçllo o ex
posto, se digne adoptar alguma medida neste 
sentido, que seja util ás partes e á nação, e que 
o isente da responsabilidade e do prejuizo que 
soffre continuando a guardar taes objectos. 

« A commissa.o, achando mui justa e ra
zoavel a representação do supplicante, tem a 
honra de propõr a esta augusta camara, mesmo 
em beneficio dos cofres publicoe, a seguinte re
solução : 

« Art. 1.º Os juizes municipaes, á visla dos 
livros dos depositarios publicos, farão nos tnezes 
de Janeiro e Julho de cada anno, avaliar e arre
matar em hasta publica, na fórma das leis, e ci
tadas as partes interessadas, todos os objectos 
n;ioveis e semoventes que tiverem sido deposi
tados a mais de cinco annos, fazendo-se a 
praç'1 no lugar em que existirem taes bens, sob 
as penas do codigo ao juiz que na.o mandar fazer 
a arrematação, como ao depositario que a não 
requerer. 

e< Art. 2.º O producto de tacs arrematações, 
deduzidas as despezas, será immediatamente re
mettido aos cofres publicos com as precisas de
clarações, para ser levantado por quém de di
reito fOr ; sob as penas sobreditas aos juízos e 
depositarias que nâo activarem tal remessa. 

« Art. 3.º Ficão revogadas quaesquer dispo
sições em contrario. 

(< Paço da camara dos deputados, aos 8 de 
Outubro de 1839.-Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinlio.-M. J. Oalvacanti de Lacerda. 
-G. Méndea dos Santos.» 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da resolução que reduz 
os direitos que paga a companhia de Gongo
Socco, e emendas apoiadas. 

0 Sr. Carneiro Leio :-Eu tinha pedido a pa
lavra, não tanto pela emenda que ofTercceu o 

. nobre deputado por Minas, como pelo que ouvi 
ao mesmo nobre deputado. Pareceu elle em seu 

discurso querer que a lavra do Gongo-Socco fi
casse obrigada a pagar 15 por cento, ainda mesmo 
que fosse transmittida a outro proprielario : 
na emenda não se contém esta doutrina ; mas 
como o nobre deputado manifestou esta opinião, 
julguei conveniente dizer que deste modo iremos 
onerar a companhia muito mais, que allivial-a: 
estabelecemos um onus em uma lavra que ella 
comprou livre, e pela qual deu uma somma ex· 
traordinaria, e que antes della nenhum parti
cular daria na provincia de Minas por uma 
lavra, por mais rica que fosse , ora, querer 
onerar esta lavra de maneira que se a compa: 
nhia. se dissolver não possa transmittil-a livre, 
assim como a comprou, é um acto de ini
quidade. 

Emquanto á percepção de 15 por cento do 
ouro que se extrahir do Gongo-Socco, e 10 do 
que se extrahir das outras minas da mesma 
companhia, tambem não me parece util. Ainda 
que estou persuadido da ·capacidade da com
panhia, e sua fidelid~de, isto póde dar occasia.o 
á fraude, ainda que a favor do thesouro ha a 
circumstancia de ser o ouro do Gongo-Socco 
assás conhecido e fü:fferençado do ouro que se 
extrahe, quer das lavras de Catta Preta, quer da 
lavra de Antonio Pereira : depois, o favor de 15 
por cento é muito pequeno: supponho que o 
producto da mineração seja o mesmo de mil 
libras de peso de ouro, pouco mais ou menos, 
isto corresi)onde a 5 por cento, e em libras ster
linas 2,000 ; vindo cada um dos socios a ter de 
mais no dividendo 1 por cento : parece dema
siadamente limitado este beneficio para animar 
a companhia a emprehender maiores trabalhos; 
e como estou persuadido qae, se o companhia 
fôr animada pagando direitos iguaes aos que 
pagão as outras, emprehenderá trabalhos muito 
mais amplos, duplicará o producto do. lavra, 
estou por isso lambem persuadido que o resul
tado dos direilos de 10 por cento será muito 
mais vantajoso que o resultado dos direitos de 
15 por cento ; por consequencia persisto em 
votar pelos 10 por cento. Não tenho duvida 
porém em adoptar a emenda do Sr. Montezuma 
para que este favor, ou diminuição de direitos, 
só tenha lugar do anno financeiro futuro por 
diante. Voto por esta emenda, por isso que con-. 
tou-se com semelhante producto, além de que 
nossas circurnstaucias parecem persuadir a votar 
por semelhante emenda. 

MurrAS VOZES: - Votos, votos, votos. 
Dá-se por discutida a materia. A resolução 

é approvada com a emenda do Sr. · Mon .. 
tezuma. 

A emenda do Sr. Ferreira Penna, que re .. 
duzia sómente a 15 por cento o imposto se>bi'e 
o ouro das minas do Gongo-Socco, e a 10 por 
cento o que deve pagar o que se exlrahir das 
outras lavras pertencentes á companhia, . fica 
prejudicada, · 
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As mais emendas offerecidas tambem ficão 
prejudicadas, 

Entra em discussão o arti'go additivo offere
cído pelo Sr. Castro e Silva, para conservat·-se, 
t:lll\}Uautu i::'xi:stir a cúm pauhia, u dtipu:oitv 4ut:: 
se acha no thesouro, em virtude do decreto de 
16 de Setembro de 1824, e do contracto da 

. l,. mesma co~panµ1a. 
E' apoiada a emenda do Sr. Vianna, para 

que, se passar o artigo additivo, seja extensiva 
sua _ disposição a iodàs as companhias ex.is· 
tentes. 

O Sr. Andrada Macha.do ( pela ordem ) 
lembra que ha um parécer de com missão a este 
respeito, e que é propria a occasilio de tomar 
em consideração esse parecer. 

O Sr. Montezuma concorda nesta opinião, 
porqu_e as razôes que nesse parecer offerecesse a 
comrnissão respectiva podem guiar a carnara 
na decisão deste negocio. Vota contra o artigo 
additivo. · 

Parece-lhe que é uma pena que se vai impôr 
á companhia em troca do beneficio que a ca
mara acaba de fazer> reduzindo os direitos de 
20 a 10 por cento : e elle orador na.o deseja que 
acamara desfaça com uma mão o que fez.com 
outra. Declarando-se contra o artigo additivo, 
declara-se lambem contra a emenda do Sr. 
Vianna, que é condicional e subordinada a este 
artigo. 

O Sr. Andra,da, Machado igualmente se de
clara contra o artigo additivo, porque, a passar, 
é, como disse o precedente orador, desfazer o 
que se acaba de fazer. Adverte porém que ainda 
se deve ventilar a questão, se acaso o decreto 
do levantamento do deposito tem ou na.o 
valor. 

O Sr. Bozend.e tambem se pronuncia contra 
o artigo additivo. Se é por uma transacçno 
que se quer desonerar a companhia dessa 
condiçtio do contracto, francamente se diga ; 
mas elle orador julga que é já. tempo de se 
acabar com este negocio, que ha d9us annos 
occupa a camara ; por isso vota contra o artigo 
additivo. 

O Sr. Castro e Silva, diz que havendo 
um parecer da commissão sobre este ob
jecto, julga que deve retirar o seu artigo ad
ditivo. 

A camara. concede que retire o artigl). 
Fica portanto prejudicada a emenda do Sr. 
Vianna. 

Dá-se por concluída a discussão da resolução. 
E' : adaptada e remettida á commissão de 
redacção. 

Annuncio.-se a chegada do Sr. ministro da 
justiça. S. Ex. é recebido com as formalidades 
do estylo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da .discussão da proposta do go· 
verno com as emendas apoiadas. 

S!lo tambem apoiadas as seguintes : 
« Se passar a - autorisaça.o - para destacar-se 

a guarda nacional, em conformidade da reso· 
loção de 9 de Outubro de 1837, accrescente-se 
os seguintes paragraphos : 

« 1.0 Esta disposiçllo sómente poderá ter 
lugar nas provincias onde por motivo de se
dição ou rebeliião não seja possivei proceàer
se á eleiç!lo dos deputados para . a quinta legis
latura. 

<< 2. º Fica rêvogado o art. 8º da resolução de 
9 de Outubro de 1837. 

« Paço da camara dos deput3:dos, 8 de Ou· 
tubro àe 1839.-T. B. Oiioni. » 

<e Additiva.-Depois da palavra-Rio Grande 
do Sul-accrescente-se :-e . que os corpos des
tacados da guarda na:cional nl\o poderáõ ex
ceder a 3,000 praças, e se limitaráõ ás provín
cias onde houver rebelliãO ou sedição.-Salva 
a redacção.-C. Bastos.>> 

O Sr. Marinho (pela ordem):-- Sr. presi
dente, eu não sei se a reforma do regimento 
dispôz que V. Ex. desse a palavra alternada
mente pró e contra as rnaterias em discussão ; 
se eziste esta disposiça.o, eu reclamo a execução 
della, visto que o Sr. ministro tem assentado 
em nao dar informações algumas á camara ; 
se nao existe, ntlo sei se ha no regimento alguma 
disposiç!!.o que autorise a V. Ex. a nomear um 
defensor á proposta do governo (hilaridade pro
longada) ; e neste caso eu reclamo que V. Ex. 
o faça, pois do contrario prolongar-se-ho. ctei·· 
namente a discussão. 

O Sr. Limpo de Abreu :-Sinto que o nobre 
ministro nao te11ha querido foliar sobre urna 
questa.o de tanta irnportancia : as a·uzões que 
têm sido offerecidas pelo Sr. m inisll·o pura con
servar-se no silencio que tem gu111·dado, nno 
s110 taes que devão convencer da justiça deste 
silencio. S. Ex. declarou ó. camarn que lhe pi.l· 
recia que com o seu silencio concorria para 
que a discussão se abreviasse: mas cu pergunto 
ao nobre ministro se, emittindo elle a sua opi
nião a respeito das emendas que existem sobre 
a mesa, não poderia evitar que muitos dos 
Srs. deputados tomem o trabalho de refutal-as. 
Eu desejo votar por aquillo que em minha 
opinião póde concorrer para dar força. ao go
verno, e por isso opponho:me .a algúmas das 
emendas que existem sobre a mesa : mas se o 
Sr. ministro declarasse a sua valiosa opiniao 
sobre ellas, eu de certo deixaria de fallar, por 
estar convencido que os argumentos, que a auto· 
ridade do nobre ministro, serillo mais que 
sufficientea para fazer com que alguns dos 
Srs. deputados se declarassem contra essas 
emendas. 
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Eu n1lo posso conceber nem explicar a con
ducta do nobre ministro da justiça; não sei 
corno elle entende que deixando de fallar a 
discussM ha de abreviar-se ; pelo l:!ontrario, 
eu entendo que ella ha de necessariamente 
alongar-se. (Apoiados.) Além disto, me parece 
que o nobre ministro da justiça, com uma con
ducta tão pouco parlamentar (apoiados). dá a 
entender q"ue elle· está promptô à recebér tudo 
quanto :;;e lhe · der, quanto 'a camara julga que 
deve dar ao governo ; que nilo quer emittir 
opinião alguma, para que depois nllo se possa 
dizer que o ministerio nílo consc::guio o que de
sejava. (Apoiados.) 

Como não ha meio aigum que persuada ao 
nobre ministro da justiça de qu1;: elle nao tem 
occupado na camara a posição e lugar que deve 
occupar o ministerio que àeseja fazer a prospe
ridade publica, embora eu entenda que isto 
procede de que S. Ex. não encara as cousas 
como eu as encaro, não terei remedia sentio 
dizer frar.camente a minha opinil\o sobre a 
proposta do governo, e sobre as diversas emen
das, deixando que o paiz faça do minislerio 
ai:.:tual o conceito que deve fazer. 

Sr. presidente, n!l.O sei por onde deva prin
cipiar o meu discui·so .... O nohl'e deputado por 
Minas (o S1·. Cul'neiro Le!lo) sustentou cm uma 
das sessaes pnss11dns1 firmando-se nn autoridade 
do vcnel'llvcl legitimistn MI'. de Chateaubrinnd, 
que toda n opposi~iD.o que nno se fundava na 
theoriu d11 cotdlanço. ot·n umn opposiçno sem fim: 
cu nno livo tempo pnm <!onsullnr, para reflectir 
solm.1 n opinino deslu vencrnvd legitimistn; mas 
nno mo alniventlo a conleslnr o nobre depu
\1\do, di1·ui 111w1111s qual é n este t·espcito o meu 
j11bm 1wl11·,, n n<:lunl minh,tm·i'o. Qnnndo o actual 
rni11i1,le1'Ío HU nrgnni!wu, nno ora possivel que eu 
c.Jeixusso do tm• m11il11 conflnnça nos membros 
quo o eompunli11o i 11111 delles, ulóm de ter per
tencido no senado no lado que fez opposiçno a 
nlgumus medidas do guhinete de 19 de Setembro, 
foi relator du com miss!to que apresentou esse 
voto de grnças modelo, que este anno se leu na 
presença do throno, em que manifestamente o 
senado declarava que. tlma politica mais bem 
combinada, e convenientemente executada, 
houvesse de regular e dirigir os negocios do 
Brazil : outro mem_bro do actual gabinete per
tenceu ao partido que era uma ramificação da 
opposiça.o que na camara se fez aos actos1 á po
litica do gabinete de 19 de Setembro. 

Ora, como na minha opinião a confiança deve 
sempre fundar-se nos príncipios defendidos, no·s 
actos pt'aticados por aquelles que, sendo cha
mados ao ministerio, na.o renuncião aos prin
cípios que sustentarão nas camaras legislativas, 
mas executno-os, embora com algumas modifi
cações que a experiencia e a pratica dos 
negocios tornAo necessarias ; persuadido eu que 
o act1:1al ministerio fizesse praticar estes prin
cípios que tinha defendido nas camaras legis-. 

~OMO Ili 

}ativas, depositava ne1le toda a confiança : 
tntl~"T,i'll -f.ârn_~.a n.nC'fcrr,r1.n. rl:n~ n. """',,.u,..n.n ..... _,t. ........ .,...:-. 
1,,vu.u1"10 1 11,.yu,1-.-:,ç pai.::,;:J(l.~V UJC\-" 'G JJJ'Cht;i:,' C: lH:tU Vt::'JU 

que o actua] ministerio tenha seguido uma 
marcha diversa daquella que seguirão os seus 
antecessores ; deverei por consequencia con~ 
tinuar a depositar confiança n~ste ministerio? 
Deverei ainda esperar mais algum tempo1 

quando tanto temoo tem iá decorrido. dentro 
do qual o rninisterio deveria · ter · pr~p~~i~ 
medidas que fossem conformes aos principios 
que havia sustentado no corpo legislativo ? A 
camara que responda. Et1 desejo - desculpar o 
actual ministerio, quero mesmo persuadir-me 
que uma influencia constantemente maligna, 
permanentemente infensa aos interesses pu
blicos, á liberdade e á ordem, empuxa o actual 
ministerio par'a o caminho dos precipícios. Eu 
não conheço, não sei qual é essa influencia, 
constantemente maligna, permanentemente in
fensa aos inten!sses publicos, aos principias de 
ordem e liberdade; mas sinto os seus effcitos, e 
por isso em outra occasill.o a anathematisei com 
o nome de - cabeça de Meduza. - Cumpre ao 
ministel'io conhecer qual é essa influencia, 
destruil-a e caminhar por onde deve marchar, 
afim de que possa · desempenhar a alta missa.o 
de que foi enc1m·egado pela confiança do 
regente em nome do imperador. 

Eis-aqui, Sr. presidente, como entendo eu a 
theoria da confiança, e n!\O posso explicai-a de 
oulra maneira; porquanto esta theoria funda-se 
sempre em factos, funda-se sempre nos prece
dentes daquclles homens que silo chamados ao 
ministerio ; mas quando nrto existem esses 
foctos, quando os actos posteriores praticados 
pelos homens qoe stto chamados ao ministerio 
contradizem absolutamente todos os principias 
por elles defendidos, todas as theorins por elles 
sustentadas, na.o é possível que esta confiança 
continue a existir; e então segue-se como con
sequencia necessaria, a precisão de examinar os 
a.elos do governo, de na.o conceder senno 
aquellas medidas que forem absolutamente 
indispensaveis para se conseguir os fins que o 
corpo legislativo possa ter em vista. 

Eu, S1·. presidente, estou nos mesmos prin· 
cipios que constantemente tenho defendido : 
não neguei ao gabinete de 19 de Setembro a 
medida de suspensão de garantias, porque o 
ministerio fosse composto de taes e taes indiví
duos; acamara sabe que se eu consultasse o meu. 
caraça.o, todas as minhas affeições me levarião a 
dar o meu voto a esta medida ; mas como esta 
medida era opposta áquillo que eu julgava con
veniente ao paiz, eu a recusei. Apparece o ga
binete do 1º de Setembro, e se ha de occu
par-se dos grandes interesses publicas, se ha de 
r,lhar com seriedade para a politica interna, e 
principalmente para a politica exterior, nada 
nos diz abso]ularnente a tal respeito ; vem nos 
propôr medidas que tendem a destruir nos bra· 
zileiros aquelle amor de liberdade e ordem, 

64 
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606 SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1839 
aquella àdhesão ás instituições politicas do pai;. 
que, mais que nunca, cumpria que o mínisterio 
actual tornasse mais fortes, identificasse no es
pirita de seus concidadãos. O Rio da Prata oc
cupado por uma força íranceza, o · Oyapock in
vadido por uma força franceza, e o ministerio 
actual ainda não aehou tempo de communicar 
ao corpo legislativo actos tão importantes! Os 
acontecimentos se precipita.o todos os días, e o 
ministerio, Sr. presidente, fica atraz dos acon
tecimentos, e deixa marchar as cousas á re~ 
velia ! Era isto ri:1ais importante sem duvida 
para occupar a attenç!lo do nobre ministro da 
justiça, do que v-ir pedir á camara que votasse 
a suspensão de garantias. Pelas noticias nltima
mente recebjdas, consta que uma guarnição 
franceza tornou conta da cidade de Montevidéo, 
e me parece que este objecto não devia ser in
differentemente encarado pelo governo do 
Brazil : eu leio em uma folha pnblica que o go
verno de Montevidéo deu explicações ao nosso . 
encarregado de negocios perante o governo da
quella. republica ; mas eu na.o sei que explica
ções possão dar-se que satisfaç!lo a um governo 
que têm um tratado pelo qual se obrigou a sus
tentar o independencia da republica do Uruguay. 

Nno vejo bmbem que nenhuma providencia 
propria e efficaz tenha partido do governo im
perial afim de obstar ao progresso que a politica 
franceza possa. querer faier no Rio da Prata 
contra a in<lependencia daqtJella.nação, e contra 
os interesses mais bem avedguados do imperio 
do Brazi]. Tudo parece ser inditferente ao ga
binete do 1" de Setembro ; o que na.o lhe é in
àilforenle é uma medida qt1e ugrilhôaaínda mais 
a libenlu<le, e que põe á mercê do governo a 
propriedade e segurn.nçl\ do cidad~o bruzileiro l 

Sr. presidente, eu nllo reconheço que haja 
necessidade para poder-se couseguil- a pacifi
cnçno das provincias, e,por consequencia, d~entre 
ellus a paciflcaçno da pl'ovincia do Rio Grande 
do Sul, do que de uma medida que facilite ao 
governo os meios de julgar aquelles indivíduos 
que forem envolvidos em crimes contra a ordem 
publica. Desde que o corpo legislativo tem con
cedido ao governo fürças sufficientes com que 
póde debellar as rebelliões, as sedições que 
possão apparecer em qualquer ponto do im
perio, o que resta unicamente ( e eu recouheço 
esta ne~essidade) é dar meios ao governo afim 
de que possllo os envolvidos em taes crimes ser 
julgados com promptidão, e sem se faltar aos 
meios de defesa a que elles possão ter direito : 
a este respeito porém não consta que exista 
mais do que um parecer da commissão, um pa
recer que nrio póde merecer o meu voto, porque 
nlJ.o o julgo desenvolvido por tal maneira que 
possa conseguir o fim dos julgamentos com 
pre!,lesa, e com ns garantias necessarias purn 
que n~o se falte n jusliçn. Os individuos que têm 
de ser julgados ou silo simples ridadaos sern pl'i· 
_vilei10 alsum, ou pel·tencen\ a clLlsses que. se· 

gundo as ]eis, têm um fôro privilegiado ; quanto 
aos que devem ser juigados no fôro commum, 
era muito de 'desejar que o nobre ministro da 
justiça tivesse feito uma proposta que conse
guisse os fins que ienho inàicaào : quanto a.os 
ontros, aínda mais indesculpav-el é a d.emora 
que tem havido da parte do governo em. ipre
::.t:u hu- u LUi:l 1nu pu:::,fí:l pat:i:l 11:::i;ul,u t:i::>li:i urntt::ált : 

e ainda é mais indesculpavel, quando estou per
suadido que pequenas modificações bastari:io na 
legislação existente para que ha muito tempo 
tivesse o governo obtido esta faculdade. 

A proposta que se discute n!lo consegue, -em 
m1nha opini1ln; ni>nhnm fim rh~ ntilirl:i,np pn-
blica. Já se moskou evidentemente que a sus
pensão de garantias, que se pede para as 
orovincías de Santa Catharina e Maranh~o. é 
Ôpposta á constituiçllo do imperio; já se mostr~u 
que na província do MaranhãO nao se havia 
cornmettido o crime de rebelliao, para que pu
desse ter lugar a suspenslío de garantias; já se 
mostrou que o Pará estava completamente pa
cificado, e qne portanto era ah.surda, além de 
inconstitucional, a medida reclamada pelo nobre 
ministro da justiça. 

O nobre deputado po1· Minas sustentou que 
se podia estender a suspens:to de garantias, por 
isso que quando a constituição empregava o 
lermo - rebellillo - referia-se á legisJ.ação an
tiga e preexistente, e nlío a legiglaçno adaptada 
e seguida pelo codigo criminal, Ora, eu nao 
comparto, nem posso compartir semelhante 
opinião; eu entendo que quando a constituição 
empregou o termo - rebelli!lo - referio-se ao 
crime de rebelli!lo corno pudesse ser defi
nido nos codigos ; de outra sorte seria o maior 
dos absurdos applícar a disposiçrto da consti
tuição a um crime que podia ter sido abolido 
por uma lei l'osterior; e porque se seguiria 
ainda o absurdo de suppõr que a definiçao do 
crime de rebelli~o, dada pela legislação anterior 
á constituição, era tal que, qualquer que fosse a 
marcha do espirita humano, aquella definição 
nunca podia deixar de ser exacta, verdAdeira ; 
tendia portanto a nada menos que a estabelecer 
uma definição permanent.e, uma legislação inal
teravel; e não posso suppôr que o nobre depu
tado por Minas queira sustentar semelhante 
absurdo. Ora, eu entendo qqe tanto a consti
tuição não se referia á . lcgislaçãO preexistente-, 
que el!a mesma em um dos s,eus artigos pro
melte á nação a confecçM de codigos fundados 
sobre bases de justiça e equidade, Portanto é 
mais uma razão que me convence de que o 
termo-rebellião- empregado na constituição, 
tem referencia nllo á legislação preexistente, 
mas a que se houvesse de confcccior11ll' em 
virtude do preceito da mesma constiluiçno. 

Ha ocllt'o urtigo nn co1111lit11i\!fto 11"" dotor
minn que os 11w111hros do cu1•po legiHlntivo nno 
poallllo sur prosas ao11no um 1li1~1·1111tu do pona 
capilat .i e persunto cu ao nobre depulMlo 
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pela provincia de Minas: por esta disposição da 
constitnição está o corpo legislativo do Brazil 
inhibido de prescrever inteiramente dos corligos 
a pena capital ? Eu creio que o nobre deputado 
não o dirá; é outro argumento que apresento 
á camara para fundamentar a opiniâo que tt>nho1 

de que, quando a constituição etnprega o termo 
-rebellião-não se refere a uma legislação 
det~rminada, refere-se a qualquer lei, a qualquer 
disposição que o corrAº legislativo possa adoptar 
dentro dos limites de suas attribuições. Pa
rece-me pois ter demonstrado que a medida da 
suspensM de garantias, applicada á provincia 
do Maranhão, onde não existe rebellião, onde 
apenas existe, além do crime de assassinio e de 
roubo, o crime de· sediçto, nn.o póde ser 
adoptada. 

No mesmo estado está a provincia do Pará, 
onde com maior razão não se deve consentir 
que se aP.plique uma medida que vai privar 
os cidada.os brazileiros .do exercício de um 
direito que lhes compete em virtude da 
constituição e das leis. Corno tem justificado 
o nobre ministro a necessidade de se prohibir 
na província do Pará as sociedades secretas e 
ainda publicas, não sendo aulorisadas pelo pre
sidente da 1>rovincia? Continuará o nobre mi· 
nistro a ·guardar silencio ? Continuará a recusar 
á. camara as informações que ella julga indis
pensaveis? Se continuar a guardar este si
lencio, se não der informações á camara, o que 
me resta ? Votar contra a proposta do governo. 
(Apoiados.) . 

O nobre ministro da justiça disse em uma 
das sessõ6s passadas que elle se reservava para 
faJlar depois, porque não tinha ouvido razões 
senão em um certo circulo de deputados. ( O 
orador [g o disoi1,rso do Sr. ministro.) Ora, nâo 
me parece que estas palavras sejão muito par
lamentares ... 

O Sa. fu1111ao (min.istro da juatiça) explica 
suas palavras, qne nllo fora.o bem entendidas ; 
nl\O havia dito « as opiniões de um certo cir
culo » e sim cc um certo circulo de opiniões que 
podião ser todas reunidas e respondidas ao 
mesmo tempo. » . • 

O Sa. LIMPO DE Asa.Eu : - Bem, então nllo 
continuarei. 

Tendo eu mostrado que as medidas pedidas 
por S. Ex:. o Sr. ministro da justiça, para as pro
vincias do Maranhão e Parã, são, no meu modo 
de entender, pouco conformes com a consti
tuição do imperio; resta-me examinar se . por 
acaso se dão taes razões a favor da mesma me
dida applicada á provincia do Rio Grande do 
Sul. Na falta de informaçOes omdaes de que 
a camara tom sido pl'ivad,~ dlll'anle ~stn im
~orhmle discussão, eu nllo lenho romaclio p11ra 
dirliir o meu voln honao remorrer ás noticias e 
informações que tonhn lido nas folhat puhliou, 
ou qne me tenhlln ~ic1n Mmmnniradar. pnr 

pessoas de minha amisade. Com a nomeação 
do aclual presid~nte da provincia do Rio Grande, 
eu creio que cessou inteiramente o systema 
administrativo que se havia seguido durante a 
presidencia do Sr. marechal Elzeario : em um 
periodico da capital daquella província ( O 
Im,peria.lista ), que me dizem ser redigido, niio 
deb11ixo da influencia do presidente da pro
vincia, mas por pessoas que com elle têm in
timas relações, a politica do marechal Elzeario 
é manifestamente contrariada. O actual pre
sidente da província do Rio Grande parece-me 
que concebeu perfeitamente qual o plano 
melhor para dellé poder conseguir a pacifi
cação da pl'Ovincia: durante o pouco tempo de 
st1a presidencia, tem conseguido vanta~ens taes, 
que promettem que dentro ern pouco aquella 
província. será restituida á união do imperio. 

Eu. devo crer que o ministerio actual sym
pathisa com a politica do presidente do Rio 
Grande do Sul, e por isso nãO acredito nos 
boatos que já tem havido, de que aquelle pre
sidente vai ser substituido por outro. Pesejarei 
que o nobre ministro da jt1stiça dê um formal 
desmentido a t~es boatos ; porquanto podem 
el1es debilitar a autoridade daquelle .presidente, 
diminuir a força moral de que elle deve go·1.ar, 
impossibilitar de levar a effeito, de obter o 
complemento de uma politica que não póde 
deixar de te-r plena approvação. Ora, tendo eu 
dito que a politica adoptadn pelo actual pre
sidente da provincia do Rio Grande do Sul era 
opposta á que segnio durante a administração 
do · Sr. marechal Elzeario, est(1 visto que a me
dida proposta pelo governo nao poderá tender 
senão a pôr em embaraço, a difficultar a exe
cução dessa politica, e mesmo irá indicar que 
o ministerio actual não está perfeitamente de 
accordo com o pensamento do seu delegado na 
província do Rio Grande. Parece-me portanto 
não ser convenien.te uas actuaes circumstancias 
conceder ao governo a medida da suspensão de 
garanti;,.s para a provincia do Rio Grande, me~ 
dida tão improficua, quanto não pôde negar-se, 
e consta pelas relações impressas que se dis· 
tribuirão o anno passado e este anno, qne com 
poucas excepções não tem sido ella applicada 
senão contra pessoas que pouca ou nenhuma 
influencia tinhão. Lembra-me que o marechal 
Elzeario condemnou á depQrtaçâo uma senhora 
respeitavel, fazendo-a sahir da capital da pro
vincia para a villa do Rio Pardo ; eu supponho 
que a camara não póde persuadir-se que uma 
senhora fosse perigosa n'uma cidade guarnecida 
por forças, e forças tão respeitaveis. 

Consta-me mais que o ex-presidente .con
demnou á deportação um negociante da cidade 
do Porto Alegre pela unica razão de Jhe for 
dirigido uma representação, que o presidente 
diici11 concebida em hnmos descomcdídos. €n 
nllo entrn Ili\ qu,111t110 ae acnso a repreaentllçtlo 
e11tav11 nu nlln r.nnr.t-hitil\ ~t" te1.·mna de\llcnmf'· 
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àidos; se estava, devia o ex-presidente mandar 
processar aquelle cidadão por lhe ter dirigido 
injurias; mas de maneira nenhuma podia tornar 
extensiva a um crime de hljuria ou de calumnia 
uma lei que o autorisava a deportar unicamente 
por crimes de rebelliAo, sedição ou conspiração. 
Eu sinto que existindo na camara um reque
rimento de queixa feito por esse cid~dão contra 
o ex-presidente da. província o Sr. Elzeario, 
ainda a commissão respectiva não tenha achado 
um momento para ler esse requerimento~ para 
oferecer á consideração da camara, afim de se 
discutir; um pare~er, qualquer que elle seja. 
Aproveito portanto a occasião para lembrar este 
negocio á commzssão1 que não sei qual é. Ora, 
eis-aqui os c~os .unicos que me lembrAO em 
que na provincia do Rio Grande a lei de sus
pensão de garantias se applicou contra pessoas 
cm quem se pudesse suppôr alguma influencia; 
fóra destes casos n!lo me recordo de outros : 
portanto, se a lei de suspensão de garantias não 
tem servido nas mãos dos delegados do governo 
sena.o de il'.lstrumento de vinganças particulares, 
on quando muito para eertos manejos eleitoraes, 
como é que. o nobre ministro da justiça entende 
em sua iUustração e sabedoria que agora, 
quando os negocios publicos vão apresentando 
melhor aspecto, quando a pacificação da pro
vincia se vai ~onseguindo por meios inteiramente 
oppostos aos meios da força e violencia; como 
é, digo, que o nobre ministro nos vem propôr a 
prorogação do prazo· da suspensão de garantias ? 

Se o nobre e respeitável deputado pela pro
vincia de S. Paulo disse que era ridiculo pedir 
uma suspensão de garantias para a província do 
Maranhão, eu digo que a suspensão de garantias 
entre nósJ por falta de seus naturaes e indis
pensaveis auxiliares, tem sido tal, que é hoje 
ridiculo para nós, para o paiz, vir pedir-se uma 
tal lei para qualquer provincia que seja, sem 
que se tenhão fornecido estes auxiliares indis
pensa:veis para que a lei de suspensão de garan
tias possa ser profioua nos casos em que ella 
deva conceder-se, Ora, quaes são os auxiliares 
que devem acompanhar indispensavelmente 
urna lei de suspensao de garantias? Eu entendo 
que silo dous; um é a força, e Corça o govel'tlo 
tem ; e outro é o tribunal que deve com presteza 
e com justiça julgar os individuos contra os 
quaes se deve applicar a lei de suspensão de 
garantias. Pôrtanto, se o Sr, ministro da justiça 
q11izesse deter a prorogação da suspensão de 
garantias para a provincia do Rio Grande, 
deveria; na minha opinião, ter pedido e obtido 
primeiramente do corpo legislativo um tribunal 
e juízes, onde os indivíduos implicados em taes 
crimes pudessem ser julgados i sem isto ha de 
acontecer o que tem até aqui acontecido, que os 
presidentes das províncias não hão de servir-se 
da l~i senão para satisfazerem certas vinganças 
particulares/que não são do presidente. Eu nt\o 
os accuso ; mas os delegados do governo, nao 

se podendo orientar em certas intrigas locaes; _;, 
são infallv.elmente embaidos, enganados pélas'··,: 
pessoas dessas · 1ocalidades, e se presta.o, seu{ : 
saber, a todas essas vinganças, a todos es.ses. · ·_ 
manejes eleitoraes. Para evitar tudo isto, vejo· · 
um meio, e é não se facultar pela lei a sus- · 
pensão de garantias. · . 

Por occasillo da 'discussão desta lei fallou-se. 
em política do terror, fallou-se no decreto':,: 
de 18 de Março de 1887, e em outros muitos· : · 
ohjectos que em verdade não vinhão muito ·. 
para a discussão. Eu direi muito poucas 
palavras ~ este respeito, e renunciarei por ora ao 
'direito que tenho de responder ás censuras 
que dirigio o nobre deputado contra o decreto 
de l 8 de Março ; este decreto está affecto á 
eamara, foi denunciado por um nob1·e deputado; 
existe um parecer de commissao que julga pro
cedente a denuncia : portanto, eu reservo emittir 
minha opinião quando se tratar desta discussão. 
Quanto porém á politica do terror, não direi se 
essa foi a politica seguida pela administração de 
19 de Setembro; o que me lembra, e citarei á 
camara, são as palavras de um nobre membro 
dessa administração: elle disse, parodiando parte 
de um discurso de Guizot, que o medo existia 
no interior das familias, no interior da sociedade, 
nas relações do homem para com Deus ; que a 
natul'eza moral do homem tinha necessidade de 
uma força exterio[ que a contivesse, assim como 
na ordem physica o sanguet a organisaçao do 
homem, tinha necessidade do ar, da pressão 
atmospherica que os comprimisse. 

Eis-aqui o que disse um nobre membro dessa 
administração quando pedio arbitrio e força 
para o governo: se esta é a politicado terror, se 
esta não é a política do terror, a camara que 
decida ; eu cito as proprias palavras desi:e nobre 
ex-ministro: direit comtudo, que esta declaração 
era uma das partes do programma da adminis
tração de 19 de Setembro, que essa adminis
tração apresentou ao corpo legislativo um pro
gramma que o corpo legislativo adaptou, e que 
essa administração o seguia. Mas o ministerio 
actual que programma apresentou ao corpo le
gislativo? Qual é a politica. qne segue? Quaes 
sao os Srs. deputados que. a apoião decidida
mente? Um nobre membro da administração 
reCl1sou-se no senado a apresentar o programma 
da sua politica ; dos dous nobres ministros da 
corôa que têm vindo assistir ás discuss<'Jes na 
cnmara temporada, depois que se organisou o 
gabinete do 1 º de Setembro, ainda nenhum 
declarou ao corpo lagíalativo qual era a poJitica 
que se pretendia seguir ; é a ~olitica da admi• 
nistração de 19 de Setembro ? Se e essa politica, 
parece-ale que era consequencia necessaria que 
a maior pa1'te dos Srs. deputados que susten
tárao · aquelJa administraç:io sustentassem a 
actu~l; comtudo, força é dizêl-o (e com bas
tante magua ), eu diviso uma certa tibieza em 
todas llS deputaçaes que fórmão a camara dos 
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Srs. deputados ; esta tibieza não póde provar 
outra cousa senão que existem grandes necessi

. dades a satisfazer, e que o ministerfo actual nâo 
tern satisfeito a essas necessidades. (Apoiados.) 

Eu repillo toda a idéa que possa dar a en
tender que qualquer Sr. deputado nega o seu 
voto ao go\'erno por motivos particulares 
(apoiados) ; e se isto é exacto a respeito de 

.· qualquer Sr. deputado, como não deverei estar 
. plenamente convencido que deputações inteiras 

não podem apresentar signaes de pouca con
fiança no governo senão porque o governo não 
tem occorrido ás grandes necessidades publicas, 
cuja satisfação é reclamada urgentemente pelo 
estado em que se achão as províncias ? E' ne
cessario pois que o ministerio medite sobi·e as 
relações em que elle se acha para com o corpo 
legislativo ; é de mister que elie se convença 
de que não póde dar um passo util no governo 
do estado sem que tenha o concurso dos diffe
rentes ramos do poder legislativo. Eu desejo 
que o ministerio que dirige os destinos <lo meu 
paiz se organise parlarnentarmente, e já disse 
como entendia que era um ministerio parla
mentar. Eu entendo que ministerio parlamentar 
é aquelle sobre o qual se reflecte parte da 
influencia que as camaras legislativas devem 
ter nO governo do estado ; se o ministerio 
actual está organisado por maneira tal que as 
camaras legislativas não pat·ticipão dessa parte 
de influencia, o minísterio actual na.o está par
lamentarmente organisado ; é necessario por
tanto, que elle procure estabelecer e firmar 
entre si e as camaras relações taes, que possa.o 
dai· ás camaras essa parte de influencia que c:!llas 
devem ter no governo do paiz. 

Do que acabo de dizer concluo que o minis
terio actual não tem seguido inteiramente o 
programma da administraçuo de 19· de Se
tembro. M~s seguirá eile esse programma com 
modificações ? Eu ainda não tenho provas suffi
cieotes para convencer-me disto,·nem o minis
terio o declarou ; por isso no principio do meu 
discurso eu manifestei á camara que existia 
uma influencia que eu sentia pelos seus effeitos, 
mas que não conhecia influencia permanente
mente maligna, constantemente infensa aos 
princípios de ordem e de liberdade ; e que era 
necessario que o ministerio actua! a destruisse 
de uma vez para se poder collocar á frente dos 
acontecimentos, para poder dirigil-os pela ma
neira que julgasse mais proficua aos interesses 
do paiz. 

Sr. presidente, tendó assim emittido a minha 
opiniao ácerca da proposta do governo, passarei 
a dar o meu juízo sobre algumas das emendas 
que se achão sobre a mesa. 

Entre ns emendas ha uma a.ssignada. por tres 
Srs. deputados (nllo sei so fo1•1nno uigunrn 
commissno), Siuto cfUt1 nonh111n dost1ot1 1:1onhoros 
s1, 1.10l10 uotu11l111u11t~ nu 0111:111, '1. 'l''º ~. m1-1h:1 
umu l)l'OVU UUl:ISI\ lllllu'/.U ,,uu UUUIIUI lll.l imlluur 

em todos os lados da camara a respeito .do 
actual ministerio ; aquelles mesmns senhores 
que assignã.o uma emenda e que a mandão á 
mesa, não se apresentão na camara para ou
virem as razões que se lhe oppoem. Sr. presi~ 
dente, eu dec1arei que votaria por tudo aquillo 
que pudesse dar mais força e autoridade ao 
governo ; já se vê daqui que hei de votar contra 
tudo quanto possa contt·ibuir para tirar essa 
força ou essa autoridade, e neste caso considero 
a emenda offerecida pelos nobres deputados. 
No erotanto se o nobre ministro da justiça ti
vesse declarado se aceitava ou não essa emenda, 
ter-me-hia poupado o dissabor de fatigar a 
camara com as razões que tenho de dar para 
declarar-me contra· a emenda. Se o nobre mi- . 
nislro aceitasse esta emenda como um presente, 
como um testemunho que lhe davão os nobres 
deputados de sua adhesão, de seu desejo de 
coadjuvar o governo, então eu não fallaria 
contra, porque não me atreveria talvez a con
testar a opinião do nobre ministro em seme
lhante caso ; mas S. Ex. não nos diz nada, não 
declara como encara esta emenda ; eu não sei, 
portanto, se a aceita ou rejeita, e assim vejo-me 
forçado a dar as razões por que estou persua
dido que n110 se podia mandar á mesa uma 
emenda que mais directamente pudesse con
tribuir para pôr o governo em difficuldades, 
posto que esta na.o fosse de certo a intençao do~ 
nobres deputados que a assignárão. 

Pela lei de 9 de Outubro de 1837 está o go
verno autorisado a destacar até 4,000 praças da 
guarda nacional em todo o irnperio, por tempo 
de um anno1 etc. (lê o artigo da lei) : esta dis
posição da lei é justamente à que a emenda a 
que me refiro tem por fim restringir ; restringe 
a faculdade que tem o governo, não só quanto 
ao numero de praças da guarda nacional que 
está autorisado a destMar, êOmo em relaça.o aos 
lugares e províncias onde essas praças podem 
ser destacadas ; em relação ao numero por quQ 
apenas se concede agora ao governo faculdade 
de destacar 3,000 praças, em relação ás pro
vincias e aos lugares, porque nenhuma res
tricçao havia a este respeito, pelo art. 1º da 
lei de 9 de Outubro de 1837, e pela, emenda 
o governo não póde ordenar esses destaca
mentos senão em províncias onde houver com
moçno ou fundados receios della. Ora, será esta 
uma medida de confiança que se dá. ao governo ? 
Esta emenda indicar_á confiança no governo da 
parte dos Srs. deputados que a offerecêrao, ou 
indicará precisamente o contrario ? Em virtude 
da lei de 1837 o governo não é obrigado a des· 
tacar 4,ôO0 praças ; póde destacar mais ou 
menos na.o excedendo de 4,000 ; portanto, se 
o!::l nobres deputo.dos tivessem a mais pequena 
confiunça no minislerio, n!lo precisavao mandar 
uuiu umtmuu roiildn~indo o numero dos guardas 
mu:i111111u11 ,1uu o KOVur1rn houveeeo do doslucar, 
hum purauutlhlod d1.1 ijliü o Kuvurua uno tlbu1:1arlt\ 
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510 SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1839 

de uma tal faculdade. Quanto á outra limí
taçtto, tambem na.o vejo motivo para se n1andar 
uma tal emenda, quando se devia suppôr igual
mente que o governo nao abusaria de uma tal 
faculdade, como se abusou em outras occa
siões. 

Eu di~se que esta emenda contribuia. para 
pôr o governo em graves embaraços ; vou dar 
as razões em que me fundo. Em primeiro lugar 
estou persuadido que a força que mais serviços 
presta no Rio Grande á causa da legalidade e 
da ordem é a· força de cavallaria da guarda na
cional; eu creio que o nobre ministro na.o con
testará a proposiç~o de que a melhor cavallaria 
que existe no Rio Grande é a da guarda na
cional dessa provincia.; a arma de cavallaria é 
ao mesmo tempo aquella que com mais faci
lidade póde servir naquella camparJha, n8.o só 
porque é a melhor cava:llaria, como porque os 
seus commandantes e officiaes sa.o os que co
nhecem melhor o terreno, sã.o os que conhecem 
melhor os estratagemas do inimigo, e que por
tanto o podem repellir com mais facilidade. · 

Ora, pelo mappa apresentado pelo nobre ex
ministro da guerra. na sessl'lo deste ~nno, consta 
que no Rio Grande do Sul existem em sel'viço 
3,700 e tantos guardas nacionaes. Ora, passando 
esta emenda, o que se segue é que o nobre mi
nistro da justiça ha de ser obrigado a reduzir o 
numero dos guardas nacionaes que estão em ser
viço no Rio Grande do Sul, e portanto a privar-se · 
da melhor força que tem naquella provincia, 
para se conseguir a sua pacificaçn.o. Isto me 
pal'ece que é evidente. Sendo isto assim, eu 
creio que tal emenda nâo se devia mandar á 
mesa, porque infallivelmente o resultado deHa 
será pôr o governo em maior embaraço. 

Eu na.o acho boa a disposição da lei de 9 Je 
Outubro de 1837, porque dá demasiada facul
dade ao governo ; mas, consid~rando a medida 
sómente em relaçao á provincia do Rio Grande 
do· Sul, eu entendo que, longe de se dever cer
cear a autorisaçao que tem o governo para ter 
destacados 4,000 guardas naciona<::s, se devia 
ampliar esta faculdade quanto ao Rio Grande, 
para o governo poder ter alli em armas os . 
guardas nacionaes quejulgasse sufficientes para 
pacificação da4uella provincia, embora se limi
tasse a faculdade de destacar guardas nacionaes, 
quanto ás outras provincias, onde, ou na.o existe 
rebelliao nem commoçao alguma, ou onde, 
mesmo no caso de haver rehcllia.o ou com
moção, os guardas nacionaes· nao podem prestar 
os serviços que effeetivamente têm prestado os 
guardas nacionaes na província do Rio Grande, 
do Sul. · 

Ora, á vista destas razoes, me parece qile 
esta em.enda nao deve ser approvada. O~ 
que é que se allegou a favor desta emenda? 
O nobre i;leputado pela provincia de Minas 
disse que esta faculdade fOra concedida .ao 
governo em 1837, por isso que havia pouc" 

força de linha, e então era indispensavel que 
a guarda nacional fizesse o serviço que na.o 
podia fazer a tropa de 1"' linha, por não a haver. 
Mas esta faculdade, que principiou em 1837, 
foi prorogada em 1838, e em 1838 já o go~ 
verno tinha procedido a um forte recrutamento, 
e já existüi.o muito mais praças de lª linha; e 
todavia a mesma faculdade que tinha tido o 
governo em 1837 continuou a ter em 1838. 
Logo, a razllo allegada pelo nobre deputado de 
Minas nl'lo tem tanta força, que devesse fazer 
com que elle assignasse esta emenda. Em 1838 
consta dos mappas do nobre e:x-ministro da 
guerra que existião em armas 15,160 praças, 
entrando guardas nacionaes e tropa de 1 .. linha: 
o nobre ex-ministro da guerra, no mappa apre
sentado em Maio de 1838 fez ver á camara que 
tinha posto em armas .nas differentes provin
cias do imperio 15,160 praças; e sern embargo 
disto continuou-se a mesma autorisação de 
poder conservar corpos destacados da guarda 
nacional até o numero de 4,000 praças. Ora, 
pela lei que fixa as forças de terra para o anno 
de 1840-1841, é certo que o governo foi auto
risado para ter em armas 16,000 praças; ha
vendo por consequencia um augrnento de 1,000 
praças a respeito daquellas que forão conce
didas pela lei que actualmente rege. Neste aug
mento da 1,000 praças é que tambern o nobre 
deputado de Minas, e os outros Srs. deputados 
que assígnára.o a emenda, se fundão para que
rerem üernear ao ministerlo a autoridade de 
poder conservar destacadas quatro mil praças 
da guarda nacional ; mas pergunto se o go
verno póde com um sopro apresentár de 
repente essas 16,000 praças de tropa de linha 
que lhe é permtttido ter desde já? (Creio que a 
lei tem esta cla_usula.) Nao é possível. Estas 
16,000 praças não sahiráõ do corpo legislativo 
promptas e armadas como sahio Minerva da 
cabeça. de Jupiter; ha de ser precisá tempo, 
primeiro que se apromptem, primeiro que essa 
tropa se aprompte e arme ; antes disto ha de 
decorrer ainda muito tempo. Na minha opiniao 
é impossível que o governo, com as leis do re
crutamento que tem, possa conseguir um exer
cito composto de tropa de l"' linha no numero 
de 16,000 praças. Como, pois, se póde tirar ao 
governo a faculdade de conservar as 4,000 
praças da guarda nacional que aliás já estão 
promptas, e já estllo prestando serviços no Rio 
Grande do Sul ? 

Eu portanto entendo que o nobre ministro 
da justiça deve considerar esta emenda como 
uma prova de que os Srs. deputados que· a as
signára.o nao deposita.o essa amplissima confiança 
no ~ctual ministerio, que talvez o nobre mi-

. nistro supponha ; e deve além disto persuadir
se de que aquelles que fazem opposição a 
certas medidas, pot·que ellas vl\o de encontro 
a todos os pl'incipios que se tem sustentado na 
camara por parte destes deputados, ~erillo os 
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SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1839 511 

primeiros a sustentar com frammeza e leal
dade_ um ministerio que se absti;esse de taes 
medidas, e que tomasse um caminho mais 
conforme á constituiç:).o e ás leis, e mais dis
tante de todas as medidas excepcionaes que nllo 
tendem senão a comprometter. e debilitar o 
governo. 

Votando, portanto, contra a proposta do go
verno, por nao a julgar conveniente, e contra 
~~-~~~-~s emend:i~ que s~ _ t~m offerecido que 
lenuem a augmemar o arolirto, e a collocar o 
governo em maiores difficuldade~, n~o voto peJa 
e~enda dos nobres deputados do Rio de Ja-
"rln ...... n __ .., YV"I,_ .. _......__...,.,.,,....J!..... .... 11 ...J L•1•1. 
u,:;11 V7 pu1 lUt: pt:a ~UâU!r que €JJâ UêJJi ti[a ê ên• 

fraquece o governo, e o ha de pôr em em ba
raços taes, que hão tornar muito mais diffici\ a 
pacificação do Rio Grande do S11 1 r1nn l'\n~n~A • • u•, yu,:; pcac;1.,c; 

mu!t? prox1m~, uma vez que se verifiquem as 
n~ttc1as que tem apparecido e que se têm pu
blicado nas folhas do dia. 

Nn.o concluirei esta parte do meLl discurso 
relat~va_ á eme_nda dos nobres deputaJos da 
provrnc1_a do Rio de Janeiro, sem pedir muíto 
enca~ec!damenle ao respeitave1 deputado pela 
provmcia de S. Paulo que não preste o valioso 
apoio de sua autoridade e voto a esta emenda 

. Es.iste. sobre a mesa outra emenda do me~ 
digno e 11Justrado amig_o o Sr. Ottoni, que diz 
que, a passar a autorisação para destacar os 
guardas nacionaes em conformidade da reso
lução de 9 de Outnbro de 1837, se accres
c~ntem dous paragraphos: 1º, que esta dispo
sição sómente tenha lugar nas provincias onde 
por _rnoti vos de sediç.lo ou rebellião n::\O seja 
poss1vel proceder-se á eleição dos dep,utados · 
para a t legis_latura ; e 2ª, que_ fica revogado 
o a~t. 8 da lei de 1837, que suJeita os guardas 
nac1onaes que não quizerem marchar para 
os d~stacamentos a serem recrutados para o 
exercito. 

. Eu, Sr. presidente, acho esta emenda muito 
d1g_na ao menos de ser considerada pelo minis
terio e ~e!a camara. Eu desejaria que se S. Ex. 
o Sr. m1mst~o. da justiça houver, de dignar-se 
dar a sua opm1ão sobre a materia que se discute 
nos diga quaes as provincias onde actua]ment~ 
existem co_rpos destacados, e quaes aquellas 
onde tem tido execuçã.o o art. 3ª da lei de 9 
de Outubro de 18371 recrutando-se para o exer
cito guardas nacionaes que não tenhao querido 
apr~sen lar-se par& o serviço de corpos de guardas 
namonaes destacados. 

Eu cre~o que o m~u nobre amigo deputado 
pela provmc1a de Mmas mandou á mesa esta 
emenda, movido pelo desejo de evitar horrores 
que têm praticado alguns delegados do governo 
geral em algumas provindas do imperio por oc, 
casillo de cl~i~!ões. Eu entendo que devo fiurnr 
cspcuinl mcnçno lln p1·ovinui" do Cr,iwn, ornlo 
um prot1ido11to 1lu1mth1111lo lom 111·,1011ru1ln\ tm• 
gunda uow1t11 1lu11 fulhud, tluml11111• 1101• 111uiu clit 
[Ol'Çª " lu\uUiyunui~ puh\hin, ,, Vlllll'Pt' um, 

eleições por meio das armas. (.Apoiados.) To
d~via estes factos appareeem nas folhas pu
blicas ; estes factos repetem-se na tribuna na
cional ;, mas os nobres ministros dizem que 
não est~o bem informados. -

O SR. MARINHO :-Apoiado: querem accu
saç!io, 

O SR. 1:,r~IPO ::-Ora, eu desejava que ao 
menos o mm1ster10 estabelecesse um meio para 
se informar dos acontecimentos que se passa.o nas 
provincias, de tal fórma que se convencesse ou 
pudesse convencer-se da verdade ou na.o ver· 
dade de semelhantes acontecim•>ntoc:" Se a 
que.sla.o entre uma provincia ou entre a popu
JaçM ou parte da população de uma província e 
o delegado do governo é uma questão em qu.e 
tanto se póde suspeitar. de inexactid!io os fados 
escriptos e denun~iados pelos queixosos como 
as informações dadas pelos delegados do go
verno, por~ue nM é de crêr que os delegados do 
governo deixem de procurar todos os meios de 
illudir o governo, de apresentar perante o go
verno geral a sua conducta sem a menor nodoa, 
sem o menor desar a respeito de semelhantes 
factos ; e portanto se o governo é tllo difficil 
em decidir-se, ao menos conviria que estabele
cesse um meio de commun-ictlção, urn meio de 
conhecer a verdade quando existem dous con• 
tendores. O governo n~o acredita nas vozes 
proferidas na triburnt nacional, na.o acredita em 
representações de eleitores, nao acredita em 
representações da assembléa provincial ; logo, 
em que acrPdita ? No pl'esidente da provincia. 

Eu creio que o estado da província do Ceará 
é o mais dep]oravel que se póde dar. Eu sinto 
faz~r censura ao delegado do governo que se 
acha naquella presídencia ; mas tendo eu lido 
as folhas publicas daquella província, tendo visto 
repetidas representações feitas por pessoas res
peitavcis, qlle eu entendo que têm mais inte
resse do que o presidente da provincia no socego 
della (apoiados) e na sua união ao imperio, 
n~o posso deixar tle pedir encarecidamente ao 
nobre ministro da iustiça que olhe para a pro
vincia do Ceará : que dê áquella provincia um 
presidente que não seja desatinado, um pre• 
sidente que $eja circumspecto, que se colloque 
entre quaesquer partidos que possão existir na 
prnvincia ; um presidente que trate de distri
buir justiça a um e outro quando a tiverem. 

O SR. FERREIRA DE CASTRO :-Até não tem 
cumprido ordens do govern~. 

O Sa. LIMPO: -Ora, diz-se-me que além disto 
o presidente actual do Ceará tein zombado das 
ordens do governo, isto é, das ordens do minis· 
terio. 

Os Sns. MAnrnao_E FERl\ElRA DE CASTRO :

A1111indo, 
O Rn, 1~1111+01-Suhre isto cumpre lambem que 

o 11uhru mlnla\ro d11 Jualiça dê loda t\ sua attença~ 
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512. stss!o EM 9 DE OUTUBRO DE 1830 

e chame a atteµção de seus co1legas. Como é 
possivel conceber-se que um presidente de pro
vincia continue a ser sustentado por um minis
terio a cujas ordens elle desobedece? .Como é 
passivei que elle deixe de dar a sua demissão, 
um.a vez que não está disposto a cumprir as 

· ordens do governo P 

O Sa. FERREIRA DE CASTRO : - Já pedio 
demissão. -· · 

O SR. LJ11Po :-Ora, isto serve para confirmar 
a opinião que eu emitti, de que existe essa 
influencia permanentemente maligna, cons
tantemente hostil á ordem publica : essa in
fluencia que eu materialisei com o nome de 
cabeça. de Meduza. E' preciso que o ministerio 
se persuada da existencia dessa influencia, que 
empenhe todos os seus esforços para destruil-a, 
porque o ministerio é quem é responsavel 
perante a lei, é quem ha de responder á camara 
pela boa ou má direcÇão que tomarem os 
negocios . publicos. Se não empenhar todos os 
seus esforços para destruir essa influencia, creio 
que não conseguirá nada de bom, e que as 
cousas hão de continuar do mesmo modo. 

Sr. presidente, a sessão deste anno eelá quasi 
concluida, e portanto é muito de suppôr que o 
ministerio não tenha de soffrer nas camaras 
graves censuras, pl>rque as camaras natu
ralmente tendem para apoiar todos os minis
terios, na persuasão de que e1les hão de fazer a 
prosperidade publica ; mas eu receio de que 
estreitíssimas contas se hão de tomar ao mi
nisterio actual, se por ventura, quando se abrir 
a sessão·de 1840, elle não nos entregar o paiz 
em circumstancias taes, que, ou a sua pacificação 
tenha já sido conseguida, ou muito pouco falte 
para se conseguir. O corpo legislativo ainda 
não recusou ao g(?verno medida alguma que 
elle tenha julgado indispensavel para satisfazer 
a sua em,issão: o corpo legislativo ainda não 
deixou em seu patriotismo de apontar aos mi
nistros da corôa tudo aquilfo sobre que devem 

· ter particular atlenção ; se portanto na.o puderem 
obter o desejado fim, se nllo puderem pre~ncher 
os desejCJs do corpo legislativo, elles serão alta
mente responsaveis pel'ante a nação. Eu éreio 
que é tempo de se acabar essa condescendencia 
corn que o corpo legislativo tem entendido que 
um ministerio qualquer, uma vez demittido, · 
não . deve mais responder pelos factos que pra
ticou, de que tenhão resultado males publicos. 

Já chamei a attenção do nobre ministro sobre 
a administração do-Ceará, onde, em meu con
ceito, ·.existe um presidente desatinado admi
nistrando a província. O que direi a respeito da 
provincia d.ã.Bahia, onde factos mais graves se 
têm praticado, sem que providencia alguma 
tenha partido do ministerio ? Eu me recordo 
de que em 1827 ou 1828 apparecêrão na pro
víncia da Bania algumas folhas proclarnando o 
absolutismo ; · immediatamente a camara se 

occupou· deste importante objecto, e creio que 
officiou ao governo, chamando a s11a attenção 
afim de dar providencias que fossem efficazes, 
e o governo mandou proceder na conformidade 
das leis. 

Hoje proclama-se na Bahia mudança de 
fórma de governo, e diz-se que um empregado 
do governo é director desta folha pela qual se 
espalhão semelhantes idéas, e todavia o go
verno não tem dado providencia alguma. Quando 
se disse que um empregado publico é director 
de uma folha publica onde se proclama a mu· 
dança de fórma de governo, o nobre ministro 
da justiça em um aparte disse: - E' um em
pregado provincial. .- Eu nllo sei se o minis
terio entende não ter acção sobre os presidentes 
de provincia ; ou nãc, sei se devo explicar ainda 
por este aparte do nobre ministro da justiça 
a existencia de uma influencia permanente
mente maligna, constantemente infensa aos 
principios de 01·dem e tranquillidade publica ; 
mas então já o nobre ministro da justiça , tem 
algum meio de conhecer qual é essa influencia 
que não permitte que os ministros tenl1ão sobre 
os presidentes de província acção a]guma. O 
negocio da Bahia é, na minha opiniãO, muito 
importante. Eu entendo que o nobre ministro 
da justiça deve quanto antes occupar-se delle, 
e dar as providencfas que em sua sabedoria 
julgar mai~ opportunas e efficazes. Não é a 
tribuna· quem ha de apontar ao Sr. ministro da 
justiça todas as medidas, uma por uma, que 
deve adaptar para evitar os males que devem 
resultar de semelhante proclamação contra a 
fórma de governo ; mas cumpre que a tribuna 
nacional chame a attença.o do nobre ~inistro 
sobre e~tes factos, e exija delle as providencias 
que o caso pede. 

Eu poderia, deveria talvez chamar a altenção 
do nobr~ ministro sobre outras administrações 
provinciaes ; mas, não desejando fatigar a ca
mara, e querendo concluir quanto antes o meu 
discurso, limitar-me-hei a apontar ao nobre 
ministro da justiça a conveniencia de ser 
adaptada uma politica não estabelecida i;obre 
leis excepcionaes, mas fundada sobre prin
cípios de conciliação e ·de ordem .. O ex-presi
dente da provincia do Ceará, emquanto adoptou 
nessa provincia uma política de violencja e de 
terror, não conseguia senão a conflagração da 
provincia, exacerbar os partidos, armal-os uns 
contra os outros. Afinal o mesmo ministerio que 
o tinha nomeado se vio Iia necessidade de 
dar-lhe a demissllo e nomeai-o presidente do 
Maranhão. Na provincia do Maranhão aquelle 
presidente a principio ainda quiz seguir a mesma 
P.Olítica de violencia e de terror ; exacerbou os 
animos de todos. os habitantes da provincia ; 
armou-os uns contra os outros : os salteadores 
aproveitárao-se deste conflicto entre dous par-

.tidos : o mesmo presidente reconheceu enlllo o 
seu erro, e renunciou a essa política estape~ 
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SESSÃO EM f, DE OUTUBRO DE 1839 513 

lecida sobre medidas excepcionaes e de let·ror, 
e procurou chamar a um só centro os differcntes 
partiàos que havia na provincia ; procllrou 
unil-os pelo laço do respeito á constiluiçD.o o 
da observancia das leis ; e hoje os n<!gocios da 
provincia do Maranhão apresentno umn mcllior 
face! 

Já ouvi dizer tambem que o pt·csidonlo tio 
Maranhão ia ser mudado: se assim 6, eu 11no 
posso attribuir esta mudança senn.o n essa 
influencia permanentemente maligna, corn,tnn
temente infensa aos principios do ordem e 
tranquillidade publica. Na.o creio que o minis
terio possa i,er parte nesta mudança ; mas nno 
basta que o rninisterio não tenha parte ern lnes 
.mudanças ; é necessario (e eu concluirei com 
estas palavras o meu discurso), é nccesst,rio 
que o ministerio destrua, faça dcsnppnrncer 
essa influencia permanentemente maligna e 
constantemente infensa aos principios de 01·dcm 
e de tranquillidade publica, qt1c eu, pai' nn.o a 
conhecer, mas por sentil-a em seus perniciosos 
effeitos, rnatcrialísarei com o nome do crtbcça, 
Meduza. 

O Sr. Ramiro (ministro dajuBtiça): - Nns 
sessões anteriores, e mesmo na preso11f.0 1 tomei 
nota das opiniões emíttidas em oppm1içno á. 
proposta e ás emendas que se lhe addícionàrno. 
Eu entendi que, depois de ouvit· ns divor:,;ns 
razões dos nobres deputados em von tm.tnçno t'l 
proposta e á constitucionalidade, e mesmo con
veniencia das medidas, era ocenRino mais 
propria para eu lhes responder ; vou ngorn sa
tisfazer aos nobres deputados do modo que 
puder. 

Ouvi, Sr. presidente, que nenhum poder 
politico do estado podia justificar o excrdcio de 
sua autoridade, uma vez que conlt·arias,e as 
bases essencialmente postas na lei fundamental 
do estado ; e que por consequencia (ded11zil'lo 
os nobres deputados) elles não podia.o advogat· 
a suspensão de garantias para o Marnnhno, por 
se nM dar alli a rebellião que é exigida pelo 
art. 35 da constitnição. Concordo com os nob1·es 
deputados quanto ao principio que estabelecem. 
Eu entendo que nenhum poder p6de legil.im1u• 
os seus actos, uma vez que ataquem a lei fun
damental do estado ; mas o~ nobres deputados 
hiiO de permittir que eu dissinta de s:m opiniD.o 
quanto á applicação do principio opposlo. Eu 
não creio que a suspensão de garantias pedida 
para o Maranhão e Santa Catharina vá de en
contro ás disposições da lei fundamental do 
estado.- Verdade é que o art. 35 diz que só tera 
lu§;ar a suspensliO de garantias quando houver 
invasão de inimigo, rebellião, etc., acompa
nhando-se isto de outras cirçnmstancias · cm 
que fa11a o artigo ; mas como entender o artigo 
da constituiçllo ? Podemos nós interpretar a 
constituição, entender as palnvrns que estl\o 
nella consignadas, segundo n acccp~Ao que 

'l'OMO UI 

ellas tinhno quando foi promulgada, ou se
gundo a intelligencia, a interpretaçílo que poste· 
riormente lhes deu o codigo penal ? As boas 
regras da hermeneutica nos ensinao que as 
puhvras devem ser tomadas no sentido que 
linhão quando forão empregaàas ; e se então 
n!io tínhão o sentido.que hoje se lhes quer dar, 
nno se lhes póde dar um sentido posterior, mas 
sim aquelle que ll1es deião os redactores .da 
constituição. A intelligencia contraria não 
deixo.ria talvez de dar lugar a algum absurdo. 
Supponhamos _que hoje se entendia que a re
bellíão não é crime sendo comrnettido por 20 
mil pessoas, mas por 200 mil ; então inutil 
ficava o artürn constitucional. e ficaria destruída 
uma disposição tão salutar c~rno esta por· ~~1a 

lei posterior, Supponhamos que pelo contrario 
se entendia que o crime de rebellião era com
mettido por 3- ou 5 pessoas ; quererão os nobres 
deputados admittir a possibilidade de suspender 
no imperio as garantias só por um crime com· 
mettido por 2 ou 3 até 5 pessoas ? Fôra absurda 
esla intelligencia. 

A inteiligencia que dou ao artigo da consti
tuiçao não é minha ; eHa tem já o cunho da 
npprovação do corpo legislativo. Em 1835 forao 
suspensas as garantias, entretanto que não se 
dava o crime especificado no codigo a respeito 
de rebellião, antes pelo contrario juridica
mente não era senM sedição. A camara sabe 
mais que em 1836 forão tambem suspensas as 
garantias no Rio Grande do Sul. Em 1836 ainda 
as desordens alli não tinhflo senão o caracter de 
sedição e nM de rebelliao ; mas o corpo legis
lativo entendeu poder suspender constitucio
nalmente as garantías naquella província. N.ao 
dedignarei · chamar em apoio de minha opinião 
a opinil1.o manifestada pelas assembléas pro
vinciaes, que tambem têm direito de exercer 
esta attribuição. Recordarei á camara que em 
1835 a assembléa provincial da Bahia suspendeu 
garantias em consequencia de insurreiça.o de 
africanos. (Apoiados.) Persuado-me que foi o 
Sr. Gonçalves Martins autor do requerimento 
para que tivesse lugar- esta Sllspeusão .. Dava-se 
entno insurreiça.o de africanos, e este acon
tecimento que trazia 6m st1stos e terror extra
ordinario a capital d_a Bahia e a populaçll.O da 
província, justificou a medida, sem que a íntel
ligencia que hoje se quer dar ao artigo d~ con.
stituic;a.o servisse de embaraço á consciencia 
melindrosa do nobre deputado. Em 1835 a 
assembléa provincial do Rio de Janeiro sus
pendeu garantias por semelhante motivo; e é 
possivcl hoje, senhores, q·ue eu possa contrariar 
as opiniões respeitaveis do corpo legislativo em 
1835, e das assembJéas provinciaes da Bahia e 
do Rio de Janeiro í' E que possa por uma opinião 
propria fazer maior peso do que tantas ilJus
traçoes reunidas, na.o dando á palavra rebe1Iião 
o sentido que tinha na época em que a con
slituiç110 foi promulgada? 

65 
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514 SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1839 

O SR. ANDRADA. MACHADO : - Resta mostrar 
que o tinha. · _ . 

O Sa. RAMIRO (1ninútro dajmtiça) :- Não 
tenho a menor duvida. 

Os crimes de rebellião e sedição, antes de 
definidos pelo codigo, erão considerados como 
de lesa·magestade, não tinhão sena.o uma unica 
rubrica. Referirei a carta régia de 21 de Outubro 
de 1757, que confunde rebellião e sedição, e usa 
indifferentemente do nome - crime de lesa~ 
niagestade-: esta carta régia foi prornu)gada 
por occasião do acontedmento que houve no 
Porto relativo á companhia dos vinhos. Os 
nobres deputados podem consultar esta carta 
régia, e ficará0 convencidos de que nesse tempo 
ambos estes crimes erão considerados de lesa· 
magestade. Depois que s~ proclamou a con
stituição em Portugal, contmuou a m~sn~a defi· 
nição, e quando se promulgou a constituição no 
Brazil a definição deste crime era a mesma ; 
como pois queremos hoje resilir da íntelligencia 
que os redactores da constituiçno derllo a este 
crime, intelligencia que sempre teve emquanto 
o codigo penal na.o foi pr~mulgado? . 

Ouvi dizer que a autor1sação para far.er sah1r 
de uma provincia pessoas perigosas á paz publica 
não é uma formalidade, mas um direito, e que 
consequentemente nã.o póde ser ~uspenso, por
que não póde ser 8uspenso um direito, mas sim 
formalidades. Eu peço ao nobre deputado que 
apresentou este argumento, que medite um 
pouco sobre a redacção de todos os paragt·aphos 
relativos ao artigo 179 da conslituiçao, e que me 
diga depois conscienciosamente, como costuma, 
se neste paragrapho s6 estão enun1eradas for
malidades ou lambem direitos (S. Ea:. le os arl-8. 
63 e 179 da constituição). São isto ou nno sao 
direitos·? Faz-se a enumeraçao dos direitos que 
competem aos cidadãos brazileiros, e quando se 
trata ·no art. 35 de suspensão, usa da palavra 
formalidades, mas de facto são direitos todos os 
que estilo enumerados _no artigo ; e por con
sequencia não vamos desta expressão menos 
exacta, que podia ser substituida por ou~ra que 
significasse melhor o pensamento, cieduz1r uma 
intelligencia que é contraria a tudo mais que a 
constituiçao tem declarado. Por isso nAo me 
parece muito forte o argumento que dabi se 
deduz. 

Mas disse o nobre deputado e outros se· 
nhores, - deportação é p~na. - Sr. presidente, 
eu tenho difficuldade em conceber como se
melhante medida possa ser, igualada a um_a 
pena, quer eu a considere no modo por que 
começa, quer no modo por que acaba, quer 
mesmo eu a considere em seus effeitos. As penas 
começão por um processo, por uma sentença 
que imprime no delinquente o stigma da des
honrá ; entretanto que esta medida não des
honra a pessoa·, cuja remoção a utilidade pu
blica 9com1elha: a remoção póde. fazer-se não 

s6 sem deshonra, como· em utilidade propria da 
pessoa removida, para evitar susceptibilidades. 
O nobre deputado (o Sr. Gonçalves Martins), 
apezar de membro da opposição, já declarou 
que propôz medida semelhante eom vistas de 
humanidade, para fazer bem: a indivíduos com
prehendidos na rebellião de 7 de Novembro. 
Quando considero esta medida pelo modo por 
que .acaba, acho tambem muita ditferença. As 
penas não expirao sena.o quando expira o prazo 
qne tem de durar, oo quando o delinquent~ 
obtém perdãO ; mas neste caao a remoção do 
individuo não dura senão emguanto a neces
sidade publica o rccJama ; e está mesmo nas 
mãos do corpo legislativo fazer cessar a medida 
logo que as círcumstancias mudem, e julgue 
que esta providencia não é mais reclamada em 
utilidade publica. Quanto aos effeitos, a camara 
sabe que o effeito de uma pena é a suspensão 
dos direitos _politicos ; entretanto por esta me
dida não se vão suspender os direitos politicos 
de ninguem ; o deportado póde ser-eleitor, póde 
votar e p6de ser eleito. · 

O SR. ÜTTONI : - E os que estão na ilha -de 
Fernando P 

O SR. MoNTEZUMA : - Esta.o votando lá. 
O SR. RAMIRO (1ninútro da jwtiça) :- Os 

que estão no Rio de Janeiro, por exemplo, 
podem votar: se um eleitor tiver sido deportado 
e se tratar da votação para regente, póde dar 
seu voto. A circumstancia de estarem alguns 
deportados na ilha de Fernando de Noronha, 
é muito especial ; tambem eu eslo\l fóra da 
minha provincia e não exerço o direito de 
votar. Se eu fizer uma viagem, ou nãO estiver 
no lugar competente quando se fizerem eleiçoe~, 
fico privado de votar ; mas isto é um caso muito 
especial. 

E1 impolitica, ouvi eu dizer, a medida que 
solicitei. E' impolitica porque, senhores? Por
que se diz que deste modo se vai dar côr po ~ 
litica a um negocio que a não tem. Que as 
desordens do Maranhão merecem o cunho de 
assassinios, de roubos e de crimes de igual 
atrocidade : não serei eu que o conteste; mas 
que elles não possão por outro la~o merecer a _ 
classificação de desordens que mteressãO · a 
politica, não poderei nunca conceder. Tenho 
documentos. O que querem dizer estes artigos 
que uma deputação levou ao presidente d~ 
provincia ? O que quer dizer a suspensao da lei 
dos prefeitos e outras ~xigenci~s ? Eu deixo 
sobre a mesa toda a serze de artigos que essa 
depatação offereceu ao presidente. 

AtGUNs SENHORES : - Já forão publicados. 
O SR. RAMIRO (ministro da j'Ustiça) : -- Se 

os nobres deputados lerão estes artigos, como 
poem em duvida que o negocio possa ser olhado 
de algum modo como poJitico? 

· · ALGUNS SENHORES : - Como sedição. 
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SESSÃO EM 9 DE.OUTUBRO DE 1839 515 

O SR. RAMIRO (ministro da _just-iça) : - Mas 
é negocio politico, e é quanto -bastã para estar 
comprehendido na providencia que eu reclamo. 

Ouvi dizer que é perigosa a medida porque 
vai ser executada por um presidente como o de 
Santa Catharina. Sr. presidente, eu entendo 
que a justiça deve calar sentimentos ainda 

· mesmo generosos. Nós de1emos todos deplorar 
que o sangue de filhos do Pará, de nossos com
patrícios fosse vertido ; lodos devemos deplorar 
a fusilü desse sangue, não só pelos sentimentos 
de humanidade como por sentimentos de na
cionalismo ; · mas poderáõ negar os nobres de
putados que o ex·presidente do Pará fez·grandes 
serviços á ordem publica e á integridade do 
imperio ? ... 

O SR. ÜTToNr : = 1'-i ego. 

O SR. RAMIRO (ministro da justiça):-.... e 
que embora elle empregasse uma ou outra me
dida mais violenta, reclamada pelas difficilimas 
circumstancias em que se achou collocado, elle 
fez sacrificios numerosos e serviços importantes 
ao imperio? (Apoiados.) · 

O SR. ÜTTONI : - Nego. E1 usurpador da 
gloria de seu. antecessor, o Sr. Manoel Jorge 
Rodrigues. 

O SR. RAMIRO ( ministro da justiça) : - O 
tempo fará mais justiça ao Sr. marechal Andréa : 
quando as paixões estiverem mais ·acalmadas, 
quando se esqueção alguns factos talvez menos 
justos, mas desculpaveis pela diffículdade das 
circumstancías, praticados pelo Sr. marechal 
Andréa, a nação lhe fará justiça e reconhecerá 
os grandes serviços que elle prestou ao Brazil. 
Nesta occasião lembra-me trazer á consideração 
da camara que já houve na representação na
cional uma especie de justificaçao ao Sr. ma
rechal Andréa : o Sr. marechal Andréa foi 
considersdo como digno de ser dispensado pela 
camara para ir presidir a provincia de Santa 
Catharina : é este um testemunho que deu a 
camara dos Srs. deputados de que não des
aprecia este official general, e que pelo contrario 
tem bem fundadas esperanças de que elle vá 
prestar relevantes serviços ao paiz. Nilo era esta 
camara, que reconheço como patriotica e como 
nacional, que havia de conceder esta licença, 
se estivesse persuadida de que o Sr. marechal 
Andréa, longe de prestar serviços, iria fazer 
mal ao paiz: nilo, não ; se a camara tivesse 
esta persuasãO, rejeitaria o pedido do ministro, 
na.o havia de concordar com o governo em que 
sahisse da camara um homem para mal fazer 
ao paiz. Eu entendo que a camara, quando 
votou pela licença, fez justiça ao Sr. marechal 
Andréa. 

Diz-se que a medida na sua mao é perigosa ; 
e como não é perigoso o exercicio da autoridade 
de presidente ? Como não é perigoso o exercicio 
de commandante das !,lrmas? As forças que 
tem á sua disposição não intimid:to. 

U111 SR. DEPUTADO : - A camara não foi que 
o nomeou. 

O SR. R,uimo (minÜltro dajustiça): -A ca
mara não nornêa empregados, mas entendeu 
que fazia um serviço, e nunca um deserviço 
ao paiz, dispensando 0 Sr. Andréa. Não posso 
crer que isto fosse uma insidia, e que a camara 
quizesse permillír que o governo o empregasse, 
reconhecendo que o Sr. general Andréa fosse o 
genio do mal. 

O SR. ÜTTONI : - A camara não toma parte 
na responsabilidade da nomeaçao. 

O SR. Nur-Es MACHADO : - Deixou a resnon-
sabilidade a quem competia. • 

O SR. Ri1.mRo (minisfro da justiça) (com, ve
hemencia) : -Tomou-a sobre si até certo ponto, 
quando concedeu a dispensa. Mas eu deixo este 
incidente. 

E' desnecessaria a autorisc1ção, disse o ·nobre 
deputado, é desnecessaria a autorisaçao á vista 
das outras faculdades com que o nobre depu
tado pretende armar o governo. 

Senhores, eu não comparto esta opinia.o. 
Ainda mesmo que o governo fique habilitado 
com os meios de dar busca no domicilio do 
cidadão, ainda que possa procederá pris:10 dos 
indiciados ainda sem culpa formada, nao estao 
satisfeitas as necessidades publicas, podem 
não o estar. Um conspirador, um homem 
perigoso á paz publica, póde mesmo conspirar 
quando preso. A sua presença póde animar 
os conspiradores ; elle póde escrever, póde 
entreter communicações, póde aconselhar, póde 
concitar o partido, póde instigar até que 
venhão forçar a prisão, e apparecer depois 
á frente de um partido armado. Não é a 
primeira vez que homens presos conspirem 
das prisões : o que importa que esteja.o 
presos ? O que importa que o seu domi~ 
cilio seja averiguado, se está na provincia, se 
a sua presença anima os conspiradores, se elle 
os exhorta, se emprega sua influencia e poder 
para que a con:.piração seja levada a effeito ? 

Ouvi lambem dizer, quanto ao destacamento 
de guardas nacionaes, que não devia ser appro
vado, porque se approxima o termo das eleições 
geraes, porque o anno de 1840 nos bate quasi 
á porta, no qual se tem de nomear os deputados. 

Na.o sei como o destacamento de guardas 
nacionaes possa assustar cidadão algum, e 
fazel-o tremer pela sorte das eleições futuras. 
Uma vez ouço dizer que bayonetas assalariadas 
intimida.o os cidadãos, e poem em perigo a sua 
liberdade, e que a guarda nacional é a milícia 
innocente dos cidadãos que têm interesse nas 
liberdades publicas ; mas desde que se invoca 
o auxilio da guarda nacional para ir prestar 
serviços, treme-se pela liberdade das eleições e 
dos eleitores, e receia-se que possa ser compro
mettida pela presença dos guardas nacionaes, 
que, findo o tempo de seu serviço, voltào aos 
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516 SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1~39 

seus domicilios ! Qu .. 1 será mais aterradora, a 
medida do destacamento da a:uarda nacional. 
~u- ~ · recrutamerito . para a 1;. linha ? O ·recru~ 
tamento para a 1"' linha é innega velmente mais 
aterradol'; e pelo contrario destacar guardas 
nacionaes é o -meio de impedir os males do re
crutamento. Como pode1·á sel' mantida a ordem 
publica? A não ser pelos guardas nacionaes, é 
de mister o em prego da força de l" linha, e 
então nem ha necessidade do recrutamento. 

Não sei se se disse alguma cousa sobre ore
crutamento feito no Ceará. Ora, se se diz que o 
recrutamento é a arma mais perigosa de que o 
governo póde lançar mllo, se se diz que por 
meio de1le se póde influir nas eleições, evitemos 
quanto fôr possível a necessidade do recruta
mento. 

Diz·~se que este destacame11to não é de mister 
mais ..depois da elevaça.o da força do exercito. 
A este argumento pão posso deixar de re;3ponder 
com as proprias palavras do Sr .. deputado (o 
Sr. Limpo de Abreu) que nos disse hoje que o 
corpo legislativo tinha votadu 16 mil praças, 
mas que ellas na.o sahião da penna do legislador 
armadas e em estádo de servir. Verdade é que a 
guard.1. nacional póde ser dispensada de prestar 
este serviço, quando a força publica se puder 
compôr de tropa de 1" linha ; mas emquanto 
isto nao acontece, como dispensar a guarda na
cional? O recrutamento, senhores, é obra que 
reclama tempo ; ha de ser feito nas provincias, 
estas sllo longinquas ; nao ha de ser só na pro
viricia do Rio de Janeiro, nem na capital do 
imperio ; todas as provincias devem concorrer 
com o seu contingente, e acamara sabe as dis
tancias e as difficuldades que se devem superar 
para se fater um recrutamento. E depois delle 
feito os recrutas são logo soldàdos ? Nao pre
cisa o governo de quem mantenha a ordem pu
blica ? E se a guarda nacional fôr dispensada, 
quem ha de mantel-a ? 

Perguntou-se-me que males têm f,!ito as asso
ciações secretas, para que eu queira perse
guil-as? A camara se recordará de que eu não 
exprimi uma só palavra pela qual estigmatisasse 
a existencia de sociedades secretas; tambem 
não me 'farei cargo de as justificar. Se ellas sn.o 
uteis (uma vez· que esta.o espalhadas por todo 
mundo, a sua utilidade deve constar), não pre· 
cisão de que eu as justifique. Eu na.o lancei 
anathema contra sociedades secretas ; o que eu 
· disse· sobre o Pará é, na.o que não devessem 
existir, mas que, para' existirem, tivessem previa 
autorisaçãó do presidente. Não sei como o nobre 
deputado pelo Pará, que declarou ser amigo do 
presidente; recusou-se a dar-lhe esta faculdade ! 
Como sé' poaerãa· combinir estas idéas .? Tem 
confiança no. presidente~. tra~a~o· dé amigô, mas 
quando sé trata dé lhe conferir uma medida de 
confiança, nega-lh'a. 
.· o Sit. ANGELO CUSTODIO :-Reclamou elle a 
m~dida·? . 

O SR. RAMIRO (ministro dajustiça): -- Pois 
silo s6 as medidas at1e os oresidentes reclarnllo 
que · se lhes deve dar? Na.o está da parte do 
governo prevêr as necessidades publicas, e re
querer as medidas que julgar necessarías ao 
corpo legislativo? Eu entendfa que, confessando 
o nobre dE:putado que era amigo do presidente. 
do Pará, que tinha confiança nelle como seu 
amigo, não devia ser o primeiro a duvidar do 
u;30 que póde dar a esta medida. 

O SR. ANGELO CusTODIO :-Póde abusar; é 
homem. -

O Sa. ÜTTONI :-Não póde ser demittido? 

O Sa. RÁ1uao (múiistro da justiça) : - Mas 
ouvi dizer tambem que era esta a maneira mais 
capaz de ridicularisar uma administração, e 
mesmo de lançar o ridiculo sobre o executor. 
Perrnitta o nobre deputado que apresentou 
este argumento, que. eu dissinta da sua opi
nião. Só a deshonra, só a deshonestidade póde 
lançar o ridiculo sobre aquel1e que com
metter actos deshonrosos, actos ·deshonestos ; 
uma administração que por timbre pro
fessa sentimentos de honestidade e de honra, 
não póde ser ridicularisada porque tem ou 
executa uma tal autorisação. Eu creio que têm 
havido administrações durante as quae::; tem 
existido esta a utorisaçao, e que sobre ellas na.o 
tem recahido o ridículo. Desde 1836, creio eu, 
que existe esta autorisação para o Rio Grande 
do Sul ; houverl:\o capacidades á testa da admi
nistração politica, e nao posso me persuadir 
que se tivessem ridicularisado. Se esta autori
sação é capaz de imprimir o ridículo no exe
cutor, como personagens tão distínctas consen
tirão na existencia da lei, e não pedirão a sua 
revogação para remover o ridículo que a auto
risação só era capaz de lançar sobre as suas 
cabeças. 

O Prrá, disse o nobre deputado, carece de 
medidas conciliadoras: quem o contestou ? Não 
se pede na proposta faculdade de amnistiar? 
O que é a concessão de uma amnistia senão 
uma concessa.o tendente a conciliar, senao uma 
medida conciliadora? Como, pois, se diz que o 
Pará precisa de medidas conciliadoras, como 
para inculcar que o governo as não quer em
pregar no Pará, quando o gqverno pede autori
saçao para amnistiar ? Mas, senhores, eu en
tendo que a palavra conciliar deve ser entendida 
com mais exactida.o : conciliar na.o é só de um 
lado. Se a administração pedir medidas que 
não podem conciliar sómente os ·revoltosos, 
será isto conciliar, mas será apartar de si a 
parte sã da população ; e ha mais intere~se em 
conciliar os homens amantes da h'anquillidade, 
conservadores da ordem publica, do que os vo
tados á anarcbia e guerra civil. (Apoiados.) 
E', portanto, .preciso que por um lado a admi
nistração ·procure chamar ao gremio da legali
dade os filhos de$vairados,· más que' procure 
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tarobem por outro lado conciliar o animo dos 
homens amantes da constituição e das leis. 

Lamentou-se que o gabinete rejeite medidas 
conciliadoras. Eu já disse que não estava na 
intenção do governo pedir suspensa.o de ga
rantias para o Pará. Se se trata de factos, tem 
o nobre deputado examinado se a adminis
tração actual tem rejeitado medidas concilia· 
doras, particularmente ao que diz respeito ao 
ministerio da justiça? Tem elle examinado se 
tenho proposto no conselho de ministros a con
c1:ssão de amnistia para um ou outro que se faz 
digno della? · Se o não tem examinado, se não 
tem consultado os decretos, que aliás têm sido 
publicados, que provão que a administra·çãO 
actual tem procurado conciliar filhos dissi- • 
dentes, como lament~ que a administração do 
1° de Setembro rejeite medidas conciliadoras? 
Quem as rejeita ? Qual é o homem de coraça.o 
asc;ás duro para, em vez da paz,· querer a 
guerra? 

. Disse o nobre deputado que o gabinete acei
tava derrotas em vez de presentes ! Até o pre
sente na.o tem acontecido ; quanto ao futuro, 
na.o sei se serei o primeiro a experimentar der· 
rota. Póde ser que seja ~ mas, na ac: ualidade, o 
gabinete ainda não tem recebido derrotas ; pelo 
contrario, conta com o apoio do corpo legisla
tivo. Poucos dias depois da sua organisaça.o, 
ve;D.do que existia um deficit que as necessidades 
publicas reclamavão que fosse supprido, veio 
expôr estas necessidades francamente á. camara 
dos·Srs. deputados, que toda reconheceu a ne
cessidade sentida pelo governo, que toda reco
nheceu que havia deficit, posto que houvessem 
pensamentos diversos de Srs. deputados, cujas 
opiniOes ninguem quer agrilhoar. Estes senhores 
entendêrao uns que o deficit era maio1·, outros 
que era menor; e finalmente resolvêrão que 
era necessario dar um credito ao governo de 6 
mil e tantos contos para supprir o deficit, Qual 
a derrota ? Quanto aos meios, o governo fez 
sentir a necessidade de contrahir nm empres
timo que vencesse juro, e acamara entendeu que 
se devia pt·eferir um emprestimo que na.o pa
gasse juro : onde a derl'Ota que o governo 
soffreu? 

Desejou-se saber se o governo considerava a 
questno que nos occupa corno de gabinete. Devo • 
responder com franqueza que o governo entende 
que a administração antecedente, que fez a pro· 
posta que ora se discute, concebeu bem as ne
cessidades do paiz, consultou, os interesses da 
naç.ão, e pedio o que convinha pedir a uma ad
ministração honesta e patriotica, para não car· 
regar com a responsabilidade de desastres fu. 
turos. O governo entende que é igualmen~e con
veniente· que o corpo legislativo vot~_ por esta . 
proposta ; mas se o corpo legislativo entender 
que, z:ejeitando-a, a ~ação não póde soffrer detri
mento, a administraç~o nem pGr isso se. ha de. 
retirar. (Apoia.do.) O governo quiz .desonerar-se 

da responsabilidade que teria se não requeresse 
ao corpo legislativo esta medida, que as necessi
dades publicas reclamão. 

Posso dizer ao nobre deputado que acabou de 
dar um apoiado, na.o sei se ironico, que eu nllo 
deixei a minha mediocridade com vistas de am
bição ; nunca vi ruínas sobre que pudesse le
vantar-me, nunca as cavei : fui chamado para o 
ministerio pela confiança que em mim depositou 
o regente, e aceitei o posto porque entendi poder 
fazer algum bem ao meu paiz. Por isso não re
cebo apoiado algum ironico com desar meu. Eu 
não 'ilolicitei o lugar de miqistro, nem lancei 
mão de meios que me pudessem avillar; antes 
anhelo voltar á mediocridade, mas não por mo
tivos frívolos que possa.o attestar versatilidade, 
fraqueza de caracter ou desco~fiança do futuro 
do paiz. Emquanto o regente estiver no seu 
posto, e elle e o actual ministerio tiver esperança 
de salvar o paiz, a administraça.o do 1 º de Se
tembro ha de sustentar-se. 

O Sa. ÜTTONI :-Ainda a despeito do voto do 
corpo legislativo ? 

· O SR. RAMIRO ( min'ÍJ5tro da justiça ):-A actual 
administração creio que nunca ha de e~ar em 
opposi;~o com as necessidades do paiz ; quando 
entender que ellas não poden:i ser satisfeitas pelo 
ministerio actual, ella terá bastante discerni
mento para se retirar. 

Direi duas palavras sobre algumas observa
ções de um nobre deputado (o Sr. Gonçalves 
Martins) que antigamente tive como alliado e 
amigo meu, mas que por desgraça declarou que 
estava na opposição. Permitta-me que offereça á 
sua conside1·ação a)gumas observações, pedindo
lhe indulgencia se alguma fôr desagradavcl. Res
peitarei as suas intenções como elle respeitou 
as minhas. 

Disse elle que entendia poder consumir al
gumas horas fallando nesta questão, porque as 
medidas que era.o mais urgentes tinhão já 
passado. Pe1·dôe. ~ nobre depu~ado que eu con• 
teste a sua propos1ça.o. Eu cre10 que as neces• 
sidades mais urgentes do paiz nno silo unica
mente votar o orçamento, fixar as torçus de mar 
e terra e conceder o credito. Nilo: o nbysmo de 
ana1·chia, sen .• 1ores1 que existo no Brazil, nllo 
ha de ser cheio pelo montão de cadavcrcs que 
se lançao entre os montões do ouro que se des
pendem. O abysmo ficará ainda se medidas 
urgenlissimas que o paiz reclama nllo fôrem 
votadas, se as reformas do codigo penal e do 
proct!sso, e muitas outras medidas, . nM fôrem 
votadas. (Numerosoa apoiados.) Por isso seria 
conveniente que a camara, dispensârido algumas 
horas· para estes; trabalhos, fizesse ao paiz este 
serviç~ importantíssimo, 

O Sa. GoNÇAL vli:s MARTlNS : - Não· ·cabe. no 
te111po. · 

O SR. RAMIRO (ministro da justiça):-. O 
futuro ninguem _póde prever; empr~ue a c~mar~ 
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a sua solicitude para fazer passar estas leis, e 
deixe que o outro ramo do poder legislativo faça o 
seu dever. Se nrto couber no tempÕ, na.o passará 
a medid_a este anno i mas, se couber, cumpre 
que a carnara faça este serviço ao paiz. 

Referindo-se o nobre deputado a um reque
rimento que apresentei na camara por occasiãO 
da cliscussrto do voto de graças, lembrou qne eu 
tinha pedido que eiia fosse feita artigo por 

. artigo. Nno mudei de opinião porque mudei de 
cadeira; nem acho motivo para envergonhar-me 
de ter fêito esie requerimento. Eniendi então, e 
ainda hoje entendo, que é materia muito im
portante para poder passar em uma só discussao, 
tratando-se de muitos artigos conjunctamente. 

Na.o costumo justificar as cousas pelo re
sultado ! · se a discussào se prolongou mais do 
que convinha, na.o se me póde lançar isto em 
culpa. Eu entendi que a discussa.o devia ser feita 
como foi, qualquer que fosse o resultado. 

Disse o nobre deputado que elle razão tinha 
para se lançar na opposição, porque via surdir 
um ministerio do lado opposto, que sustenta 
doutrinas contrarias áquellas que parece o nobre 
deputado abraçar e adoptar. Quaes sãO essas . 
doutriuas que na.o vi, e de que nM tenho 
noticia ? Parece que se refere a algumas expres
sõt>s passageiras de um collega meu na occasiào 
de discutir o credito ; mas essas expressões do 
Sr. ministro da fazenda nao combatem a dou
trina de confiança, a que eu me parece que o 
-nobre deputado se refere. Quem contestou que 
as camaras legislativas devem regular·se muito 
pela confiança que têm no ministerio? Parece
me que o que o rnen collega disse, ou teve em 
vista nas palavras que proferio, foi não levarmos 
ao extremo a tal doutrina de confiança, que não 
lhe dessemos um desconto nas actuaes circum
stancias excepcionaes em que se acha o regímen 
representativo. Quando o eleitor dos ministros 
não tem direito de consultar a naçào em caso 
de conflicto entre a camara e o poder sanccio
nador, querer dar um desconto em taes cir· 
cumstancias á doutrina de confiança, nno é des
prezal-a nem deixar de a admittir. 

Disse mais o nobre deputado que não quer o 
6overno que apoie pessoas que querem tornar 
odioso o systema constitucional. Eu acompanho 
o nobre deputado. Quem ha de confiar em um 
governo que apoie pessoas que tornem odioso o 
melhor systema que póde o paiz receber hoje? 
Mas aonde estão essas pessoas que tornao odioso 
o systema constitucional, que são apoiadas pelo 
governo? Onde estão ellas ? Onde este partido 
absolutista ? Mostre aonde existe, porque o 
quero combater, porque tambem amo a consti- . 
tuiçA01 porque l'ivo por ella, porque a minha 
e1istencia está ligada ao systema constitucional. 
Se este -systema não fôra, eu não teria ti do a 
honra de ser representante da nação; eu não 
teria a honra de fallar hoje neste lugar. · Como 
pois hei de convir em que pessoas tornem 

odioso o systema constitucional para mergulhar 
o Brazil em um pelago de desgraças? (Numerosos 
apoiados.) Não- façã pois o -nobre deputado a 
injustiça a mim~ nem a membro algum da admi
nistraçllo actual, de os suppôr capazes de apoiar 
o partido absolutista. 
· O discurso do nobre deputado e o do 
Sr. Limpo me dào conhecimento approxima\lo 
de que se refere á questão de absolutismo na 
Bahia. Absolutismo na Bahia ! ! ! Não creião, se
nhores : é impossível. N!lo dêm vulto a uma ou 
outra expressão erronea qae um ou outro re
dactor possa deixar escapar. E' possivel que com 
a educaç~o que temos: com o leite constitu
cio~al COín que temos sido aman1entados, con1 
o talento e com o espirito que distingue todos 
os brazileiros, elles possao ser encade::ldos, 
~inda quando o governo o quizesse fazer? Faço 
mais honra aos meus comprovincianos : não 
creio que na Bahia exista um partido absolu
tista. Pódl" -ser que algum escriptor tenha 
propalado doutrinas que podem ser mal inter
pretadas ; mas partido absolutista nao. existe 
na Bahia. 

UM SR. DEPI::JTADo: - Leu as folhas? 

O SR. RAnrrno (ministro dafustiça): - Per
gunta o nobre deputado se li as folhas da· 
Bahia que emittiao opiniões talvez com resaibo 
de absolutismo. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Na.o é resaibo, 
é claramente absolutista. 

O SR. RAMIRO (ministro da. Justiça): - Não 
as li: ouvi dizer que algumas cousas neste 
sentido apparecêrao nas folhas da Bahia, mus 
ao ministerio não sA.o remettidas1 e particular
mente as nao tive. Devo porém atll'ibuil-as ou 
a homem desvairado, ou a elle se ler exprimido 
mal ; porque na.o me posso persuadir que elle 
professe de coraçn.o o absolutismo. 

O nübre deputado algumas palavras disse na 
sessrw passada em que pnreciu altrih11ir tcn
dencia regressiva, approximadlt uo nhsolutismo, 
ao gabinete de 19 de Setem}Jl'o. Emquunto esse 
gabinete foi sustenl ado pt:lo nobre doputado, 
nunca acreditou nao só pelo conhecimento 
proprio que tinha de cada um dos membros 
dessa administraçao. como pela impossibilidade 
do perigo, que tal lendencia houvesse; como 
pois lh 'a quer attribuir agora ? Nao póde haver 
no Brazil partido absoluli1,ta : dispu·se deste 
tenor .. 

Quer o nob1·e deputado que eu declare se 
appro\'o ou reprovo essas doutrinas. Na.o tendo 
lido as folhas, não posso julgar dellas ; · mas 
quando as til'esse lido, havia de reprovar e 
condemnar as folhas que conduzissem os povos 
á anarchia, qualquer que seja a parte para onde 
pendão, que1· para o lado da demagogia, quer 
para o lado do absolutismo. Não estou porém 
disposto a crêr em boatos. O autor já, foi ~ha- . 
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mado a juizo, e talvez fosse conveniente nn.o 
emittit- o governo o seu juizo anies do juiga
mento. O que faria um juiz, vendo condemnado 
pelo governo. um facto antes de ser competen
ternente pronunciado ? Poderia ter a liberdade 
necessaria, e mesmo a fortaleza de espirito para 
n11o seguir a opiniã.o do governo ; mas para que 
nArr OWl nrtnu'.l ~ fl"ll"'t!llo'7F'\ rla a.cini,.,an rlo l"lt'°Vl 
t'UL "--'LL..1- _tJLV ,u. - J.V& 1.U.J.11..,<ICIU,, \,Ae;:; \.,;U}'ILll.V U\,., U& ... 

juiz ? 

O SR. GONÇALVES MARTINS: - O governo 
uuut;c1 mauduu prui.:i:=ssar a ninguem ? Como 
tem medo de prevenir o juiz ? 

O SR. RA:rirrno (m-íni-sf.ro dajustiça) : - Fal
lando nos factos da Bahia, o nobre depu
tarlo censurou a maneira por que tinha sido 
executada a lei de suspensão de garantias, 
que diz que propuzera. na intençãõ de fazer 
bem aos que tinha.o incorrido no crime de 
rebelliao. Disse o nobre deputado que desde 
o principio vio que a marcha da execuç~o 
da lei era tortuosa, mas que entendêra 
dever calar-se. Ha de permitlir que eu não 
concorde com a sua opinillo. Toda vez que 
se tratar da observancia da lei. fundamental 1 

toda vez que se tratar da violaçM de garantias 
dos cidadãos, eu, como representante da nação, 
nunca hei de calar-me, nunca por calculas de 
prudencia, nunca por attenção a homens hei de 
deixar de clamar contra abusos, hei de deixar 
de propô1· o que entender necessario para o paiz. 
Se o nobre deputado entendia que, observadas 
as instituições; não se podia fazer justiça, devia 
dizer que se calou porque n~o tinha fé nas ins
tituições ; mas se podia haver meios de con
demnar os rebeldes sem estes excessos, sem 
estas violações, enUio os calculos de prudencia 
não devil\O ser admittidos. 

Demais, uno é o nobre deputado membro 
da assembléa provincial ? Porque nn.o fisca
lisou na assembléa provincial o procedimento 
do governo nn execuçno da lei provincial? 
Porque nno examinou se o governo proyincial 
deu a essa lei a execuçn.o que devia? E se elle 
consen tio em que a execuço.o fosse tal, por que 
ruzno hei de eu entender que o pl·esidente, ape:<ar 
do silencio da asscmbléa gera], executou a lei 
to1·luosamente, fez violencia aos cidadãos? Por 
ora suspendo o meu juizo, porque não vi ainda 
o juízo da autoridade, que é neste caso fiscal 
mais imrnediato. 

Disse mais que se commetteu outra violencia 
de sujeitar os deportados a trabalhos forçados ; 
e que além desta illegalidade, o presidente tinha 
commeltido a irregularidade de publicar o 
officio. Eu entendo que acto nenhum crimi
noso se póde justificar pelas trevas. Se o pre
sidente tivesse violado a lei, não se justificaria 
occultando a violação, antes esta circumstancia 
o tornaria duplicadamente criminoso. Portanto 
a franqueza, Ionge de ser iam crime, é um me· 
recimento. 

• 

Perguntou o nobre deputado porque o go
verno não ínííuio para que se discutisse . o pa
recer da commissão sobre o julgamento dos 
réos do Pará antes .do que esta. proposta, e 
porque nilo influia nas discussões do senado. 
Declaro que esta proposta nM se está discutindo 
agora por influencia do governo, nem o projecto 
,l,, r<no "'"' t .. .,,,, nn ""'n!lrln n nrii>i;:,irlonto nn 

,'-',._. 'iUI,,,, i,;JV .... UIL.IA ..__.'-6 "-1'-'A.•-"'-"'V• - .,..,.._..,_,"-J,a-v.a., .. .._.. ""'-"' 

senado nãO está em contacto immedialo com a 
administração : poz em discuss~o este projecto 
porque o entendeu conveniente, e na.o porque 
obedecesse a inspirações ou influencias. Como 
poderia o governo embaraçar pois a discussão 
deise pro_iecto ? Pelo que respeita ao parecer 
da cornmlss!lo sobre os réos dó Pará, posto que 
eu entenda. que é conveniente que seja dis
cutido, é mais um motivo para contestar a opi
ui~o do nobre deputado. Entendo que é mais 
urgente a discuss1'J.o da lei sobre destacamento da 
guarda nacional, suspensao de garantias nas 
provincias rebelladas, e amnistia para os réos, 
para os chamar ao gremio da legalidade. As 
propostas devem ter iniciativa na camara dos 
deputados; a camara está occupada nesta dis
cussão; nãO me póde portanto ser imputado o 
nào ter sido discutido o parecer que assignei 
como membro da commissão. 

Perguntou o nobre deputado quaes são ns 
opiniões do governo ácerca do estado do Ma
ranhão, e como o combina com a demora dos 
paquetes. Devo declarar que na opiniao do go- · 
vemo nn.o apresentao hoje a medonha face que 
antes apresentava.o. As forças da legalidade já. 
começa.o a ter triumpho e os desordeiros a 
soffrer dispersões, e por consequencia o go'1erno 
está um pouco mais tranquillo do que a prin
cipio. Elle confia nos meios que o presidente 
tem á sua disposiça.o, e confia que o Sr. Manoel 
Felizardo ha de levar as cousas pelo melhor 
caminho. A sua circumspecçl\o e prudencia 
inspirllo confian~a ao governo; e eu tenho visto 
geralmente na casa, de todos os lados, a dccla
raça.o de que o Sr. Manoel Felizardo serve bem 
ao pair.. 

O SR. NuNES MACHADO :- Não disse isto o 
Sr. Belleza o outro dia. 

O SR. RAMIRO (ministro d(/,justiça) :-- Ainda 
hontem um membro da opposiçãolhe fez grandes 
elogios.Se assim é,se membros ha nesta camara, 
pe1·tencentes ao MaranhãO, cujo auxilio invoco, 
que não duvidao da capacidade do Sr. Manoel 
Felizardo, razão tem o governo para estar um 
pouco mais tranquiUo. Além disto existe alli 
um militar, cujo nome me honro de proferir, o 
Sr. Falcão (numerosos apoiados), á frente da 
força : é ·um digno brazileiro que ha de merecer 
bem do paiz (numerosos apoiadoe), .e o go
verno deposita nelle as suas esperanças. Não 
vejo portanto necessidade_ de fazer sahir já um 
J>aquete que pudesse Jevar alguns soccorros, 
ciurque o presidente tem á sua disposição todQ~ 
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os meios com que o governo o póde habílí,tar. 
Ha de sahir paquete logo que a~ circumstancias 
publicas o relamern. · 

O Sn .. GoNÇAL vEs MART~Ns : - E a lei ? 

O SR. RAMIRO (ministro da .fnstiça): - Nlio 
entendo que haja falta de cumprimento do con
tracto, quando ambas as partes contractantes 
concorda.o na suspensão de uma condição esti
pulada. Demais, pende no senado uma resoluça.o 
sobr.e paquetes de vapor. 

Perguniou o nobre deputado se o negocio da 
deportação para Fernando de Noronha estava 
affecto ao governo geral. Declaro que existe na 
secretaria de estado da. justiça uma represen
taça.o de réos militares relativa á . deportaçao 
que soffrem. 

O Sn. GONÇALVES MARTINS': - Não existe 
officio do presidente ? · 

O SR. RAMIRO (ministro dajustiça) :- Existe 
essa rcpresentaçâo ; é o que existe. Elia não tem 
sido resolvida, porque a sorte desses militares 
pende da relaça.o ; sem que ella decida, o go
verno, nada pó de resolver. 

Responder1:i ao nobre deputado o Sr. Ottoni, 
que me pareceu dizer que eu tinha impugnado 
leis excepcionaes como deputado, e que 1.l.S 

vinha pedir como ministro. Está laborando 
em engano. Em 1835 se pedirão leis excepcio
naes para o Pará ; votei por ellas i em 1837 se 

. fez a mesma exigcncia, votei do mesmo modo ; 
em 1835 votei por medida excepcional na 
Bahia, e em 1837 do mesmo modo ; por conse
quencia não sou eu que recusei. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: - E no anno 
passado? 

O SR. Rtil\lIRO (m,inistro da justiça) : - Eu 
não estava então na camara; é sflbido que eu 
estava doente, e muitos St·s. deputados me fi. 
zerAo a honra de me visitar; podem-se con
sultar as actas. Portanlo não estou em con· 
tradicção ; tenho. votado sempre por leis exce
pcionaes quando considero que sa.o neces
sarias para o paiz. 

Disse o noore deputado que a provincia do 
Mar1:1nhao tem approvado a conducta moderada 
do presidente, e que assim não via necessidade 
de leis excepcionaes para pacificar a provincia. 
Como chamou em seu apoio a opinião do presi
dente do Maranhão, vou ler .um officio delle. 
(L~ o offieio.) 

E' do presidente, cuja moderação e circum
specção foi tão applaudida pelo Sr. deputado, 
Sirva-lhe este officio de resposta. 

Disse o Sr. Limpo que uma influencia ma· 
ligna, permanentemente infensa aos principios 
de ordem e liberdade publica, concorre para o 
mal. do paiz, e que o ministerio deve procurar 
des.truil-a. Declaro que não conheço essa po
tencia. Se o nobre deputado a conhece, faz um 
sr.ande favor ,ao ministerio em declarai-a. Eu 

mesmo quero combatel-a. Nao tenho duvida, 
fraco como sou, em ~n1penhar minhas forças 
em destruir essa potencia que _a-ppellidou de 
cabeça de Meduza. Eu não a vejo. Vejo o rni
nisterio, que tendo entrado a um mez, vai 
obrando segundo a sua intelligencia, pedindo 
tempo para conhecer e providenciar as neces
sidades do paiz. 

Lamenta'o nobre deputado que occurrencias 
politicas do Rio da Prata e noticias de Monte· 
vidéo tenha.o apparecido nas folhas publicas, e 
que o governo pareça indífferente, e que nem 
obre, nem encaminhe a camara. Respondo-lhe 
que deve esperar que cheguem noticias offi
ciaes. O governo n1lo ha de obrar porque no 
Jornal do Gommercio, ou qualquer outra folha, 
appareça uma noticia. Quando .fór informado 
officialmente de successos em que àeva iomar 
parte, o governo se portará como deve ;1 e 
quando · as providencias que deva dar não 
eslejao no circulo de suas attribuições, o . go
verno requererá o apoio do corpo legislativo. 

Eu não fiz a proposta que está em discussílo : 
poderei admittir uma ou outra modificação, 
mas nao que transforme o pensamento prin-
cipaL . 

N:10 sei porque se quer que se accumulem 
propostas sobre propostas, se nà9 ·tem sido 
possivel discutir as que ha. O· mesmo respondo 
a respeito do ministro da guerra. Não mette 
a precipitaçãO algum medo? Nao se quer 
permittir que a administração habilitada pela 
experiencia, fortificada pela pratica, traga á 
camara a declaração das necessidades mais 
urgentes do paiz, os meios os mais appro· 
priados? Quer-se tudo com precipitação, e por 
consequencia laborando em imperfeições? 

Boatos circula.o ácerca da renovaça.o dos pre
sidentes do Rio Grande e Mat·anhão. Rogo ao 
nobre deputado que nll.O cl'eia em boatos. Nada 
ha mais facil do que improvisar boatos que nao 
circulào realmente, Pa1·a que pois hn de prestar
se a que estes boatos tomem alguma côr de 
verdade ? Ct·eia em factos bem averiguados. 

Pergunta o nobre deputado como precisa o 
governo agora de suspensão de garantias, quando 
os negocios vão ficando de melhor face no Rio 
Grande do Sul ? Pois é nn. occasia.o em que 
vão melhorando, que os meios devem ser es
casseados ? Se a suspensa.o de garantias· foi 
um dos meios de bem governar, de conter a 
ordem, de iqcutir algum terror, quer-se tirar 
este meió quando os negocios vão melhorando? 
Não é rnelhor obrar como medico que, vendo 
que um doente melhora co_m um remedio, con
tinua a applicar-lhe, e não muda immediati1-
mente, pois que o doente correria risco de 
perecer? 

Disse mais o nobre deputado que depulações 
inteiras se têm manifestado em opposiça.o i ao 
governo, porque não tem querido mudar os 
presidentes. Não sei se poderei atinar corri as de-' 
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SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1839 621 
putações a que se referie. Creio que mencionou 
a do Ceará e da Bahia. 

Sr. presidente; o governo seria neseio, hostil 
ao paiz e ig~orante dos seus prop~ios interes~~, 
se, convencid9 de ·uma necessidade publica, 
elle recusasse satisfazei-a, dando lugar a que 
contrahisse inimigos eni vez de amigos ; mas 
espero que tambem se reconheça que o governo 
não póde estar habilitado para emittir a sna 
opinião entre as opiniões dos membros da ca
mara e as que circulão fóra da camara. O go
·verno tem toda a confiança na sinceridade e 
patriotismo dos deputados do Ceará e . Bahia ; 
eu os conheço pessoalmente; não só como 
membro do ministerio, como na qualidade de 
brazileiro, eu confio muito em cada um delles; 
mas hão de me permittir que diga que a con
sciencia · ministerial não se firma em opiniões 
isoladas de um ou outro membro da camara, 
nem ainda mesmo da deputaçllo inteira de 
uma província. Se passat· ~le principio, os. p~e
sidentes não serão presidentes de provmc1a, 
mas presidentes dos deputados da província, 
e terão de captar a sua benevolencia e amizade 
antes do que a da provincia. Este principio não 
deve sf!r professado assim lã? _indistii1~tarnenle, 
aliás deveria o governo den11U1r o presidente de 
Minas quando a <leputação de Minas o dis~es!e; 
ainda que as deputaç~~ de ~utras. ~rovrnmas 
não seguissem essa op1mn.o : vindo assiro o go
verno a obedecer á rninol'ia da camara, contra 
a jndole do systema representivo. O mesmo 
devia acontecer a respeito do Ceará, e de outras 
provinc;as cujas <lepub1ç0es se declarassem 
conll·a o~ respectivos p1·esidentes. Assim a 
maioria parhunentnr ficaria _dcslruidn e a mi• 
noria fica1·ia gowmmndo o paiz. 

Demais, tem por ventura o governo em sua 
mlo todas os docunwntos, pelos quaas se con· 
vença dessa necesi,;idade urgente de demillir, por 
exemplo o pl'c~idente da Bliliia ? Tenho na 
minha :nno rcprei:n!nlaçous de muitos cida_dA~s 
probos, propriulnl'ios, mem~1·os do poder Jnd1-
ciurio, empregados, negociantes, Juvradores, 
amigos e nlguus parentes dos ~qbres deputad?s 
da Bahia, em qu~ fazem o mats completo elogio 
ao actual pl'esidente da Bahia. E e.º'!'º ha de 
o governo ir de encontro a uma oprn1ão de tão 
grande e tao respeitavel parte da popalaçno da 
Bahia ? -'Como não se espera que o governo 
examine os factos, e observe de que parte está 
a razão, se da parte dos Srs. depul~do~ que 
entendem que a remoção do actual presidente 
é uma necessidade publica, se da daquelles que 
pedem a sua conservação. Quererão os Srs. de
putados que o presidente seja mudado, ainda 
que a provincia represente a favor de sua con
servação? 

UM Sa. DEPUTADO : - A provincia nto a pedio. 
O Sa. RAMIRO : - (ministro da justiça) : -

Tenho uma representação _érn que se declara que 
fOJ\lO ll1 

a conservação do presidente é um dom especinl. 
A opinião dos nobres deputados da Bahia va]e. 
muito .... 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Nada vale. 
O Sa. RAMIRO (mini8tro dajustiça): - Vale 

muito, mas nao tanto que o governo trema 
diante da opini!io dos nobres deputados da Bahia, 
e que arrisque aquella importante provincia a 
a]gum desastre. 

Uu Sa. DEPUTADO : - Isto causa riso perfei
l~m ente. 

O SR. RAMIRO (minielro da justiça): - Nao 
causa riso : o presidente da Bahia é hoje tim 
elemento de ordem, e isto foi reconhecido por 
todos os noh·res deputados da Bahia durante a 
administraçno de 19 de Setembro. Durante essa 
administração que o norneoa, nem uma voz se 
levantou contra elle·: e como os nobres depu
tados que enUlo o apofara.o, h~je, assim que se 
organisa o actaal ministerio, lhe impoem a lei de 
.remoção desse presidente, e se o governo não o 
faz, retira.o o seu volo ? O nobre deputndo diz 
que o seu voto nada vale: vale rnuito ; a opinião 
individual de cada deputado da Bahia vale 
muito; por9.ue são pessoas muito importantes por 
sua capacidade liUerarfa, por sua morigeração, e 
porque representao uaia província tào Ím· 
portante ; mas deixem ao menos ao governo o 
tempo de formar a sua opinião ; não lhes resulta 
daqui o menot· desar. 

Quanta ao rceará, quanto tempo ha que o 
pt't!sidente governa aquella pro\'incia? Seis 
mezes: o que ha contra eHe que deva mover o 
governo a demittil-o ? Onde as representações 
otliciaes que forão levadas ao conhecimento do 
governo para provar as necessidades de sub
stituir o presidente do Ceará immediatamente? 
Onde estão P Como se quer que o governo 110 
regimen constitucional obre por patronato? 
Seda um verdadeiro patronato se o governo 
procedesse desta fórma para satisfazer a uma ou 
outra opiniao1 aliás muito respeitavel. 

O Sa. FERREIRA DE CASTRO: -A assembléa 
provincial representou. ' 

O Sa. Rumw (mini8t1·0 dajustiça): - Mas 
deve-se saber se representou com factos, e se os 
factos q11e allegoli são importantes. Devo 
altender á opinião dos nobres deputados, mas 
· devo attender primeiro á justiça, devo attender 
primeiro á união; um president.e é delegado da 
união : o governo é representante da unia.o do 
imperio, e por consequencia deve sustentar pre
sidentes que trabalhem no sentido da uniao. Se 
os presidentes forem creaturas da opinill.o pro
vincial, isto nos há de levar a ponto de ser 
destruída a uniao. Deve-se attender ás attri• 
buições de um presidente de província : elle é 
um dos élos da cadêa da união. 

Perguntou o nobre deputado quaes as pro
viueias onde existem guarda~ nacionaes des· 

66 
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SESSÃO EM io DE OUTÚBH.O DE 188Ü 

tacados, etc. Se o nobt·e deputado. quer que lhe 
inform·e ·quáes-as provincias para onde se tem 
expedido decreto aulorisando estes desta· 
eamentos, poderei .satisfazeho, inas não quanto 
ás provincias onde es~e ~estacan1ento . se fei 
effectivo, po1·que não consta na secretaria. 
· O SR. FERREntA DE CAsTRO : - O presidente 
do Ceará pedio demissao. 

O SR. RAMIRO (ministro da .fusti~a,) : -. Se o 
nobre deputado o _sabe, eu o ignoro. . . 

Disse o nobre de·putado (o Sr. Limpo) que 
estreitissimas contas se h!io de tomar ao miuis~ 
terio se não entregar o paiz, para o anno, 
pacificado, ou. e·m .termos ~e p~cificaçllo. Se as 
medidas postas á sua d1spos1ção forem sur
ficientes, e o governo na.o padficar o paiz, ou 
na.o o levar ao termo de pacificação, estreitas 
contas dever~ dar: .mas emquanto não fôr 
habilitado com os meios neccssarios, não ha 
direito de exigir delle · contr:J,s. Ninguem 
preenche fins sem que se ponha.o a sua dis
posição os meios de os preencher ; e por con
sequencia, se a camara não habilitar o gov~rno 
competentemente, o governo não tem que dar 
contas· a camara ficará responsavel perante a 

. nação, 'porque .não deu a te.mpo as medidas que 
as necessidades publicas reclama.o. Se lhe fôrem 
da.dos os meios, o governo dará estreitissimai:; 
contas ; mas faltando esta condição, o governo 
declina toda a responsabilidade. . 

·o Sa. ANDRADA MACHADO : - Tendo-os o go
verno pedido, sim ; mas não os tendo pedido, 
não. 

O SR. Rumo (mini8tro da.justiça) :-Se a 
camara não discutir mesmo medidas que sã.o de 
sua iniciativa, a responsabilidade será da camara 
e nllo do governo. 

A opinião do governo já foi manifestada na 
proposta que o governo aceitou, e nas emendas 
que lambem act:itou. Todas as emendas que 
11ao de encontro á proposta nllo podem merecer 
a approvaçao do governo. 

O SR. ANDRADA MACHADO : -· A da guarda 
nacional não póde aceitar ? · 

O SR. RAar1ao (min:üitro dajustiç<t): -Nao: 
direi a ru2.ão. 

Para o Rio Grande está dem·etado um desta
camento de 8,000 guardas nacionaes ; a emenda 
reduz a autorisação do total do. destacamento · 
no imperio a 8,000 ; por consequencia, se passar 
esta emenda, o governo se ha de ver ua neces
sidade de retirar do serviço grande parte dos 
guardas nacionaes no Rio Grande, porque não 
ha de deixar todas as mais provincias desar
madas. Pergunto: podemos dispensar foi·ça. 
armada no Maranhão ? Quem ha de sustentar a 
ordem publica P 

Muito especialmente ·rallarei do que succede 
no Rhi: de Janeiro. Existe aqui um corpo de 
pem~a~ent~s com 400 praças, das quaes, 80 

estilo destacadas em Santa Catharina, e 20, de 
ordinario, é o numero dos doentes ; ficão por
tanto 800. Ora, se fôr retirado o batalha.o pro
visorio da guarda nacional, quem fará a guar
nição da capital do imperio? Ficará tambem ao 
alcance dos desordeiros. Eu não hei de des
amparar a capital do imperio (apoiados) ; 
quando os membros estão enfermos, cumpre 
reservar intacta a cabeça; porque emquanto a 
cabeça estiver intacta, o mal não será muito 
grande, poderá remediar-$e. Como pois é p,os
si vel essa reducção ? A guarda nacional já faz 
serviço de guardas e rondas nocturnas; e no 
caso de ser licenciado o batalhão pruvisorio, 
todo o peso cahirá sobre os seus hornbros, o que 
é uma injustiça. 

Qualquer pois que seja o resultado da decla
ração que faz o governo, elle . não póde aceitar 

· esta emenda. Lamenta na.o poder nesta parte 
estar de accordo com seus amigos ; mas é melhor 
que o governo diga a verdade clara, do que ir 
arriscar a sorte da nação. 

Fica a discuss!ló adiada. 
O Sr. ministro se retira com as formalidades 

do costume. 
·O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 

mesma e a nomeação da commissão requerida 
pelo Sr. Moura· Magalhães ; a discussão do 
parecer das commissões 1 ª e 3ª de fazendai sob 
n. 127, e para a 2" parte a continuação da 
discussão adiada. da proposta do governo sobre 
a. suspensão de garantias, e levanta a sessão 
depois das 2 horas. 

@essão em IO de Ont.nbro 

PRESIDENCIA DO SI\. ARAUJO VIANNA 

Su11u1AR10. - Expediente. - Ordem do dia. -
Suspeneão de garantiaB.· 

D~pois das 10 horas da manhã faz-se a cha
mada, e logo que se reui:ie numero legal de Srs. 
deputados, abre-se a sessão, lê·se e approva-se 
a acta da antecedente. 

Falta.o com causa participada os Sr·s. Andréa, 
Belleza, Cajueiro, Sonza Martins, Torreão, 

· Vieira de l\follo, Sebasliao do R~go, Luiz Cc1rlos, 
Monte, Cintra, J. Gonçalves Martins, Silva 
Pontes, Maciel, Vaz Vieira, Paulino, Busta
man\e Paula Candido, Alcibíades, Miranda Ri
beiro, Pinto Coelho, L~urenço e .Assis Masca.
renhas· e sem ella os·Srs. Lima e Silva, Alencar, 
Sucupi;a, Albuquerque, CayaJcanli, Francisco 
do Rl'go, Urbano, Eustaqu10, Tosta, Barreto 
Pedroso, Clemente P~reíra, Freitas, Gouies da 
Fonseca e Ottoni. 

EXPEDIENTt: 

O SR, 1° SECRETARIO dá conta do expedienta 
lenJo os seguintes ofHcios : 
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SESSÃO EM 10 Df~ OUTUBRO DE 1839 523 

. Do minfatro do imperio, participando, em 
resposta ao officio desta camara, de 7 do cor
rente, que não procede dos emprezarios dos 
paquetes de vapor para o norte a· interrupção 
que tem havido nas communicaçoes por 
meio dos ditos paquetes entre esta côrte e 
;1s respec:tivas provincias. - A quem fez a 
requisição.· 

Do secretario do senado, em que partici r>a 
que o mesmo senado adoptou e vai dirigir á 
sancção imperial a resoluçao que autorisa o 
governo a alterar o contracto, celebrado em 
data de 31 de Março de 1837, com a companhia 
brazileira dos paquetes de vapor. - Fica a ca
mara inteirada. 

Vai á commissão do orçamento rla fazenda o 
mappa de1nonstralivo de assignatura e substi
toiçllo do papel-moeda. 

Remetle-se á commisssão de jt1stiça cri
minal o requerimento de Eduardo Fran
cisco Nogueira 4-ngelim, preso na fm·taleza da 
Lage. 

Vai á commissão de justiça civil o reque
rim~nto de varios cidadãos do lugar do Morro 
da Onça. 

Lê-se o seguinte parecer: 
cc A commissão do orçamento da fazenda, 

julgando conveniente que todos os Srs. de
putados tenhão conhecimento do .mappa cio 
rendimento dos líquidos durante o anno fi
nanceiro de 1838 a 1839, offerecido á esta 
camara por José Ewbank, requer que se mande 
imprimit-. 

cc Paço da camara dos deputados, 9 de 
Outubro de 1889. - J. F. Vianna. - M. N. 
Castro e Silva. .» 

E' posto a votos e approvado. 
Lê-se o seguinte parecer: . 
« A eommissão de marinha e guerra, a quem 

foi presente a petição documentada da viuva. 
D. Anna Isabel Pessoa da Silveira, e bem assim 
as cópias que havia requerido. do parecer do 
procurador da corôa e da consulta do conselho 
supremo militar, sobre o meio-soldo que 
aquella viuva percebia por fallecimento do seu 
marido o tenente Francisco Antonio da Sil
veira ; comquanto ju1gue que a decisão do 
pedido da supplicante pertença ao govemo 
como executor das leis, comtuilo fará, algumas 
brev_es retlex.ões sobre a inteUigencia que convém 
dar etn casos semelhantes ao art. 4º da carta: de 
lei de 6 de Novembro de 1827. Este artigo, 
posto que muito expressà:mente d~t~rmine que 
não goza.ráõ do ben~ficio d_o_ me10-sold? as 
viuvas e filhas dos offimaes m1htares fallcctdos, 
qtíàndo percebem dos cofres nacionaes alguma 
pensa.o ou remuneração, etc., comtudo não 
e:xclue aquellas agraciadas que já se acharem 
no goso do direito do meio-soldo, tanto mais 
quanto fõr a pensão posteriormente concedida, 
nlo por serviços ordinarios, mas sim por ooca
silo de C1utros relevantes prestados , prol da 

independencia do imperio. Neste caso. pois, 
julga a com1nissão que está a supplicaote com
prehendida, porque tendo fallecido seu marido 
defendendo a causa da legalidade na pro
víncia da Bahia contra a revolta de 7 de No
vembro de 1837, não é com o meio-soldo, por 
ser um soccorro ordinario, que havia de re
mn nerar serviços extraordinarios ; e se o be
neficio da referida lei de 1827 é geral para 
todos, não ha razllo para ser excluida a sup
p1icanle, quando ao tempo da pensão que lhe 
foi concedida e a seus 8 'filhos, por decreto de 
30 de Agosto de 1838, já gozava daquelle 
beneficio. Portanto, expendendo a coinmissão 
estes principios que estão de accôrdo não só 
com a supracitada consulta do conselho su
premo_ militar, como com o parecer do pro
curador da corôa, é de parecer que a pe
tição da supplicante, com seus documentos, 
seja enviada ao governo para lhe fazer 
justiça. ·, 

cc Paço da camara dos deputados, 9 de Ou
tubro de 1839. - Carvalho de Mendonça. -
Lima e Silva. - Rodrigues Torres. ,, 

O SR. HENRIQVES DE REZENDE pede a palavra,· 
em consequencia do que o Sr. presidente de
clara adiado o parecer. 

. O Sr. Henriques d.e Bezende propõe a ur-
gencia para que se discuta o parecer. · 

A urgencia é apoiada e entra em dis
cussão. 

O Sr. E.ego Monteiro oppõe-se a esta ur
gencia por existirem negocios na casa cuja 
discussão é de maior urgencia do que a do 
presente. · 

O Sr. lienriques de Bezende, em susten
taça.o do seu requerimento de . urgencia, de
monstra que a lei prohibe a aécllmulaçã.o do 
meio-soldo·; e para que se reconheça esse 
direito de accumulação, nllo deve ser por meio 
de um simples parecer de commissão, contra o 
qual o orador se oppõe. Ha 011 não ha direito 
para accumular esse meio-soldo ; se ha direito, 
o governo deve fazer justiça á supplicante .sem 
p!'ecisar do recurso á carnara; e se não ha di
reito, e~tão deve o negocio decidir-se por· meio 
de uma resolução ~a camara. Pedio pois a ur
guencia para mandar uma emenda ao P,arecer, 
porque entende que só por meio de uma reso
lução é qae essa senhora poderá accumular o 
meio-soldo. 

Dá-se por discutida a urgencia, e posta a votos, 
não é approvada. · 

Lê-se o seguinte requerime.nto : 
rr A commissão de marinha e e;~erra vio o 

requerimento de Jacintho Silvano Santa Roza, 
qtto, ullrgnndo ter servido de fiel pagador do 
nr11oni,I de mnrinha dn provincia da Bahia, pede 
inciomnlaaçao rla dil!'Hronça enh•e o ordenado 
de1111 ompr1110 ,, n 1it1 njudanle dl) p111dor do 
ar11i,1111l riA111ltc ofirl~, 1t 'I''"' nlln5r11 lfll' ,Urelln pnr 
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524 SESSÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 1839 

virtude do decreto de 2 de Abril de 1825, e é a 
comrnissão de parecer que s~ peção informações 
ao governo. - Car·vallw de Mendonça. - Ro· 
drigues Torres: " . 

O Sr. !v!õntêzuma julga que não ba neces
sidade de se pedirem informações ao governo. O 
que cumpre ver é se o direito que tem este pre· 
tendente está ou não no decreto de 2 de Abril 
de 1825 ; e se é neste decreto que se funda
menta a t·epresentação do supplicante , parà 
que pedirem-se taes informações ao governo? 
Ha de por ventura declarar o governo que o de
creto diz mais do que aquillo que elle contém? 
Na.o certamente. Tem ou não tem a oeticão fun
damento na lei ? O que cumpre á ca'mara ~ 
examinar este negocio, e tomar em consideraçao 
o requerimento. O orador observa que estes re
querimentos em que se pedem informações ao 
governo não servem senão para embaraçar o 
direito das partes : não acha pois razão alguma 
para que se peçao taes informações. Se a ca
mara não quer tomar este objecto em conside
raça.o, declare logo que o não póde tomar ; mas 
defira o requerimento como entender que é justo. 
Nota que por esta fórma se estabelecem prece
dentes que podem ser funestos aos trabalhos da 
camara, fazendo-se depender tudo dessas in
formações do governo. Vota finalmente contra o 
requerimento. 

O Sr. Carvalho de Mendonça, como membro 
da commissa.o, observa que o supplicante com 
os documentos que apresenta pôz. a commissão 
na duvida se elle já teve alguma deliberação 
dada pelo governo a respeito de sua pretenção. 
O 11ue é verdad~ é que'elle quiz 1·equerer á ·as
sembléa aquillo que devia requerer ao governo: 
e é para que a commissão fique sabendo se 
este individuo já tinha requerido ao governo, 
que pede estas informações, afim de que com 
ellas mais conhecimento de causa possa dar o seu 
parecer. Declara pois que um requerimento 
destes na.o se p6de taxar de injusto, e julga que 
elle deve passar. 

O Sr. Torres observa que a commissllo na.o 
póde dar um pnrecer qualquer sem correr o 
risco de o dar infund~damente ; que sobre este 
objecto ha alguma cousa. sobre que o governo 
póde informar ; porquanto requerendo a parte 
que se lhe mande pagar a differença entre o or
denado que per..:ebia como fiel do pagador do 
arsenal da Bahia e o do emprego que . actual· 
mente exerce na côrte, para · a camara poder 
decidir sobre isto com conhecimento de causa 
é de mister que. se peça.o · informaçoes a~ 
governo. Como ex-ministro da repartição, 
deveri_a elle orador saber alguma cousa deste 

_negocio; mas declara que delle se não re-
corda. · · 

Dá-s_e por discutid~ o parecer. E' approvado. · 
_ ~ê-se. ~ seguinte parecer ~a comfuissão de 

. JUSbÇa CIVIi ; · 

« A' commissao de justiça civil foi presentiô~ · 
ayj,:r,v·,.-l,:i <::Al'rAf<1rÍ<1 nA t>d<!Nrl rlnc:, nAO'l'\f'Ít'lc:, .-ln 111c, ·· 

-., ,'-'1'-" ""''-'VL'V ... .....,& •- --- ~~ .. ..,.._...._, .....,-..,u ..., .. '-'tl'''"-'J:Va.;J '1.41.41 JU..:,"' 

tiça de 8 de Junho do corrente anno, acompa
nhando um requerimento d0cumentado, que ao ,
governo fizera o desembargador aposentado 
Caetano F.erraz Pinto, pedindo a sua reinte
graça.o pelos motivos expendidos no mesmo :re
querimento, que o governo remetteu a esta 
augusta camara para ser tomado na conside
raçn.o que parecer justo, visto ter o. supplicante 
sido comprehendido na resolu_ção de 13 de Ou
tubro de 1836 ( que approvou as aposenta· 
dorias dadas a differentes magistrados em Ja
neiro de 1833 ), não obstante achar-se a 
pretenção do supplicante affecta. ao governo em 
consequencia de ter sido approvado por esta 
camara em 6 de Setembro de 1834, um parecer 

· àa _commissão âe justiça civil, que lhe era 
muito honroso e favoravel. A commissão actual, 
examinando o requerimento e documentos do 
supplicante, sente a necessidade de declarar, 
que vê nelles comprovada uma serie de bons 
e longos serviços feitos pelo supplicante em 
differentes lugares de magistratura, que servia ; 
e julgando de justiça, que elles mereça.o a at
tenção do governo, é de parecer, que se reenvie 
ao mesmo governo o requerimento e mais pa· 
peís do supplicante, para serem por elle tomados 
na . consider·ação que lhe parecer justa. 

« Paço da camara dos deputados, aos 9 de 
Outubro de 1839. - Antonio de Souza de 
Oliveira Coutinho. - G. Mendes dos Santos.» 

Fica adiado por se pedir a palavra. 

O Sr. Ferreira. Penna. pede a urgencia para 
se tratar deste parecer. 

A urgencia é apoiada e entra em discussão. 
O Sr. Rezende declara-se contra a urgéncia, 

a qual, á vista do regimento, não póde ser ap
provada, porque nenhum inconveniente se segue 
da demora da decis~o deste negocio. 

O Sr. Montezuma, lambem se pronuncia 
contra a urgencia ; diz que á razao expendida 
pelo Sr. Rezende accresce que a materia é de 
difficil decisao, pois que versa sobre revogação 
de aclos já resolvidos _pela assembléa geral ; e 
portanto deve ser exammado com circumpecção: 
domais se1·ia conlradicção se, tendo a camara 
votado contra a urgencia de um negocio que 
tinha a seu füvo1· mRnilesta equidade, votasse 
agora. por esta urgencia. 

O Sr. Oarne!ro da Cunha di:t que ainda nao 
houve quem pedisse urgencia para se discutir a 
pensão de 160 réis dia.rios dada a uma viuva 
cujo marido morreu na campanha do Rio 
Grande, negocio que está na camara desde 
1830. Em vez de apoiar a urgencia para se 
tratar do negocio de um desembargador, que 
talvez fosse bem aposentado ( o oraclor sente 
que s6 nove desembargadores fossem aposen
tados na occasião em q~e foi o desembarg~dor 
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Ferraz), trate-se da pensão dessa pobre viuva. 
Pede urgencia para este objecto. . 

O Sr. Ferreira. Penna. diz que não ha razão 
para se votar contra a urgencia que pede, e nã.o 
se ter proposto a urgencia para a pensão d~ssa 
viuva de que ora se fallou: .observa que ainda 
não emittio opinia.o sobre o negocio do des
embargador Ferraz, nem se trata de ser elle 
reintegrado ou não, roas só de remetter o ne
gocio ao governo. Não é da opiniao do Sr. 
Rezende, de que nada se perde com a demora 
desse negocio, pois que é inconveniente a de
mora, ainda de 5 ou 6 minutos, em fazer jus
tiça ao pai da familia que a tiver. Como não se 
dirige por considerações individuaes: está 
prompto a votar pela urgencía da pensão de 
que fallou o Sr. Carneiro da Cunha. 

O Sr.· Alvares Ma.ohad.o vota pela urgencia· . 
Se bem que esteja convencido que pouco tempo 
resta aos trabalhos legislativos, e haja objectos 
de alta monta reclamados pelas necessidades 
publicas, todavia vota a favor da urgencia em 
attençã.o ao thesouro e ao serviço publico ; por· 
quanto, convencirlo ·de que o parecer da com
missão ha de passar, julga que da procrasti
nação da discussão ha de resultar que· o Sr. 
desembargador Ferraz sem trabalhar receba os 
ordenados e gratificações. Nota que melhor 
seria que o governo não tivesse recebido a de
missão do Sr. Barreto Pedroso ; teria este se
nhor desempenhado os deveres da magistratura, 
e vencido os seus ordenados e gratificações pres
tando releYantes serviços, ao passo que, rece
bendo o governo essa demissão, impossibilitou 
ao nobre deputado de prestar esses serviços ; 
tendo entretanto de lhe mandar ordenados e 
gratificações do tempo em que ·não servia: é 
para eyitar actos semelhantes que vota pela 
urgenc1a. 

O ~r. Coelho Bastos vota contra a m-gencia, 
por isso que ha na casa materias mais impor
tantes que cumpre decidir. Nota que existem 
dous pareceres sobre a representação dos de
putados ~rovinciaes da Parahyba; e porque 
poucos dias restilo de sessão, pede urgencia 
para este negocio: passando elle, resultará um 
beneficio para aquella provincia, que se não 
acha em bom estadot talvez por causa da sua 
má administraÇão. 

O Sr. Marinho vota pela urgencia. Entende 
que é objecto fie grande importancia para a 
camara deferir a queixa de um cidadão que se 
diz lesado em seus direitos : se o cidadão tem 
razão, declare-se ; e se não, arrede-se da cabeça · 
do ministro qúe o aposentou a suspeita de haver 
transgredido a lei. , 

O Sr. Veiga. Pessoa diz que o Sr. Coelho 
U111do11 quiz inculcar que na Parabyha se. 
tuilmvao 011 u1pirilos um pouco agitados; mas 
ullu oruclor nol11 ,1ue o presidente da província 
111\0 aru 0111111& da mentir ao governo, quando 

participou que naquella provincia havia muita 
paz e tranquillidade ; o que alli ha é um pe
qneno circulo de homens descontentes. 

D . .1-se a urgencia por discutida. E' rejeitada. 
Lê-se o seguinte parecer : 
« A's com missões reunidas do orçamento da 

fazenda, e 3ª de fazenda foi remettido um re
quet·imento assignado por varios portadores de 
reclamações portuguezas liquidadas e julgadas, 
no qual pedem, que se habilite o governo· com 
os fundos precisos para o pagamento dellas, e 
declaraca.o, que não tem duvida em receber seu 
pagamento em apoiices ao preço de 80 por 
cento, uma vez que esta camara lhes mande 
agora pagar, fazendo-se extensivas a elles as 
disposições das medidas propostas sobre Gui
lherme Young e Filho, Ignacio Rigaud, e An
tonio Rodrigues da Costa. As commissões re
unidas nada têm que accrescentar ao que têm 
dilo sobre semelhante negocio diversas com-· 
miss0es desta casa, a quem tem sido incum
.bido o exame deste negocio, e principalmente á 
de diplomacia nos seus pareceres de 26 de Se
t~mbro de 1838, n. 17 4, e. 23 de Agosto do 
corrente anno a que se reportão, por isso são de 
parecer, que se discuta o projecto n. 17 4 de 
1838, e então tomar-se-ha em consideraÇão a 
proposição dos supplicantes. . 

« Paço da camara dos deputados, 10 de Ou
tubro de 1839.-M. N. Castro e Sil'IJa.-J. F. 
Vianna.-J. J. Pacheco.» 

Fica sobre a mesa para se tomar em consi
deraç!i.o quando se discutir o projecto n. 17 4 
de 1838 que trata deste objecto. 

O SR. PRESIDENTE: - O que pede a com
missão já está satisfeito, porque um dos objectos 
dados para ordem do dia é esse de que falia a 
commissão; por isso o parecer nem é objecto 
de votação ; elle fica sobre a mesa para se lêr a 
representação quando se discutir o projecto. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Nomeação da commissão proposta pelo 
Sr. Moura Magalhães para apresentar trabalhos 
sobre o melhoramento da fiscalisação e arreca
dação das rendas, do systema de imposições e 
do meio circulante. 

O SR. PRESIDENTE consulta a camara se a 
commissão deve ser de 5, ou de 3 membros. 

Decide-se que de 3. 
Corre-se o escrutínio, e sabem eleitos os 

Srs. Vianna, com 82 votos ; Montezuma, 31 ; 
Oliveira, 30. 

Annuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
justiça. S. Ex:. é r~cebido com as formalidades 
do estylo. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

· Continúa a discussão da proposta do governo 
sobre suspensão de garantias, com as emendas 
apoiadas, · 
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526 SESSÃO· EM _10 ·oE OUTUBRO DE 1839 .. 

E' mais· apoiada a seguinte ~o SJ'.. Mon· 
tezuma: 

. rc Depois da: palavra - autorisado - accres• 
cenle-se á minha emenda substitutiva - nM 
só a conceder amnistia geral ou particular du· 
rante o mesmo espaço ás pé1:soas envolvidas 
em crimes de sediçào e rebellião, como a dis
pensar igualmente, etc. » 

O Sr. Moura :Magalhães : - Sr. presidente, 
· eu tenho ~e emitth· a minha opinião a respeito 
da proposta do governo, bem como ácerca de 
varias emendas que têm ido á mesa, a]gumas 
das quaes forão pedidas pelo Sr. ministro da 
justiça ; antes porém disto, seja-me licito fazer 
algumas interpellações ao Sr. ministro da jus· 
tiça. A primeira é--:- qual é o seu modo de 
pensar ácerca da interpretação do acto addi
cional? - Porquanto IE:mbrado estou, e a ca
inara toda igualmente; de que o Sr. ministro foi 
um· dos que votárão contra a adopção da inter· 
pretação ; por consequencia entendia: S. Ex. qu~ 
o acto addicional, da maneira porque está, sem 
interpretação a]guma do corpo legislativo, póde 
muito bem caminhar ... 

O Sa. RA1111ao (ministro da justiça): - Não, 
não entendo assim. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :- Então vai contra 
~s suas theorias de linhas paraUelas em qne nos 
fa1lou na assem bléa provincial. O systema 
representativo consiste, na opinião do Sr.· mi
nistro, em linhas parallelas que nunca se en
c-otitrã'o; ora; eu quero que se me diga se com 
o acto addicional, da · maneira em que está, 
póde-se dar esta sublime theoria das linhas 
parallelas; se póde marchar o acto addicional 
do modo em que está, sem interpt·etaçn.o de 
i:ic'côrdo com a constituição, de modo que as 
lirihas parallelas nunca se encontrem ; estou 
convencido q11e o nobre ministro ha de ler 
modificado a sua opinião .•. 

O Sa. R.unao (m,inistro da ;'ustiça) : - Não. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES : - ••. tanto mais, 

quanto os seus collegas do gabinete são de 
opinia~ qu.e o acto addi~ional deve ser inter
pretado. Desta opinião é o Sr. Alves Branco, 
gue aqui o disse ; desta . opinião é o Sr. rni
nistr.o. d9s negocips estrangeiros : e contra esta 
opiiliio não é o Sr. ministro da guerra ; o Sr. 
µiinistro;_da marinha ... me parece que estará por 
tu.do. (RiBadaB.) Quanto ao Sr. ministro dos ne
gocios do imperio, não sei bem qual é a sua opi
nião a este respe_ito ; màs dos outros já sei ~ a dos 
nobres ministros dos estrangeiros e da fazenda 
é que se interprete o acto addicional ; desejo 
por consequencia saber qual é a opiniao do St·. 
ministro da justiça a resi:,eito desta interpre
tação ; porque no meu. fraco entender, para 
que o· Brazil caminhe em regra, não é preciso 
tao sómente reformar as leis criminaes de que 
fallou hontem o Sr, minisirq ; eu entendo que 

uma das bases essenciaes é fixar os principio's 
politicos (mu.itos apniadoa) sobre a organi:mçD.o 
social : e então é preciso inierpr':'lar o acto ad
dicional naquell<1s partes em que o corpo le
gislativo tem achado ambiguidade, contradicçllo, 
incerteza, etc. Desejo pois sabet· a opiniao do 
Sr. ministro sobre . este objecto, até mesmo 
porque não quero taxal-o de 'versatil em 
prin.cipios politicos, e porque a sua opinião 
muito me induzirá pat·a graduar o meu 
voto áccrca · dessas emendas~-que estão sobre 
á mesa. 

Tenho outra interpellação a fazer ao Sr. mi
nistro, se julgar que nos poderá dizer (natural
mente nada nos dirá). Desejo saber como 
toma o gabinete actual estes negocios de Mon- · 
tevidéo (apoiados); como considera esse des
embarque de 500 francezes occupando aqueIJa· 
cidade ; como considera. o movimento das 
forças do g~neral Rosas no · territorio da re
publica do Uruguay. Supponhamos que pRra 
diante haja alguma· convenção entre o Brazil e 
Buenos-Ayres, para que Buenos-Ayres possa 
intervir nos negocios do Rio-G~ande do Sul ; 
estara.o os fL"ancezes habilitados para tambem 
vir occupar o nosso territorio, tão sómente por 
qnerer debilitar as forças de uma nação sua ini
miga? Desejo portanto saber como. é que o ga
binete toma essas cousas, ou se isto é indiffe
rente para o gabinete. 

Sr. presidente, em outra sessão eu disse que, 
qualquer que fosse a confiança que o governo 
actllal presumia· ter, julgava eu que elle não 
podia inspirar essa confiança, não só porque 
vejo a inexecução da lei, como porque vejo que 
todos os seus actos estão cobertos com um mys
terioso véo ; o Correio Official é esteril em tudo, 
nada nos diz ; tenho corrido o Correio Official, 

quiz -até gastar os meus cobres em assignal·O 
para mesmo segnir á pista a ádministr11ção ; 
mas o que vou ler ? - « Ministerio dos ne· 
gocio& do imperio - officio ao director do curso 
jurídico de S. Paulo, remettendo-lhe um caixão 
de livros. - Ministerio da guerra - aviso para 
que se pague ao commandantc de permanentes, 
tanto; aviso ao presidente de tal, que lá 
vai o Sr. fulano que levou um meia-cara 
(risadas), etc. » O mais importante que vi 
foi no ministerio da fazenda a · reintegração do 
Sr. Castro e Silva ; portanto vejo que ha um 
myste1-io em todos. os actos do governo : não se 
póde dizer presentemente que o governo con· 
stitucioual é o governo da publicidade; o go
verno trata até de demorar as informações 
pedidas por esta camara. Já_ viera.o por acaso.as 
informações ácerca do cofi·e dos orphãos ? Já 
veio uma copia do parecer do procurador da 
corõa a respeilo desse negocio de esirangei 1·os ? 
Ha mais de oito dias que se fez esta requisição, 
e ainda nllo se pôde tirar uma copia, copia que 
não póde gastar mais de meia folha de papel,· e 
que um amanuense füz em u~-momento? Pedi 
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aqui uma informação para, saber se algum 
termo houve para fazer sabir um estrangeiro : 
respondeu-se-me que não ; quero acr·edilar no 
governo, mas em tempo talvez descubra a ponta 
do véo deste negocio, porque tambern anda 
mysterio por aqui. Eu tenho intormações de 
que algum estrangeiro houve que assignou 
termo de sahir do imperio por ordem do chefe 
de policia, em consequencia . de denuncias· 
muito fortes contra elle, e que depois, por 
ordem superior .. :ç não teve execuça.o .... Pro
cedendo o magistrado policial no exacto cum- · 
primento de seus deveres, foi .de alguma maneira 
1mpedi1do por ordem superior. Nào quero dizer 
que isto seJa inteiramente exacto, quero mesmo 
acreditar que na.o houve termo nenhum ; 
entretanto tenho informações do contrario ; 
póde ser que o tempo nos dê conhecimento 
deste negocio, porque, Sr. presidente, nihil est 
tam oceultum ... quod non revelet"'r. Se S. Ex. 
me quer dar as explicações a respeito dessas 
interpellações, für-me-ha muito favor, para 

. então começar o meu di~curso a respeito da 
~ateria. 

O Sr. Ramiro (ministro da f1.1,stiça) :-Não 
se me offerece. (profundo silencio) duvida ne
nhuma em satisfazer á:s interpellações que me 
dirigio o nobre deputado, bem que não sei se 
é muito regular fazer-se in.terpellações de certa 
natureza, mórmente aquellas que respeitao á 
política exterior. 

Começarei pela interpellação que me diz res
peito, isto é, quanto ao meu modo de pensar 
ácerca da interpretação do acto addicional. Fe
lizmente para mim o nobre deputado sabe qual 
é a minha maneira de entender o systcma fe
deral, o aclo addicional : o uobre deputado sabe 
que em uma assembléa a que tenho a honra de 
pertencer, tenho declarado que o syderna das 
linhas parallelas deve ser applicado ao systema 
feder·al, isto é, que os poderes geral e provincial 
devem marchar de modo que nao se estorvem 
mutuamente, que um não embarace a acçao de 
outro poder. Ora, sendo isto assim, tendo o 
nobre deputado a certeza de que é esta a minha 
opinião a l'espeito do systema redera!, est:i claro 
que o nobre deputado deve estar convencido de 
que quero a intt~rprt:laça.o do acto addicional... 

O SR. MouRA MAGALHÃES:- Mudou de opi-
nião. • 

O Sa. RAMIR~ (ministro dajustiça) :-Ha de 
me perdoar o nobre deputado, eu aa.o mudei 
de opiniAo ; se eu fui de opinião em alguma 
assembléa que o aclo addicional devia ser en
tendido pelo systema das linhas par~Jlelas, isto é, 
que os poderes geral e provincial devitto estar de 
tal maneira extremes, que a acção de um não 
pudesse ser nociva á acça.o do outro, necessa-

. riamente . sigo a m,e!3ma opiniãO que acabo de 
. . manifestar ; eu estou na mesma opinião que 
,{ sustentava na assembléa provincial da Bahia, e 
~~- . 
" . ~ ,. 

que o nobre deputado sabe que eu sustentava 
sempre por intima convicçao. Mas o nobre de
putado tem uma difficuldade em acreditar nesta 
minha coherencia, e esta difficuldade · provém 
de crer que nesta sessão votei contra a foter
pretação do aclo addicionaJ : ha de me perdoar 
o nobre deputado que eu lhe peça a faculdade 
de o esclarecer· sobre a materia. · 

O anno passado tive sàude mui pouco vigo
rosa, estive doente por bastante tempo, e foi na 
occasiào ~rn que se interpretava o acto addi
cional; cheguei á camara no dia em que se dis
cutino alguns artigos ultimas da interpretação, 
votei por alguns e contra outros ; por conse
quencia, como eu não adoptava todo.s os artigos 
da interpretação, votei contra a adopção: eis-aqui 
a que se refere o nobre deputado. _Eu amo, et1 
quero, eu desejo a interpretação do acto · addi
cional : mas posso querer A interpretação do 
acto addicional e dissentir da· fórma por que 
um ou outro artigo do acto addiciona] se ache 
interpretado, oncle está portanto a contradicção? 
Não ha senão uma maneira unica de inter
pretar o acto addicional, de modo que quem 
dissente dessa mar.eira não quer a interpretação 
do aclo addicionaJ? E' isto possivel ? Eis-aqui, 
portanto, a explicação que dou ao nobre depu
tado: eu, firme na opinião que sustentei na as
sembléa provincial quanto ao systema de linhas 
parallelas, firme na opinia.-o que tenho de que 
o acto addicional da maneira porque está nllo 
póde' satisfazer ás necessidades do paiz, entendo 
que deve sel' interpretado. Muitos artigos da 
interpretação são conformes á minha opinião; 
outros nAo o são; a maneira porque está redi
gida a interpretação podia ser mais clara ; eu 
invoco o testemunho do· nobre deputado por 
Minas q1ie me ouve; elle que diga se não lhe 
disse em conversação particular que, tirado 
algum a1·tigo, votaria pela interpretação do acto 
addicional ; por consequencia, estou coherente ; 
descance o nob1·e deputado: posto que a inco
herencia seja uma das f1·aquezas a que está 
sujeita a humanidade, comludo em materias 
d~sta natmeza nllo ha de permiltir a Providencia 
que me ache em contracfü:ção. 

Por esta occasião nao posso deixar de fazer 
algulll reparo u'urna expres~Ao que escapou ao 
nobre deputado, quando se referio ao meu cal
lega o Sr. ministro da marinha. Disse o nobre 
deputado que o- Sr. ministro da marinha estaria 

. por tudo. Eu peço ao nobre deputado q,ue nao 
faça esta injustiça a ninguem, e muito meno~ a 
um membro do poder executivo: estar por 
tudo,. estar pelo bem e pelo inal, sacrificar a 
Jesus Christo e a Baal, parece-me que é a tor
peza maior que se póde commetter ; por con
sequencia, nenhum homem sem factos deveria 
merecer do nobre deputado esta opinião, e 
muito menos urn membro do poder executivo. 
Peço-lhe, porbtnto, que respeite o meu. col
lega. faça um juizo mais digno d~lle1 mais justo~ 
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Como considera o governo os negocios de 
Montevídéo e o desembarque dos francezes? Já 
hontem me foi feita uma interpeliação seme
lhante p,elo nobre deputado por Minas ; eu lhe 
respondi e respondo que antes que participações 
do nosso diplomaia nos ienhão vindo á rnão 1 

nao é licito ao governo arriscar juizo algum em 
materia tl'lO impo_rtante. Peç_o .ªº nobre depu
tado que não arrisque a opinião do governo, 
porque a opinião do governo com promette a 
nação; não queira o nobre deputado o compro
n1ettimento da nação, o que seria inevitavel se, 
sem madura reflexão, sem communicações offi
ciaes, houvesse acamara de pronunciar-se em 
ma.terias desta magnitude. 

Pelo que respeita ao negocio de Rosas com 
Fructo Rivera, é negocio que igt1almente eslá 
debaixo do dominio da diplomacia : o nobre de
putado sabe quanto é delicado arriscar opinião 
sobre este objecto : o que lhe posso affümar é 
que a parte que o governo tem de tomar, pela 
relaçM intima em que está e•estará este ne
gocio com a dignidade do Brazil, com os seus 
interesses publicos, esta parte ha de ser desem
penhada : não ha de ser o governo imperial 
qne consinta em factos relativos á occupação de 
Montevidéo, quando es:ses factos possa.o trazer 
perigo, futuro compromettimento da naçào bra
zileira. (Apoiados.) 

O Correio Offi&ial é esteril, e esteríl em tudo, 
diz o nobre deputado ; desejava ver no Correio 
OJ!foial estampados os actos da adual admi
nistração. Na.o sei quantas vezes hei de repetir 
as mesmas respostas, porque são tantas as vezes 
que se insiste nas mesmas instancias, que sou 
forçado a reproduzir as mesmas respostas. Qne 
tempo tem de vida a administração ? Como quer 
o nobre deputado achar já estampados nas pa
ginas do Correio Official actos que o governo 
tem de praticar depois do exame das materias, 
depois de conhecimento aprofundado ? A ca
mara sabe, o nobre deputado sabe perfeitamente 
que uma administração nova a primeira cousa 
que tem de fazer é examinai· o estado da repar· 
tição para se inteirar della. 

A camara sabe, como o nobre deputado, que 
o governo tem-se achado em difficuldades : um 
ministro sustentando o credito, fazendo pro
postas ; outro no senado assistindo á discussa.o; 
outro trabalhando pelo que reepeita aos nego
cios da justiça, vindo á canJara, sustentando a 
proposta do poder executivo : o tempo insta, as 
camaras vão, encerrar-se; e por consequencia 
alguma cousa que ha a fazer é ·o que exige 
maior pressa; 110 expediente mesmo dos tra
balhos antigos muito ha que fazer ; como quer o 
nobre deputado achar já estt>s actos dignos de 
serem rereridos, e que possllo satisfazer á sua 
espectação ? Não ha tempo ; ainda não ha mo
tivo para que o nobre deputado julgue que o go
verno é esterikem producçaes, como é.esteril o 
Correio · Offimal a que se referio. 

O negocio do cofre dos orphllos está demo
rado. Sabe o nobre deputado que está demorado 
por causa do governo, sem que a naiureza das 
cousas tenha exigido. esta demora ? O primeiro 
passo que se deu foi exigir-se pelo ministerío da 
justiçã cõpia de todos esses trabalhos relativos 
ao cofre dos orph:los; eu os solicitei do presi
dente da província do Rio de Janeiro e do juiz 
de orphãos da côrte: responderão=me ambos que 
ficavão inteirados, e que passavão a mandar 
examinar as relações qne se requisitavão para 
Pm tPmpn <::i:>rPm !lprP<::i:>nt!ln!'l<:: • f'Omo P pm:-

SiVel criminar o governo por aquillo que está 
dependente da execução de oútros ecnpregados? 
Oue emo1:nho oóde haver em demorar essas 
r~lações ·que se· exigirão ? Onde está o compro
mettimento do governo ? 

O mesmo digo a respeito do parecer do pro·· 
curador da CO!'Ô-a : que· empenho póde haver na 
demora da copio desse parecer? Na.o póde essa 
demora provir da natureza da cansa do traft 
bulho volumoso? Quantos dias tem decorrido?.,. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Mais de oito. 
O SR. RAMIRO (ministro da Justiça) :-Ora, 

eis-aqui o espaço de oito dias ! Que demora ! Não 
sabe o nobre deputado o trabalho continuo em 
que se tem·achcido o ministro da fazenda? Na.o 
se vê o minislro da fazenda ora no thescuro, lu
tando í!Om difficuldades immensas pelo apuro das 
circurnstancías, ora ria camara dos Srs, deputados 
discutindo o credito, ora no senado, ora nas 
reuniões dos ministros ? O que se exige mais de 
um homem? Que mais trabalho se exige delle? 

Pelo que respeita ao estrangeiro mandado 
sahir, ó nobre deputado diz que quer crer no 
govtrno; eu lhe peço que creia : o que se 
mandou dizer á. camar:i é verdade; eu repouso 
inteiramente na informaçào que tive: o que 
mandei á camara foi a informação que tive do 
chefe de policia. 

Sao estas, parece-me, as informa~'.ões que 
exigio o nobre deputado; talvez sejào exiguas ; 
peço-lhe desculpa de nao poder riál-as mais 
amplas 

O Sr. Moura, Maga.lhã,es : - Quanto á::in
terpellação que fiz ao S1·. ministro ácerca dos 
negocios de Monlevidéo, contento-me com o qne 
elle disse; não quero que o Sr. ministro venha 
revelai· negocios pendentes, e· de bnta ponde
ra~a.o, como aqueJ.l.es que dizem respeito a essa 
occup.1ção pelos francezes ; o rnesmu ~ digo 
ácerca de Buenos-Ayres. Mas pelo que respeita 
á interpretação do acto addicional, permitta-me 
o Sr, ministro que lhe diga que descubro:con
tradicção em seus principias ; porque se S. Ex. 
vio que um ou outro artigo da interprelação não 
combinava com as suas idéas, parece-me que 
devia votar pelo todo.... . 

O ~R. MINISTRO DA JusTIÇA: - Não. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES: - Pois porque 
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vem um ou outro artigo que ]he não agrada, 
vota inteiramente contra a interpretação ? •.• 

O SR. MINISTRO DA ,JusTIÇA : - Pois se eu 
queria melhor .... 

O SR. MouRA MAGALHÃES:-. - Se o nobre mi
nistro queria melhor porque nao expendeu as 
suas idéas? Não : o nobre ministro não queria 
a interpretação do acto addicional, porque talvez 
ella fosse iniciada debaixo da influencia do gabi
nete de 19 de Setembro, de quem o nobre mi
nistro foi adversaria .... 

O SR. ToRREs : - Nao foi' iniciada debaixo 
desta influencia. 

O SR. MouRA MAGALHÃES ; - Sei bem ; porén1 

discutio-se durante a administraçilo de 19 de 
Setembro, e é ao que me refiro; mas tanto é 
verdade que o nobre ministro com o seu voto foi 
hostil a essa adminislraçào, que até lh'o negou 
em materia de credito .... 

O SR. RAMIRO (n,ínistro da.fu.stiça): - NM é 
exacto: eu lhe responderei. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES: - E' muito facil 
achar no diccional'io palavras para justificar 
tudo ; com o diccionario e com os recursos do 
raciocínio, para quem os sabe manejar, tudo se 
justifica ; eu lambem os sei manejar ; no 
diccionario vou buscar vocabulos para justificar 
qualquer contradicçào. 

Pelo que respeita ao Exm. ministro da ma
rinha, eu peço a S. Ex. que não envenene a 
minha proposiçno ; tenho_ perspicacia para 
conhecer quando, tratando-se de uma questão, 
quer-se que ella se encaminhe para um lado 
odioso. O que disse a respeito do Sr. ministro da 
marinha foi que elle estaria por tudo; isto é, 
que estaria pela opini!1o de seus collegas ; nao 
quiz com isto ofTendel-o ou dt!lrehil-o; por con
sequencia n!lo envenene o nobre ministro as 
minhas expressões, com as quaes n!lo q11 iz lançar 
o odioso sobre o Exm. rninistrn da marinha, nem 
fazer· fraco conceito de 1ma capacidade intel
lectual, que muito respeito, assim como respeito 
a do nobre ministro e a de todos os seus collegas. 
Eu desejo que se interpretem minhas palavras 
em muito boa fé; não é preciso que o nobre 
ministro as to1·ça e as entenda diversamente; 
seja leal nas armas do raciocínio .... (mas 
emfim já o nobre ministro hontem lançou o 
odioso sobre a· depntaçM da Bahia, topico que 
hei de responder em lugar competente) : nllo é 
isto· leal, torno a dizer, nem maneira logica de 
se responder e argumentar. 

Sr. presidente, deixando as interpellações, eu 
vou emillir a minha opinião sobre a materia. 

As medidas que o governo reclama para 
manter a ordem em as provincias do imperio, 
e acabar com as desordens que têm apparecido 
nellas, são de duas · especies : umas pedidas 
n'uma proposta original do Exm .. ministro da 
justiça, que então era o Sr. Paula Albuquerqué, 

TOIIO Ili 

e outras se contêm em dífferentes emendas 
offerecidas nesta casa, e' insinuadas pelo actual 
Sr. ministro dã justiça. 

Quanto á proposta original do governo, ella 
comprehende a suspensão de garantias no R.io 
Grf!nde do Sul, bem como a outra medida da 
continuação do destacamento da guarda naciona}, 
na conformidade da lei de 9 de Outubro de 
1837. Eu entendo que devem ser adoptadas 
ambas estas medidas : por conseguinte na.o 
recusarei o meu voto a esta proposta original, e 
vou dar as razões em aue me fundo. Bem aue. 
Sr. presidente, haja q~em pense que qua~d~ 
existe rebelliào ou invasão de inimigos a sus
pensão de garantias nflo é a medida mais eflicaz 
para comprimir as desordens, porque tudo póde 
ser acautelado pelas leis ord i na rias ; toda via uma 
vez que a constitu iça.o po litica do irn perio de
termina que nos casos de rebellião e invasão de 
inimigos, correndo o paiz perigo imminente, se 
possa suspender algumas das formalidades que 
garantem a liberdade individual, creio eu que 
nenhuma duvida teremos de suspender algumas 
dessas formalidades naquelle ponto do irnperio 
onde em verdade se manifeste a rebellião. Ora, 
todos sabem que rebellião existe no Rio Grande, 
e por consequencia não terei duvida nenhuma 
de votar pela continuação da suspensllo de 
garantias em aquella província. Po~to que o 
resultado desta medida, como hontern se pon
derou, tem sido nenhum, e talvez mesmo, se 
bem avaliassemós o effeito da lei, conheceria.mos 
que tem sido mais prejudicial que util; todavia, 
como não quero que o governo esteja desarmado 
de uma medida que julga necessaria para com
primir as facções, não vacillo em votar pela 
suspensno de garantias na provincia do Rio 
Grande do Sul. 

1gllalmente nàO impugno a continuação do 
destacamento da g1iarda nacional da fórma 
porque pas~ou na lei existonte. Sr. presidente, 
pela pouca observuçao e experiencia que tenho 
dos negocios publicos, vejo que esta lei é de 
alguma utilidade: porque sujeitando a guarda 
na~ional destacada em diversas províncias a 
uma disciplina muito mais regular, muilo mais 
forte,.daqui resulta sem duvida mais beneficio 
á oL·dem e tranquillidade publica. Em algumas 
províncias do imperio, como a Bahia, Pernam
buco, etc., não existe força_ de linha, porque 
esta força tem sido chamada aos pontos da 
rebellia.o, e por isso é o serviço da guarnição 
feito pela guarda nacional, que neste caso se 
torna mais regular e sujeito á rneJhor disci • 
plina7 na conformidade da lei já citada e regu
lamentos respectivos. Estas razões me levàv a 
votar para que continue o destacamento da 
guarda nacional na conformidade da lei. 

Ora, sendo esta a minha opinião a respeito 
da proposta original do governo, tenho opinião 
inteiram~nte conlraria a z:espeito das outras 
medidas qu_e se achao sobrê- a mesa. Eu creio 

67 
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que talve~ essas medidaii passem,· porque.º. 
uubn:: u1iu1:,,lru dcVc; CuutcH" 1.;u1u cL 1:,cut:a u:,,1 -

dade daquelles mesmos de quem foi adver
saria; quero fallar a respeito claque lles senhores 
que fizerão parte do gabinete de 19 de Se-_ 
lembro e dos que o sustentárão o anno pas
sado; e tanto me devo convencer deste prin
cipio; quanto considero que um nobre ex-mi· 
nistrn, em urna das sessões passadas, até elogiou 
o Exm. ministro da fa~enda, e sómente deplorou 
que o Exm. ministro nll.o tivesse apresentado 
documentos que mostrassem o deficit para 
mais vigorar a confiança que deve ter no corpo 
legislativo; por consequencia, eu estou con
vencido que essas, medidas reclamadas pelo 
governo passaráõ todas ; mus eu não lhes po
derei dar o meu voto, pelas razões que vou 
expender. Mas antes disto direi que sendo 
S. Ex.. intcrpellado hontern a t'espeilo do nu· 
mero de guardas nacionaes destacados em 
diversas provincias do imperío, respondeu que 
não podia dar uma conta exacta em conse
queocia da falta de mappas .. Eu creio que 
devem existir na secretaria do governo, ao 
menos pelo que respeita á Parahyba, mappas 
rneosaes da força da guarda nacional desta
cada ... 

O SR. RAMIRO (ministro da justiça); - Não 
se me perguntou sobre a Parahyba, mas · em 
geral. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-.... e .que se re
m ettao ao governo, na conformidade das ordens 
do mesmo governo ; por consequenciu, poderá 
haver falta de uma ou outra provincia, mas 
pelo que respeita á Parahyba, não. ha falta 
nenhuma, pelo menos emquanto lá estive. 

Sr. presidente, vamos á suspensào · de ga
rantias para a provincia do Maranhão, medida 
que reclama S. Ex. o Sr. ministro da justiça. 
Esta medida é inteiramente anti-constitucional ; 
a constituiçll.o do imperio mui expressamente 
determina que só nos casos de rebellil'.l.o e 
invasrl.o de inimigos é que se póde dar a sus
pensào de garantias ; já se demonstrou com o 
codigo criminal que no Maranhão não se dava 
nenhum dos casos de rebellião; e, sendo assim, 
segue-se que a medida não está dentro do que 
determina a constituição. Mas disse S. Ex. que 
a palavra - rebellião - de que trata. o § 35 
do art. 179 da constituição do imperio, não 
devia de modo algum entender-se pelo c:odigo 
penal1 mas sim pela lei anterior á promulgação 
da constituição, porque deviamos ver o sentido 
que o legislador ligou a esta pahvra, atten
dendo ao direito commurn então existente. 
Sr. pri:faidente, confesso que fiquei admirado de 
ouvir semelhante proposição da boca de um juris
consulto ! Considero semelhante proposição, ha 
de me perdoar S. Ex., como uma blasphemia . 
jurídica, querer se entender a palavra rebellião 
de que trala a cohsliluiçao, na conrormidade 

das leis anteriores. que se ach1:1.o revogadas L. 
Qual é o effeito, Sr. presidente, das leis reyo~ 
gadas? E' que ellas não podem ser invocadas 
corno direito com força de obrigar ; por conse
qnPnri,:i, PrHnn q11Pr n nnhrf' mini~lrn PntPnrlPI' 

a palavra rebellião no sentido do alvará de 
1757, que inteiramente desappareceu depois 
do estabelecimento do codit!o penal ? Ora. 
ainda mais outra razao : o ~Sr. ªministro devé 
attender que em um dos paragraphos desse 
art. 179 da constituição se diz 4 ue se estabe
leceráõ codigos fundados nos princípios de jus
tiça e equiuade; por consequencia, a consti
tuição reconheceu que as leis existentes erão 
leis iniquas, era.o leis que não esta vão de ac
cordo com os interesses publicas, . com aquillo 
que era reclamado pela opiniao publi.ca, pelas 
iuzes do tempo, pelo progresso da ci vi iisaçao, 
pela fórma do governo; por consequencia, como 
q1Jer o nobre minist.ro entender a palavra re
be!lião invocando leis inteiramente obsoletas, 
leis que nao exi:,tem ? ... Admira ainda mais a 
proposição do nobre ministro quando disse que, 
se acaso se entend.er a palavra rebelliãü pelo 
cotligo penal, havia absurdo, e o demonstrou 
desta maneira :-0 codigo penal diz que só se 
dã o caso de rebellino havendo 20,000 pessoas ; 
mas supponhamos qne o corpo legislativo altera 
esta lei, e diz que em vez: de 20,000 pessoas 
seja.o 30 pessoas, 20 ou 10, etc., temo:: qlle ha 
absurdo. Eu não comp,rehendo tal fórma de 
argumentar; se neste caso ha absurdo, maior 
absurdo apparece quando se invocao leis intei
ramente obsoletas, inteiramente revogadas. 
Ainda digo mais :-não só o poder legislativo 
deve eutender a palavra rebelli1:lo pelo di
reito commum existente, mas até o poder 
legi;;lativo não póde entender a palavra re
bellião de outra maneira; se o poder legislativo 
entender a palavra rebell ião de manei l'a dist i neta 
da que está estabelecida no direito commum, 
então tiremos a conclusão que os direitos dos 
cidadãos estão vacillantes, qne suas ga rnntias 
f111ct11ào n1urna incerteza continua: ora, isto sno 
princípios constitucionaes, principios proprios 
de um ministro da corôa, principias proprios 
de um jurisconsulto? Sr. presidente, admira 
como taes proposições pudessem ser enunciadas 
nesta casa1 e ainda me admira que quando o 
nobre ministro disse que a palavra rebellião. 
devia entender-se pelo alvará de 17 57, e se
gundo a ord. do liv. 5º, houvesse outro juris
consulto que lhe desse apoiado; isso é que eu 
em verdade admiro. 

Ora, S. E:x. querendo apoiar a sua opinião a 
respeito da éelebre intelligencia da palavra re~ 
bellião, porque outro epitheto não merece, re
correu ao que se praticou nesta casa em 1835 
qnarnlo o ministro da fazenda, que hoje faz 
pal'te do gabinete, propôz a suspens!lo de ga-
1·anlias pat·a a pl'Ovincia do Pará. Mas note o 
nobre ministro que nessa occasillo o corpo le-
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gisJativo decretou em verdade a suspensão de 
garanlias para o Pará; mas o corpo legislativo 
reconheceu .que havia rebelliao. 

O SR. REZENDE :-Já estava o Malcher. 
O SR. MouRA MAGALHÃES•:-Já estava o Mal

cher. Om, se o corpo legislativo reconheceu que 
havia rebelliao, não foi invocar o decreto de 
1757, deu como theorema que havia rebellião, 
e por consequencia que se dava o caso do ar
tigo da constituição para se suspender algumas 
das foitnalidades que gaiantem a libeidade i11-

dividual. Não venha pois o nobre ministro 
apoiar-se no que nessa occasião se passou a 
respeito do Pará, e n1uito n1enos invocar o 

· exemplo das assembléas provinciaes do Rio de 
Janeiro e Bahia, que têm suspendido garantias 
em certas circumstancias. Pois considera o 
nobre ministro que a assembléa provincial da 
Bahia é tão falta de intelligencia que no caso 
de insurreição de africanos, que foi quando 
suspendeu as garantias, confundisse esta in
surreição com rebellião e invasão de inimigo 
externo? A illustrada assembléa provincial do 
Rio de Janeiro, quando em caso identico sus
pendeu as garantias, é porque considerou a in
surreiçno de africanos o mesmo que r~belliao 
ou invasão de inimigos? Como invoca pois o 
nobre ministro tal exemplo? As assembléas 
provinciaes da Bahia e do Rio de Janeiro sus
penderão nessa occasiilo as garantias, porque o 
entenderão util, ou porque de algnrna rna11eira 
aberrárao, ainda que em boa fé, do que deter
mina a constituição do im perio. 

Ora, não é preciso, Sr. presidente, gastar 
ms1is tempo para demonstrar que a respeito do 
Maranhao ntlo se da.o as circumstancias recla
madas pela consliluiç110 política do imµcrio 
para se suspenderem as garantias: ainda mais 
por outra razão que reverte contra a proposta 
do nobre ministro. Elle nos disse hontern que 
já as circumstnncias do Maran hao tinhno de 
alguma ruaneira melhorado. Ora, se as cir
cumstancias do Maranha.o lêm de alguma sorle 
melhorado, se offerece melhor aspecto o paiz 
pelo que respeita á. legalidade, porque requet· 
agora o nobre mini:;tro esta medida? Cuida 
elle, por ventura, que sómente a suspeosao de 
garantias é a arma forte e poderosa para aca~ar 
de comprimir as facções e desordens? Na.o 
creia semelhante cousa. A sciencia da admi
nistração exige outras muitas medidas , ex.ige 
uma applicaçllo muito aturada, a combinaçao . 
de factos, muito trabalho; exige, em fim, que se 
ponha.o em jogo outros elementos reclamados 
pelo interesse publico, para que o paiz se pa
cifique. Não, não é sómente com a suspensão 
de garantias, para a qual parece que se olha 
como para uma especie de panacéa, que se 
acabaráõ com as desordens, e que se ha de 
pacificar-o paiz. Se pass:·, ,' esta medida para 
o Maranhão, eu mesmo temo que ella pro· 

duza effeitos inteiramente contrarios áquelles 
que o nobre mini::.tro tem em vi,;ht_ Enttin 
os partidos que alli existirem ainda máis 
se exacerbaráõ: então prisões inteiramente 
arbitrarias, sem serem reclamadas pelo inte
resse publico, serr:1.0 praticadas. Sr. presidente, 
é preciso que eu diga de uma vez, cumprn ter 
interesse pelos direitos do homem e do cidadllo; 
estas prisões arbitrarias habituão o homem · á 
escravidão, e trazem ao paiz desventuras in
finitas. Por consequencia, nao queiramos, 
quando as circumstancias es.tão melhoradas, 
111an ter a suspensão de garantias, tanto mais 
quanto é opposta á constituição politica do im
perio. Logo mosirarei como a entendo ; logo 
mostrarei que a constituiç1l.o, quando autorisa a 
suspensllo de garantias, n1l.o determina que se 
suspenda tudo quanto o governo se lembra de 
suspender. 

Sr. presiuente, parece-me lér demonstrado 
que nno é conveniente nem legal a suspensão 
de.garantias para o MaranMo. Vou agora fratar 
de outro objecto que faz parte de uma emenda, 
isto é, da faculdade de deportar, pedida para 
Santa Catharina. 

Sr. presidenle, atrevo-me a dizer que, em 
virtude da constit11iça.o, na.o ha direito de se 
conceder semelhante cousA; que nno hu direito 
no corpo legislaLivo de dar faculdade aos dele· 
gados do governo para deportarem n qualquer 
cidadL\o. Eu o vou demonstrar. 

Diz a conslituiçno (lê o m·tigo que trata da 
suspensão de _garantias). A constituiçllo na se
g11nda parte deste artigo dá ao governo o mesmo 
clit-eito 4ue dá á assembléa geral, só com a dif
forença de que o governo lem este direito quando 
o corpo legislativo não se acha reunido. O artigo 
explica que o governo lern direito de praticar 
entllO prisões, e tomar outras medidas de pi-e
vençl\o. Estas onfrus medidas de prevençllo não 
podem ser, Sr. presidente, senao as buscas e as 
visitas domiciliarias. Creio q11e com estas visitas 
dorniciliurias nas casas dos cidad9.os, e prisões 

· feitas sem as formalidades que a lei 1·equer, 
hnvendo indicio veliemente contra qualqner 
individuo, se tem prevenido o que a coustiluiçao 
quer, isto é, a perpetração do delicto, Esta theori:'t 
na.o é minha, é de esclarecidos jurisconsultos : 
esta theoria é de Daunou, Benjamim Constant e 
outros. Permitta-se-me que diga que-suspensão 
de garantias-é o mesmo que na Inglaterra se 
chama suspensão de habeas-corpus. O hab(Jas· 
corpus é uma lei que passou no reinado de 
Carlos II, e que os inglezes já considera.o como 
uma segunda carta em que depositárão a sua 
confiança. Quando na Inglaterra se diz--:,sus
pensã.o de habeas-corpus-é .a suspensão das 
formalidades com que o cidadão ingiez deve ser 
preso. Note-se que o habeas-eorp1!,8 na IogJa· 
terra teve origem pela prisão de- um .cidadão 
obscuro. Ora, e!-ita suspensão .é ~6 rehdiy11 ás 
form::.lidarles q11e aliás se devem .observar em 
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casos ordinarios para ter lugar a pl'is!lo. Entre 1 

nós requer a consliluiçno e as leis que ni11gllem 
possa ser preso sem culpa formada, sem man
dato do juiz, ordem por escripto, legalidade do 
executor, etc. Mas todas esta~ formalidades 
de~apparecem nos tempos tumultuosos e de 
riesordem em virtude d~ suspensão de garantias. 
Já se vê pois que a con~tituição bem entendid~t 
11110· leva a ponto de se poder suspender a ar
bitrio tudo aqúillo que o governo inventa, todas 
as garantias exaradas no art 179 da constifuiçno, 
mas limita-se apenas aos dous unicos casos de 
pris·oes sem culpa formada e visitas domicilia
l'ias. Permitta V. Ex., porque a materia é im
portante, que eu cite quatro linhas de um es
criptor que tem algum merito, o qual entende 
a constituição portugueza, que é a mesma que 
a nossa (é a que foi dada pelo Sr. D. Pedl'o 1), 
do mesmo modo que eu a entendo : é o Sr. Sil-
vestre Pinheiro (lt o seguinte) : · 

« As formalidades que garantem a liberdade 
« in.dividllal, conforme as disposições desta carta, 
te e as quaes allude o presente § 34, são unica
" mente duas, a saber : primeira, que as au
« toridades só de dia, e pela maneira que a lei 
« determinar, possa.o entrai· por força na casa 
« de quaiquer morador. (§ 6) ; segunda, que 
« excepto nos casos declarados na lei e nos de 
« flagrante delicto, ninguem poderá ser preso 
« sem culpa formada (§ 7). Todas as outras 
<< garantias dos direiloi naturaes, mencionadas 
« na carta, são aclos essenciaes, e não meras 
« formalidades, etc. ,, 

Eis como o S1·. Silvesh·e Pinheiro entende a 
constituição portugueza, que é copia da nossa : 
eis como ella se deve entendet· conforme a 
theoria da snspensão do ltaheas-corpUJJ da 1n~ 
glalerra, sendo do mesmo pensar outros pu. 
blicislas. E' pois claro que não se póde, a titulo 
<le suspensão de garantias, exercei· o direito de 
deportar, e muito menos prohibir sociedades 
secretas. 

Para que não pareça á r.amara que mudo de 
opinião a respeito da materia, vou lêr a emenda 
que apresentei em terceira discussão quando 
em 1835 appareceu uma proposta do governo 
terriv~l, que tudo queria levar pela maior vio· 
lencia, mas que tive a satisfaça.o de· ver cahfr 
inteiramente (lg a acta da smão de 1836, em 
que vem consignada ·u.ma. emenda organisada 
debaixo dos mesmos princípios_ que o orador 
acaba de estabelecer). Eis como entendi a con• 
slituição do imperio, e como a entendo ainda: 
eis como combati a proposta, que, bem exa
minada, é assás perigosa, porque não queria só 
a suspensão de garantias, mas até a creaçllo de 
uma alçada para julgar os crimes commettidos 
no Pará, preterindo-se o julgamento por ju
rados, que a constituição determina, e o prin
cipio salvador, de que ninguem póde ser punido 
senão por lei ante1·ior. Portanto estou hoje nos 
principias em que estava em 1836 ; e assim 

já vê a camara que não lenho senão boa fé ;, 
quando levanto a minha voz para atacar me- ;i: 
didas que me parecem contrarias á constituição -"-:-' 
do im pel'io, inuteis e perigosas. 

Sr. presidente, a. deportação, além do que 
eu tenho dito, é uma verdadeira pena, e tão 
forte, que o codigo francez a classifica como 
inf"amante e affiictiva ; e se lanço os oJhos sobre 
a legislação ingleza, vejo que os crimes de 
maior ill) portancia sao alli punidos com a de· 
por-taça.o. Entretanto o ncbre ministro quer 
que por indicio havido contra qualquer indi. 
viduo possa elle ser deportado de Santa Catha-
. M . b d" i.: •• t rma. mlo em ora 1ga o ..,r. mm1s ro que a 

deportação chamada pena é differente da de
portação considerada como medida preventiva, 
quanto aos effeitos, e guanto á maneira por que 
começa ; que a deportação considerada como 
pena principia por processo, e traz em l'esultado 
a . suspensão dos direitos politicos do cidadão .. 
deportado. Mas por isso mesmo não deve 
pass .. r semelhante medida, porque se é neces
.sario um processo para se proceder deste modo 
contra um individuo, não devemos deixar ao 
arbitrio de qualquer delegado do governo o 
deportar qualquer cidadao sem ser convencido 
de crime, e contra o qual appareção apenas in
dicios. Não duvido que um ou outro conspire 
contra a ordem publica, mas neste caso ha re· 
mPdio nas leis. O codigo penal no art. 175 de
termina que em todos os crimes inafiançaveis 
( este entra no numero ) o cidadão possa ser 
preso sem cu)pa formada : na.o é pois pl'ecisa 
suspensa.o de garantias para isto. Havendo por
tanto providencia na lei, não é necessal'io que 
demos esta medida, qne póde ta·azer inconve· 
nieutcs gravissimos para a sociedade. Quem se 
poderia contar seguro em uma provincia onde 
a ordem publica esteja agitada, um11 vez que 
qualquer admínish'ador seja munido dessa arma 
forte P Como nllo verá cada cidadão sobre si 
pendente o exterminio? Como não se consi
derará victima, ou do ciume ou impostura de 
qualquer? 

· O SR. MARINHO: - Do mesmo presidente. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES : - Fallo em geral, 

não fallo a respeito de presidentes, nem com 
elles me occuparei agora. 

Ora, Sr. presidente, já se vê que pela intelli
gencia que dou á con:;lituição, não deve o corpo 
legislativo autorisar o governo para deportar 

· qualquer cidadão .. 
E' necessario advertir que estes paragraphos 

que existem na constituiça.o depois do art. 179, 
be,n ana)ysados, são garantias todos elles. O 
art. 179 da constituição, quando diz que os 
dit·eitos do cidadão têm por base a liberdade, 
segurança e propriedade, estabelece a these ~era], 
e entrando-se no elipirito philosophico da consti· 
tuiçao, conhece-se que estabeleceu garantias para 
assegurar esses mesmos direitos, que é tudo o 
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mais que a constituição desenvolve. Cumpre 
,que o Sr. ministro nào confunda direitos com 
· :garantias. Dit·eitos não dá a sociedade : a so
ciedade não dá o direito de propriedade, o di
reito de lihel'dade ; quem dá ao cidadão estes 
é a natureza, é o seu trabalho, são seus esfürços: 
a sociedade só gat·anle estes direitos pela ma
neira exarada na constituição. Mas quaes são as 
formalidades que a constituição manda sus
pender? Eu já disse como entendia isto ; é só
mente quanto a pris0es e visitas domiciliarias, 
e nada mais. E' quanto é sufficiente para 
manter a ordem publica em qualquer provincia 
agitada. . 

Vou á outra materia, que é a prohibição que 
quer o Sr. ministro, das sociedades secretas e 
das sociedades publicas para o Pará. S. Ex. es
creveu uma cousa e hontein nos disse outra. 
Da leitura da sua -emenda se vê que S. Ex. 
quer que sejão declaradas illicitas na pro
víncia do Pará todas as associações secretas 
e as_ publicas, não sendo autorisadas pelo pre
sidente da provincia. Por consequencia temos 
dous fins a que se dirige a medida ; o 
primeiro a prohibição total das sociedades se
cretas. 

o SR. MINISTRO DA JUS,TIÇA: - Não. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES : - Ou eu não en• 

tendo o portuguez, ou é isto que S. Ex. quer. 
Parece que sómente as sociedades publicas é 
que S. Ex. quer que sejão autorisadas pelo pre• 
sidente dà provincia ; mas para associações 
secretas, não quer autorisaçãO alguma, quer sua 
inteira prohibiçao. Isto é até um arremedo da 
proposta de 1885, que tamhem pedia prohibiçno 
total das gociedades secretas. 

Eu creio que não está igualmente no pode1· 
da assembléa geral o prohibir totalmente as 
sociedades secretas. Sr. presidente, a faculdade 
de se associar qualquer cidadllo é um dit·eíto 
rlo qual não póde ser despojado ; é um direito 
filho das suas necessidades, filho da sua propriu 
organisaçào. 

O SR. ANDllADA MACHADO : - Apoiado : da 
qualidade de homem. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES: - E' um prin
cipio, ou antes um senliinento seguido até pelos 
proprios seh'agens. Os homens se associao para 
communiearem suas aftlicções, prazeres, gozos, 
necessidades, e obterem reciprocos auxílios, 
etc. Mas quer o governo que as mesmas socie
dades secretas sejão inteiramente prohibidas·e 
prosc"riptas no Pal·á. ' 

Quando mesmo isto. estivesse na alçada do 
corpo legislativo e· na _letra da constituiçao, 
pergunto: - Existe rebellião ou invasão de 
inimigo na Pará para se "-lX.igir semelhante me· 
dida P Se o Pará está socegado, se apenas ap
parece aqui ou acolá um_ fogacho ou desordem ; 
só porque appareceu, por exemplo, esse sar· 
genlo desatinado que se levantou no forte do 

Macapá, contra o qual já marchârão forças, isto 
nos deve mover para votar por uma tal me· 
dida ? Esta medida é pueril, ella não deve 
passar. Existem remedias convenientes contra 
os abusos das sociedades, no codigo, nos ar
tigos 283, 283 e 284. Não sao os directores àas 
sociedades secretas obrigados a declarar seus 
fins aos juizes de paz ? Se conspirão- contra a 
ordem publica, não delerli1ina o artigo 284 que 
o juiz de paz as faça dispersar, e prpcessar os 
conspiradores ? Por consequencia, se ~]guma 
sociedade secreta conspirar contra a ordem pu
blica, nas leis ordinarias ha remedio, sem ser 
precisa medida excepcional. E é por ventura nas 
sodedades secretas que se conspira contra a 
ordem publica ? Foi nas sociedades secretas 
que na Bahia se conspirou contra a ordem pu
blica, ou foi nos clubs da Piedade e outros 
pontos ? O que é necessario é que haja uma 
policia vigilante para dispersar os conspiradores, 
para os fazer processar e punir, e nào é preciso 
prohibir as sociedades secretas. Que sociedades 
secretas existem no Pará que mereção a anti
pathia do Sr. ministro ? E1 nas sociedades ma
çonicas que se vai conspirar contra a ordem 
publica ? Quem tiver lido unicamente os livros 
do padre José Agostinho de Macedo ha de 
dizer que as sociedades maçonicas são contra 
a ordem pnblica; mas quem estiver um pouco 
desempoeirado destes prejuizos, dirá que ellas 
são innocentes, e q11e não se occuptto destas 
cousas. Não t·eceíe portanto o St'. ministro que 
as sociedades maçonicas s1;1jão nocivas no Pará 
nem em pnl'le nenhuma : eu entendo mesmo 
que a passar a prohibiçllo das sociedades se
cretas, havcl'á mais desejo enfllo de que se 
remino, e talvez ontno conspirem contra a 
01·<.lem publica. Eu poderia citar exemplos dos 
pessimos efl'eil'>s e tor1·ivcis reaullaLlos de perse• 
guiço1~s injustus fcitt1s ás crenças e a certas 
associnções. Nem nn sun origem se deve dizer 
que u desordem no P1U'á foi movida por usso
ciuçocs secr~lm:1, Nao, a deaol'dem no PRrâ teve 
muitns e muitas causas concomitantes que 
conco1•rêr110 para isso. Estando o P11râ presen
temente pacificado, não vejo ruzlo nenhuma 
para scmelhanlfl prohibição, 

E' nm principio da nossa constituição, é um 
principio invocado por todo~ os escritores, que 
nenhuma lei deve ser feita se nao fõr exigida 
pela utilidade publica. Que utilidade publica ha, 
Sr. presidente, na prohibição das sociedades se
cretas, e em se ir mendigar o assenso e appr'o· 
vaçllo do presidente de provincia, pe1o que 
respeita ás sociedades publicas? Nenhuma des"". 

· cubro. A garantia contra o abuso a respeito das 
sociedades publicas está na mesma publicidade. 
Qual será o estonteado, que- na presença -de 
todos, em lugar publico, queira proclamar 
principias subversivos da ordem ? Quaes são os 
dados para se conhecer .ª utilidade publica ? 
Poder-se-me-ha perguntar, poder-se-ha mesmo 
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accrescentar que cada um entende a utilidade 
publica a seu modo. Sou de opinião differente. 
Nrio : cada um nM póde entender a utilidade 
publica de seu modo; e1la tem bases certas e 
invariaveís para guiar o legísladot· etn todas as 
suas deliberações ; ella se manifesta todas as 
vezes 'JUe as medidas dos. corpos legislutivos 
assegurlio o pleno goso dos direitos dos ci
dadilOs, e os defendem contra o sopro infecto 
do arbítrio, da injustiça, da l.yrannia. Eis as 
bases, eis o thermometro para se conhecer a 
utilidade publica ; é o que Úwoco a respeito da 
materia, e por consegui-ate essa medida sobre 
as sociedades publicas ou secretas do Pará na.o 
tem vislumbre de utilidade publica. Por isso 
já se vê que, se passasse a medida, ella iria de 
encontro a uma das theses do art. 179 da 
constituiçl\O. 

Quando vejo invocarem-se taes medidas para 
manter a ordem publica, medidas que um 
nobre deputado de S. Paulo classificou, e clas
sificou bem, de ridiculas7 não posso deixar des
cobrir que o governo quer governar de mais, 
que o poder quer exceder ás raias marcadas 
pela lei da utilidade publica. Eu não devo crer 
que taes sej!lo as instrucções de S. Ex. ; mas 
deve crêr-se que taes medidas possa.o ser con
venientes, que possão prom<.ver a tranquillidade 

. do estado ? Quando o governo quer govE:rnar 
. mais do que aquillo que permille a constitniçD.o 
do imperio e do que reclama.o as necessidades 
publicas, dahi nao podem resultar senão fu.. 
nestos effeitos para o mesmo governo. O go
verno, enUl.o elle mesmo se desconceitua por 
sttas proprías medidas e dá l:> direito a q11em 
vê o minislerio pedir estas medidas, a per
guntar-lhe : - Srs. ministros, o Brazil é Sl'll ? 
Se o é digão. - Nl'lo estamos no tempo de 
Luiz XIV, que dizia - l1ét11t, c'est moi. - O 
Bi·azil não é só do governo, é de lodos OR l>ra
zileiros ; e se é só do governo, entn.o mostrem 
os Srs. ministros o seu formal de p11rlilhus. 
( Rúadas.) 

Portanlo, nada de governar demais, mas go
vernar dentro dos limites t·eclamados pelas ne
cessidades publicas e na conformidadt! das leis, 
O corpo legislativo nno póde tudo lambem. 
(Apoiados.) E' um poder tão limitado como os 
outros: se o corpo legislativo transcender as bar
reiras de -independencia individual,. será tão 
injusto como a.quelle que tem só por sua vontade 
a sua espada,, será tão injusto como o despota. 

Parece:me ter dado as razões porque nlio 
posso votar nem pela aolorísação de deportar, 
pedida para Santa Catharina, n~m pela sllS· 

pensão de garantias pedida para o Maranhao, 
e muito menos pela prohibição das sociedades 
secretas ou publicas no Pará. 

Agora seja-me .permitlido dizei· alguma cousa 
em resposta ao muito que honlem ouvi ao 
nobre ministro. S. Ex. Callou iocidentemente 
sobre a theorin da confi1mça, e veio de alguma 

maneira modificar, interpretar e explicar as 
expressões uni pouco duras do seu coHega o 
Sr. ministro da fazenda, f.izendo ver que elle 
dissera que não :;e devia levar esta theoria a 
PYPP-:r::11; ::i 11m ponfn PYfrllnrd~n::irin. O ~r. mi-

nistro da fazenda nos tinha dito que pouco se 
importava com a maioria das carnaras. 

O Sa. RAMIRO (miriü'tro da justiça) : -.J Não 
o disse. 

O SR. MouBA MAGALHÃES : - Esta mesma 
theoria é a do Sr. ministro, como vou de
monstrar. 

O SR. MARIA no AMARAL : - Elle disse o 
mesmo. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - O Sr. ministro 
da justiça hontem disse que o go,·erno não 
linha aqui soffrido derrota aiguma, e que eile 
seria talvez o µrimeiro que tivesse a desgraça 
de tal lhe acontecer se cahisse a proposta ; 
mas que neste caso, nem por isso resignaria o 
potier, nem sahiria da administraçllo. 

Permitta-me, Sr. presidente, que eu faça 
algumas observações a respeito desta materia. Eu 
creio que o corpo legislativo em duas hypotheses 
nega as medidas que o governo reclama ; ou 
no caso de que o governo nno lhe merece con
fiança, 011 quando, analysando as medidas, re
conhece qI1e ellas nl\o sno convinhuveis ao 
interesse publico. Na primeira hypolhese, quaes 
sâó os resultados e µerniciosos dfuitos de con
tinuar na administruçllo um governo a quem 
o cot'po legisl111ivo repello ? Os res11ltados sno 
de que o gov1.•1·110 enconlt•a conslttntemente em
baraço no corpn legii=lativo, embaraço que n!\o 
poderá venc~r, só sr. se lnnçnr no caminho do ar· 
bitrio, e po1·lunl.o nndl\ pod,n·ri. fazer em beneficio 
p11hlíco. E q1rnl i'lül'IÍ. o rmmllndo? Que o mesmo 
governo é quem hn ,fo c,mu· a srrn propria ruina_ 
o nbysmo em q110 ello mcsrno se hn de preci
pitnr. E tinll\o eslll queda será eslt'ondosà, por
que om ultima 1mulyse e detriincnlo é pal'a a 
nuç/lO, Eis os resu lt11dos 1 eis as funestas con
sequenciíls do 11urn lhcoria obsoleta, talvez 
nunca 011víd111 dtl se conservar 11a adra i11islraçrto 
um governo qualquer n q11ern authenticamente 
o corpo . legislutivo tenha dito - vós não me 
mereceis confiança. ~Sr. presidente, se eu qui
zesse folhear a historia, eu apresentaria muitos 
factos ácerca dos res,1ltados funestos quando o 
governo se obstina em conservar-se no poder 
contra a vontade nacional, que chamarei a von
tade dos representantes da nação. Vamos á 
segunda hypothese. Supponbamos que o corpo 

. legislativo nega as medidas que pede a adminis
traçãO, e'qlle analysadas, as julgou in1Jteis e 
perigosas. Neste caso temos que o·governo terá 
ele fazer executar medidas que não approvou ; 
e qual será o resultado disto ? Será um desa
nimo lotal 1 será 11ouca vontade de pôr em exe- . 
cuçao medidas que nao sao su11s ; será seguir 
uma impnlsãO estranha contra os principias 
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constitucionaes. E então é boa, é verdadeira ~ 
theoria ~ do Sr. rninistro, que ainda que a sua 
proposta caia e nno se concedesse o credito, nem 
cousa alguma, o governo havia de manter-se ? 
EnterJdo que semelhante theoria é perniciosa : 
póde ser conveniente aos individuos, mas nao a 
toda a nação. Argumente portanto o nobre mi
nistro como Quizel', apoie o seu collega como 
acho justo ; mas tanto. a opinião do Sr. niinistro, 
como a do seu collega estrto em opposição com 
a natureza do syslema representativo, com os 
factos e experiencia de todos os dias. Nem 
cuide S. Ex. que póde manter-se um governo 
constitucional quando lhe falta o apoio do corpo 
iegisiativo. Ainda que se considere muito forte, 
mais tarde ou mais cedo a sua queda é infallivel. 
Tenho visto governos muito fot'les desfallecerem, 
como Midas que diz. a fabuia que morria àe 
fome no meio de seu ouro. ( ÀpoiadoB. ) PoL" 
consequencia peço ao Sr. ministro que não 
venlia emiltir aqui theorias em opposiçllo com o 
que ensinno os melhores escriplores sobre a 
mnteria. 

Tendo assim fallado a respeito da theoria 
da confiança que de novo veio a esta cc1sa, 
seja-me permiltido dizer alguma cousa ácerca 
dos negocios da Bahia, porque eu nllo posso 
ficar silencioso 1l respeito de quanto expendeu 
o S1·. ministro honlem aqui nesta casa. 

Primeiramente, Sr. presidente, CL1sta a crer 
que um ministro da corôa, tendo apparecido 
na província da Bahia folhas t:lo incendiarias, 
tao anarchicas, S. Ex. nos viesse dizer que nno 
as tinha ainda lido, que nQ.o teve um amigo 
que lh'as desse. Admira-me, mas acredito que 
S. Ex. as n:to leu ; mas digo que as devia ter 
lido, que devia ter procurado inleirnr-se do que 
se passa na minha provincia. Nem conlcimos 
demasiado, Sr. presidente, <le que na Bahia 
nllo po~sa apparer01· uma désordern no sentido 
absolutista, ou qualquer outro sentido. Tambem · 
eu me persuadill que nao haverin ck0 sordem, 
e entretanto appureceu a revolu(~8.o de 7 de 
Novembro ; enganei-me reduudamenle: a re
voluçao apparel!eu e St'lll um tiro : os rcvollosos 
occupára.o a capital da proviuciu, n tropa ahnn
donou o go\•erno e entrou para o forte de S. 
Pedro, como· todo o mundo sabe. Como pois 
não ler apprehensões serias, quando apparecem 
folhas desta maneira ? O que digo com segu
rança é que não germina esta planta parasita 
na Bahia, mas não dou segu1·ança de que possa 
apparecer qualquer desordem neste ou naquelle 
.sentido. · · 

O SR. MARINHO faz algumas observações 
sobre o presidente, que não ouvimos. 

O Sa: MouRA MAGALHÃES : - Se eu tivesse 
falludo no p1·esidcnle da Bahia, eu leria a co
ragem e dignidade propria para o s.uslenlar 
aqui .. 

Eu confio muito no patriotismo de todos os 

bahianos. São elles que, quando a ordem pu
blica se perturbar, ha.o de correr para os campos 
de Pi rajá, para rebater o absol ulismo ou de
magogia. O elemento de ordem verdadeiro que 
existe na Bahia está nos seus habitantes. · 
(Apoiados.) Outro qualquer elemento de ordem 
que aqui se invoque será apenas subsidiario ; 
poderá ser, quando muito, uma causa conco
mitante. 

O verdadeiro elemento de ordem está nos 
bahianos (nttmerosos apoiados) : qu~m suppuzer 
o contrario, fará uma injuria á provincia da 
Bahia. (Numerosos apoiados.) 

O SR. RA11tmo ( mini8tro da _justiça) : - Quem 
lhe fuz esta injuri·a ? - ~ ~ 

o SR. MouRA MAGALHÃES : - Eu não sei 
quem. Sa.o os bahianos que vencêrão a mais 
l;ledonha rebellião qne ten1 apparecido, coad
juvados pelos esforços de seus irmãos bra
zileiros que vierao de outras provincias. 
(Apoiados.) 

Fallou um Sr. deputado de · deportações para 
a ilha ·cte Fernando, e nesta occasia.o disse outro 
Sr. deputado (o Sr. Ottoni) que estas depor
tações linhão sido feitas por ordem ·do gabinete 
de 19 de Setembro. Eu disse enl9.o que esta 
proposição não era e:x:acta ; e em verdade, estas 
depol'lações não forãü feitas po1· ordem do ga
binete de 19 .de Setembro, que alé de alguma 
maneira censurou o presidente a respeito de se
melhante medida. 

O SR. MARINHO : - Mas conse1·vou-o. 

O SR. MouRA MAGALHÃES: - Perdôe-mc: mas 

c011scrvá1·ao-se alli, sim, porque infelizmente 
no nosso paiz se lolet·Ao muitas cousnH más ; 
porém nno se diga que foi o gahineto de 10 
de Setembro que ot·denou n deporlaçno : isto 
nao é exaeto. 

Eu vejo-me perplexo n respuilo de quem cu 
deva ncredilnr, su o Sr. ministro, se o prcsi~ 
dente du Bahia, quo disse em sua falia, segundo 
se nrtil'm.:1, pol'qne cu nno a lenho presente na 
memoria, q11e ti11hn affoctado e ·te negocio no 
govemo cenlrnl (apoiadml) ; e o Sr. ministro diz. 
qne nndu appnre<it-u sol}l'e este objecto. 

O SR. RAMIRO (m-inietro da juetiça): - Já 
disse hontem que o que consta na secretaria 
é a respeito de réos militares. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Isto é cousa 
distincta. Estes réos farão commigo na Cragata 
para Pernambuco, para cumprirem na ilha de 
Fernando a pena. do conselho de guerra, confir
mada na junta de justiça. Não é destes que se 
trata, mas sim dos deportados. 

Ouvi tambem uma proposição que, em abono 
da verdade, não é exacta, e· foi dizer-se que 
estes deportados estão sujeitc,s a trabalhos 
forçados. 

O Sa. NuNES MACHADO: - Na ilha de Fer
nando não se está sem trabalhar, 
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O SR. MounA MAGALHÃES : - Eu não quero 
elogiar a medida, el!a tem passado as raias da 
justiça: já lia muito tempo que os deportados 
alli se acbao : ha dous annos ; mas digo que, 
tendo o cuidado d~ perguntar em que estes 
homens se empregavao, fui informado que elles 
se empregl:lo na pesca das balêas e em differentes · 
misteres, porque, em verdade, se descobrio que 
se podia .fabricar azeite de peixe na ilha de 
Fernando. 

AtacrNs S.1NHORES:-Então sempre trabalbllo? 
O Sa. MouRA MAGALHÃES :~Mas nno fazem 

trabalho forçado verdadeiram~nte, porque o 
commandante da fortaleza, segundo consta, 
trata muito bem a todas as pessoas que vno 
para lá, o Sr. coronel Lima. Não é pois muito 
exacto, segundo fui informado, que elles estão 
empregados em trabalhos forç:4dos. Nao elogio 
a medida, desejava mesmo que o governo 
tomasse em consideração esses deportados. 

Hontem um nobre deputado de Mim1s, fal
lando a respeito das medidas que se requerem, 
fez differentes digressões ; fallou no presidente 
do Ceará e veio tocar por incidente no presi
dente da Bahia. Creio que o•Sr, rninisll'o devia 
responder ao Sr. deputado de Minas Geraes 
conforme elle tocou neste negocio, e nAo en
volver de uma maneira bem pouco conveniente 
toda li deputação da Bahia. Se ha algum de
putaào da Bahin que tem pedido ao ministerio 
a demissa.o do presidente dn Bahia, diga-o ; 
declare-o : se sou eu, declare : S. Ex. teve a 
extrema bõndade de ir á minha casa dar-me 
porte d11 sua entrada para o ministerio. Eu, em 
satisfitça.a á cortezia e bondade de S. Ex., fui 
pagar•lhl, a visita : diga o Sr. ministro se nessa 
occasiAo alguma cousa eu disse sobre o pi·esi
dente da Bahia i eu insisto que o declare. Quer 
o nobre ministro fonçar desta maneira o odioso 
sobre a deputaçllo da Bahia, parecendo querer 
fazer acreditar que eu ou outros deputados da 
Bahia, que se oppoem a algumas medidas que 
lhes parecem contral'Ías aos interesses publicos, 
o faze1n porque têm sómente em vista um fim 
igoobil, de querer a demissão desse presidente? 

Q SR. MARINHO :-Não é tal ignobil. - , 
O Sa. MouRA MAGALHÃES :-Eu me explico: 

porque se cuida qne sómente se quer a de
missão do presidente da Bahí!\ por interesse 
particular. 

O Sa. MARIA no ÂMARAL :-Por eleições. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES :-. •• por isso que 

se qualquer deputado pede demissno de um 
presidente por interesse particular ignobil é o 
fim (apoiado,<t); mas não é este o sentimento 
de qualquer deputado da Bahia ; e qn&ndo 
algum queira a demissão do presidente, é por
que enlende que isto será conveniente. Assim 
como tenho obrigação de acreditar na bl1a fé 
do Sr. ministro, eHe deve acreàitar na minha boa 

fé; e se acaso o Sr. ministro quer 1ançar o odioso
sobre mim, ou sobre a dcputaç!lo da Bahia, que
rendo fazer acre1litar que somos levados de in
teresses particulares, então nllO me dá direito de 
qti"e eu use do argumento ad hominem, de dizer 
ao Sr. ministro que elle fez opposição ao gabi
nete de 19 de Setembro pelo principio do-em
purra que eu quero entrar ?-Se me lança este 
odioso, dá-me di1·eito para que eu lhe responda 
de:;ta maneira. Teve o Sr. ministro este fim em 
vista, quando fez opposiçao ao gabinete de 19 
de Setembro ? Parece que n!l.o. Mas se eu acre
dilo que não foi movido por este principio, acre
dite tambem que os seus collegas fazem oppo
sição ás suas medidas porque entendem em sua 
consciencia que são perniciosas. S. Ex. hontem 
nos disse que as medidas reclamadas pelo estado 
actual do Brazii não erao ta.o sómente ... 

O SR. LIMPO :-Peço a palavra. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES :-. • • a concessão 

do credito, e força para debellar os desordeiros 
e anarchistas, mus que outras mediqas se exi-· 
giao, como a reforma do codigo do processo cri

-minai, e de certas leis criminaes que elle soli-
citava com empenho do corpo legislativo, para 
que se occupasse no reste, dos dias de sess!lo de 
materia t:lQ importante. Qnem é de alguma ma
neira cau:,;ador da demora que tem havido nas 
dii::cussões desta casa? E' o governo. 

Os primeiros mezes desta sessao gaslárAo·se 
inutilmente, e isto em consequencia das va· 
riantes de organisaçao do gabi11ete , andámos, 
por assim dizer, sem saiwr a àirecçtto que de
víamos ler. E na.o é o ministro que de ulguma 
maneirn se empenhou quuudo deputado pum 
que se prole lasse n díseussrw 1fo falla do tl11·ôno ? 
Nilo fui S. Ex, que doendo-se ue ve1· pnssur a 
resposta á falia do lhrono, nindn queria que 
fosse de novo a uma cominissD.o para nova
mente n esmerill1tu• e enlrnr em novo debate? 
Pot· consequencia a demora do corpo legisla
tivo u!lo existe tao sóm~nlc no vicio natural, 
por assim me explicar, dos co,·pos deliberantes, 
isto é, a demora das discussôes; está tarnbem 
da parle do governo, quando não auxilia o 
co1·po legislativo com as propostas convenientes 
para que tome as medidas necessarias ; está 
lambem da parte do governo, quando quer que 
o corpo legislativo perca tempo em discussões 
prolongadas. Que tempo nll.o se gastou em dis
cutir a medida de força estrangeira, que por 
ultimo · serã inuti1, inutilissima? (Apoiados.) 
Tenho presentimento disto: tenho um instincto 
naturul que me guia para assim pensar. 
(Apoiados.) 

O SR. NuNES MACHADO :-Ha hoje a pedra 
philosophal. · 

O SR, MouRA M,\GALHÃES :-Por consequencia 
o corpo legislativo lrn de tratllr com toda a so
lirilude das malerias que s!lo reclamadas pela 
ulilidade publica ; mas f necessario que·. da 
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· parte do governo haja bastante perspicacia nas 
materias que houver de propór. 

Parece-me que tenho justificado o meu voto 
a respeito da proposta original : voto por ella 

. pel~s razões que já dei, isto é, pela suspensão 
de garantias para o Rio Grande do Sul, e para 
a continuação do destacamento da guarda na
cional; e contra tudo mais, por inutil, anti
constitucional e pernicioso. 

Acredite o Sr. ministro que eu faço votos . 
para que o gabinete actual caminhe na senda 
do justo, do honesto e do util : que faço votos 
para que elle concorra efficazmente para tran
quillisar as províncias do im perio e manter a 
ordem publica. A respeito de amor á ordem 
publica, nào cedo a· ningnem, nem posso ser 
suspeito. Siga pois, o governo a constituição e 
as leis, e praza a Deus, Sr. presidente, que se . 
possa dizer do aclual gabinete o mesmo que 
David dizia de si :-Domine a mandatis tiiis 
intellexi, propterae odivi omnem viam iniquí
taiis. 

O Sr. Ramiro (ministro da justiça) :-Tenho 
o maior desejo de responder ao Sr. deputado·: 
foi iongo o seu discurso1 forão longas aigumas 
digressões, varios os objectos em que tocou; 
não me será possivel consequentemente acom
panhai-o em toâos os seus vôos, mesmo porque 
minha capacidade me não permittiria acom
panhal-o senão de longe, e muito longe; pro
curarei portanto responder-lhe segundo o que 
per01ittirem as minhas forças. 

Disse o nob1·e deputado que eu me havia pro
rmnciado conira o projecto àe interpretação do 
acto nddicionnl, porque fôra inicia.do debaixo 
da influencia do gabinete de 19 de Setembro, 
de que en fôra adversaria. Dllas inexactidões 
existem nesta proposiçito que me cumpre fazer 
bem sensíveis. A primeira é que o projecto de 
interpretação do acto addicional não foi íni
cindo debaixo da influencia da administraçM 
de 19 de Setembro. Este facto não é exacto, e o 
nobre deputado teve um esquecimento-' muito 
naturàl diante de muitas cousas que occupllo. 
A segunda inex.actidão é quando o nobre de
putado declara que fui adversario do gabinete 
de 19 de Setembro. Eu chamo os factos em 
resenha; invoco toda a attença.o do nobre de
putado, e mesmo a sua memoria, para que 
venha em apoio de uma proposição inversa que. 
quero sustentar. Immediatamente que subio ao 
poder a administração de 19 de Setembro, ella 
veio pedir uma lei de destacamento da guarda 
nacional; eu votei pela lei. Isto não faz um 
adversaria. Pedio suspensa.o de garantias e 
poder de amnistiar; votei por estas medidas. 
Isto não faz um adversaria. Pedio um credito; 
votei pelo credHo. Isto nl\o faz um ndvcrsiu'ÍO. 
Seguio-se a sessão do l 838. Nestu sessüo nno 
concordei com alguns artigos dn rusposla ó. 
falia do throno, que eu desej1wn vôr ornendndn 

1'01110 111 

nos termos em que propuz com outros membros 
da camara ; mas concordei com outros artigos 
desta resposta, e lembre-se o nobre deputado 
que eu rendi elogios ao gabinete de 19 de Se
tembro pela pacificação da Bahia i lembre~se 
que eu paguei á administração de 19 de Se
tembro · o tributo que lhe· devia como cidadão 
brazi1eiro, como bahiano, e como interessado. 
na p.az publica da minha provincia ... Lembre-se 
o nõbre · dêputado que eu elogiei a adminis
tração de 19 de Setembro pela escolha do' 
Sr. Barreto Pedroso para presidente da Bahia. 
Isto não faz um adversaria. Lembre-se · o 
nobre deputado que fui eu qm::m iniciou a 
medida de engajamento estrangeiro, medida que 
era de pura confiança, medida que era tão 
forte, que nem o mesmo governo a tinha pedido. 
Quem inicia medidas desta ordem, autorisando 
a adminístraçã.o de 19 de Setembro para en
gajar 3,000 estrangeiros, não póde ser adver
sario desta administraçã.o. Lembre-se o nobre 
deputado que eu dei o meu apoio, e votei pelas 
duas · 1eis excepcionaes que autorísárào o go
verno para promover, por serviços distinctos e 

. relevantes prestados, tanto no mar, como em 
terra, a bem da brdem publica. Adversario não 
vota por medidas de c0nfiança, medidas exce
pcionaes pedidas por um gabinete: vota contra. 
Votei pela lei do orçamento,: não é aàversario 
quem assim obra. Não votei pelo credito pedido 
em 1838, porque não o julguei necessario : foi 
taivez erro de meu entendimento. 

O SR. MouRA MAGAI,HÃEs : - Assim fazem 
todos. 

O SR. RAMIRO ( minil:ltro da jitstiça) :-Se o 
nobre deputado quer que se interpretem as suas 
intenções como puras, porque me negará o 
direito de dizer que não voto por uma medida 
porque me não convenço de sua necessidade ? 
Talvez o nobre deputado tivesse votado conlra 
o credito ha pouco pedido pelo gabinete ::1.ctual; 
e nfio acabou de dizer que nllo é adversaria do 

. gabinete actual? E se assim é, e se votou contra 
o credito, porque quererá considerar que eu 
fui adversaria do gabinete de 19 de Setembro 
porque votei contra ,o credito de 1838, tendo 
aliás. votado por outro c:reàito pedido por esse · 
gabinete em 1837, e por outras medidas que 
elle reclamou ? 

Aceito a declaração que fez o nobre deputado, 
de que não faz idéa tão ·pouco favoravel do meu 
digno collega o Sr. ministro da marinha ; mas 
ainda assim me persuado que o meu dignõ 
collega tinha direito de exigir que o nobre de
putado n!lo pensasse que elle adoptaria, ácerca 
do acto addiêional, qualquer intelligeneia que 
qub:essem dar os seus c,ollegas, e que nn.o tem 
pommmento proprio; pt·oposiçAo qne, a ser ver
ilildoim, nno fuzia multa honra ao meu 
uli:çno collcgu. Nno uceilo nesta parte nem 
mesmo u cxplic119110 do nobro doputndo, Aceito 

{1\1 
11n 
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538 SESSÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 1839 

a primeira, mas não. a SE>ganda parte da expli
caçno. O que posso declarar ao nobre deputado 
é que não tive em vista torcer as suas expressões, 
nem lançar o odioso sobre elle. Quero que o 
nobre deputado me julgue leal, como sou na 
realidade. Nessa occasião disse o nobre depu
tado que eu tinha torcido as suas expressões, e 
que tinha lançado o odioso sobre a_ deputação 
da Bahia. Peço ao nobre deputado que me faça 
as inculpaçoes quantas quizer; estou prompto 
a sujeitar-me ás injustiças mesmo que me · 
queira fazer; mas rogo-lhe que não me con
sidere infenso á deputação da Bahia. Como 
. poderei eu ser infenso á deputação da Bahia, 
com quem tenho intimas relações ? Como po-
·derei eu ser infenso á deputação de uma pro
vincia que me deu o ser, e que sabe represen
tar-se dignamente? Tão illustrados concidadaos 
meus nílo podem Eer tidos por mim em menor 

· preço, nem tratados como pareceu ao nobre 
dep1Jtado que ea os tinh!l tratado. Por isso repito 
que se quer lançar sobre mim algum odioso, 
lance todos quantos quizer, menos o de des
lealdade para com os meus collegas da Bahia. 
Será esta a. mais dura das ofl'ensas que se me 

· possa fazer. · 
Disse o nobre deputado que a- respeito do 

destacamento da gnarda nacional na Parahyba 
existião mappas na secretaria : mas eu peço-lhe 
que reflicta na pergunta que fez o nobre depu
tado por Minas, e na resposta qlle eu lhe devia 
dar. O nobre deputado de Minas perguntou se 
eu sabia qnal o numero de praças da guarda 
nacional destacadas nas diversas provincias do 
imperio. Respondi eu que segundo os decretos, 
eu podia dar ao nobre dPputa.do as informações 
que exigia, mas que não podia declarar o 
numero de praças effectivamente destacadas. 
Na.o tive portanto intenção de dizer que uma 
ou otitra provincia não tinha mandado mappa. 
Creio implicitamente que a Parahyba o mandou,.
porque o nobre deputado o diz, e eu acredito 
muito nas suas palavras. Mas posso dizer que 
antes de vir discutir esta proposta pel'guntei ná 
secretaria se constava o numero de praças efl'e
ctivamente destacadas nas diversas provincias, 
e declarou-se~me que nAo. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Consta do mappa 
junto ao relatorio da guerra. 

O SR. Il.uuRo (mini!Jtro da justiça) : - Eu 
fazia a pergunta na secretaria da justiça, como 
havia de ser-me respondido com o que cons
tasse pela guerra ? 

Blasphemia juridica disse o nobre deputado 
que é entender a rebellião no sentido do alvará 
de 1757, uma vez que depois se estabelecêrão 
as disposições do codigo. Eu disse hontem que 
interpretava esta palavra segundo o sentido 1,1ue 
tinha ao tempo em que a constituição foi pro
mulgada i recorrendo eu a esto principio de 
~ntcrpretnçlo, poderei s01• arguido de hJasphcmia 

jurídica ? Para mostrar que a minha intelli
gencia era razoavel, figurei duas hypotheses. Se 
deve regular na interpretaçãc;> desta palavra não 
o sentido que tinha, quando foi a constituição 
escripta, mas em sentido posteriormente dado, 
póde acontecer que o corpo legislativo Jefina a 
palavra rebelliao c·omo crime commettido por 
200 ou 300,000 pessoas, póde assim dar-se o 
caso de ser acrancada da constituição esta pre· 
ro~tiva propria para tempos de crise, e que na.o 
foi consignada debalde na cono;tituição, mas sim 
para occorrer ás urgencias do paiz em ten,1pos 
calamitosos. Se rasgassemos da cor:i.stituição esta 
pagina pelo meio indirecto da·interpretação, dar
se-hia o absurdo que repugna, que a constituição 
quizesse que o governo pestas circumstancias 
de crise ficasse desarmado. Figurei outra hypo
these: póde-se definir a rebellião não corno 
crime commettido por 20,000 pessoas, mas por 
3 ou 4, e então sempre poriarnos o paiz em 
conflagração, e suspender-se-iao as garantias a 
cada momento. E não seria absurdo que as 
g.uantias e direitos políticos dos cidadãos _pu
dessem ser suspensos pela mais pequena cir-
cumstancia ? · 

Disse-se que eu pretendo fazer reviver leis 
que caducá.rão. Não quero fazer reviver leis dero· 
gadas, mas quero que se tomem as palavras no 
sentido em que erão tomadas no tempo em que 
foi promulgada a constituição. Não entendo que 
a derogaçao das leis importa a alteração do sen
tido das palavras. 

Disse-se qué em 1834 o corpo legislativo 
tinha reconhecido que no Pará havia rebellião ; 
mas porque o reconheceu o corpo legislativo ? 
Porque entendeu que as cousas que lá se da vão, 
os factos que alli tinhão occorrido, importava.o 
rebellião. 

O SR. NuNES MACHADO: - AvaJiou-os. 
O Sa, RAMIRO (niinust'ro da justiça): - Mxs 

o corpo legislativo não é arbitrario ; se o nobre 
deputado reconhece que o corpo legislativo em 
1886 entendeu que havia rebellião no Pará, 
deve reconhecer que então entendeu que os 
factos que a1li tinhão occorrido constituiAO 
crime·de rebellião; porque o corpo legislativo 
não suspende garantias a seu arbitrio, a seu 
capricho. Devo crer que o corpo legislativo res· 
peita a constituição do estado; devo crel-o como 
ministro, e como cidadão. Ai de mim, ai do 
paiz se não ti ver a confiança de que o:; actos do 
corpo legislativo esta.o de accordo com a lei 
fundamental ! ai do estado, ai do paiz, se o 
corpo legislativo se desacreditar! 

Disse ainda o nobre deputado : se as 
assembléas provinciaes da Bahia e Rio de 
Janeiro suspenderão garantias, não é porque 
confundirão o crime de rebellião e insurreição, 
e sim ou porque entenderão· que se dava _crime 
de rebelliAo, ou porque de alguma maneira 
aherrál'llo do que deviao. Rejeito a segunda pro-
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SES~ÀO EM· 10 DE OUTUBRO DE 183!.I 539 
posição. O poder fogislativo quer geral, quer 
provincial, é sempre respeitador da constituição: 
na.o é licito suppôr que as assembléas provinciaes 
aberrem do seu dever. Este pr-incipio de ordem 
é preciso que seja mantido, aliás nenhum cidada.o 
receberá de bom grado uma lei, porque vacilla 
se é ou não conforme á constituiç!io. E' preciso 
depositar confiança no co1·po legislativo, e crêr 
como principio de ordem que o corpo legislativo 
quer geral, quer provincial, tendo por typo 
original a lei fundamental do estado, nunca póde 
aberrar do seu dever. 

Disse o nobre deputado : - Se os negocio$ do 
Maranhlio principiao a tomar melhor face, para 
que quer o governo suspensão de garantias? -
O nobre deputado poàia. achar a resposta nas 
suas proprias expressões. Porque melhora o 
estado politico? Já tem cessado as desordens ? 
Melhorar é acabar uma desordem ? Os males 
que flagellarM a província têm desapparecido 
inteiramente? Nao mostrei o of1icio do pre
sidente, que reclama a suspensão de garantias? 
Mas ainda noto: o nobre deputado. prometteu 
que votaria pela suspensão de garantias no Rio 
Grande do Snl ; mas não vão melhorando os 
negocios do Rio Grande. do Sul? E se a simples 
melhora o move a nao 'v'Otar pela suspensão de 
garantias no Maranhão, porque na.o nega esta 
medida para o Rio Grande do Sul ? 

Quem affirmou que a suspensão de garantias 
era panacéa ? Não disse eu que mesmo com a 
lei do orçamento, com a fixaçM de forças, com 
o credito, ainda o abysmo da anarchia não 
poderia entulhar-se? QGe não em com homens 
ou com ouro que podia encher-se este vacuo, 
mas com medidas organisadoras do paiz ? Não 
me referi á reforma do codigo do processo e do 
codigo penal ? Como entno pensa que só com a 
suspensão de garantias se quer governar o paiz ? 

Disse o nobre deputado que pela constituição 
o corpo legislativo não póde decretar a sahida 
para fóra da provincia desta ou daquella pessoa 
perigosa á ordem publica ; e que as medidas 
preventivas de que falla a constituição são 

· sómente relativas a visitas domiciliarias e prisões 
sem culpa formada. A onde está isto na con
stituição? Peço ao nobre dep11tado que o mostre. 
Devo eu antepôr a opinill.O do nobre deputado, 
que só enxerga na constituiçno como medidas 
preventivas; as visitas domiciliarias e prisões 
sem culpa formada, á intel'pretação do corpo 
legislativo, que por tantas ver.es tem resolvido 
que outras medidas preventivas podem su1· em
pregadas relativas ao Rio Gl•ande do Sul ? Eu 
quero a interpretação authentica que o corpo 
leg!slatjvo tem dado á constituição ; nao hei de 
antepôr a minha opiniao á interpretaç!lo 
authentica do corpo legislativo: uma vez que 
está dada, eu devo obedecer. Disse o nobre de
putado que podia produzir em abono de sua 
opinin.o o Sr. Silvestre Pinheiro. Respéito-muito 
a este senhor, como politico e como juris-

consulto ; mas respeito mais ao corpo legislativo 
do Brazil : a interpretação do corpo legislativo 
do Brazil é mais do que a opinião de um 
publicista. (.Apoiados.) 

O nobre deputado fez o quadro das con
sequencias desa3trosas dos abusos que se 
podião seguir do direito de deportar. Nin
guem o contesta; não ha quem não reprove os 
actos de arbitrariedade de que fallou ; mas por~ 
que não fez tambem o nobre deputado a resenha 
dos bens que se podem conseguir, e dos males 
que se podem evitar por meio da suspensão de 
garantias.'? Porque não tomou em conside
ração as victimas que deixaráõ de ser sacrifi~ 
cadas, o sangue innocente que deixará de ser 
vertido; os innumeraveis excessos que deixaráõ 
de ser praticados, empregando-se esta medida? 

O Sii.. MouR.A M.i1..GALHÃEs: - Isto é senti~ 
mental. 

O SR. RA111Ro (minif5tro da justiça) : - Se o 
nobre deputado deplora os males que podem 
resultar da medida da deportação, como não 
quer que eu descreva igualmente os males que 
esta medida póde prevenir, e os bens que della 
podem resultar? 

Quando redigi a êmenda, não tive em vista 
a prohibiç&o total das sociedades secretas no 
Pará, como já declarei hontem ; o que quero é 
que o governo possa pôr um veto áqucllas socie~ 
dades que oossao ser perigosas, 

Não posso concordar com o nobre deputado 
que o direito de associação, por sei· direito 
proprio do homem, e filho de suas necessi
âad-es, está fóra da alçada do corpo legis]ativo. 
O direito de liberdade, o direito de propriedade 
lambem são direitos prop1·ios do homem, e 
filhos de suas necessidades, e entretanto estão 
na alçada do corpo legislativo, que de facto lhe 
tem posto limitações. Talvez na.o haja direito 
algum a que a sociedade politica não possa pôr 
restricções para maior beneficio da mesma 
sociedade. 

Se na.o.ha rebellião no Pará, disse o nobre 
deputado, porque pede o governo a medida 
relativa ás associações ? A medida relativa ás 
associações nlio póde ser cornprehendida no 
numero das garantias declaradas no art. 179 
da constituição : não é nenhuma das garantias 
qualificadas na lei do estado, portanto a sua 
suspensão nào depende da existencia da re
bellillo, como depende a suspensão das outras 
garantias. · 

Se esta medida passar, disse tambem o 
nob1·0 doput11do 1 passa uma medida inteira
mente puorH. N uncu qualificarei assim, nunca 
escni•necorci das mm.lidus quo tiverem o assenso 
do corpo lcgis)ativo. 

Disse o nobre deputado que, d vista do <le· 
sejo que o governo mostra de govern}lf demais, 
elle lhe poderia pel'guntar se o Bi·azil ó seu. 
- Senhores, o Brazil na.o é do governo ; ~o· 
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verno nãQ é senão incornmodo, supplicio, pri
vações, encargo difficil de exercer nas actuaes 
circumstancias : é esta a partilha do governo, 
o Brazil não é seu apanagio. A proposição 
inv:ersa seria a verdadeira; o governo é para o 
Bra-zii, e não o Braii} par.a o governo. Descance 
o nobre deputado que a administração actual, 
quand•.1 se retirar do poder, se ha de - retirar 
como todas as administrações honestas, como 
cheia de incommodos, sacrificios e pezares, e 
não com os commodos dessa fruição que po
deria obter no formal de partilhas a que se 
referio o nobre deputado. _ 

Disse o nobre deputado que é minha theoria 
na.o me importar com a maioria da camara 
dos Srs. deputados. Eu nunca o disse, nem o 
podia di:1.er. Eu apenas respondi a um nobre 
ueoutado da Bahia. aue oenmntou se esta 
---...- -------- - T ,1 & ll..l 

questll.o era de gabinete. Eu disse que nao, e 
que ainda quando cahisse a proposta, nem por 
isso o gabinete se veria na necessidade de se 
retirar, nno por me não importar com a maioria 
da camal'a dos Srs. deputados, porque isto 
seria desconhecer todos os princípios do go
verno representativo, mas porque em todas as 
nações, onde existe este systema, para questões 
de gabinete os ministros escolhem materias de 
grande monta, e não se retirão porque na.o pre
valece qualquer pensamento ministerial; do 
contrario dar-se-hião mudanças de ministerios 
mui frequentes. 

O nobre deputado occupou-se em mostrar os 
inconvenientes da theoria que me attribuio. Já 
.respondi que tal theoria não profesrn; escuso 
portanto referir-me aos argumentos que apre
sentou para mostrar que a sua theoria é ver· 
dadeira. 

Disse o nobre deputado que parecia que o 
presidente da Bahia estava em conlradicção 
com o governo, Tenho muita confiança no pre
sidente da Bahia para suppôr que elle illudiria 
a assembléa provincial ; mas posso asseverar 
que procurando na seeretaria da justiça cousas 
relativas á questa.o da deportaça.o, e ainda de
pendentes da resolução do governo, nM achei 
senão o que referi ; ao menos a declaração que 
obti vé foi esta. . 

Disse o nobre deputado que eu lancei o 
odioso sobre a depulação da Bahia. Já respondi 
~lguma cousa a este respeito; mas tal é a im
portancia que dou ás palavras do nobre depu
tado, principalmente neste negocio, que tocando 
elle nesta questão duas vezes, duas vezes tomei 
apontamentos. Muito estimei saber que os nobres 
deputados meus comprovincianos concorda.o na 
existencia. dó. presidente da Bahia ; se assim é, 
eu me felicito a mim e a elles pelo accôrdo 
reciproco em que estamos a respeito deste ob
jecto. Refiro-me ao que disse o nobre deputado 
exigindo que eu declarasse quaes sao os depu
t11do11 da Bahh1 qui, pedirão a demissrto do 

actual presidente. Se pois não existe nenhum, 
eu me felicito a mim mesmo e a elles. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Para que trouxe 
isso? 

O ·sR. RAMIRO (ministro da justiça):- Res
pondendo ao nobre deputa do de Minas que me 
interpellou sobre esta questa.o. Mas se eu me en
e:.anei. se o nobre deputado de Minas não tinha 
tocad~ nesta questão,-porque por caridade não em 
advertirão logo que eu tocava em uma questão 
sobre a qual n1!.o tinha sido interpellado. Se eu 
nrto fui interpellado, senhores, se não é exacto, 
eu me reporto, eu nll.o disse nada : os Srs. de
putados da Bahia concordão com a minha opi
niao ... 

O SR. PEDREIRA :-Menos eu, que não ap
provo a administração do · Sr. Thomaz Xavier. 

O SR. RAMIRO (ministro da fttstiça) :- Eu 
me retracto, eu nada disse, foi illus:to; se 
não é exacto, estimo inuito, felicito-me a mim 
mesmo e aos nobres deputados. 

Perguntou o Sr. deputado-quem é causador· 
da demora que possa ter havido na discussão 
de cousas importantes ao paiz-? E disse
é o· governo. - Qual, Sr. presidente ? De 
que governo se falia? Seria o gabinete actual 
aquelle que deu motivo a que não se discu
tissem propostas importantes? O gabinete nas
cido no 1 º de Setembro dous ou tres dias depois 
nao pôde contar com a camara, porque estava 
no senado discutindo a medida sobre o enga
jamento de estrangeiros, de sorte que foi pre
ciso pedir uma sessão extraordinaria para o 
Sr. ministro da fazenda apresentar a proposta 
sobre o credito : foi o governo que influio para 
que tantos dias se consumissem na discuss:io 
da proposta sobre o credito? Ou quereria o 
nobre deputado que o governo dissesse - sus
pendei esta discussão, não é necessal'ia ; é 
melhor que se faça a banca-rota, é melhor que 
o governo falte aos seus contractos, que o 
credito do paiz perigue ? 

O SR. Mm,RA MAGALHÃES :- Tudo isto é 
muito sentimental. 

O SR. RAMIRO (:niin,istro da }U8tiça) : -
Depois dessa discussão seguio-se a desta pro
posta, para a qual tive a honra de ser convi
dado: que culpa póde caber portanto ao governo 
de ter embaraçado outras discussões? 

Empf::nhei-me, disse o nobre deputado, por 
demorar a discussão do voto de graças.-Eu não 
tive pretenção de, nem. levemente, procrastinar 
esta discussão. Como deputado, como repre
sentante da nação, entendo que esta discussão,. 
rolando em globo sobre todos os artigos, seria 
inconveniente ; propuz que se discutisse por 
artig9s; mas na.v tive intençao de demorar a 
discussllo ; eu nenhuma vez fallei; e fui eu até 
que pedi o encer_ramento da discussao. 

Disse o nobre deputado lambem que me em-
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penhei quanto era passivei para que o voto de 
graças vo}tasse á. c~mmissão ! Jj;u appello para 
o Sr. presidente desta casa para que. eUe declare 
se existe algum requerimento, alguma emenda, 
alguma proposta, alguma moçao minha, · que 
comhine com o que disse o nobre deputado. 
Eu Jesejaria talvez que a resposta á fo.lla do 
throno passe de uma outra maneira, mas nunca 
me dóe, como dis~e o nobre deputado, de ·que 
se gastasse pouco tempo ; e tambem · nunca 
pertendi que se gastasse mais. 
. Os apontamentos estão finalisados: estou que 
o nobre deputado disse muito mais, mas n~o 
tomei mais apontamentos : não posso, portai:ito, 
continuar a responder. 

A· discussão fica adiada. 
O Sr. ministre se retira com as formalidades 

do costume. 
O Sa. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia, 

e levanta a sessão ás 3 horas da tarde. 

Sessão eID I.1. de. Outubro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Varias pensõe8. -Bits-pensão de garantia8. 

Depois das 10 horas da manha faz-se a cha
mada, e logo que se reune n1;1mero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e ap
prova-se a acta da antecedente. 

Fallão com causa participada os Srs. An
dréa, Cajueiro, Souza Martins, Vieira de Mello, 
Luiz Carlos, Monte, Cintra, José Gonçalves Mar
tins, Bustamante, Pau la Candido,Alcibiades, José 
Cesario1 Aureliano, Pinto Coelho e D. José; e 
sem participação os Srs. Alencar, Sucupira, José 
Marianno, Torreão, Maciel, Francisco do Rego, 
Urbano, Tosta, Casado, Barreto, Clemente Pe
reira, Freitas, Lourenço José Ribeiro, Gomes 
da Fonsec~ e Coelho. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 ° SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : . 

Do ministro da fazenda, ·remettendo a infor
mação da contadoria geral, de 8 do corrente, 
com o que satisfaz ao que lhe foi requisitado 
por ordem desta camara, em officio do lº de 
Junho ultimo, sobre o cambio que regulou no 
pagamento dod recibos das quantias com que 
a casa de Samuel Philipps s11pprio o encarre
gado de negocios do Brazil em Montevidéo. -
A' quem fez a requisiça.o. 

·Do mesmo ministro, enviando a informação 
da contadoria geral e cópias que a acompanhaó, 
as quaes fornecem os esclarecimentos requisi• 
tados.em officio que, de ordem da eamara, foi 

. dirigido á repartição a seu cargo· em 29 de 

Agosto ultimo, sobre as contas do ex-commis
sario geral Albino Gomes Guerra de Aguiar. -
A quem fez a requisição. . 

Do secretario do senado, _participando que, 
por officio do ministro e secretario de estado 
dos negocios do imperio, constou ao senado 
que o regente, em nome do imperador, con
sente na resolução que approva a pensão annual 
de 200$ concedida a Manoel Teixeira da Silva. 
-Fica a camara inteirada. 

Do mesmo secretario, communicando que, 
por officio do ministro e secretario de estado dos 
negocios da justiça, constou ao senado que o 
regente, em nome do imperador, sanccionou a 

·resolução exonerando a Antonio Caetano da 
Crnz de pagar a terça parte do rendimento do 
officio que ser.ve de escrivão dos orphaos do 
municipio da côrte do Rio de Janeiro. -Fica 
a camara inteirada. 

Lê-se e approva-se a redacção da resolução 
que diminuc os direitos que paga a imperial 
sociedade de mineração brazileira do Gongo-
Socco. • . 
. Lê-se e approva-se o seguinte parecer : . 

" A commissão de marinha e guerra para in!" 
terpôr o seu parecer sobre a pretença.o do ca
pitão Pedro Martine, pedindo melhoramento de·. 
vantagens de sua reforma, depois de já haver 
recorrido ao governo, precisa que pela reparliçllo 
competente se peçn.o a este respeito informações, 
enviando-se para esse fim o requerimento que 
tornará a ser devolvida á. commissão quando 
vierem as informações pedidas. 

« Paço da camara dos. deputados, 11 de Ou
tubro de 1839. - Carvalho de Mendonça. - · 
Rodrigues Torres. - Lima e Silva. ,, 

E' lambem approvado, depois de ter o Sr. 
Rezende cedido a palavra, o seguinte parecer 
adiado. 

« A commissão de marinha e guerra, a quem 
foi presente, etc. )> (Veja-se a sessão de 10 do 
corrente.) . 

E' lido, e fica adiado por se pedir a palavra 
o seguinte parecer : · 

"Nas commissões 3& de fazenda, e de diplo
macia, foi visto o officio do ex-ministro da fa
zenda o Sr. Candido Baptista de Oliveira, acom
panhado do requerimento do official-maior e 
mais officiaes da secretaria do conselho su
premo militar, em que pedem o pagamento do 
que se lhes está a dever, proveniente dos. emo
lumentos das patentes e provisõ_es que elles 
passárão para os officiaes do exercito de Por
tugal. Pede o dito ex-ministro, que o corpo 
legislativo o habilite a indemnisar aos ditos 
interessadosi para que então poss~ o governo 
fazer em seu nome esta reclamação ao go\l'.e11no 
d~ Portugal. · 

<e Nao deparando as commissõe~ com raiões 
(e nem allegando-as o governo) que tornem 
indispensavel tal indemnisação feita do · modo 
por que é indicada, nenhum 'incQnvenientc en• 
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contrão as commissões, em que, independente 
desta precisa indemnisaçtio; o nosso governo 
reclame a importancia de taes patentes exigida 
pelos supplicantes, unindo esta ~ddicçao a 
outras no aiuste de contas, que tem de fazer-se 
com aquelle governo de Po1=tugal : parecer este, 
que já foi por esta camara approvado em o 1" de 
Agosto do corrente anno, e com o qual as com
m1ssões se conforma.o. J ulgão portanto que 
devem ser enviados ao governo o requerimento 
e mais papeis tendentes a este objecto ; res
pondendo-se-lhe no sentido supra. 

« Paço da camara dos deputados, 9 de Ou
tubro de 1839. - J. J. Pacheco. - ffianoel 
Amatal. -A. de Souza e Oliveira Coutinho. -
A. P. Maciel .Monteiro. - Eustaquio .ddolpho 
de Mello MattoB. >) · 

O Sr. Henriques de Rezende (pela ordem) 
declara que desiste da palavra que hontem tinha 
pedido sobre o parecer da commiss::i.o de ma
rinha e guerra, ácerca da pretença.o de D. Anna 
Izabel Pessôa da Síl veira, o qual por isso ficára 
adiado. 

O SR. PRESIDENTE observa que em conse
quencia desta desistencia do illustre deputado, 
póde decidir hoje este parecer. 

O SR. 1 º SECRETARIO lê o parecer a que se 
referio o nobre deputado, e sendo posto a votos, 
é approvado. 

O Sr. 'Rego Monteiro (pela ordem) pede ao 
Sr. presidente que, visto a assembléa geral es
tar-se quasi a encerrar, haja de dar para ordem 
do dia, na primeira parte, os pareceres que estao 
adiados, pois que alguns delles versilo sobre 
materia muito interessante. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a resolução offerecida 
·pela commissno de fazenda, concedendo ao vis
conde de S. Leopoldo, do conselho de estado, o 
ordenado de 1:800$, que. percebem os membros 
do extincto conselho da fazenda. 

· O Sr. Carneiro da Cunha lastima que se pre
fira para a discussão pensões desta nat11reza, 
deixando-se de parte a de uma pobre viuva, e 
da quantia de 160 réis diarios. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 nobre deputado quer 
propôr a urgencia para essa outra pensao ? ... 

O Sa. CARNEIR·o DA CUNHA :- Já propuz 
hontem, e de novo o faço agora. . 

A urgencfa ,proposta pelo nobre deputado é 
apoiada e approvada seni debate. Entra por 
consequeneia em discussão a seguinte resolução: 

1c Foi approvado o vencimento de 120 réis 
diarios, concedido á Maria Joaquina de Araujo, 
equivalente ao soldo de seu filho Francisco de 
Paula Araujo, cabo de esquadra do 1° regimento 
do cavallac·ia, que perdeu a vida na batalha do 
Roiarlo, no dia 20 de Fevcreil'O de 1827. >> 

l\fmrAs V ozEs :-Votos, votos. 

A resolução é approvada sem debate. Cón~ 
tinua a discussão da resoluçM sobre o orde
nado concedido ao visconde de S. Leopoldo. 

O Sr. Rezende nota que é isto uma pensão 
que se dá ao nobre visconde, sob titulo de or
denado de conselheiro da fazenda ; mas pa
rece-lhe que mais curial é que. se dê parte do 
ordenado de conselheiro de estado a S. Ex., e 
ni\.o o de um emprego que S. Ex. não servio. 

O SR. ÜrToNr pede a palavra. 

O SR. PRESIDENTE :-Depois da emenda que 
vai n'iandar á mesa o Sr. Rezende, póde fallar o 
nobre deputãdo. 

O Sr. Montezuma (pela ordem,), emquanto 
não se falla sobre a materia em discussão, e 
para aproveitar tempo, pede que se lêa o reque
rimento da commissão de camaras municipaes 
que se acha sobre a mesa, e em que pede in
formações ao governo sobre o negocio do ve
reador Menezes. 

E' lido o seguinte requerimento de que faz 
mençào o nobre deputado : 

« A commissri.o de camaras mllnicipaes, a quem 
veio remettido um requerimento do cidadao Luiz 
de Menezes VasconceUos de Drummond, quei
xando-se da camara municipal desta cidade, 
por havel-o expellido da mesma camara de que 
é membro, requer, para poder interpôr o seu 
parecer a respeito, que pelo ministerio do imperio 
se exijM com bi-evidade da cama ra : 1 °, as 
actas da,; duas sessões a que o supplicante se 
rnfere :2º, que ella seja ouvida sobre a materia 
da represen taçao. 

cc Paço da camara dos deputados, 11 de Outu
bro de 1838.- Vaz Vieira,-.J. F. Souto.-R. 
do S. da Silva Ponte/3, >> 

O requerimento e approvado sem discussào. 
Continua a discussão da resoluçno sobre a 

pensao do visconde de S. Leopoldo. . 
E' lido e apoiada a seguinte emenda do Sr. 

Rezende: 
« O visconde de S. Leopoldo fica considerado 

como aposentado no conselho de estado com o 
ordenado respectivo. » 

O Sr. Ottoni julga que tanto a resolução como 
a emenda do Sr. Rezende silo evidentemente 
contrarias á constituiça.o : a constituição faz da 
privativa competencia do governo a remuneração 
de serviços prestados ao estado, submettendo as 
pecuniarias á approvação da assembléa : se pois 
o Sr. visconde se julga com direito, em virtude 
de seus serviços, a ser aposentado como conse
lheiro de estado, ou a pe1·ceber o oi·denado de 
1:800$, que percebem os membros do extiucfo 
conselho da fazenda, requeira ao governo, que 
á camara só compete julgar se farão bem ou 
mal remunemdos os serviços: Lembra que um 
requerimento do Sr. Montezuma foi approvado 
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pá~;.:~ue; se adiassem todas as resoluções con
cedendo_ tern~as e pensões, ~té que se verificassem 
pelo orçamento os recursos com que se podião 
contar; e.como já se conhece qué ha um deficit 
e que continuará a haver para o anno, como 
.annunciou o nobre contador do thesouro, julga 
elle orador que deve ainda prevalecer o adia
mento, e não se tratar de negocios desta na
tureza. Mas ainda quando desta regra houvesse 
alguma ex.cepção, devêra ella ser em favor das 
viuvas dos que fallecêrão defendendo a legali
dade, em favor dos pobres soldados que têm 
derramado o seu sangue pela causa do ímperio, 
e que anda.o pedindo esmolas, e não em favor 
de pessoas que, apesar de dizerem que não têm 
recursos, estilo no senado com subsidias. 

O orador accrescenta -que além de:;tas consi
derações, se quizesse entral' no conhecimento 
da materia (se fosse da competencia da camara), 
talvez achasse razões para impugnar a resolução: 
não contesta que o nobre visconde seja litterato 
distincto, nem que t..nha prestado serviços ao 
paiz ; mas ignora que elles sejAo tão transcen
dentes que me1·eção uma remunera91io ; e por 
isso era de desejar que a commissão fizesse um 
relatorio especificando a natureza destes serviços. 

Na.o conheço, continua o orador, quaes sejil.O 
os serviços prestados pelo nobre senador ; se 
vou ás côrtes de Lisboa, vejo lá o nobre senador 
assignando a constituição portugneza, apar• 
tando-se dos seus honrados collegas, que 
sustentava.o os fóros e a liberdade do Brazil... 
Mas suppondo mesmo que tenha feito serviços, 
estes ·serviços já forã.o sufficientemen te remu
nerados ; pois a constituição quando determina 
que o governo ~a escolha de senadores dê pre
ferencia aos que tiverem prestado serviços ao 
estado, não manda remunerar por este modo 
os serviços prestados P Se o nobre senador já 
teve uma remuneração tamanha com a no
meaçilo de senador, e demais, se eu na.o tenho 
noticia dos serviços relevantes-e extraordinarios 
que j:>óde ser que elle tenha feito, como poderei 
votar por semelhante resolução ? 

_ A discussão fica adiada pela hora. 

Aonuncia-se a chegada do Sr. ministro da 
justiça. S. Ex. é recebido com as formnlidades 
do estylo. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da proposta do governo 
sobre suspensão de garantias, com as emendas 
apoiadas. 

O Sr. Ramiro (ministro da justiça) declara 
á camara que o seu discurso publicado no jornal 
de hoje contém, além de muitos erros gram
maticaes, muitas inexactidões, inversões de 
pensamentos, _ e muitas cousas que elle nao 
proferio : espera portanto que os µobres 
deputados que lhe houverem de responder, 
o faça.o pelos apontamentos que tomárao, 

e não pelo discurso pablicado. o discurso 
de S. Ex. sahirá correcto no Correio OJ
fieial. 

O Sr. Gonçalves Martins : - Eu desejava 
antes de principiai· a fallar, que o Sr. presidente 
me houvesse de dizer quantos discursos ha a 
favor da prop_osta ... 

O SR. PRESIDENTE :-Tres. 

O Sa. GONÇALVES MARTINS: - E eu em que 
numero estou ? 

O SR. PRESIDENTE : - A favor i e os Srs. 
Moura Magalhães e Carneiro Leão. 

O Sa. GoNÇAL vES MARTINS : - Esta resposta 
é um principio de contestação ao que disse o 
nobre ministro, quando figurou que eu com
bati a idéa de snspensllo de garantias, para me 
apanhar debaixo do' cesto, como lá dizem, ou 
erp_ contradicçã.o com os meus principios ; eu 
pois defendi a proposta, e sou um dos mui 
poucos que a defendêrlto. 

Sr. presidente, o nobre ministro inverteu al
gumas cousas que eu havia dito, levantou por 
consequencia alguns castellos para ter o gosto 
de os debellar. Eu não censurei ao nobre mi
nistro por consumir o tempo á camara, ou por 
haver pretendido consumir em consequencia 
de haver pedido a divisão da falla do throno na 
discussão; eu disse nesta occasião q11e desejaria 
que tal tempo se não consumisse ; então já se 
fazia.o censuras ao corpo legislativo1 principal
mente a camara dos deputados/ a ponto de se 
dizer que se gastárão tres mezes nessa dis
cussa.o, o que é contra a verdade, pois que se 
gastou mez e meio pouco mais ou menos, 
e nãO só nesta discussão, como em outras 
de grande transcendencia. Ora, eu disse_. 
tambem que, defendendo a camara, de
fendia as idéas do nobre ministro, porque 
tinha sido uma das causas immediatas _ou 
mediatas de que a discussã.o se prolongasse, 
porque mais prolongada é ella quando se 
subdivide do que quando é em globo ; já se 
vê, pois, que eu não tinha em vista censurar o 
nobre ministro, nem lhe dar uma intenção má ; 
não tem pot·tanto o nobre ministro que se arre
pender dessa i.déa, porque j11lgo_ interessantis
sima a discussão da falia do throno ; e como se 
poderia arrepender o nobre ministro, quando a 
intençllo dos legisladores, discutindo o voto de 
graças, é fixar uma politica, é reprovar a exis
tente ou modiffoal-a? Como, digo; poder-se-ia 
arrependei· o nobre ministr.o, se 8$~as idéas que 
apparecêra.o e que tanto dependia forão as que 
triumphárão na discussão? Nao póde haver 
maior triumpho para uma idéa, do que ser le
vado ao leme do estado aquelle que a defendia ; 
como pois poder-se-ia arrepender o nobre_ mi• 
nistro da discussn.o que o levou á pa1;1ta da_ 
justiça? -----

Sr. pt"esidentt?7 o nobre ministro no principio 
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do seu discurso lamentou que alguns amigos 
seus. . . (não sei se até usou do termo amigos) 
pareceu querer entender a opposição . como 
quebra da amisade. O nobre ministro está en
ganado, até se colloca em uma posição que não 
lhe deve ser favoravel; ha ·de ter amigos com
batendo-o, ha de ter amigos defendendo-o; algum 
por ahi conheço eu que o defende.; portanto 
nlo é consequencia da opposição de um collega, 
cujo caracter o nobre ministro deve conhecer 

· de mais tempo, a quebra da a~isade ; por ven
tura é urna vez, sao duas, sll.o tres, que o nobre 
ministro me vê do lado opposto ao seu ? Poucas 
vezes eu me tenho visto em systema, em dis
cussões doutrinaes a seu lado; e se o nobre 
ministro Babe disto, se ern leis até vitaes, se 
na intelligencia do acto addicional, discrepo do 
nobre ministro, e tenho discrepado, tanto aqui 
como na província ; como se admira o nobre 
ministro vendo-me collQcado na opposição? 
Como interpreta como .um symptoma de dis
soluçAo da amisade, quando até aqui idéas dif
feren tes nos têm levado a este ponto ? 

Sr. presidente, eu tenho outras razões para 
combater a administração: o nobre ministro 
alguns dados me tem fornecido para que mais 
me justifique. O nobre · ministro, fallando da 
intelligencia do acto addicional, disse que appro
vava alguns artigos da interpretação, e outros 
não : eu entendo que uma das questões vitaes 
do paiz, e que devem para o futuro dividir os 
lados do poder legislativo, e principalmente da 
camara dos deputados, será a intelligencia do 
acto addicional, a centralisação ou dispersão 
dos poderes. · 

Mas eu vejo que o nobre ministro discrepa 
em muitos artigos da interpretaçãO desta lei, 
que fixa uma nova época no nosso systema . 
constitucional; como pois posso esperar bom 
resultado de uma administraça.o que na.o cuida 
naquillo que é mais essencial ao BraziJ, a intel
ligencia do acto addicional? Cada tim segu~ o 
seu lado, e mesmo tenho um exemplo: eu en
tendo que uma das cousas essenciaes ao paiz 
hoje, é garantir aos tribunaes. superiores da 
nação, ás relações do poder provincial ; são 
tribunaes geraes, e é preciso ntto os expôr aos 
golpes das assembléas provinciaes, e até mesmo 
porque uma relação não é de uma só pro
vincia, é de diversas; entretanto o nobre mi
nislao, na assembléa provincial, quiz eom
prehender os desembargadores, sujeital-os ás 
decisões da ass~mbléa provincial, ao que me 
oppuz; sendo pois nossas idéas em questões, 
que eu reputo vitaes, tão differentes, não se 
deve admirar o nobre ministro que eu esteja 
na opposiçao. Mas quando o nobre ministro 
desenv~lver a doutrina que hontem emíttio, 
não deixarei de o apoiar, porque este é o meu 
pensamento e o tenho manifestado. Eu posso 
commetler alguns erros, mas tenho formado 
algum systema sobre legislação, e principal-

mente sobre legislação criminal, tenho minhas 
idéas, não as sacrifico ; o nobre minisko /~ 
apresentou, não po~so deixar de apoiai-as. '~·;af.;: 

Ora, o nobre ministro pareceu julgar que'-:eu;, 
combati a suspensa.o de garantias, dizendo que~/: 
havia eu proposto em certos casos o que hoje riãô/i;i 
queria. Eu não neguei ao poder legislativo (note.::;'. 
bem acamara) o direito de dar uma ou outra de- · 
finição á palavra rebellião ; eu o declarei aqui, e 
creio que tive apoiados de alguns senhores 
desse lado ; o que disse foi que era máo que o 
poder legislativo não fixasse uma intelligencia, 
uma idéa ; e isto disse por causa de -que pu
desse influir nos tribunaes da nl:lção. Aconteceu, 
por exempJo, a opinião, e opinião mesmo que 
vogou no governo, de que no crime de rebeUi!l.o 
os complices não são ·sujeitos ás penas, mas só 
os cabeças ; e como se classificou o movimento 
da Bahia em rebclliAo, no tribunal dos jurados 
argumentou-se com isso ; disse-se que era re
bellillo, porque tinha tido ltJgar a suspensA.o de 
gara11tias1 porq110 1111 pt·oda.mação do governo 
provincia] 1 nn flllln do lhrono, na resposta da 
camara dos depntudos, se tinha tratado este 
acontecimento como rcbellião; e entãO os. réos 
podião, visto que nno e1·110 cabeças ser àbsol
vidos; e os ju1·ados os absolverão, porque es
tavão persuadidos que esta era a intelligencia 
do ministro da jnstiça, que foi declarada á ca
mara1 havendo até uma proposta do Sr. Vas
conceHos. Para evitar, pois, estes inconve
nientes, é qne eu disse que melhor era que o 
poder legislativó désse por uma vez uma defi
nição do qne era rehellia.01 e que a fixasse de 
uma vez ; com isto não quiz · dizer que o 
poder legislativo não pudess~ revogar esta defi
nição ; o que disse é que devia abster-se quanto 
pudesse de fixar outra definição. Eu não tenho 
o receio que tem o nobre ministm, de que por 
este meio póde o poder legislativo levar a tal 
ponto o sen desejo, que inutilise a constituição. 
(Note-se que era para defender a definic;Ao de 
rebellill.o segundo as leis antigas.) O poder• le
gislativo compõe-se das duas camaras e do 
poder moderador: e se todos tres concorrerem 
para isso, e não houver quem reclame, quem é 
que póde dar outra definiçllo? E~tão tudo póde 
acontecer. 

Tambem julgou apanhar-me o nobre mi
nistro em outra conll·adicçllo quando disse que 
eu l'ept·ova.va a deportação que eu havia pro· 
posto na minha p1·ovincia. O nobre mmistro 
não me entendeu, porque realmente eu me ex
plico muito mal. Lembre-se a camara que eu 
accusei um abuso, e disse que, para o futuro, 
seria mais escrupuloso em fazer taes concessões 
por causa desses abusos que eu observei ; e 
quem diz isto não segue doutrina contraria á 
que tinha. Neste top[co, sobre o ·qual versou 
uma pergunta minha, o nobre ministro deu 
uma l'esposla que não me satisfaz, nem póde 
satisfazer ao corpo legislativo, nem á nação : 
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eu,, senhores, disse que fazia guerra ao governo 
J>~ló máo uso que fez desta autorisaçllo ; disse 

.. -·qíie fendo sido o autor dessa idéa de que se 
)Jipha abusado, devia ter obrigação de ser o pri-

. -, ,úneiro a levantar a voz,· mas que o na.o tinha 
\;: :Jeito porque razões ha-vião quê rne impunh!lo 
:'/ silencio. Eu me explico. Quando propuz na 
º assembléa provinci::d a suspensão de ~arantias, 

não assisti á votaçao, retirei-me ; no meio da 
discussão do anno de 1838 soube que a minha 
proposta tinha passado, e dahi a tempos li oftí
cios do presidente.da província remettendo 200 
presos, recomrmmdando ao commandante da 
ilha que os não deixas1;e ociosos, que os em
pregasse em tr abaihos ; censurei, rn as iern br2-
se a camara que eu me retirei da Bahia em 
uma crise aterradora, vendo as paixões ainda 
inflammadas, e por isso julguei que seria im -
prudente, precipitado, accusar a ad minis traça.o, 
fazer-lhe censuras, quando um pArtido ainda 
estava forte; isto porlia compromelter a segn
rança da provincia, e por consequencia 1 guardei 
silencio na tribuna; porém, dirigi-me ao mi
nistro, fallei-lhe claro ; elle censurou aspera
mente esta conducta do governo da provincia, 
e creio que o fez em officio : fui para a Bahia ; 
mas eu, empregado subalterno do governo, é 
que devia jogar as cristas com o governo 
daquelle tempo? Gosta o nobre ministro disto? 
Parece-me que sim. Mas disse ainda o nobre 
ministro :-A assembléa provincial era fiscal do 
presidente da provincia.-Como é que o nobre 
ministro quer entregar o presidente á assernbléa 
provincial ? ... 

O SR. RAMIRO (ministro da ju.~tiça) :-Fiscal 
da execução das suas leis. 

O SR. GONÇALVES MARTINS: - Mas a assem
bléa provincial só é que protege a constituição ? 
Diga-me o nobre ministro : continuar o effeito 
da suspensao de garantias além da época mar
cada, continuar por tno longo espaço de tempo, 
não é infringir a constiluiça.o? E se é, nao 
compete ao poder executivo fiscalisar os actos 
de seus del~gados? E'-lhe indifferente a- ia
fracção da· conslituição ? Gosta mais o nobre 
ministro que na assembléa provincial se levante 
um partido que offereça um espectaculo destes 
em urna provincia cujas feridas nl'lo estão ainda 
cicatrisadas? Pois bem : o nobre ministro quer 
que esses partidos appareçllo ; elle terá o 
gosto de os ver; quer que a provincia tome 
conta de si ... 

O SR. RAlllIRO (ministro dajusti9a) :-Não. 
O SR. GONÇALVES MARTINS :-Porém, o nobre 

· ministro, fazendo-se esta pergunta... Advirta-se 
que, quando entrámos.na assemhléa provincial, 
talv~z que eu realmente alguns passos désse, 
talvez tivesse rompido o silencio, porque emfim 
doía-me a conscicncia do máo uso que se 
fizera da .lei ; aconteceu, porém, ficar na presi
dencia,. e ordinariamente quem exerce este 

TOMO JlI 

lugar não vai tomar di:3CUssão de partidos, 
dividir a camara; etc .. ; depois o presidente da 
província annunciou que tinha affectado o ne
gocio ao governo geral ; mas o nobre ministro 
diz que nunca taes cousas vierão á secretaria de 
estado da repartição..... · 

O SR. RAMIRO (ministro do Just-iça) :-Não 
disse. 

O SR. GONÇALVES MARTINS :-Ora, acamara 
nn.o entende ~ue esta resp?sia é am~igua? 
Porque nào d;z o nobre ffijnistro -veio? -
Mas, na.o, o nobre ministro disse - (< pendente 
não ha nada >> : isto é um a resposta evasiva ; 
diba·se: - o governo respondeu desta maneira, 
e depois de tanto tempo, não está mais affecto 
isto ao governo. Eis-nqui o que é franqueza ; 
isto mesmo por dignidade do governo provin
cial, porque este disse que affectou, deu parte 
ao governo geral ; e 6 preciso q11e o governo 
geral na.o o desminta. 

Já dei uma das tazões do meu silencio ; era 
o receio de dar força a um partido que queria 
destruir a constituiçao e anarchisar o paiz ; 
mas hoje é o contrario ; hoje é occasill.o de sem 
perigo apresentar as minhas reflexões, porque 
na.o me aterra.o as mesmas considerações. O 
nobre ministro pareceu acreditar que eu estava 
receiando que na provincia se acclamasse o go
verno absoluto. Tambem o nobre ministro nào 
me entendeu ; eu declarei que era uma illusão, 
era a imaginaçll.o esquentada· de um ou outro 
louco, mas que traria resultados máos, . resul
tados que eu tinha combatido, que o nobre mi
nistro me vio sempre combater; não quero 
tornar outra \lez a estas fileiras, nern arriscar a 
minha vida, nem o meu suor, nem os poucos 
ou nenhuns haveres de minha familia ; veja 
pois o nobre ministro que nno é pelo terror de 
que se acclame'o absolutismo na Bahia, é pelo 

· temor de uma reacça.o, é porque alguns ex
pertos podem se valei· dessas idéas para illudir 
aos homens de boa fé que defendem ainda as 
leis e a constituição fazendo crer que do lado 
oppo.sto ha idéas exagerndas. Isto nào quer dizer 
que me aterrei, posso descansar meu coraça.o 
sobre o que possa acontecei· na Bahia, sobre a 
possibilidade ou impossibilidade de se acclamar 
tal systema. Nao me serve de garante o presi
dente aclual ou outra qualquer pessoa, serve-me 
a provincia : se o nobre ministro me vio nas 
:fileiras combatendo a rebelliao que houve, ha 
de me vêr levado ás mesmas fileiras, com. o 
mesmo enthusiasmo combater qualquer idéa 
contraria á constituiçao ; por consequencia não 
é garat1te uma ou outra pessoa, é a provincia, é 
o amor que todos têm á constituição, é o de
sejo da unillo, é a convicção em que todos estão, 
todos os que têm que perder, de que sem unino 
nada podemos fazer, havemos de ser victimas 
da anarchia e de alguma cousa mais. · 

Tenho explicado os meus pensamentos, que 

69 
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me parece que f orãü mal entendidos pelo nobre 
rnini<:trn. 

O nobre ministro ainda · rne suppôz untrn 
idéa : disse que eu declarei á caniara que nft0 
havia nada de importante mais a fazl r pelo 
poder legislativo, e que por consequcncia po· 
diamos conversar. Eu não disse o que o nobre 
ministro me attribue ; eu disse que o que tinha 
sido possivel tratar-se este anrio já tinha pas
sado na carnara lernporaría ; esla é a convicc;ão 
dos nobres ministros seus c.:ollcgas. Se o nobre 
ministro e seus collegas quizessem que se tra
tasse de alguma cousa mais, elles não lw vião 
de prorogar a ses:;:ão alé 23 do me;,; : o q11e 
prova isto? Que os nobres rnini::Jrc1s r,c con
tenlão com a passagem do orçamento e do cre
dito, e o nrnis que podia ser, com a pas:::agem 
desta snspcnsão de garantias. Orn, quando o ga
binete proroga a ses~ão alé 23 ào corrc~nte ruez 
alguem se persuade que entrnu na icléa do ga
binete tratar da reforma dos codigos? s~ o ga
binete li vesse ee1 vista c~ta reforma, não teria 
apresentado á discussão mna lei de c:ircntn
stancía, não viria lrazer essa lei de salvaçüo pu
blica, qlle é só para crises. 

O nohl'e ministro coi1i'essou que era pre6so 
levar a tranquillidade ao coraç~.o das famílias, a 
segurança a cada um ; mas corno a impuni
dade dos criminosos é que leva o Brnzil a eslas 
crises politicas, se o actrrni gabinete quize1· levar 

. tranquillidade ás fü.rnilias, }ocego ao habitante 
pacifico, ao cidadão laborioso, garantia a sen 
suor e a seu trabalho, promova a discussrto da 
reforma dos codigos, a reforma da adminis
tração· da justiça. Sr. prc-~idenle, quem é qne 
negará que eu des~io a reforma da ndminis
tração criminal ? Que desejo ao paiz esla tran
quillidade nas familias, resultado da pnnição 
dos crimes? Já neguei o rneu voto a ist11? .Tá 
neguei parecer a estes trabalhos? ,Já deixei de 
trabalhar mesmo aqui, ou fóra daqui, corno 
a1guns collegas meus devem ter sido l,e~te-. 
munhas? Logo, porque levantarei a minha voz 
contra esta opinião? 

Sr. presidente, quandu fallei perguntei ao 
nobre ministro o que pensava, qual era a sua 
opinião a respeito das perigosissimas gazetas 
apparccidas na minha provincia; quizera que o 
nobre ministl'O estigmalistl°sse com a sua palavra 
eloquente o que havião dilo esses homens. O 
nobre ministro, principiando (note bem n r.a
mara), principiando. por dizer que tinha uma 
consideraçllo extrema pelo poder legislativo, 
pela camara dos deputados, o nobre minjstro 
afinal dá uma.prova bem triste desta conside
ração! Deputados de sua provincia, seus amigos, 
seus collegas, levantárão a voz contra taes 
papeis, mostrárão os inconvenientes, os máos 
resultados delles .; o mesmo se fez no senado, 
onde alguns membros do ministerio tiverão de 
.responder sobre isto, e o Sr. ministro da justiça 
n~m )eu o objecto de taes discussões, que affecta 

ao paiz, e qne nffocta á sna provincia em parti
cnlnr ! Tal é ;1 consider~1ção q11e o nobre mi
nistro q11er tributar :ws seus collegm, ! Puis não 
tem tempo de l&r ess;1s gazetas? Não :1s tem? 
M.is disse o nobre rninistr(I q11e não quer pre
venir o trilmrwl á quem vão ser sujeitas estas 
gazeléts, e que por isso, quando ns tivesse lido, 
n:lo devia dar a sun epiniiin, não era prudente. 
Ora, senhores, quo.ndn o goH!rno sabe da per
petraç'.:'lO de um crime, e orticia á nu:oridade 
p:na proceder contra elle, vai preveni!' a justiça? 
Ora, o nobre ministro lê um pnpel, acha cri
minosas suas palavrns ; comprornetle por ven
tura a srgurnllÇ'.D do réo, cornpromcl!c a incle' 
pendencia do tribmrnl, rnancbndo processal' esse 
pa1 1el, e dizendo alguma cousa? .... Bem se vê 
que isto é desc11 lpa ele qnern nüo leu essas gn· 
zelas ; m8s en o dc'.SC\llpo, se nüo as tem lido, 
de não ler torn;,do grcrnd(! calor\ porque elle 
conhece a rnính:1 provincit:1 1 sahe o resultado de 
taes inti·ig.1s; e p,:.t·::t q11e ella~ não !aborf~m nas 
classes menos pens;mtes é que é preciso que o 
depult1do lomc a dianlt'.Íl'a, foça as recl,1mações 
competentes na tribuua. Se é empregado pro
vinci,d oo geral ;1q1ielle que escreveu urna 
dessas gazelas, é q1iesli:Lo cm qne nftn entro; os 
defeitos, os de::<cuidos, o::: crimes dos empre
gados 11ão podem saliir ela responsabiJi c!ade do 
ministro; o ministro é qoem ncmêa e dernitte 
os seus delegados, e estes respondem por 
aq11dlr;s que ernprC'gão . 

Or,1, eu declarei que havia 11rn abuso, pedi 
qu1:: elle fosse reparado: não :.ipprovei, porque 
tellho a. corngem de o fazer, a linguagem da 
rcpt·escnbçãc, que veio ao S(õio eh~ assembléa 
gernl, porque qllero que os que rq,resenlem 
use:n do seu direito Gcrnpetentemenle. Ora, 
vendo esses clive1·sos topicos, ollrnndo o todo 
da pr)litica como c1·i·nclo, eorno não ~onveniente 
pMi\ conse,;uir o fün a qw~ c .. da um se propõe, 
a que esst:s mes111us rt·J11'PSt'.11lt,1Jles se ! rop11-
zerão, a que talvez a 3;1zeta se proponlw, se 
nfto tem firn sinistrn, .se en, olhanào 11,:ii-a todos 
esses d:1dos, reprovo cada utn de per si~ co~1,o 
não re;wovarei a politiea que parece dorninar 
na pro'\lincia? E reprovm1do a polilie::i, o que 
quem? Que ella se modifique; e se não é 
capaz de motlil1caçno, que seja 1·elil'ado ... eu· 
não quero pes:-oas, quero syste111.1s ; marche-!:'e 
bem, arrepe11cla-se, arripie-se a carreira. 

Eu não disse que se 11ft0 tinlia tornado zelo, 
e zelo bastante em defender a dignidade do 
corpo Iegis!alivo ; o que disse foi que não cui
dasse o governo, ou quem quer que seja, que 
sem o poder legislativo póde salvar-se o paiz_ · 
Estimei muito ouvir ao nobre ministro dizer no . 
extasis do seu patriotismp : 1c Ai daquelles que 
qnizerem desacreditar o corpo legislativo ! >) 

F'oi a proposição mais patriotica do nobre mi· 
ni~lro; eu lambem direi: cc Ai dessas rnfluen
cius que f tzem conceber laes representações, 
dessas influencias que fazem apparecer taes .. . 
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escriplos, dessas influencias q11c fazem appa
rec:er us considcru<;c1cs que f1oje se lê no De6-
pe1-tctdor, ai dellus ! >1 Não é dessa mnneirn que 
se ha de guanb.t· decoro ao poder lq5i:.-htlivo ; 
o De..~pcwtadm· é tl!!Hl gaieta Si.mli-orfic.i~J.l, é 
uma g~zeta assalariada por urnu das c~Ltfl<ll'i:.LS ; 

é preciso pois que n[w ataque tt outl'u. camura: 
se não houvesse influencia para ta.es in::-inua
ções, rllu devêm separar-se <li~ q11em a nssa
laria.-

O nobre ministro disse, pe•1sando tamht:rn 
torcer _algnma:; iiléas miuha::1, qne eu nüo era 
da rnesina opinião no l:t;rnpo tlu adrni:ii~tl',u,;:10 
de 19 de Selernbro. Senhores, acl1i.:i eu os 
n1esmos dados que hoje acho pura combater a 
administ~ação de 19 de Setembro pOL' este htdc? 
O nobL·e ministro podel'-me-h:1 apontar nma 
gazeta semi-oilic:ial que lratasse o corpu le(;is
lativo, no tempo <hi aàministt·.tção de 19 de 
Setembro, da maneit·a püt' que é tratado hoje? 
Pois se tt1.es idéus não apparecê!'ãO, se a admi
nistração de 19 ele Seternbeo sempre respeitou 
a maioria das eamuras, se fez disto um Llos 
princiµios da sua 11dminístmção, como me 
accusu o nobre ministro de cont1·,1Jiccüo .? 

St·, pL'es.idente, por esta occasiao · o nobre 
ministro fez ~eus protestos de aclliesão á adn1i
nistração de 19 de Setemln·o ; disse que tinha 
sido urn de seus apoiadon!s, e que, por canse-

. (íuericid., não mudava de doutrina sentando-se 
ho,ie na cadeira mini;;terial, etc. Eu não entro 
nesta analyse; por este lado eu me retracto <la 
declnraçtto que fiz de estar na opposiçuo, eu 
cnidei dever set· mais franco, ma::; prometti 
mais dr> que foço ; digo as vezes :-vou fazei
uma guerrn muito grande, e rn1o fat_:o tal......:; 
eato,~ de accô1·do com o uobre minisfro ; 111:.ls 
em!ím ferirão-me tarito as idéas tfo meu nobre 
co llega que allrihuia á gncna de emboscada 
qunlquct· pensameulo cmillido na ca~a, q11e eu 
nM quiz qut: o 1wbrc miui:-;l1·0 1::uppuze;:;se que 
eu usava da uwsc!'Hl hu::tii:a, 1p1ii q,w o nobre 
ministro me supp11zes::;e sempn: co1t1b,.1tendo de 
frente ; rnas se é possível 1~egut· pão e agua ú 
ãdminisl1·uç:.\o que pede e insirtti.u·-sc seu amigo, 
eu declaro que lenho nuiis razao de dizer que 
sou aruigo da adminislrn~:~o aclua\ do cp1e o 
Sr. rninistt·o da adrninist1·.11;M de 19 de Sc
tem brn. 

O nobre ministro acaba de diwl' q1w n!!gou o 
ct·ed"ito para essa adminislt·,u;ão fazct· a guet't'<i: 
ou elle tinha grande falta de confürnc_:a ne:;se 
ministerio, e.então não potlia em consciencia 
apoial-o, Oll achou qne o rninisterio rneuti.11 

faltava á verdade r<;clamando o que não devia. 
1.1ambem creio que o nobre ministro deu alguns 
passos para formar um pm·tiuo, creio mesmo 
que houve alguns clnbs, algumas reuniões; não 
assisti a elles, pol'que não tive a honra de ser 
convidado ; mas creio que nenhum partidista, 
nenhum defensót· da administração de 19 de 
Setembro lá appareceu ; l:ie assim é, creia o . 

nobre ministro que hei de me reunir em clubs 
contra a .ulministração ac!ual com os que pav 
reccm seus inimigos, mas que são seus amigos. 

Eu pergunlei ao nobre ministro o que havia 
a respeitu do i.\'farunhão ; disse-lhe que eu cen~ 
smava a demora das communicações com 
aqud\a provincia, e qne isto era ·mesmo contra, 
a lei. O 1wh1·0 ministrn den-me uma resposta 
que uão rne sa.lisfci, disse -ha um contracto 
eii!1·1:: o govl:t·no e a companhia .... · Es_tá en
ganado o nobt·e ministro, o contracto foi entre 
a corúr,anhia e a na<;ão; a nação comprornel
t;•,1-se a d:\r um tanto e a compRnhia a prestaL· 
u1i1 :~erviço ; o procurador que assignou o con
lmdo por parle da nnçJ.u foi o governo, outro 
procnrtLdor que deli por. feito foi a assembléa 
~~- . 

St. presidente, eu ni:tü quero consumit· mais 
tempo á camara, e rnesrno nao me lembro de 
outras proposições do nobre ministro. Resu-
mindo digo 4ue n:i.o me conteutei com a resposta 
dada p~lo nobre ministl'O aos tt·es quesitos que 
fi1.e1·ao u ob,leclo de ,ninha discu::;são,lº, sobre os 
jor'riu es de Bahiü, 2º, sobre deportação desses 
homens que C$làO em Fernando ; em 3º lugar 
sobre a soeieclade dos vapores. 

O Sr. Eamiro (m,inistro dajitotiçct) diz que é 
tão forle o desejo q11e tem de sati::;fazer ao nobre 
deputado, que não póde deixar de dar-lhe duas 
ou lres explicações imrnedialRrnente que acaba 
de foliar. 

Eu tenho de da1· uma e:xplicação, diz S. Ex., 
ácerca de um facto a que se referira o nobre 
depnhldo, como pratÍCê.ldo por mim quando 
1ne1.nhrn de uma assernbléa pL'Ovincial. Referio-se 
o nobre àeputado a um parecet·, de C(lle fui si
gnalario na a:5sembléa da Bahia, relativamente 
á qu<:ixa dada contra uu;:; desembargadores, 
pal'eccr de que o nobt·c deputado pareceu p1·e
te.nder a illação de que é principio meu sujeitai; 
á ac\:ão das ussembléas provinciaes ernpL'egados 
gm·a.c:;, como são os m~mbrns das relações do 
impet·io : passou-se o facto pelo modo que 
passo a referir. 

Dada uma queixa em 1835 contra alguns 
desein b~irgadores da Bahia, Jogo que ins
talli.\da_ foi a ussembléa legislativa da pro
víncia, opiniões houvera.o discordantes ácerca 
da competencia du assembléa pua conhecer 
da 1·eferida queixa; meu parecer então foi o 
seguinte: - Que, como a interpretação do aclo 
addicional é da privativa competencia da as
sembléa geral, e é exactamente interpretar 
um artigo de legislação deduzir a sua intelli
gencia dos principias reguladot·es da matet·ia, 
e procurar do jogo dos principias dar-lhe mais 
ou n1enos e~tensão, devia a assembléa pro
vincial abstet·-se desse oflicio de interpr·ete que 
lhe não podia comgelir, e executar litte1·almente 
o acto addicional, comprehendendo na palavra 
- magistrados - todos os juizes que podem 
estar comprehendidos na generalid~dc da ex.-
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548 SESSÃO EM 11 DE· ·ouTUBRO DE J839. 

pressão ; e isto emquanto o contrario não fosse 
declarado pelo podei· que teni a faculdade de 
interpretar o acto addicional. 

Foi esta opinião, pois, não um parecer que 
éil desse por pretender a sujeição de empre
gâdos geraes ao poder provincial, mas por um 

• escrupulo de apartar a assembléá provincial 
de sua esphe~a. · 

Outra explicação darei. Pareceu ao nobre 
deputado que é rileu desejo que os partidos 
obrem na provincia contra o presidente da 
Bahia ; que eu desejo que a província tome 
conta -de si, que seja a unica fiscal da obser
vancfa da constituição. Perdôe-me o nobre 
deputado que lhe diga que se tem completa
m.ente enganado. Amo demasiado a província 
em que nasci, e pela qual hei tido assento nesta 
càsa, para desejar-lhe o flagello da discordia 

. civil ; muito ao contrario, meus votos, meus 
esforços ~era.o para levar-lhe a calma dos par· 
tidos. Quero que a província cuide de si, mas 
tanto quanto lhe permitte a constituição_ e o 
acto addicional ·; isto é, promovendo legalmente 
os seus melhoramentos : o contrario na.o, nin
gnem crêa qne eu possa desejar, nem como 
brazileiro e bahiano, e ainda menos ern qua· 
1 idade de ministro. Quanto á fiscaJisaçãQ da 
observancia que na Bahia tem tido a consti
tuição, não crêa o nobre deputado que eu pre
tenda excluir a interferencià da assembléa geral 
do governo geral i na.o : fôra desarrazoado 
attrit-uir-me tal opinião; o que disse foi que, 
sendo a lei provincial, parece que a assembléa 
provincial deveria ter sido aquella que primeiro 
éuidasse de fiscalisar a execução que· se lhe 
houvesse dado ; e ~ nobre deputado deveria ter 
elevado alli a sua voz: e não me constando que 
o nobre deputado nem a assembléa da pro
víncia houvesse reconheéido tantas violações 
de direitos dos cidada.os, era-me licito não dar 
como commettidos abusos tão escandalosos1 ao 
menos suspender a respeito o meu juizo, 

Se o governo quizesse levar a paz ao cidadão 
e 1·eslabelecer a ordem no paiz, teria proposto 
reformas da legislação e promovido a sua dis
cussão. Fc,i essa uma das arguições de que 
ton1ei nota. Senl1ores, em que l<!mpo nos 
achamos nós P A ·quantos e de que mez ? Como 
seria possivel que em tão poucos dias fizesse o 
governo propostas imp0t·lanles, e pudessem 
el1as obte1· a necessaria discussao P E por ven
lura na.o existem na <:asa propostas e projectos 
vantajosos P Porque 11ao são elles discu lidos P 
Esse parecer áce1·ca do julgamento dos indi
ciados em crimes ·politicos, porque, senão pela 
falta de tempo, têm deixado de entrar em 
discussão ?. Quererá a camara ver-se prorogada 
até. Dezembro, Janeiro e ainda mais ? Appello 
pata a camara e })ara o Sr. ·presidente, o qual, 
i:re coubesse no teinpo, teria dado para ordem 
ao. dia materias urgentes .que a proposta do · 
·credito e à p~esepte emharaçárão~ 

Não sei qué desejo mostra o nobr.3 deputado 
em que eu appareça como infenso á adminis~ 
tração de 19 de Setembro. Parece que se não 
dá por satisfeito 8a declaração que fiz, de que 
não fui adversario desse gabinete ; não se con
tenta de que tenha referido os muitos objectos e 
propostas dessa administração que obtiverão o 
meu voto : pois 1\inda lhe refiro que votei pela .• 
proposta do nobre ex.-ministro da fazenda, rela
tiva ao juizo privativo da fazenda; estes s:io os 
factos, ajuize-se delles se devo ou não ser con
siderado adversario desse gabinete. Mas disse-se 
ainda ha pouco, fiz clubs na sessão passada. -
Seuhore.i, é natural a membros de uma oamara 
o r~unirem-s·e entre si para concordarem sobre 
materias postas em discussão ; isso aconteceu 
commigo; r~uni-me a alguns amigos, e fixámos 
nossa opinião sobre materias difierentes ; mas 
esses amigos que commigo assim se reunirão 
apoiavão o governo n-a mór parte das cousas ; 
em tudo não, eu tambem o não fiz : dissenti 
em algumas materias, pela independencia de 
meu voto, que sempre presei muito: mais 
nada houve, posso assegurai-o em presença de 
meus amigos que ora são presentes. Esta de
clação· faço por amor da verdade, e não entenda 
o nobre deputado que eu a fiz rebaixando-me 
de minha dignidade para mendigar o apoio de 
meus adversarios politicos ;_, não, se eu tivera 
sido, em verdade, seu adversario, continuaria a· 
sêl-o, pois se o era pela propria convicção, por 
ella mesma me conservaria ainda em meus 
principios ; se assim não pudesse obter o seu 
apoio, preferiria sem duvida mil vezes o nn.o 
governar, se não pudesse, á deshonra de ama 
retraclação ; não ajoelharia a meus adversarios 
políticos ; mas em vc1·dade eu nunca consi
derei taes os ministros a cujas propostas dei 
tantas vezes o meu voto; e se assim não é, 
mostre-se que os factos que citei não são 
exactos ; mas sem os contestar, não se pretende 
insinuar que eu prefel'i o esquecimento de 
todos os meus principios, pelo prazer vão e 
irrisorio do governar o paiz por qualquer modo. 
Eu não continuo, senhores, respondendo, 
porque isso me levaria a consumir o tempo 
pl'ecioso ; tenho dado nlguma explicação, estou 
rosolvido a ntlo continuar pm• ora a expender 
ns minhna refieJOcs. 

O Br, Angelo Custodio: - Desejo . dizer 
nindo alguma cousa, O nobre minish·o na.o me 
satisfez como esperava.: eu desejava que S. Ex. 
me declat•asse se a medida relativa ao Pará 
tinha sido ou nao reclamada pelo presidente 
daquella provincia; o silencio do nobre ministro 
faz-me acreditar que aquelle presidente nada 
pedia ; nem podia ser de outra maneira, porque 
se lanço os olhos sobre o seu relatorio, eu ahi 
leio: - « No Amazonas continua.o as. ope-
1·ações, mas em breve será concluída a guerra 
com o emprego de meios brandos e. concilia
torjos, » - Ora, o presidente que tem esta lin -
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SESSÃO EM 11 DE OUTUBRO DE · 1839 ... 
guagern não quet medidas excepcionaes. EBe 
continua a dizer á assembléa nrovincial aue havia 
pedido ao governo central autorisação p;ra poder 
amnistiar aquelles rebeldes que nM estivessem 
muito compromettidos, e depois continua : -
« As violencias cessarão, vai desapparecendo o 
constrangimento, a agricultura e o commercio 
se anima.o sem reformas precipitadas, etc. >1 -
A' vista desta linguagem ninguem poderá pen·sar 
que o presidente do Pará quizesse 1nedidas ex
cepcionaes ; porque elle claramente reprova o 
systema do medo,· do terror, da vingança. 

O orador faz mais alg11mas ohservações que 
sentimos nao ouvir, e conclue dizendo que na.o 
continua a fallar para deixar o lugar ao talento 
e eloquencia do anc:ião da patria (o Sr. Andrada 
Machado). 

O Sr. Andra.da. Machado : - Sr. presidente, 
se não fosse t:io importante a materia, eu não 
tomada tempo á camara. Nno tenho a intenção 
de fazer opposição systematica a governo 
nenhum, e muito menos ao actual governo nas 
circumslancias de apuro em que se acha a 
nação. A minha inclinaçM antes será dar-lhe o 
arbitrio que julgar indispensavel nas actuaes 
circumstancias. Não é com desejos de hostilisar 
a administração que eu me opponho a uma 
parte da proposta. Pelo que respeita á emenda 
dos nobres deputados do Rio de Janeiro, á vista 
do que expôz o Sr. ministro, rião ienho duvida 
em votar contra ella, posto que fallasse a favor 
della no meu primeiro discurso. Bem é que 
nesta occasião eu diga ao Sr. ministro que teve 
um procedimento proprio de um governo par
lamentar, quando francamente declarou a sua 
opini~o a respeito desta emenda. Os Srs. mi
nistros que assistem ás discussões, devem de
clarar a sua opiniao até para· servir de norte ao 
partido da casa que quer apoiar o ministerio; e 
que aliás se achará embaraçado, por não saber 
se o governo apoia ou rejeita a idéa que se 
propõe. No systema constitucional ha sempre 
um partido ministerial, e outro da opposição ; 
o partido ministerial en.1 muitas partes é de pura 
confiança : nM pensa, nQo arrazôa as mais das 
vezes, e vota pelo que o ministerio quer, por 
q\le o quer. No anno passado eu lembrei um 
deputado inglez que dava graças n Deus de não 
ter votado no sentido em que tinha tenc;ao de 
votar movido pelas razões, eloquencin e força 
de ractbcinio de Fox. Eu nao partilhu::ei nunca 
taes sentimentos. 

Arrede Deus da nossa terra tao cegos e con
fiados adoradores do poder ! 

Mostrarei que a suspensa.o de garantias no 
Rio Grande nao é necessaria ; em segundo 
lugar que a suspensão de gamnlias no Ma
ranhão, e a deportação não podem ler nunca 
lugar com justiça, que a camara não póde con
ceder esta faculdade ao governo ; 3º, que a sus
pensão de garantias para o Maranhão é insus-

tentavel á vista da constituiçt\o .. Quem tem 
força pódc tudo: mas de direito ninguem o póde 
fazer. Mostrarei igualmente que a. suppressão 
das sociedades secretas é injusta, por que ataca 
d irei tos, que nã.o podemos destruir. Finalmente 
votarei pela ultima parté da proposta. Ântes 
porém de passar adiante, permitta-me V. Ex. 
que eu toque na theoria de confiança em que 
aqui se tem failaào. . 

O nobre ministro da segunda vez que fallou 
a este respeito foi muito coherente com as 
idéas do systema representativo ; da primeira 
vez deixou-me um tanto ás escuras, porque se 
exprimio com tão pouca clareza, que pareceu 
dizer que uma vez que a administração estivesse 
segura da confiança do eleitor dos m!nistros, 
ella continuaria. No Jornal do Oommercio, 
onde vem o seu discurso, vêm as seguintes ex
pressões: - Emquanto o regente estiver no 
posto, e a administração julgar que póde fazer o 
bem do paiz.- Nestas expressões ha o mesmo 
equivoco que acabo ele referir, porque parece 
que o Sr. ministro entende que a adminis
traçllo póde continuar emquanto o regente es
tiver no posto, e ella julgar que póde fazer o 
bem do paiz ; isto é, que continual'á, embora 
não tenha o assenso do corpo legislativo. No 
systema representativo os povos illustrados go
vernão-se por si ; por isso é que nomêa.o seus 
representantes, e estes é que formulão a po
litica, e embora o governo venha com formu
lario, se não se lhe admilte, póde continuar a 
governar contra a opinill.o nacional? E' im
possiveJ. isto era bom para os tempos velhos. 
(Apoiados.) No systema constitucional a admi
nistraçM precisa de duas confianças, a do 
eleitor dos ministros, porque é de seu direito 
demittir, ainda quando a na9110 ache boa a 
administração, mas á sua custa : arrisca-se 
muito quem demitte uma administração que 
segue ideas apoiadas pela naçl\Q ; expõe-se a 
grandes riscos e rebelliões. Nao creio que 
nenhum poder supremo queira oxpõr-se a males 
terrivei~ como este. Se, mesmo Ppee,u· de ler u 
confiança do eleitor dos ministros, o. adminis
tração nno gosa da confinnça nacional, que é 
exprimida pela reprcsenla91lo nacional (nAo 
vejo senll.o dous orgias, dos q11aes o principal é 
esta cas11 ; dii;o principal, porque alguma ditre
rença ha a respP.ito da camara dos senadores, 
que é de eleiçn.o popular, sim, mas filtrada de 
modo que resumbra tambem iníluenci11 gover
nativa ; o que nllo se dá nesta casa). Esta casa 
é de tal natureza connexa com a nação, que 
até deve participar mesmo dos defeilos do povo, 
corno disse outr'ora Burk nas suas conside
rações a respeito. Se pois os orgllos naturaes 
da nação se oppoem á continuação da adminis
tração, e se esta administraç/lo continua de 
accôrdo com o eleitor dos ministros, são doidos 
rematados1 ·porque não têm remedio senão 
cahir, e caqir com estrondq e estampido ; e 
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550 SESSÃO EM Ü DE OUTUBRO DE l8:39 

nenhum homem sisudo, nenhum patriota póde 
desejar que a queda do ministerio seja de es
tampido, quando a constituição dá meios de 
cahir docemente. 

Não tenho a honra de ser bahiano, mas 
respeito muito aqueJla provincia, corno urna 
das parles illustradas do Brazil, e por isso não 
pude vt::r ::;cm a LuaiuL· wat5ua ym: 11<1tjudlu p10· 

vincia se propaguem doutrinas vergonhosas, que 
nno são calculadas para o horisonte do Bnu:il, 
que devi:io ser ren1ettidas para os nevoeiros do 
norte. (Apoiados.) Esta magua é tanto maior1 

quanto creio que alguma cousa e fundada á 
vista do que apparece. Quem reparn na celebre 
representação, emhorn tenha sido defendida no 
senado, e aqni se tenha querido defender e cles
culoar ... nella resurnbra desnrezo á camara dos 
deputados (ap01'.ado1J) e ao· systema actnal, e 
ameaça a tudo que é liberalismo, ridiculo de 
qne eu me rio, porque esses desgraçados não 
concebem que as suas ameaças cahirião sobre 
elles mesmos. (Apoiados.) Admira-me pois que 
o governo não tenha tomado em consideração 
este facto. Não folio mais, porque se diz que 
este redaclo1: foi chamado a juizo, e eu uão o 
quero prevenir. 

Fallárão alguns senhores, no. systema de 
terror, e o irnputárão á administração de 19 
de Setembro. Todo o mundo sabe que eu não 
lhe sou affecto ; sustentei-a no começo, e re
tirei-me depois; todavia Ct'eio que esta impu
tação, iigorosamente fallando, é um pouco 
injusta. Elia não sabia o que fazia a este res
peito : creio que teve actos que pat·ecião querer 
incutir terror: um de seus membros mais 110-

taveis advogou a theoria do medo nesta casa. 
Ella promoveu amnistia, mas teve a desgrm;a 
de que seus delegados não a cxeculárão. To
davia se eu honvet· de crê1· um documento que 
ha pouco li no Jornal do Oom,mercio, 11M 
honra muito á administraçrto de 19 de Se
te1:nbro; é um officio do Sr. rnarechal Elzeario, 
que cortou um meio de conferencia com Bento 
Manoel, qne tnlvei tivesse servido pal'a te1·mo1:, 
acabado ha m11ito tumpo essa g1·amlc lula 
com os nossos irmnos desvairados do sul. Nno 
sei se a administração teve parte nesta c:ulpu, 
mas na.o concebo como o Sr. Elzeal'io tomal'ia 
sobre si a grande 1·esponsabilidadc de col't,u· 
este meio de conciliaçno. Nll.o conheço o S1-. 
Elzeario pessoalmente ; julgo que é um dos 
que mais males fez ao Bra~ il na pacificnçao do 
Rio Grande ; assim como na.o conheço tambem 
o Sr. Antero, que igualmente fez muitos males 
ao Brazil. Na.o conheço nem ao Sr. Antern, 
nem ao Sr. Elzeario ; nem mesmo depois do 
burlesco desfecho do desafio entre elle e outro 
official general, tive a curiosidade de procurar 
conhecêl-o pessoalmente. Elles para mim são · 
como a e b: julgo-os por sua conducta, e digo 
que fizera.o muitos males ao paiz : nada tenho 
contra elle2 pessoalmente. 

A administração de 19 de Setembro pro
moveu a amnistia, e mandou-a dal' ; mas não 
posso deixar de dizer que foi muito de palavra 
e pouco de ohra, porqne não amnistiou alguns 
dos desgrnçados que ha 3 annos soffrirs.o. A · 
alguns dclles a administração de 13 de Abril 
amnistiou. 

O Sr-t. ToRRES: - Era.o criminosos de morte? 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Não sei, ao 
me nos nílo me consta ; salvo se o nobre de
putn do tem disto cabal conhecimento, eu não 
duvido de que alp-.i.rns sejão disto accusados ... 
mas '..ligo que u nob!·e deputado se referio a um 
111ystiforio, a um únbro,qlio chamado processo, 
no qual neuhum destes homens foi pronun
ciado que não comrnettesse violencia, estupro, 
a~sassinato, incendio, etc. E' preciso saber qne 
as testemunhas são as mesmas, embora os 
homens fossem de villas diversas, Ora, querü 
faz caso de semelhante imbroglio? Nesta occa
sirto permitta o nobre ministro da justiça que 
eu lhe Jen1bre para ser amnistiado um des
graçado padre, de 60 e tantos annos, que ainda 
existe preso ; é um padre Antonio de tal. 

O SR. RA1IIRO (minfrl1'o ela ficstiçci) :-Creio 
que está arnnist.iado. 

O SR. A:-mRAD.\ MACHADO :-Não me consta: 
perguntando qual era seu crime, clisserão-me 
que era ler garganleado um Te-Dewn na en
trada cios rebeldes no Rio Pardo. Na vertlade 
não posso approvar que elle implorasse sacl'i
leg,unente o soe;corro divino a favor de horuens 
que violavão as leis o offenclião seus inn:los ~ 
rnas, se µara este crime nào lio11ver arn11istia, 
digo qne não devia havei' para ning11em. Corno 
não é duro que este vcllto patfre eunti11111: a 
soíl're1· com 60 annos, podendo uté nllq,nr-s•i 
e:,eusas bem plausiv1:is Jo aclo que prnlítúrn r 

O Sn. FLrnrn.o (mfo,isl'l'o ela Ju8li!:a) : - l.•:stá 
amnistiado. 

O S11. ANDHAIH MAWl,\UO :-l·:~tirno 11111il1i, 
po:slo 11i10 o cunlw1,'.a ta111hcm, 

Pel'tuilta o 11oln·,! dup11lado q11u lraloll ,k 
ignobil a oppo:-ii~'.no purn s11hil'•SU 1111 pod••r, 1lu 
que :;e expulsava os 011lros, que ddle dil'llrn. 
N lll1CU foi ignohil aspi1·u1· ;Í glol'ia j i~11ouil :3(1 Ó 
correr ap<',s do i,;01·ditlo iulct·l·sse .. Ct'cio q11t: é 
ela natureza do governo repn!scnlulivo, que 
quem foi opposiçn.o ao ministcrio deve pre
len•le::1· os lugares de ql!le deit.,1 abaixo uquelles a • _,, 
quem se oppoem. Os homens que se sentem con1:.\,-!,'. 
força, com nobre energia de fazer muito melhor · ::. 
e.lo que os que estão no poder, nao pratica.o 
acto ignobil quando proc:urãO derrubal-os. Posso '<t 
dizer isto com tanto mais franqueza, quanto 
todo o mundo sabe que eu nao aspiro ao poder; ., 
1~1as aquel)es que fizerem opposiçã~ neste sen-,J/!t 
tido podem contar com rileu apoio e appl"O_-·:;::}j; 
vaçao. Nao sei que haja: maior felicidade•.nor~:r 
mundo do que fazer bem á naçào1 cobril-'a-. µó 
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gloria, tornal-a prospera. Estagioria recahe sobre 
os ministros que fazem estes bens ; e não ha 
gloria maior do que elevarmos nossa nação ao 
zenith ; eu sinto esta ambição ern mim ; sou 
como Cicero : · amo a gloria e só a gloria. 

Eu disse que não conc:edia a suspensão de 
garantias no Rio Grande, porque a julgava des-

. necessaria. Senhores, a suspensão repetida de 
garantias é converter o systema excepcional em 
systema normal ; converter o systema exce
pcional em systema normal é preparar a es
trada larga para o despotismo, é acostumar uma 
nação a não poder viver senão em uma atmos
phera empestada do arbitrio, e definhar no ar 
puro da santa libPrdade. Eu li em Plutarco que 
Mithridates o Grande, para se livrar de envene
namentos, tomava os venenos em pequenas 
dóses, e que assim se acostumou a têl-os como 
alimentos ; eis o que eu terno pnra o Brazil ; 
temo . q11e nos acostumemos ao regirnen aebi
trario, e que venha a ser para nós o regímen or, 
dinario. Diz-se-ha talvez qu.c se eu voto por 4 
mil guarçlas nacionaes, se eu dou força, porque 
nego o arbitrio ? Respondo : a força está no 
systenrn no1·ma1, e o arbitrio no syslerna ex
cepc.:ional. A força é llllla quantidade tangivel, 
cuj;t relação e JH'Oporçno, para o fim qlle se quer 
obter, sno faceis de caleular ; rni:is o :irbilrio é 
vago, o seu cam1,o pódc ler t.mrn nrnpl illlrle em 
que nunca pensamos, poderú o poder ensan
chal-o nlérn de todas as rains ; suas relações 
parn com o fim ullo sno r.·xplicuveis, porque 
::;e;n1n·e vi que do conhecido se vai ao incoguito, 
1nai- nno do incognilo no eonhecido. A' v-ista 
disto, hem se vê que 11ao upprovo taes medidas 
rxcepcionnn.:: .. A convc1iiencia cio estado me po
del'ia. mov<:r t,ilvez a approval-as : mas quues 
sno as vn11lngm1s q11e lemos colhido das me
di,fas exc:cpcionaes? N<~nhumus crue eu saiba. 
Qnal n eon:-:pir;içrw que se tem descoberto, 
qnacs os 11ial<.•s que se lêm cvilado? Um nobre 
d1ip11lmlo l1avia uilo que esta medida nllo era 
m•cessaria, porque os new,eios do Rio G1·ande 
vn.o 111el11or .. rndo. A isto 1·espomleu o nobre mi
nistro que quando o doente vai melhornndo com 
um rcmedio, u medico, longe de mudar de 
1·e1m.'tli11, m11lin11a n npplicar o mesmo; e 
:.;,~ este rcmedio foi capaz de lrnzer as cousas a 
esle estado, porque nii.o continuará? Permitta o 
n<Jbre mi11ist.ro que eu me sirva da mesma 
mctaphom medica. O nobre ministro sabe mui 

.. bem que os remedios são applicados aQ cot·po 
'. : .. l1umano segundo a pbase da rnoleslia ; os 

. mesmos rernedios que na primeira phase são 
uteis, na segunda podem ser nocivos . .::ie o 
l;lfrouxamento dd machina humana é grande, e 
~ mister usar de e~timu1os fot·tes, uma vez que 
a debilidade cesse e o torn da machina se 

: consiga, se o remedio continuá1· com os mesmos 
e:.::·; .estimulos violentos, produzirá grande damno, 
\.t:~inda mais quando se tivesse exagerado o tom 
· · , Jllém do normai ; então de necessidade era 

reconer nos calmantes. Caido que o Rio-Grande 
hoje tem rnais precisa.o de calmantes do que de 
estimulantes, se é verdade que symptomas 
apparecem de proxima conciliação. Eu creio que 
o Sr. ministro, continuando no systema conci
liatorio, fará grandes serviços ú pacificação da 
provincia. Honra seja dada nesta occasin.o á 
admínistraçao de 13 de Abril, que ordenou ao 
presi<.lente que· para lá foi,• que empregasse o 
meio da conciliação. Se o nobre ministro con
tinuar neste systema, conservando sempre a 
dignidade da naçao, e não consentindo a menor 
mingua na honra brazileira, creio que com este 
remedio chamará á ordem esses cidadãos des
vai1·ados. A' vista disto digo que nllo posso votar 
por esta medida, e muito menos pela depor
tação ; e digo muis que, ainda quando quizes
semos fazêl-o, a constituição o veda. Ella ex
pressamente uno nos autorisa senão para con
cedel' a Euspensão de algumas das formalidades 
e não de direitos. O nobre ministro apresentou 
algumas razões que poderião parecer valiosas, 
mas qne na verdade o não são. A culpa na.o .,é 
de S. Ex., mas da -causa que defende, que 
quando é má, não póde ser Sllstent.1da, por 
maior que seja a habilidade do Sr. ministro. 

Disse o nobre ministro qne o que se es
pecifica no art. 179, §§ 1, 2, 3, etc., são direitos 
igualmente de accordo; roas quem os suspendeu 
até hoje? Niuguem. O nobre ministro servio-se 
de sophismas : peço licença para lh 'o dizer. 

Senhores, eu na.o conheço direitos do homem 
senão trcs: - segurança, liberdade e pro
priedade; tudo o mais são corollarios, são con
sequencias destes · direitos. Como ns.o bastava 
simplesmente apregoar os direitos sem dar 
alguns meios de conservação, é que a con
stiluiçãO o fez nos §§ 7, 8, 9 e 10, e só estes 
paragraphns é que se podem suspender na 
fól'ma della ; são as formalidades que garantem 
os direitoi.:, nllo os direitos mesmos ; aliás 
tel'iamos o absm·do palpavel de se associarem 
os homens para segnl·tu· os seus direitos e a 
consliluiçno q110 formulou o pacto, aniquil
l:d·o$; isto nno póde ser, é contra-senso. 

Q11estio11ou-se se a dcportaçM era umn pena, 
e disse o nobre minist1·0 que não, pot·quc ó. 
pena precede pt·vcesso. Mas duqni nno se segue 
que a depm·taçllo nao seja umn pena, mas antes 
uma pena injusta imposta sem culpa, da qual o 
deportador se não póde defender. Que é pena ? 
Uma porçllo de mal ínherente, segundo a lei, a 
commissa.o d'um acto vedado, ou a omiss:io 
d'um acto ordenado: verifica-se isto na de
portaçll.o ? Certo que sirn ; como pois não a 
chamaremos pena ? Mas delle na.o vem stigma 
sobre o deportado, diz o nobre ministro : pois 
não é stigma a desconfiança da autoridade, o 
desconceito que derrama sobt·e o deportado, a 
violencia da deportação ? E' mister não querer 
ver a luz para negal-o. NãO é pena, continua o 
nobre ministro, porque a pena tem um praz~ 
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m~rca do peta· lei, e a deportação não é pois 
pe1or do que pena, seu fim depende do arbitrio 
e vontade d'um homem. · 

Mas vamos ao grande argumento de que se 
servio o Sr. ministro, isto é, que a assembléa 
. gera], e assembléas provinciaes, têm suspen· 
dido garantias e decretado deportações. Se o 
têm feito, procedêrão mciito · mal ; . não ha 
poder qu~ faça · 9ue seja justo o que é injusto. 
·Eu respeito multo a camara ; mas se praticar 
uma injustiça, eu d.irei. sempre que é injustiça; 
ha um poder acima do homem, é a justiça 
eterna.;. quem _ obra contra ella, é injusto, res· 
-peitavel que ~li~ ~ej~. Disse·s~ que a deportação 
é um mal md1v1dual, e por isso menor, e que 
póde prevenir um mal collectivo, que é mal 
maior. Concordo no principio : citarei a este 
respeito as palavras de lord Mansfield--private 
misc~ief had b~tter be a~bmitted w, than public 
det:r1:ment and tnconvenience slunt,ld ensu.e: sim, 
o mal individual podia ser admittido, se dahi 
fiesse o bem · publico, quando o soffrimento 
individual nll.o . fosse exagerado ; mas o mal 
individual em pm·a perda não é sustentm·eL 
Cumpre porém que isto se prove com mais evi
dencia do que a luz meridional. Tem-se 
mosttado isto, P Não: o S_r. ministro disse que 
queria a medida para evitar que na província 

. rebell:'da se conservassem homens perigosos, e 
consp1raliSem contra a ordem publica. Ma& este 
homem perigoso, sendo deportado, não poderá 
fazer partido, e apresentar•se mesmo de novo á 
testa de um partido armado P Não seria melhor 
tel-o preso P Seguramente. ·A' vista disso não 
posso votar por esta medida para Santa Ca· 
tharina, e muito menos para o Maranhão. Con
ceder suspensão de garantias quando se não dá 
o caso de rebellião, é um puro abuso de força, 
tanto abuso. como póde fazei-o um ladra.o de 
estrada. 

Disse o nobre ministro que quando foi pro
mulgada a constituição não estava feito o ~odigo 
e que deve regular a definição da palavra re~ 
belliAo anterior á promulgação da lei fu-nda
men!al : eu passarei a mostrar que se enganou. 
Eu tive parte nisto, porque a constituição com 
que o conselho de estado tanto blasonou como 
sua! a maior parte _é ?bra minha, é copia fiel do 
J;roJecto de conshtu1ção que _apresentei á as-
· sembléa constituinte. Esta di$posiçã1J foi tirada 
da constituiça.o franceza e dos Estados-Unidos, 
e-·por consequencia se o nobre ministro q1:1er 
entender a palavra rebellião, deve entendei-a 
como a entendião essas nações que não ·lhe 
davno outra intelligencia senão a philosophica
-levantamento_ dos subditos contra o poder · 
· -supremo, · 

Mas demos de barato que outra fosse a intel
.lig~ncia desta . palavra em _rortugal ; des
.. t_ru1ndo-se a entidade - rebelbho antiga - e 
~reando-se nova, por onde se havia de entender 

est!il palavra? Prouvera Deus que o nosso c·odigo 
fosse tão perfeito em todas as suas partes como 
~ nesta; tem apenas um pequeno erro, que é 
quando recorreu a certos numeros não escolhei· 
um numero armado, e escolher um numero 
inerme . 

Supponhauios que se deslruia inteiramente o 
crime de rebdlião, que os actos classificados 
como taes erão declarados não vedados ; como 
se suspenderia.o ê:IS garantias pela só existencia 
de actôs que a lei não condemna? A constiluição 
adm~tte a suspensão, por temei· que taes actos 
comprometta.o a segurança do estado, mas o 
estado não póde perigar com ·a existencia de 
factos innocentes; crimes e só crimes horrorosos 
podem pôr em perigo a segurança de uma nação, 
n_u1:1ca factos perr_nittidos. E' preciso que se 
ClnJa ao que o cod1go entende pelo facto prohi. 
bido debaixo do nome de rebellião, para se 
conceder a suspensão de· garantias ; outra cousa 
fazer-se seria absurdo. Provado isto, tudo o 
mais parece ocioso ; e dado que assim não fosse, 
introduzir-se-ia o vago n'uma. parte impor· 
lante de nossa legislação. Eu, senhores, não 
quero pôr os meus concidadãos no estado de 
escravidão; segundo as palavras de Sir Eduardo 
Kock, é a mais miseravel . possível : Misera 
cst servitus, ubi jus est vag11,m et incognit·u,m. 
Se na.o se sabe o que é rebellià.o, ha de se 
deixar o ~dadão debaixo do j.Jgo de interpre
tações aéreas ? 

Vamos a ver qual é a. interp1·etação em que 
fallou o Sr. ministro. Correndo a ordenação, 
na.o ach? nella a palavra rebellião, . não vejo 
senão crime de lesa-magestade e traição. (L~ 
algumas dispoBições do livro 5.º) Advirto que 
neste livro õº · é que . se fundou a celeber
rima c:irta régia de 21 de Outubro de 17 57, 
torcendo-o para poder accommodal-o aos ca• 
prichos e furor do poder. O mat"quez de 
Pombal, essa vm:1tatle de ferro que pisava 
quanto se lhe oppunha, que reprehendia mi
nistrm; conscienciosos, só parque a não fazillo 
calar para se accommodarem aos seus desejos 
foi_ o autor dessa nova intelligencia, a des~ 
peito tias palavras da ordenaçllo ; convinha
lhe esmagar a opposição que encontrava á 
sua inflexível vontade na creação da compa· 
nhia. dos vinhos, e p~ra isso vinha a· proposito 
quahficar como cmne de lesa-ma.gestade o 
que nos termos da ordenação no.o o era. 
Permitia o nobre ministro .que lhe diga que 
est~ lembrança foi. muito mal trazida para o 
horizonte do Braz1l. Lá,· em Portugal, a mà.o 
de ferro de um Pombal manejava, espremia 
a seu modo o barro mole • e ductil do • ca-· .;_ 
racte1· portuguez ; mas º.º. Brazil não ? assi!ll: :-.-,·;~ 
nllo sei que porção de s1hce refractar1a existe .. l·
na nos.se composição, que não deixamos ra-··· ~ · 
cilmente , amoldar pelos dedos de ferro do 
despotismo, con10 macia argilla. EnganAo-se 
os que cuida:o manejar-nos como os povos}i,1.):_ 

.,./!,--;.·,: ~-
_:1,,.:~· . ,,!".· 
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velhos: a nossa juventude salva-nos da carco
mida podridão da escravidão. 

E\ pois, na celeberrima carta régia de 21 de 
Outubro de 1757 que se confunde sedição 
com rebellião, mas isto não vale um ceilil. 
Não era, poís, esta interpretação que se dava 
á palavra rebellião, ainda no t.empo antigo, 
segut?,do o direito portuguez; esta interpretação 
foi muito posteriormente dada por um despola 
ousado. 

Mas disse-se que se no Maranhão não ha 
senão sedição, póde tornar-se em rebellíão ; 
mas entM mudará de natureza ; aguardemos 
para esse tempo para nos abalançarmos a 

· applicar-lhe medidas excepcionaes, que só então 
poderáõ ser juslificaveis. 

Disse ainda o Sr. minisll'o que no sentido 
de sua definição tinha havido interpretação do 
corpo legislativo. ·Eu não entendo que haja 
interpretação ~ulhentica senno por lei prnpria, 
e não que se possa considerar assim uma reso· 
Jução em qlle se não fallou de inle1·prelar a 
constituição, e na quàl . apenas se concedeu o 
que se nM potlia conceder. Sui que algum 
doutor póde haver nesta casa que queira sacri
ficar a liberdade á ordem ; mas eu lhe direi : 
- Sl'. doutor, -muito obrigado; cuidai que o 
sacr-ificio da liberdade é meio de conservar a 
ordem, quando a ordem é um simples meio 
de segurar a liberdade ? Quando, se liberdade 
não existir, a ordem é inu!il, como um meio 
ocioso, quando o fim de sua creaçao desap· 
pareceu? 

Se quereis m·dem sem liberdade, eu vos 
remelto pam a ordem que estabelece nos bancos 
dos forçados a comite das galós (apoi~dos) ; lá 
ha muita ordem mantida pelo azur1·ague: 
remelto-vos para os engenhos de assucar, onde 
o administrador de negros mantém a ordem a 
poder do relho (apoiados), eu remetto-vos 
para as catacumbas, onde em fileiras formadas 
em ordem apodrecem os corpos em paz e tran
quil1idade: talvez o seu olfacto supporte o máo 
cheiro ; o meu não ; é muito de1.icado para 
s11pporlo.r se111elhante espectaculo. Eu pediria 
a qualquer Prometheu que me viesse dat· uma 
partic11la de fogo divino para levaniar da poeira 
estes cadiweres, embora elles ao resurgir se 
chocassem, se mutillasem mesmo, e com suas 
vozerias perturbassem a profunda paz dos tu
mulos. Entre a escolha da morte ou da vida 
tumultuaria, eu. prefiro a vida tumultuaria á 
morte.· 

Vou passar ao 3" topico do meu discurso. 
Sinto dizei· ao Sr. ministro que me opponho a 
essa emenda assignada por um Sr. deputado, 
que torna. illicitas no Pari as associações se
cretas e publicas que nao forem permittidas 
pelo presidente. Creio que isto está fóra da 
nossa alçada. O h()mem ó naturalmente so
ciavel; destruir a sociabilidade é mulilar, é 
mesmo aniquiHar a humanidade, é degradar o 

TO&IO UI 

homem da escala elevada em que a natureza o 
·pôz, e abaixal-o á bruta animalidade. Quanto 
ás sociedades secret:rn, é sabido que não tem 
sido possível extinguil-as ; ellas nascem do 
mesmo díreito de associar-se que têm os ho
mens, e que ni!lguem lhi;s póde arrancar. 
Quando o homem entrou para a sociedade, foi 
com o fim de segurar direitos, não de perdei-os. 
Como pois póde elle renunciar -o direito de 
associação? Na assembléa constituinte eu fallei 
largamente a este respeito ; o segredo destas 
sociedades não {; outra cousa do que um pre
texto ; o mysterio é quem engoda a um bando 
de vadios talvez (ri.'Jada8) , de outro modo nao 
seria tão facil movêl-os a entrar. A maçonal'ia 
não é outra cousa ; é uma sociedade phiian
tropica: nesta parte muito respe1tavel : serve-lhe 
de sainete o mysterio para que caião os pa
tinhos (risadas) ; a vaiàade rle possuir segreàos 
faz com que de melhor vontade. se contrafaça 
para fins benevolos ; é tal vez dahi que vem o 
bocado da viuva, o alimento do orphão, o au
xilio do desamparado. Ora, se isto é uma ins
tituição que nos póde trazer muitos bens, uma 
instituição philantropica, para que perseguil~a, 
principalmente quando é sabido que todo o tra~ 
balho neste sentido -é inutíl? As associações se· 
eretas silo de antiga data, atravessárM os seculos; 
tornárão diversas fórmas : no Egypto, mysterios 
de Isis ; na Grecia, mysterios de Ceres e de 
Baccho ; e final111ente, no terppo das crnzadas, 
revestirão novas fórmas, donde talvez data a 
maçonaria, apesar de ter pretençées de maior 
antiguidade. 
· Orn, se a maçonaria tem corrido tantos se
culos sem perigo, se ella tem feito tantos bens 
nos povos os mais civilisados, se ella tem sido 
apoiada na França no meio da revolução, como 
havemos de adoptar semelhante medida, que, 
além de inulil, é impraticavel ? Resulta desta 
medida ainda um effeito mais importante, e 
é que iria dçshonrar o minislerio, porque não 
tem força para impedir a reunia.o das socie
dades secretas ; tomando além disto sobre si 
o ridicnlo de ir bulir alé com cousas tllo pe
quenas. A este respeito permitta-me o Sr. 
ministro que·eil lhe diga que não me satisfez 
a sua resposta. Eu della tornei apontamento, 
e vejo que está exacto com o que diz o Jornal 
do Oomme1·cio. Disse o Sr. ministro que só a 
deshonestidade e a deshonra é que lança o 
ridículo. O ridiculo não vem do deshonesto e 
deshonroso, a deshonestidade e a deshonra 
chama sobre si o horrol' e odio, não o ridículo. 
E' ridiculo um homem que se apresenta muito 
mal em companhia, e nem por isso commelte 
um acto deshonroso nem deshonesto. O ridi
cnlo nasce de defeitos pequenosJ e· não dos 
grandes crimes ; nem eu era capaz de suppôr 
que o minislerio commellessc netos deshonestos 
e deshonrosos. 

O nobre ministro quiz cal·1·ogar sobre a ca-
70 
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mara a responsabilidadé da nomeação do 
general Andréa para presidente de Santa Catha
rina, dizendo que ella tinha tomado de algum 
modo esta responsabilidade sobre si• quando 
votou pela dispensa deste general. Não admitto 
a proposição. Eu votei pela dispensa, e de
clarei claramente as razões por que votava, 
dizendo que nãd me competia governar. O mi
nisterio tinha julgado este general proprio para 
ir servir nas actuaes circumstancias de Santa 
Catharina ; se a assembléa geral recusasse 
então tomaria sobre si a responsabilidade dos 
males que por ventura soffresse aquella pro
vincia pela falta da dispensa ; mas não de
clarou que o Sr. Andréa era o mais apto ; 
nAo se emittio opinião a este respeito, tratou-se 
unicamente se convinha dispensar do serviço 
da casa um homem que o governo julgava 
indispensavel para a pacificação daquella pro
víncia. Alguns senhores votárão contra a dis
pensa, porque fazem máa conceito do Sr. 
Andréa. Se me perguntarem se faço bom con
ceito deste general, direi que não quanto a 
administrador; mas quanto a militar, não 
estou habilitado para julgar. Vejo que elle pa-

-cificou o Pará, não sei se com medidas um 
poucos fortes ; mas se pr.eciso fosse ernittir 
minha opinião sobre a sua administração pro
vincial, elle teria um anathema severo da 
minha parte. 

Peço á camara que desculpe o tE'!mpo que 
tomei;. era de mister que eu expendesse a 
minha opinião, mórmente quando eu tinha de 
resistir a uma medida que eu desejava poder 
dará administração. 

O SR. TORRES : - Como esta1J10s no fim da 
sessno, e talvez outros senhores queira.o íallar 
sobre a mateda, peço licença para dar uma 
explicação sobre um facto aqui apresentado. 

O SR. PRESIDl'!NT.E responde que na fórma do 
regimento é obrigado a dar a palavra pela sua 
ordem aos senhores que a pedirão primeiro. 

ALGUNS SENHORES cedem a palavra. 
O SR. ALVARES MACHADO: -Uma vez que o 

Sr. deputado pede a palavra para dar uma 
explicação que póde esclarecer a questão, e 
assim poupar tempo dispensando outros se
nhores de tocar · na materiâ, entendo que 
muito convé"m, até para a boa ordem da dis
cussão, que o nobre deputado tenha a pre
ferencia. · 

O SR. CARNEIRO LEÃO cede a palavra absolu
tamente. 

O Sr. 'l'orres, depois de agradecer aos 
Srs. deputados que tiverão a bondade de ceder 
a palavra, contiuúa : 

Sr. presidente, ha dias um illuslre deputado 
accusou a administrnçfto de 19 de Setembro de 
ter lll'BUido o syetomn do terror cm com10, 
qucncia do um o111oio do Sr, maroohal Elzo"rio 

que foi transcripto no Jornal do Oorntn~rei.õ. 
EnUto pedi a palavra para explicar o facto ; mas 
ella só me foi dada em outra· sessão, quando 
eu não estava presente em consequencia, de 
incommodo de saude. Hoje outro Sr. deputado 
insiste na accusação, e assim julgo-me na rigo
rosa obrigação de explicar o facto: 

O Sr. marechal , Izeario communicou ao 
governo esta resposta, que tinha dado ao com
mandante da praça de Porto Alegre! a·quem · 
Bento Manoel tinha dirigido um officio convi
dando-o para uma confer·encia. O Sr~ ma
rechal Elzeario, quando lhe _foi presente o 
officio que Bento Manoel dirigira ao comman
dante da prar;a, não só prohibio que elle com
mandante entrasse em conferencia com elle, 
mas entendeu que devia prohibir mesmo toda 
a communicaçãC) entre Bento Manoel e os 
outros militares exi'.!tentes em Porto-Alegre, e 
mais pessoas, que até nem empregados era.o, 
com quem Bento Manoel se communicava. As 
razões em _que o Sr. marechal Elzeario se fun
dava para dar este passo, que o governo en
tendeu ~uito acertado, são as seguintes : Bento 
Manoel veio sitiar Podo-Alegre pouco depois 
da derrota do Rio Pardo ; o seu officio é datado 
poucos dias depois dessa derrota. Sabe a ca
mara o estremecimento em que então se achava 

_a população de Porto-Alegre. Bento Manoel 
abrindo em uma tal occasião correspon
dencias não só com o commandante da praça, 
com militares e até com pess:oas que nem em
pregados erllo, não tinha por fim entabolar 
negociações que dissessem respeito á conciliação, 
mas só e unicamente seduzir o chefe e mili
tares da praça, e outras pessoas, para promover 
um movimento que lhe fosse favoravel para 
apoderar-se de Porto Alegre. Isto é uma ver-· 
dade que ninguem ignora, ao menos as pessoas 
informadas do que occorreu então em Porto 
Alegre. E ser.ia prudente consentir em tal con
ferencia? Nao era perigoso que Bento Manoel 
pudesse ter occasião de seduzir pessoas hostis, 

_ e outras possuídas de terror, para promover u~ 
. movimento e apoderar-se da praça? Eu estou 

inteiramente convencido que se o Sr. deputado 
estivesse naquella occasião no lugar do Sr. ma
rechal Elzeario faria o mesmo. · 

Se Bento· Manoel queria entrar em nego
ciações para fazer a conciliação entre e11e e as 
autoridades· legaes do Rio Grande, devêra di
rigir-se á primera autoridade da província, e nno 
a uma autoridade subalterna, ou a um ou outro 
individuo. Era este negocio da conciliação de 
tão pouca imporlancia, que o presid·ente o con
fiasse a qualquer autoridade subalterna ? Seria 
uni desproposito se elle o fizesse. Não podia 
uma auto1·idade subalterna ser seduzida ou-en
ganada? Disse por ventura Bento Manoel que 
queria conciliação P Elle disse no seu officio que 
q11eri11 ter uma conferencia a respeito de ne
gocios que interossnvno á população do Porto 
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Alegre e _cidade do Rio Grande; elle queria pois 
promnv,:,r uma nP.go~iR.ç~o fovnr!lvPI ao,: re
beldes. 

ALGUNS SENHORE8 :-Elle se confess2.va re
belde. 

O SR. ToRRES :-E' mais um motivo que 
tinha o presidente para pensar que e"lle qu·eria 
procurar seduzir àocemente pessoas ao seu par
tido. Eu estou persuadido de que nenhum 
Sr. deputado qae tem apresentado este facto 
como prova de que a administrnç:rn de 19 de 
Setembro seguia o systema do terror, se se 
achasse como o Sr. Elzeario á t•ota do governo 
da provincia, consentiria nest~(-Ónferencia. Não 
sabia o presidente que Bento Manoel se tinha 
recusado inteiramente á conciliação ? 

O Sn. AtYÁRES MACHADO :-Factos posteriores 
provào o contrario. 

O SR. TORRES :-Factos posteriores provão o 
que acabo de dizer : estou mais ao facto disto 
do que o nobt'e deputado. 

O SR. ALVARE~ MACHADO :-Mas Bento Ma
noel não está com os rebeldes. 

O SR. ToRREs :-Esteve muito depois dessa 
epoca. Posteriormente a este officio elle recu
sou-se á conciliação: se os Srs. deputados du-

• vidão disto, peção as instrucções que o governo 
deu ao presidente do Rio Grnnde, e ver:'l.o se não 

. é exacto o que acabo de dizer. 
Bento Manoel recusou-se inteiramente a 

qualquer concili_ação, para a qual o governo 
estava prompto, uma vez que el!a se fizesse 
sem quebra da dignidade e honra nacional, 
porque o governo nao havia de arrastar a corôa 
imperial aos pés de um rebelde. 

ALGUNS SENHORES: - Mas arrastou-a aos pés 
da curia romana. 

O SR. TonRES: - Já em outra occasião se 
mostrou que isto nl!.o é cx.acto ; quando tivesse 
arrastado a corôa imperial aos pés da curia 
romana, estou que a curia romana está um· 
pouco acima de Bento Manoel. 

Era occasiào de entrar em negociações para 
a concilinçao, quando acabavnmos de soiftot.:t· 
uma derrota no Hio Pardo? Qnundo n pl'Ovincia 
estava estremecida? Quando os dol'cnso!'cs 1fa 
legalidade cstavão desanimados ? 

ALGUNS SENHOHES : - Este argumento nno 
é forte. 

O Sa. ToRRES : - Se os nobres deputados 
soubessem, como eu sei,. que Bento Manoel 
queria promover um movimento favoravel á 
sua causa dentro da praça de Porto Alegre, 
não diria.o que o officio do Sr. Elzeario era uma 
prova de que a administração de 19 de Se· 
tembro seguia o systema do terror ; não diria.o 
que est<:! argumento na.o é forte. 

Tenho pois justificado os motivos que teve 
o Sr. Elzeario para expedir aquelle offició. Se-

• 
nhores, apesar disto os nobres deputados In-
sistem em considerar este officio como uma 
prova de que a administração de 19 de Se
tembro seguia o systema, do terror ; se os 
nobres deuutados insistem em aue a adminis
tração de que tive a hora de faz;t: parte ~~g~ia 
este systema, rogo-lhes que peção os documentos 
anteriores e posteriores a este facto, e con
vencer-se-hã.o· de que a administração de 19 
de Setembro sempre quiz entrar em negociações 
para a pacificação do Rio Grande do Sul sem 
derramamento de sangue. 

O SR. ANDRADA MACHADO : -· Sei que o qui
zerão depois. 

O SR ToRRES : - Sempre o qoizerão, antes 
e depois ; antes da derrota do Rio Pardo, e 
muito depois. Não me é licito talvez dar mais 
esclarecin1entos a este respeito. 

Quanto ao outro facto, pelo qual se quiz 
mostrar que a administração de 19 de Setembro 
era de algvma sorte terrorista, isto é, por n:10 
~:r amnistiado a .esmo .... 

O SR. ANDRADA MAcHADo : - A esmo não 
disse. 

O SR. ToRREs :-... nllO sei se é uma prova 
muito convincente desse systema de terror que 
se quer attribuir á administração de 19 de Se
tembro. Muitos homens que se achavão presos 
quando a administração de 19 de Setembro 
subia ao poder forão por ella amnistiados. Não 
podia amnistiar a todos, porque era promover 
de alguma sorte a causa da rebellirto. Não me 
estenderei mais sobre esta materia ; farei só 
uma reflexão. Os Srs. deputados da opposição 
clamão ha muito tempo que querem concil_iaçào 
com todo o mundo, até com os rebeldes do Rio 
Grande do Sul; mas só não querem conciliação 
com os membros que pertencêrão â adminis
tração de 19 de Setembro ! A fallar a verdade, 
na.o sei de que lado partem as provocações aos 
membros da admínístraçi:'i.O de 19 de Setembro. 
Nós nos temos imposto o silencio nesta casa, 
só ternos fallado quando a isso somos forçados 
para defender-nos ou explicar algum facto; mas 
nem po1· isso se tem deixado de procurar pre
lex tos para nos provocar por nicio de discus~ões 
irl'itirnlcs. Os nobres deputados da oppos1çllo 
quorcm que nos submellamos a tudo. Querem 
cm11cili111,",no com os rebeldes com 1ll'!nas na mão, 
mas nl\o u quc1·c111 comnosco, 'l\im mais medo 
llu nóR, tôm lllllÍS meclo du 4 ou õ individuas 
que nno têm qu1,Ri imporl.nncin nonhumu, do 
que do!! rebeldet1; sympnlliilil\o mais com ollus 
do que com os individuas quo compuiorllo 11 

administração de 19 de Setembro, 11011 qmU!II 
estao todos os dias provocando pat· todas os 
modos! 

Tenho muito receio, realmente, de enlt•ar 
em discussões: não desejo tomar tempo A ca· 
mara para que ella faça alguma cousa cm ho· 
neficio do paiz. 

.., 
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Os l10mens apaixonados consideraráõ o officio 
do Sr. marechal Elzeario como uma orova do 
syslema de terror de que a administração de 
19 de Setembro é taxada por alguns membros 
desta casa; mas os homens desapaixonados, o 
paiz, faril.o justiça á adniinislraç·ão de 19 de Se
tembro. 

O Sr. Ottoni :-Corno fui eu que nesta casa 
titei u ufücio em que o marechal Elzeario cen
surava o chefe da praça de Porto Alegre por 
ter udrni!tido o officio de Bento Manoel, e de
tlarava que não allcndia a capitulação alguma 
com rebeldes e irnmoraes anarchistas do Rio 
Grande do Sul ; e como sobre isto fundamentei 
a minha opinião, que os factos sancciona vão 
que a administração de 19 de Setembro n3.0 
queria govemar o paiz senão com terror, 
vejo-me forçado a responder ao nobre deputa_do. 

· Disse o nobre deputado : _ « N ào é sabido que 
Bento Manoel queL"ia seduzir pessoas para 
tomar Porto Alegre?)> Mas que prova nos dá 
disse, o nobre deputado? Como o ::;.ibe? 

O SR. ToRRES : - Nãó : Bento Manoel vinha 
com forri:1s sítiat· Pot·lo Alegl'c para dar um 
jantar .. (Risctdas.) 

O SR. ÜTTONI: - Nao sei como se possa 
entender que um documento tão authentico não 
teuha valia. 

Mas diz-se que até era perigoso que urn 
ofücíal subalterno entrasse em conferencia com 
Bento Manoel. Mas na.o era autoridade tão 
inferior o official general que recebeu o officio : 
era o iomrnandante da praça onde eslava o pre· 
sidente; era um oflicial general, era um bri
gadeiro. Nao gosava elle de toda a confiança do 
presidente da província e do governo? Dão-se 
lugares lào importantes a pessoas que uao tê01 
toda a confiança no governo ? Na.o era por con
seyuenda esse oflicial general Ullla pessoa muito 
qualificada para entrar nessa conferencia? N 1l.O 
admíllo poís rle modo algum a coarctada de 
que o marechal Elzeario na.o tlevia coneenlir 
que uma autoridade subalterna entrasse em 
eonfel'~ncia e tivesse correspondencia com 
Benlo Manoel. 

O nobre deputado sabe perfeitamente que no 
tempo do imperio fran~ez assignarn.o armisticios 
e convenções simples g~neraes de divii:;ao; por 
consequcncia, que grande inconveniente havia 
em que um general de divisao comrnandante 
de uma praç.a, recebesse essas communicações 
para serem levadas á presença do presidente; e 
avaliadas como devião ser por esse presidente? 
Mas não : a administração de 19 de Setembro 
tinha por_ systema administrar o paiz com o 

_ terl'Or: não queria portanlú admittir condliação 
· alguma com os rebeldes. 
: Disse o nobre ex-minisfro que a administração 
. de 19 de Setembro arnnistiou alguns individuas. 
- O que sei é que qmmdo da tdbuna nacional se 

dirigiao· · _interpellações ao ministerio de 19 de 
.. ~ 

Setembro úon(ra as prisões_ ém · que · jazião os 
presos do Rio GL"ande, nunca ella pôde res
ponder -esta amnistiado....:... como ai°nda hoje 
respondeu o Sr. rninisll'o da justiça, e como 
anlecedentemente rcspondêra a administração 
de 13 de Abril. Se a administração de 19 de 
Setembro nào queria governar pelo s'ystema do 
terror, porque deixou tantos homcn~ pre:.os 
injustamente ? 

O SR. TORRES : - Injustamente ! ... 

O SR. ÜTTONI: - Por assim dizer. 
O Sa. TORRES ; - E' preciso provar que é 

injustamcn te. 
O SR. ÜTTONI : - O nobre t'eputado tem 

moslrndo qne está convencido de que é injus
tamente. O nobre deputado deu seu apoio á 
adrninistraça.o de 13 de Ãbrii ; tem dado o seu 
apoio :í administraçrw actual : com este facto tem 
provado que está convencido de que estas 
administrações têm obrado justamente con
cedendo estàs amnistias, aliás não teria dado ás 
administrações de 13 de Abril e 1° de Setembro o 
seu valioso apoio : e se está convencido que a 
administração adual e a de 13 de Abril têm 
amnistiado justamente os homens que estavao 
pre~os do tempo da administração de 19 de 
Setembro, ltim reconhecido que a administração 
de 19 de Setembro conservou esses homens 
presos injustamente. 

A administração de 19 de Setembro amnis
tiou alguns individuas, mas nllo sei se estavl!.o 
nas círcumstancias de serem ainnistiados. Tal
vi:z a administi'açrto de J 9 de Setembro só
mente amnisliasse homens como os alliados 
de Onofre, que linhão tido pat·te -com elle no 
assassinato de uma pal'tida de legalist::is, e que 
depoi~, tendo sido presos, foro.o aqui '1mnis
tiados. Nào quel'o agora entrar na indaga<:ào 
dos n1otivos porque o forao ; apresento este 
facto p!-'l,ra que o nobre ex-ministro o con
teste, A adrninistraçl\o de 1D de Setembro 
amnistiou a homens que tinha.o servido com 
Onofre e tinl,ao tido parte nJ assassinato de 
uma parli(ja de legalistas, e julgou nao dever 
amnistiar a esso padre desgraçado que tinha 
cantado um Te-Deum _talvez forçado,<:: a outros 
que tinhllO pintado uma bandeira : estes ficárao 
nos calabouços ! ! 

Eu na.o que1·0 conciliação com a adminis
tração de 19 de Selelllbro, tuas nao sei se 
serâ muito bom meio o continuar nestas in
sinuações de que queremos conciliação com 
rebeldes; demorando-se muito ·n~ ultima pa
lavra, se será mui bom meio, digo, para que 
a conciliação se estabeleça. Creio que o. nobrft 
deputado nno podeJ"á conseguir o fün que de
seja emquanlo se uno dispensar destas inl:ii
nuações, qu~ pôr respeito ao. nobre deputado 
n110 chamarei perfidas. 

Eu· poderei citar mais um facto que de-

• 
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tnonslra · · êonviilcentemente · o como a admi
nistraç~o de i 9 de. Setembro queria governar 
o p~iz. ··: · 

Na discussllo do voto d~ graças, sendo censu
radas as atrocidades commeltidus pelo marechal 
Andréa no Pará, lembrada estar·á a camara. de 
que o Sr. ex-ministro da guerra em resposta ã 
estas accusações disse que se havia estas 
accusações contra o Sr. Andréa, eile tambem 
não fôra nomeado pela administração de 19 
de. Setembro, e que esta administração, apenas 
teve tempo de se informar a respeito daquellas 
accusações, o demittira. 

O SR. ToRRES :_:Não é exacto. 

O SR. ÜTTONI: - AppeHo para o juizo da 
casa. 

Em outra occasião, ' tratando o marechal 
Andréa de defender-se de accusações que lhe 
havião sido dirigidas nesta casa, disse que 
a administração de 19 de Setembro o não 
tinha demittido por atrocidades que commettêra 
no Pará, proposição do Sr. ex-ministro contt-a 
a qual protestava ; mas que estava autorisado 
para dizer á camara que, se elle havia sido cha
mado do Pará, não tinha 1:;ido (como inculcára 
o Sr. ex-mini::,tro da gueri·a) pelas accusações 
que se ]he havião feito, mas para ser encarre
gado de commissão mais importante. Sómente 
se vê que se decidio em conselho que se cha
masse o ma1·echal Andréa para o l'esponsa
bilis.ar ; mas nos coGJités do gabinete, em que 
não tinha parte o Sr. ex-mimstro da guerra, 
outra cousa ~e tinha resolvido; na.o era para o 
responsabilisar que se mandava chamar o ma-

. rechal Andréa, como talvez ficasse persuadiflo 
o Sr. ex-ministro da guerra ; era para tomar 
conta da presidencia do Rio Grande do Sul. 
Os factos se passárao como acabei de referir, e 
a carnara decidirá se a minha conclusão, de 
que a administração de 19 de Setembro seguia 
o systema do terror, é baseada em factos. Pois 
uma administração que manda buscar o general 
Andréa para o encarregai• da presidencia do 
Rio Grande do Sul, quer por meio da conci
liação pacificar aquella provincia ? Não ; uma 
administraçlto que assim procede quer pacificar 
a p1·ovincia po1· meio do terror, pelo meio das 
armlls, despovoando-a. Po1· consequencia, da 
pecha de terrorista não ha de escapar a admi
nislração de 19 de Setembro. Os céos permittão 
que ella não tenha de vir pôr em pratica o seu 
querido systema1! 

O Sr. 'l'orres :-Eu já mostrei que Bento Ma
noel n:to só pedia uma confe1·encia com o com
ni"andante da praça de Porto Aleg1·c1 mas abl'io 
communicações com muitas outras pessoas que 
viviao dentm da praça, ainda mesmo com 
holllens que não era.o empregados, e que elle 
b'atava assim de seduzh• algumas pessoas de 
Porto Alegre para fazer um movimento favo
ravel á causa que elle defendia, e apoderar-se 

657 
assim de Porto Alegre. O que convinha pois? 
Que o presidente da provincia, eom quem taes 
negociações devêrão ser entaboladas, prohibisse 
todas as communicações do commandante da.. 
praça e de todos os indivíduos a quem Bento 
Manoel se tinha dirigido para fins semelhantes. · 
Que Bento Manoel não queria a conciliação, 
que Bento Manoel nn.o queria sena.o promover 
um movimento na praça para se apoderar de 
Porto Alegre, é mais claro do que a luz meri
diana ; é cousa que salta aos olhos do mais 
myope. E, impossivel que um espirita des
apaixonado possa· julgar de outra maneira. 

Pergllnla o nobre deputado como eu sabia 
estas cousas ! ! O nobre deputado parece que 
ignora que eu era ministro, ou suppõe que eu 
nao sabia das communicações qt1e fazia o pre
sidente do Rio Grande do Sul. Creia o nobre 
deputado que se engana; creia que eu sabia 
alguma cousa a respeito dos negocios daquella 
pruvincia, e que eu lia as communicações ; e 
que posso affirmar que o que digo é a exacta -. 
verdade. 

Disse o nobre deputado que a administração 
de 19 de Setembro não pôde deixar de passar 
pela pecha de terrorista. Não duvido que a ad
ministração de 19 de Setembro soffra esta pecha 
no juizo do nobre deputado ; é uma pequena 
desgraça a que nós nos resignámos ha muito 
tempo ; mas espero em Deus que a adininis
tração de 19 de Setembro nilo ha de mel'ecer o 
mesmo conceito da população do Brazil inteiro. 

Eu não quiz insinuar que o· Sr. deputado e 
seus collegas querião a conciliação para lançar 
sobre elles o odioso. Eu disse que os Srs. de
putados têm fallado em eonciliaça.o com os re-

, beldes do Rio Grande do Sul ; é o que se póde 
negat· : quaes sejM os termos da conciliação, 
não o disserão, nem o posso dizer. 

O Sa. OuoNI :-Nós o temos dito muito so
Jemnemente. 

O SR. Toani::s :-Quaes sejão os termos da 
conciliaçM, nflo o disserão, nem o posso di~er. 
Eu lambem desejaria uma conciliação que nn.o 
fosse indecorosa ao Brazil : neste sentido se 
expedil'ão instrucções anteriores e posteriores ao . 
otlicio que aqui foi citado. 

Disse o nobre deputado que eu nã~ quiz de 
proposito dar explicações ! Eu não dei mais ex
plicações porque as na.o podia dar, porque as 
não devo dar, porque ha cousas que não se podem 
publicar : mas se a camara quizer pedir estas 
instmcções e lêl-as em sessão. secreta, talvez o 
governo não se recuse a isto, e póde ser que 
então o Sr. deputrido, se não estivesse tão apai
xonado contra a administração de 19 de Se
tembro, havia t.le l'eoonhecer que acharia mo
tivo pat'a modific111· ao menos o juizo que faz 
sobre o systema de ter1·or que diz ter sido se
guido pela administração de 19 de Setembro. 

Disse mais o nobre deputado (IUe _lendo eu 
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dado o meu voto á administração de 13 de Abril, 
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administração do 1" de Setembro, que tambem 
a~ havia conce<lído, eu tinha reconhecido a jus
tiça desta~ a111nistias, e por consequencia a in
justiça com que a administração de 19 de Se
tembro tinha deixado de as dar. Primeiramente 
nllo sei se as administracões de 13 de Abril e 
d~-1~ -de Setembro tiverão informações que não 
nos chegárno á mão, pelas quaes reconhecesse 
que esse8 homens na.o amniftiados o devião 
s·er ; e em segundo lugar, ainda que estas ad
ministrações tivessem amnistiado alguns indi
víduos que eu n~o entendesse que o deveissem 
ser, não era isto motivo para me declarar 
contra estas administrações. PoderiãO estas 
administrações enca1·ar o negocio debaixo de 
differente ponto de vista, e entender que era de 
justiça o que o não era ; mas não era isto ne
gocio tão importante que eu e meus collegas 
negassemos o nosso voto ao governo, que deve 
ser armado com os meios necessat·ios para 
pacificar o paiz. (Apoiados.) 

Disse mais o nobre deputado que havião sido 
amnistiados justamente os que o não merecião. 
NàO tenho documentos em mM para contra
ditar ao nobre deputado. Estou persuadido que 
é inexacto o que elle disse. Todos os papeis 
forão apresentados em conselho, e em conselho 
se reconheceu que os que fora.o amnistiados o 
devillo ser. Póde ser comtudo que o espirito de 
partido leve alguem a suppôr que nós amnis
tiámos homens que o não devi:to ser, e que 08 

que devino ser amnistiados o nllo forao. 
Nao posso responder de outra maneira, por

que o nobre deputado não fez uma accusação a 
que eu deva responder. Na falta de documentos 
a camara julgará o que entender mais razoavel, 
Como o nobre deputado não fez accusações 
sérias, mas sómente accusações vagas, não lhe 
posso responder. · 

Disse o nobre deputado que a administraçrto 
de 19 de Setembro dava uma prova de ter
rorista, mandando vir o Sr. marechal Andréa 
para ser empregado em outra commissa.o. Se a 
administração de 19 de Setembro deu com isto 
prova de terrorista, entãó acaba de dar tambem 
esta prova a administração de 13 de Abril, que 
empregou o Sr. marechal Andréa, e a aclual, 
que o Gonscrva em Santa Calharina. Ora, eu 
entendo que nenhuma destas administrações é 
terrorista. Estou profundamente conveucido 
(permitta o nobre deputado esta convicção, que 
é diametralmente opposta á sua) de que o 
Sr. marechal Andréa tem feito serviços muito 
importantes ao paiz (apoiados), e póde prestar 
ainda importantissimos serviços. (Apoiados.) 

O SR. NuNEs MACHADO : - Apoiado : se o 
souberem aproveitar. 

O Sa; TORRES : - Estou nesta convicção pro
fqn4!1~ Não ~emos Il)Uitos marechaes Andréas. 

O SR. ÜTTONI: - Felizmente. 

O SR. ToRRES : - Prouvera a Deus qte 
cidadãos da tempera do Sr. Andréa fossem rnais 
numerosos! (.Apoiados.) Talvez nos achassemos 

t 'I _ _ .; .1. _ • _ / A _ ,. _J "- -,,. i' -em memores mrcurnsrnncias. '-..iipoiaaos.J l'lao 
quero com isto justificar um ou outro acto 
r?enos ~rudente, d~sculpaveis á vista das difficil-
1 -- ---~--=-•--~·-- ~~~ -"~ -~ ~,,1--~ ... -~-1i111c1.S 1.;111,u1il::,,Lc1u1.;1a::,, cau yuc ::,e; rtt-1.1uu. 1ui:l::,, 

conheço outros que me convencem de que 
o Sr. Andréa tem prestado relevantes serviços 
ao Brazil. (Apoiados.) Praza á Divina Provi
dencia que o Sr. Andréa, na commissão difficil 
de que se encarregou, continue a dar pro
vas de sua capacidade; de seu grande talento; 
e de seus recursos para fazer ao paiz serviços 
tão importantes como os que elle já tem pres
tado. (Apoiados.) 

O SR. ÜTTONI :-Nem um apoiado. 
O Sr. ministro retira-se com as formalidades 

do costume. 

O SR. PRESIDENTE dá. para ordem do dia, 
leitura de projectos; e indicações com a mate
ria já dada, e especialmente a resolução n. 127 
deste anno; e levanta a sessão depois das 2 
horas e meia da tarde. 

Se@!!!lão em I2 de Outubr~ 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VlANNA 

SuMMARIO. -Requerimento. -Ordem do dia:
Varias resoltfções. - Sitspen-~ão de garantias. 
Votação. 

Depois das 10 horas da manhll faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessãa, lê-se e ap
prova-se a acta da :mtecedente. 

FaltAo com causa participada os Srs. : An
dréa, Cajueiro, Belleza, Souza Martins, Vieira 
de Mello, Luiz Carlos, Monte, Cintra, José Gon
çalves Martins, Bustamante, Paula Candido, Al
cibiades, Pinto Coelho, Lourenço, Pedro d'Al
cantara e Assis Mascarenhas; e sem ella os Srs,: 
Alencar, Sucupira, Albuquerque Cayalca~ti, 
Francisco do Rego, Urbano, Tosta, V1sgue1ro, 
Freitas e Gomes da Fonseca. 

O SR. lº SECRETARIO declara que na.o ha ex
pediente. 

Lê-se o seguinte parecer : • 
« Francisco Laiz da Costa Guimarães, c1da· 

dão brazilE:iro, domiciliario da cidade do Porto 
Alegre, representa a esta augusta camara contra 
o ex-presidente da provincia do Rio Grande do 
Sul, por haver feito intimar ao supplicante o~
dem para sahir della, o que o obrigou a h~m~
siar-se, afim de evitar a execuç!10 daquella mti~ 
maça.o, que o supplicante quaJifica como illegal. 

« A commissão de justiça criminal a quem 
foi affecta esta repre!;ientaçl1o, para poder inter· 
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pôr o seu parecer, depende de informações exa
ctas sobre a materia, e por isso requer que se 
peça.o ao governo os esclarecimentos necessa
rios. 

cc Paço da camara dos deputados, 11 de Ou
tubro de 1839.-F. Gomes de Campos.-Gon
çtt,lves Martins. » 

O Sa. HENRIQUES DE REZENDE pergunta se é 
qtjeixa ou denuncia. 

O SR. PRESIDENTE resoonde aue é uma .- - - ~ ... 
que1xa. 

O SR. 1 º SECRETARIO informa ao illustre de
putado do conteúdo do requerimento que se 
acaba de lêr. 

O Sr. Henrig_ues de 11.ezende pronuncia-se 
contra o requerimento, observando que não sabe 
o que o governo ha de responder ao que ~e lhe 
pretende requisitar; naturalmente responderá 
que esse ex-presidente obrou em virtude da lei 
de suspensão de garantias, o que já a camara 
sabe. Entende pois, que é melhor dizer-se que 
o supplirante se queixe ao governo, e se o go
verno nM lhe fizer justiça, requeira en ta.o a 
esta camara. 

O Sr. Ottoni diz que era .de necessidade 
approvar-se o requerimento da commissão, 
porqne apesar de ter o general presidente au
toridade para deportar os cidadaos a seu ar
bítrio, todavia esse arbitrio deve ser sempre 
regulado pelas regras eternas da justiça. Cumpre 
pois que o corpo legislativo procure por todos 
os meios fiscalisar por que maneira o governo 
se conduz no exercício dessa larga dotaçao dis
cricionaria com que tem sido aquinhoado. 

Declara que ainda na sessão antecedente 
mencionára que a administração de 19 de Se
tembro, no exercício desse arbítrio, guardára 
aferrolhados os innocentes, e amnistiára os cul
pa<los. Diz que esta accusaçno que fizera não é 
tão vaga como a qualificára o Sr. ex-ministro 
da marinha, por ter elle or_ador especificado o 
facto dos nlliados do caudilho Onofre, e accres
centa que menciona especialmente o tenente: 
coronel Pedro Pinto de Araujo Corrêa, que 
estando no ponto das Torres com Juca Ourives 
com uma partida de legalistas abandonou a 
seus camaradas, passou-se para a guerrilha de 
Onofre, e com este caudilho atacou a Juca 
Ourives e assassinou os prisioneiros. Depois, 
apprehendido pela legalidade e remettido para 
aqui, foi logo amnistiado, porque teve padrinhos. 

O SR. ToRRES :- Declare quem fo1 ? 

O Sa. ÜTTONI :-Quer que declare ? Ouvi 
que tinhão sido os Srs. ex-ministros da guerra 
e de estrangeiros. ., 

Diz que a administração de 19 de Setembro, 
ao mesmo passo que-amnistiou homens desta 
natureza, conservava nos carceres immundos 
~as fortalezas os importantes réos do crime de 

cantnrem Te-Deum, e de pintarem bandeiras. 
Diz que nãquelle momento acaba de receber 
varios documentos, que offerecia á consideraçãd" 
da casa, e que ainda vinhão em abono da justiça 
com que tem appellidado de terrorista a admi
nistração de Setembro. O orador folhêa varios 
documentos, e declara que delles consta que 
,foaqnim .los;{> Rorlrig11P.s; Pr::J. homPm .-Jp irhrlP 

de 54 annos, pai de familia, com nove filhos, 
que era homem de alguma ·importancia em 
Porto Alegre, onde servira de escrivão das ses
marias e de thesoureiro dos ausentes, que fôra 
capitão da 5"' companhia da guarda nacional 
daquella cidade, que apresentava folha corrida 
de todos os cartorio-s dalli, mas que fôra · lá preso 
por um official de policia fuão Adriilo, e remet
tido para aqui. Pois bem, este homem no tempo 
da administração de 19 de Setembro é arran
cado da fortaleza onde jazia, e obrigado a as
s~n tar praça de soldado na artilharia de ma
rinha, e enviado em destacamento para o 
Pará em um brigue que, em consequencia de 
amotinamento da guarniçao, foi obrigado a fun
de~r em Santa Catharina ; está aqoi agora 
preso, e deseja o orador entrar na verificação 
dos motivos desta prisão, e das razões por que 
não foi amnistiado este infeliz. Faz ver que 
ninguem está seguro, se um homem que tinha 
alguma consideração social, que fôra escrivilo, 
thesoureiro de ausentes, capitão de gnarda na
cional~ póde ser recrutado com ,54 annos, 9 
filhos, e estar sujeito á chibata. 

E' apoiado o seguinte additamento : 
tr l.º Ha quantos annos se acha preso Joaquim 

José Rodrigues, da província do Rio Grande ? 
<< 2.º Se foi obrigado a as~entar praça no 

batalhão de artilharia de marinha ? 

« 3.º Qual a sua idade ? 

cc 4.º Se está sujeito a algum processo ? -
Otton-i. )) 

O Sr. Torres observa que do que disse o 
nobre deputado o Sr. Ottoni deprehendeu que 
esse nobre deputado quer informações ácerca 
de um official protegido, segundo o nobre de
putado, pelos Srs. ex-ministros da guerra e de 
estrangeiros. O orador níio está bem ao facto de 
todos os pequenos negocios que houve durante · 
a administração de q11e fez parte, e mórmente 
quando esses negocios se passavão por outras 
repartições que rillo a sua. Não se recorda de 
que os Srs. ex-ministros da guerra e dos es
trangeiros tivessem advogado a causa desse in
dividuo a quem o Sr. Ottoni se refere ; quando 
porém o fizessem, nllo seria isto um crime, nllo 
mereceria censura pelo mesmo motivo por que 
não a merece o nobre deputado apadrinhando 
esst:! outro individuo de que faz menção no seu 
additamento ; nno é só o nobre deputado que 

· póde exercer o patronato e advogar a causa da 
justiça ; os Srs. ex-ministros só pelo facto de 
o serem não podia.o ser privados de advogar a 
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causa de quem elles conhecia.o com justiça. O 
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desse facto, e por isso deseja que venha a que 
pede o nobre deputado, para poder-se defendet· 
das accusações que fizera ao gabinete de 19 de 
Setembro. 

O Sr. Maciel Monteiro vota pelo requeri
mpnfn P pPln ::IOOif::iri,pnfn DPí'for~ qnp n!:ln 

conhece o individuo a · quem o Sr. Ottoni se 
referio, e do qual disse que tendo com mettido 
actos de ba1·baridade. offendicto á constituicão 
e ás leis, fôra comtud~ protegido por elle orador 
e pelo seu collega no ministerio o Sr. Rego 
Barros,: dá a sua palavra de honra de que 
nunca sua voz se levantou a favor desse in
dividuo; que nunca teve occasiM, como 
membro do gabinete de 19 de Setembro, de 
exercitar o que o nobre deputado chama patro
nato. Como o nobre deputado disse que esse 
official fôra amnistiado em conseq11encia da 
protecção do Sr. ministro da guerra, o orador 
deseia que o nobre deputado entre no fio desta 
questão a ver se o individuo foi mal amnistiado, 
o que elle orador não crê, porque o gabinete a 
que teve a honra de pertencer em todos os seus 
actos, e principc:.lmente nestes, era sempre 
guiado pelos principias de justiça. 

O Sr. Sebastião do :Rego diz que na.o en
tende bem. ao nobre deputado o Sr. Ottoni, que 
accusa ao governo de 19 de Setembro de per
seguir aos presos do Rio Grande e accusa-o 
tambem de mandar .iloltar ou amnistiar alguns 
attribuindo este acto ao patronato. Observa que, 
quando entrou para o ministerio, procurou as 
relações dos militares presos vindos do Rio 
Grande ; vio que uns estava.o presos por ordens 
do ministerio da justiça, e outros pelo da 
guerra : a respeito destes llltimos exigia infor
mações do Rio Grande, donde mandou vir os 
conselhos de investigação ou de guerra que 
houvesse contra elles ; e como por essa exi
gencia viesse no conhecimento de que alguns 
desses militares estavao sem processo, mandou· 
os soltar. Neste numero entrou o official a quem 
o Sr. Olloni allu"dio, e que elle orndor nunca 
vio nem conhece. Agradece ao nobre deputado 
o haver-lhe apresentado esta· occasião para de
fender-se a si e a administração de que fez pal'le. 

O Sa .. ÜTTONI pede á palavra, mas não lhe 
é concedida em consequencia da disposição do 
regimento.· 

Dá-se por discutida a materia. O requeri
mento é approvado com o additamento do Sr. 
Ottoni. 

PRIMEIRA PARTE.DA ORDEM DO fJIA 

LEITU~ DE PROJECTOS E INDICAÇÕES 

. O Sr. Carneiro d.a. Cunha.: - Vendo,· Sr. 
presidente, que se approxima o termo do en
cerramento da sessilo, e não podendo dis-

cutir-se o projecto de lei sobre as eleiçd~s, eu 
apresentarei um projecto afirn de ren1ciyeff .. os 
males que julgo inevitaveis, se se fizereib · as 
eleições sem que se providencie a este re'speito 
com novas medidas le!!islativas. Corno info·n o -------- ------- .,~-o-

que nem mesmo daqui a poucos dias haverá 
numero sufficiente de membros, porque muitos 
dos Srs. deputados se retirão para ae suas oro-
vi ~cias ant"es do prazo, eu ápresento o ;i.eu 
projecto, que, sendo muito simples, póde ser 
dispensado da impressão e entrar em discussão. .i 

Eu o leio: 
<e A assembléa geral legisl~tiva resolve : 
« Art. l.º A eleição dos deputados á as

sembiéa gerai legisialiva do irnperio fica trans
ferida para o anno de 1841. 

(e A!"l. 2.f) Ficão revogadas as leis em con
trario. >, 

Julgo que este projecto deve ser approvado 
mesmo porque dá mais tempo a que a paz ~ 
a tranquillidade publica se restabeleça nas pro
víncias. Acho que não póde provir inconve
niente algum da dernorn da eleição dos de
putados; e então para o anno trataremos do 
projecto de eleições Jogo no principio da sessão, 
porque estou que os Srs. deput&dos h110 de 
deixar de ter discussão de dous ou tres mezes 
sobre a falia do throno. 

O projecto é julgado objecto de deliberaçao, 
dispensado da icnpressão, nao se vencendo a 
urgencia para se discutir hoje mesmo, pedida 
pelo Sr. Na varro. 

Lê-se um officio do Sr. ministro da justiça, 
participando que incommodos de saude lhe 
obstão a comparecer hoje á discussão da pro
posta do governo. - Fica a camara inteirada. 

O SR. PRESIDENTE : - O que se seguia ago t·a · 
era enh'ar em discussão a proposta do governo ; 
mas ha um obj<.'clo que exige decisão da ca
mara, e, se a carnara assim o julgar, é urgente, 
porque se na.o passar. esta providencia agora, 
vem a ser inulil; é a resoluçllo sobre um es
tudante que pede sei' admittido á matricular-se 
na escola de medicina. 

O Sa. lº SECRETARIO lê a seg1iinte resolução : 

« Art. l.º O director da escola de medicina 
da cidade da Bahia fica autorisado a ndmittir á 
matricula do 1° anno o estudante Ernesto Fre
derico Pires de Figueiredo Carnargo, uma vez 
que para esse fim se mostre habilitado na fórma 
que exigem os estatutos. 

« Art. 2.º Ficão suspensas para este fim só
mente as leis em contrario. >> 

O Sa. MoNTEZUMA: - Eu peço a V. Ex. 
que por igualdade, mande vir da secretaria 
todos os projectos sobre estudantes que estão 

· ern identicas circumstancias. 

O SR. PR~SIDENTE :. -· Aqui ha dous. 

O SR. MoNTEzu111A : - Eu os assigno como 
emenda. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:18 - PÃ¡gina 4 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. I 

·SESSÃO ·EM 12 DE OUTUBRO DE 1839 56{ 

São lidos os seguintes projectos de resolução 

da_ çommissão de instrucçllo publica, e apoiados 

c~!no emendas otl'erecidas pelo Sr. Montezuma: 
·· « Art. 1.0 O director do curs.o jurídico da ci

dade de Olinda é autorisado a admittir a fazer 

acto do 4º anno ao estudante Manoel Joaquim 

Alexandrino de Andrade, uma v~z que este se 

mostre habilitado com o ado do anno anterior, 

e com frequencia regular do referido 4º anno, 

"não obstante ser feHa na qualidade de ouvinte, 

pagando as respectivas matriculas. 

cc. Art. 2." Suspe.nde·se para este fim sómente 

todas as leis em contrario. » 

cc Art. 1.º O director do curso jurídico de 

Olinda fica autorisado para admittir a fazer acto 

cfo 5" anno aos estudantes Candido José de 

Moura e Francisco Joaquim Pereira Calcias, 

quando para isto se mostrem competentemente 

habilitados, não obstante se acharem frequen

tando ó dito anno como voluntarios. 
« Art. 2.º Suspendem-se para este fim sómente 

todas as leis em contrario. » -

O Sr. Henriques de Eezende diz que cons-
. tantemente se tem opposto a estas dispensas, e 

a principal razão é porque, sendo esses estu

dantes pela mór parte jovens de pouca idade, 

nada perdem com um anno que podem em

pregar estudando melhor os preparatorios. Nota 

que já na camara appareceu um requerimento 

pedindo o estudante dispensa de tudo, o que 

elle, orador, achou muito em regra, á vista da 

facilidade com que a camara concede dispensas 

de tal e tal materia preliminar. E' de mister 

estabelecer a disciplina nas diversas escolas, e 

para isso cumpre que as leis e os estatutos sejno 

executados. Consta-lhe -a elle orador que a re

laxação em que tem cabido o collegio Pedro II 
nasceu de ter o governo reenviado para o 

collegio alumnos que delle havia.o sido des

pedidos pelo reitor por inco1"figiveis ; sabe que 

no cur~o de Olinda houve no anno passado uma 

·• sediçno horrivel, que obrigou a tomar-se me

didas policiaes, e em consequencia da qual forão 

alguns estudantes processados: mas forão agra

ciados pelo governd, e voltárão para o curso: 

havendo pois desses actos de indisciplina, não 

concorrerá com o seu voto para essas dispensas 

a favor deste ou daquelle estudante, porque 

qaer que a lei seja em tudo executada, afim de 

restabelecer a ordem nos diversos estabeleci

mentos de instrucça.o. Nota que muitas vezes 

estas dispensas são a favor de alumnos que per· 

dêrão o tempo por falta de applicação ; como, 

por exemplo, de um que obteve uma resolu·ção, 

mas della não se aproveitou, porque preferio ser 

capitão da guarda nacional, de cujo uniform~ 

gostava mais que dos livros; e com effeito são 

quasi sempre estudantes que não se applicão, 

que vêm pedir dispensa do inglez, do francei, 

do latim, ele. Lastima que o corpo legislativo 

tenha cóncedido dispensa ~esses estudos, resul-

'l'0l\lO Ili 

tando dahi haverem doutores que não sabem 

latim, e por isso não podem entender alguns 

jririsconsnltos, como Pascoal Jvsé de Mello e 

outros, ct1jas obras são escriptas nessa língua .... 

O Sa. PRESIDENTE : - Eu observo ao nobre 

deputado que não ha resolução nenhuma dis
pensando d~ estudos preparatorios ; é só dispen

sando o lapso de tempo, mas é estando o 

alumno habilitado _na fórma dos estatlllos, que 
se lhe concede esta dispensa.... · 

O Sa. HENRIQUES DE REzENDE:-Ainda assim 
voto contra, porque essa dispensa na.o é capaz 

de dar o que falta ao estudante; podemos dizer 

por uma resolução -fnlano de tal, que não 

sabe tal materia, fica sabendo. 

O SR. NuNES MACHADO : - Na.o é isto. 

O SR. HENRIQUES DE REZENDE : - O qu~ é ? 

O SR. PRÉSIDENTE : - E' dispensa do lapso 

de tempo; é para permittir que o estudante 

que não se póde matricular em tempo, possa 

fazer exame das aulas que frequentou, mas não 

se lhe dispensa estudo ne~hum. 

· o' SR. HENRIQUES DE REzENDE:- Ainda assim 

voto contra, pot·que não quero dispensa na lei. 

E' mais lida e apoiada a seguinte resolução 

da commissão de instrucção publica : 
cc Art. 1.º ·o director do curso de sciencias 

juridicas e sociaes de S. Paulo fica antorisado a 

admittir a fazer acto, tanto do primeiro anno, 

como do segundo anno, aos estudantes Frederico 

Angusto Xavier de Brito, e João Luiz d'Avila, 

quando para esse fim se mostrem competente

mente habilitados. » 
« Art. 2." Suspendem-se para este fim sómente 

as leis em contrario, » 

O SR. MoNTEIRO DE BARROS offerece a se

guinte emenda, que é apoiada: 

cc O dir,Jctor da academia de S. Paulo é 
lambem autorisado a admittir o estudante Fran

cisco Honorato Cidade a fazer acto do primeiro 

anno jurídico, mostrando-se habilitado com os 

exames exigidos pelos estatutos, e com certidão 

de ter voluntariamente frequentado a respectiva 

aula. » 

O Sr. Nunes Macha.do louva ao Sr. Rezende 
pelo empenho que mostra em não querer de 

modo algum que se .afrouxem as regras da dis

ciplina, dos estatutos dos estabelecimentós de. 

instrucção ; mas nota que o nobre deputado 

confundio a questão, enganou-se ; pois que não 
se trata de dispensar o estudante-. do exame 

desta ou daquella materia, mas sim de fazer 

com que elle não perca o tempo que levou em 

ouvir as lições do anno em que na.o se pôde 

matricular por chegar fóra de tempo; accidenle 

que lhe podia acontecer independente de sua 

vontade. Nota que houve um nobre deputado 

que assignou-se vencido na resolução que pri
meiro se leu, e deu por motivo que um acto 

71 
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deates pôde tornar. os lentes como prevenid~s á 
- favor do estudante: o orador observa que este 

temor do i1lustre deputado off'ende o ~nceito 
que devem merecer os lentes ~a respectiva es
cola; a resoluçao de certo não fará com que 
elles approvem o estudante, se por ventura o 
não merecer. Lembra que por um artigo dos 
estatutos das nossas academias, o formado nas 
academias estrangeiras pód~ nas nossas ser 
admittido no gráo, uma vez que faça exame de 
todas as rnaterias ; e nes~e mesmo caso julga 
estar o estudante de que se trata. 

O Sr. Floriano ele ':oledo diz que tem de 
offerecer uma emenda a favor de um estudante 
de S. Paulo, cujo requerimento se acha na 
pasta da comn::iissa.o de instr~cção desde 11 de 
Julho deste anno; e porque a com missão não 
pôqe dar o seu parecer, não é justo que fique 
de peior condição que os outros de que se falla, 
estando nas mesmas circumstancias. 

Manda á mesa a seguinte emenda, que é 
apoiada: 

,, O director do curso juridico da cidade de 
S. Paulo é tambein autorisado a admitlir a 
fazer acto do primeiro anno a Joaquim Antonio 
Pinto, ficando o mesmo obrigado a fazer exame 
da lingua ingleza e historia antes da matricula 
do segundo anno.-Floriano de Toledo.» 

Dâ-se por concluida á discussão desta. ma· 
teria, e procede-se á votação. Sao approvadas 
todas as resoluções e emendas remettidas á 
~ommissa.o de redacçao. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Conlinúa a discussão da proposta do governo 
sobre suspensão de garantias e e1nendas 
apoiadas. 

E' mais apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Limpo: 

cc Depois da palàvra-Rio Grande do Sul
accrescente-se :-com a declaração de que os 
guardas nacionaes só poderáõ ser chamados 
para o serviço de corpos destacados nas pro
vincias onde l1ouver invasão de iuimigos, re· 
bellião ou sedição, e no caso de invasão de 
inimigos poderá mobilis11r até um terço da 
guarda nacional da provincia invadida para 
fazer o serviço de corpos destacados. » . 

O Sa. ANGELO CusToDIO pergunta ao Sr. pre
sidente se ha já o numero de discursos contra e 

, a favor da materia exigido pelo regimento, para 
.. se poder encerrar a discussão. 

O SR. PRESIDENTE :-Ha sim, senhor: ha 6 
pró e 7 contra. 

· · O Sr. Angelo Custodio pede o encerramento 
da discussão. 

A camara decide que se acha sufficiente
. mente esclarecida ; encerra-se a discussão. . 

Depois de uma pequena questão de ordem 
JiObre a maneira de votar, o S_r. presidente põe 

a votos o artigo da proposta do governo (man
dando antei; ler os decretos de 9 e 10 de Ou
tubro de 1887, a que a mesma proposta sç 
refere). E' approvado o artigo com a seguinte 
emenda da commissao : rc Com a declaração de 
que a suspenE<ão de. garantias só poderá ter 
lugar na provinçia do Rio Grande do Sul. ,,: '.'\' 

Tambem é approvada a parte da emenda do 
Sr. Montezuma, que aulorisa o governo a poder 
amnistar pelos crimes de rebelliào e sedição em 
qualquer provincia que appareção. 

'fodas as mais emendas são ou rejeilad~~ ou · f:"-'' 
julgadas prejudicadas. . t 

O Sr. Nunes Iv.taoha.do (pela ordem): -Nós 
vemos que passou a proposta do governo re
ferindo-se a leis anteriores; mas está appro
vada a idéa que são consideradas prohibidas· 
as sessões secretas no P.ará 11 

O Sa. CARNEIRO LEio :-Está, porque estão 
approvados os deQretos, excepto na parle da 
suspensão de garantias para o Pará ; mas estes 
decretos têm outras partes, têm outros artigos 
que se referem ao Pará ... 

O Sa. GONÇALVES MARTINS : - Cale-se, olhe 
que arrisca a adopçâo. 

Entra em discussllo o artigo additivo offe-
. recido .pelo Sr. Limpo de Abreu, mandando 

formar culpa dentro de seis mezes ás pessoas a 
quem se suspender o exercicio de liberdade e 
segurança individual, e mandando soltar a todos 
aquelles contra qne não resultar provas, findo 
aquelle prazo. 

Depois de breves observações o Sr. Limpo 
de Abreu pede retirar o seu arUgo, o que lhe é 
concedido. 

Dá-se p~r concluida a discussao da pro
posta que é adoptada e remettida á commissn.o 
de redacção com as emendas approvadas. 

Continua a discussão da resolução que con
cede ao visconde de S. Leopoldo, do conselho 
de estado, o ordenado que percebem os 
membros do extincto conselho da fazenda, e·· 
emenda çlo Sr. Rezende apoiada na antecedente 
sessão, para que ·se considel'e o Sr. V!Sconde 
aposentado no conselho de estado com metade 
do respectivo ordenado. . 

Vêm á mesa as seguintes sub-emendas, que 
tambem sD.9 apoiadas ~ 

« Em lugar da metade do ordenado, diga-se 
-duas terças partes. - Rezende. » 

"Sub-emenda á do Sr. Rezende. -Em vez 
de metade do ordenado de conselheiro de estado, 
diga-se-tres quartas partes.-Oarneiro Leão.» 

« Em lugar de metade, diga-se -· duas terças 
partes.-Nunes Machado. » · 

« Diga-se - o ordenado por inteiro. - J. J. 
de Oliveira.- » 

O Sr. iezend.e não desconhece o peso do ar
gumento apresentado pelo Sr .. Ottoni na seNsão 
anterior contra a resoluçD.o e emenda_; todavia 
não considera que a emenda esteja no caso da 
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resolução : esta concede uma pensa.o, propria· 
mente_ fallando, o que à camara uao póde 
fazer .. ,em quanto a emenda auto risa -uma 
aposentadoria com metade do ordenado. 
Persuade-se que a camara póde votar pela 
emenda sem faltar aos principios constitu-
cfonaes. ,. 
.. 0--Sr. Andra.da Macha.do: -:Cumpre ·que eu 
taça uma declaração á camara: Eu sou amigo 
particular do visconde de S. Leopoldo .; nas
cemos na mesma provincia, nossas casas erllo 

. visinhas; criámo-nos juntos ; conservei-me com 
elle sempre em estreita amisade ; fui até seu de
curião em latinidade ; passou · a · estudar em 
Coimbra, continuárllo nossas relações ; apenas 
houve um arrefecimento entre ambos por ma
terias políticas, nao da minha parte,. porque, posto 

, -· que diffira mui_to das id~as do meu nobre amigo, 
11unca fui inimigo de ninguem por motivos de 
politica, porque respeito nos homens as idéas 
conscienciosas, de qualquer natureza qlle seja.o, 
embora diversas das minhas. Declaro isto á ca
mara para que veja bem o que ha, e q11e apesnr 
disto hei de me conservar do lado da justiça ; 
mas se propender para o lado da amisade, a ca· 
mara me dará razao. 

Sr. presidente, ouvi atacar esta resolução 
pelo meu nobre amigo e collega por Minas 
com algum fundamento. O primeiro fundamento 
é que com esta resolução vamos dar uma pensão 
cuja iniciativa pertence ao governo. -Duvido 
que seja pensão isto ; é o que pe1·feitamente 
se chama uma aposentadoria. Mas disse-se ; 
como póde .ser uma aposentadoria d1:1 cmp1·cgo 
que nunca ses·vio ? Forfto outros lambem 
aposentados e que nunca sel'Virão , os Sr1:1, 
Luiz Moutinho e João ,José Lopes, tivera.o a 
aposentadoria ,de igual emprego que nunca exe1·
citárao. 

O Sr. visco11de de S. Leopoldo foi conselheiro 
de estado, e parecia mais conveniente que fosse 
aposentado no conselho de estado. Eu vi que 
desses papeis consta que o governo, requerendo 
o visconde de S, Leopolo, não o defc1·io, mas 
disse que sel'ia deferido a seu tempo ; por con· 
sequencia reconheceu a justiça dá pretença.o do 
visconde de S. Leopoldo ; mas passou-se o 
tempo de fazer justiça, não se ataca a iniciativa 
do governo que .conheceu a justiça da pretenção 
do visconde de S. Leopoldo, e só espaçou o 
tempo do deferimento. 

Disse-se : o visconde de S. Leopoldo devia ser 
aposentado etn conselheiro de estado. Pede que 
eu diga á camara o que ha a este respeito. O 
visconde. de S. Leopoldo, conselheiro de estado, 
sendo perseguido na capital, amedrontado (por
que o visconde de S. Leopoldo, tendo muito 
grandes qualidades, não I em a da energia, da 
col'agem ), assl;]Jlado por uma perseguição sys
tematica que lhe fazia.o na c6rte perante o fi. 
nado ex-imperador, escreveu uma carta ao mi
pislro, que então era o· nnado marquez c.le Ca· 

raveilas, onde dizia que querendo fügir ás 
pei-seguições, ás intrigas da côrte, pedia ser 
aposentado com o ordenado de conselheiro da 
fazenda, e que nao queria mais ser· conselheiro 
de estado, e accrescentava que neste caso então 
pedia a sua demissão ; houve nessa occasillo 
quem. quizesse ser conselheiro de estado, o 
finado imperador quiz metter- alguem no seu 
lugar; e a carta (que apesar de que a commissão 
diga que é' official, eu digo que é m11ito par
ticular, pois que em uma carta official não se 
ped_e conselho, e elle o pedia ), essa carta servia 
de pretexto para ser aposentado o visconde de 
S. Leopoldo simplesmente com as honras de 
conselheiro, quando não era o que elle pedia ; 
elle não devia, pcrtanto, ser aposentado, e se 
não fosse, estava comendo os seis mil cruzados , 
como estão comendo outros conselheiros. Esta é 
a situação do visconde de S. Leopoldo, situação 
cheia de equidad~ ; e creio que dando-se a apo
sentadoria no conselho da fazenda, dá-se o 
que elle pedia ; elle ficará contente com 
isto. 

Agora permitta-me o nobre deputado por 
Minas que eu lhe dirija algumas palavras. 
O nob1·e depltlado 1·econhece a qualidade de 
litterato no visconde de S. Leopoldo. Elle é 
realmente um homem de letras, é- trabalhador, 
indagador, homem sabio. (.Apoiados.) Quanto á 
probidade ninguem lh'a póde contestai· (apoia• 
elos); é muito honrado, muito probo. (Àpoiadoa.) 
Mas diz o nobre deputado que ellc não tinha 
serviços, O visconde de S. Leopoldo foi deputado 
ás cô1'lcs de Lisboa, onde defendeu os direitos 
do Brazil ; o visconde de S. Leopoldo foi depu
tado ã assembléa constituinte, onde portou-se 
dignamente (apoiados) ; o. visconde de S. Leo
poldo foi presiâenle do Rio Grande e portou-se 
muito bem ; o visconde de S, Leopoldo foi mi
nistro de estado, e nllo lhe conheço neste lugar 
grandes falt11s; poderia ler descuidos como todos 
nús temos, como ninguem ha de ;abar-se de não 
te1· ; mas f'~i ministro honrado. ( Apoia.dos. ) E 
na.o merecem estes serviços a allençllo da ca
mara ? Ainda mais, o visconde de S. Leopoldo 
foi juiz das aJtandegas de Porto Alegre e Rio 
Grande, e comportou-se com probidade exem· 
plar, zelou· os interesses da fazenda ( apoia
dos ) : o visconde de S. Leopoldo foi auditor 
de guerra, seguio o exercito, o que era muito 
nelle, po1·que, coino já disse, não é corajoso ; 
e não sn.o serviços P Uma só taxa o nobre 
deputado por Minas . achou no visconde de 
S. Leopoldo, foi ter assignado e jurado a 
constituição portugueza ; mas eu peço ao nobre 
deputado que nlo a lance só sobre o vis
conde de S. Leopoldo, que haverá muita gente, 
haverá mesmo na summidade politica que.m 
fizesse o mesmo que o visconde de S. Leopoldo : 
todos. . . . todos, não - excepto os deputados 
por S. Paulo. . . . - Sr. presidente, fallo co111 
conhecimento de causil ; eu fui quem s11stentei 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:18 - PÃ¡gina 7 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 504 · . SESSÃO EM 12 DE OUTUBRO DE · 1839 

naqueHas côrtes os direitos que tinhamas, 
os brazileiros, de não assignar semelhante 
consfituiÇão ~ergonhosa ao Brazil, uma consti
tuição que de cerlil modo nos desnacionalisava, 
porque declarava que se o rei viesse para este 
paiz deixava de ser rei de Portugal ; bastou 
isto para dirigir o meu voto contra ella. Mas 
antes ju]guei que se podia continuar a união 
de Portugal com · o BraziJ1 e pretendi conser~ 
vai-a por uma especie de federação; fui eu 
quem fiz o projecto da federação brazileira, e_ o 
visconde de S. Leopoldo foi quem apresP.ntQu 
este meu projecto; porque eu não quiz que 
elle fosse rejeitado, só porque era por mim 
apresentado ; confiei-o a um homem mais doce, 
o que talvez chamasse mais algumas sym· 
pathias ; mas o projecto cahio, e desde então 
vi que era preciso quebrar com Portuga],-p01·ém. 
·quebrar com geito ; chegou a occasião de se 
jurai· a constituição ; chamei os deputados bra
ziJeiros, e mostrei-Jhes como a dignidade do 
Brazil altamente pedia que não assignassemos 
semelhanle constituição; vi que era um golpe 
fatal ás iustiluições portuguezas, previ mesmo 

• que as medidas liberaes fossem por te1·ra ; é 
ve1·dade que ellas ·acabárão um bocado mais 
tarde, mas podino acabar mais cedo; ajun
lárão-sc os deputados brazileiros em casa do 
Sr. Alexandre Gomes Ferrão, l1oje morto, depu• 

. lado pela Bahia ; ahi todos ellcs jul'ára.o, obri• 
gárão-se a nao assigna1· a conslituiçao ; mas 
como isto de obrigação varia de diu em dia. 
tres ou quatro dias depois ajuntárao-se da novo 
o declal'árrto que temino, que nao se ntrevillo ; 
fiquei pois, e disse-lhes francnmcnle: - Eu 
que não temo nao lu,i de nssignur, nn.o hei de 
jurar. - Acompunhou-mo nisto um grande 
cidadao, o Sr, Diogo Antonio Foijó, q110 upesna• 
dos defeitos que cUo possa ter, ningncm lho 
pôde nl!g111· crue é briudloiro o cornjnam (ttpoiad~); 
acompunbou•mc o d~putudo 1mr S. Paulo, o 
o Sr. Bueno, meu parente, hojo mol·to ; o 
Sr. Vc1·guoil'o nno me acompanhoia 1>0rque nl\o 
cslr1vn então na clu·te; acotnpnnhárfto,rne tres 
depuludos dn Bahia ; o louco, porém patriota, 
já flnndo Cypriano Bnrata de Almeida, o 
Si·. padre Agoslinho Gomes, homem honesto, 
brazileiro honrado; e o Sr. Lino Coufinho, que 
ao principio assignou a constiluição1 mas 
arrepiou carreira, nã_o jurou ; o Sr. visconde 
de S. Leopoldo e meu sobrinho, hoje membro 
do tribunal supremo, erão tambem deputados 

, ·por S. Paulo. ; o Sr~ visconde prometteu na.o 
assignar e· não jurar ; mas não teve força ·p~ira 
levar ao fim, realmente recusou-sé até o se
gundo dia, mas temores incutidos por outros 
ftzerão com que elle no terceiro . fraqueasse ; 
mas se sf:!melhante pecha póde caber a muitos 
senadores, ao Sr. regente, ao Sr. Alencar, ao 
Sr. Paranaguá, para que lançal-a só sobre o 
pobre visconde ? . 

Declaro aqui_ que todos estes cidadãos ta] vez 

tivessem motivos; a questão era muit() de
licada, e elles não queria.o carregar com~~_res
ponsabilidade de promover a. sizania "fii'tre o 
Brazil e Portugal; não s~bia.o talvez que o 
Brazil estava assás maduro para separar-se da 
mai velha ; julgavão que o Brazil não lhes_ 
havia dado poderes para isto, mas para fazer 
a constituição de Portugal, juraI.-a, e não des
truil-a. Eu julguei differentemente: talvez exor- r 
bitasse um bocado fóra da leii mas quiz car- ·_· 
regar com essa responsabilidade, quii sujei- · 
tar-me ao castigo que me desse o Brazil por ter 
feito esta que~ra com Portugal ; mas proem·ei 
fazer esta quebra, e nem por isso lanço pecha 
·sobre os outros cidadãos que não pensárão 
como eu. O que tenho dito é po.ra que sejamos 
justos com o visconde de S. Leopoldo : o que 
na.o é injurioso pam outros, não o seja para 
elle (apoiados); o visconde de S . .Leopoldo 
como cidadão é respeitave] ; nós não parti
lhamos as mesmas idéas ; eJle propende, como 
lá dizem, um pouco para o arroxo, e eu pro· 
pendo talvez para démasiado libeL·alismo: mas 
isto não tem nada com a honra do visconde, 
não tem nada com os seus serviços ; voto 
pol'tanlo pela resolução, que não julgo otl'ere
cida como pt!nsão, que não ataca a iniciativa 
do governo·, que reconheceu a justiça, mas 
sómente espaçou o deferirpenlo. Se fosse a 
suscitar a questão de se dever dar o ordenado 
de conselheiro de estado, talvei se suscitasse a 
questão de se tirar o. alguem o ordenado de 
<Jue goza. ; mas islo é odioso ; quem comeu que 
coma, e este que tem razn.o lambem de comer, 
dõ,Re-lho ulguma cousa. 

E' lida e apoiada a sub-emenda do Sr. Nunes 
Mach1.u.lo â emenda do Sr. Rezendc para que 
um lugur de - metade do respectivo ordenado 
- diga-se - dous terços. 

O Sr. Nunes Machado, pe1·suadido de que, 
quaesquer que fossem as expressões que tivesse 
de proferir, cllas nada accrescentarin.o ao que 
acaba de dber o Sr. Andrada Machado, limita-se 
n dizer que, sendo 1nditierente ao nobre vis· 
,:onde de S. Leopoldo o titulo debaixo do qual 
se lhe concede o favor, quiz com a sua emenda 
conceder ao outro titulo 1:800$, que o nobre 
deputado de Pernambuco lhe queria dar a ti
tulo de conselheiro da fazenda. 

Estando no goso dos respectivos ordenados 
os conselheiros de estado, cujos lugares desap
parecêrllo pelo acto addicional, e os conselheiros 
da fazenda, que havia.o deixado de ter este 
titulo por um acto . menos proprio e menos 
justo do poder legislativo, parece-lhe de summa 
justiça que o nobre visconde de S. Leopoldo 
gose tambem do seu ordenado. 

0 Sr. Carneiro Leão : - Limito•me a fazer 
a observação que dous senhores, que parecem 
favoravcis ao visconde de S. Leopoldo, man
dára.o emendas para que se ]he conceda, um 
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metade, e outro duas terças partes do ordenado 
de conselbe.iro de estado,e nenhum desses se
nhores fallou sobre o qul'ntitativo concedido 
pela commissAo, mas unicamente têm feito 
observações quanto ao titulo pelo qual se lhe 
concede este vencimento. E' por isso que eu 
mandei sub-emenda á emenda do Sr. Rezende, 
conservando o mesmo quantitativo de 1:800$, 
mas declarando que é equivalente ás 3/4 partes 
do ordenado de conselheiro de estado, q~e era 
de 2:400$. Ora, este quantitativo é o mesmo 
que a commissão concedia com o titulo de co~
selheiro da fazenda ; e portanto se houverem 
alguns senhores que nM votem pelo parecer 
da commissão só pela razllo do titulo,· mas que 
concedem o ordenado, podem votar pela minha 
emenda. 

'<, . O SR. REZENDE pede e obtém licença para 
,.~, ·retirar a sua emenda. 
''\ - O Sr. Carneiro da Cunha. : - Sr. presidente, 
. . eu respeito muito o Sr. visconde de S. Leo

·_ poldo, mas é necessario que eu seja canse-
•:\: quente, e tendo votado contra óutras pensões, 
:? ._ eu voto lambem contra esta, embora · aquellas 
·:i· · se tenhão dado. E' necessario que a camara 

:~· : arrepie carreira. ·Eu julgo que a camara ha 
·!': de saber a quanto monta a quantia dada para 
. · ·os e:ll-conselheiros de estado, e entllo sendo 

todos pessoas que nao estão neste estado de 
penuria e necessidade (apoiados,) quando se 
tem combatido aqui pensoe~ até do.das a off!ciaes 
que pcrdêrão a vida na campanha, peleJam.lo 
contra os inimigos da ordem publica, Ale um 
Sr. deputado fez aqui um requerimento e.lo 
adiamento de uma destas pensões, Quando o 
Sr. ministro da fazenda pedio O mil conloY, 
então os Srs. ueputados ficâ1·0.o como ns1:1uslruJoe i 
mas passou, ago1·a tudo está esquecido. Pa· 
rece-me que no B1·azil as cousas se csquecom 
de repente : os . corações bra1.ileiros pol' urna 
generosidade extraorttinu1·i11 irllo pondo os ne
gocios da t'azenda no peior est1ulo : 11s cfrcum• 
stancias do thesotu·o agor11 se esquecem, e 
abrem-se os thesouros dns · gL·açns, o c.lllo•so 
dinheiros da nação. Nós estamos continunda
mente lançando tl'ibutos e tl'ibutos sobre o 
povo. Ora se f'alla em beneficio do povo, ora se 
esquece do povo, sobrecarregando-o de tl'ibutos. 
Eu oppuz-me á pensl\o concedida á viuva de 
um senador, e um senador muito benemerito, o 
Sr. Lucio Soares Teixeira de Gouvêa (apoiados): 
não votei pela pensão, ou uma esmola que 
quizerno fazei· ao bispo resignatario de Per
nambuco ; e não votei mesmo pelo augmento 
da dotação de S. M. o Imperador, a quem aliás 
considero como penhor da união do imperio. 
(Numerosos apoiados.) Ora, se eu não votei pelo · 
11ugmento de dotação a S. M. o Imperador, se 
nllo V(ltei por outras p~nsões, não cahiria em 
con tradicçao votando por esta -pensão ? 

S1·. presidente, .o visconde de S. LeopoldÓ 

está hem recompensado pelo governo, que o 
escolheu· para senador, .que o pôz em um 
lugar .... 

O SR. ÜTl'ONI :- Está aposentado no lugar 
de juiz da alfandega do Porto Alegre. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :- Mais esta : tem 
· mais o ordenado da aposentadoria de juiz da 

alfandega de Porto Alegre. (Apoiados.) Não 
posso votar portanto a favor desta pensão : vejão 
os Srs. deputados que votito a favor della, que 
vão tirar de uns para, dar· a outros, que vno 
tirar da nação inteira. 

Quando se tratou dos artigos additivos á lei 
do orçamento, eu aprasentei um artigo para se 
estabelecer um imposto-nos empregados, e estes 
pagarem õ por cento: de seus ordenados ; não 
era porque cu queria lançar sobre elles este 
imposto, era porque eu sabia que havia de appa
recer este deficit, e que emitindo maior somma 
de pàpel-moeda na circulação, elle se ha de 
desapreciar, e desapreciando-se, aquillo que ~s 
empregados comprão por 4, então compraraõ 
por 8. Eis o tributo que e]les ia.o pagar mu!to 
maior do que aqoelle que eu lhes esta~elec1a, 
tributo que já impuzemos pelas tristes c1rcum
stancias do thesouro. Qualquer pensao que se 
dá é novo tribulo que se lança sobre a popu· 
laçno do Bruzil. 

Eu fullo com toda a sinceridade : nno quero 
só merecer ns bençllos dos contemporaneos ; 
talvez uno fiiçllo verdadeira jusliQa ••• 

O S11. NuN1°:11 MACHADO : - Nem a costuma.o 
ruzui·. 

O Sn. CAnN•:mo PA CUNHA :- Quero antes as 
ben~l\0:1 dos vi111.lou1·us1 ,1uu sabem füzer verda· 
doirn ju1tli\il\, m11 po1•,1ue voto conlr11 pensões, 
rcco11heccndo toduvin o morito e serviços feitos 
pulo S1·, vi1:1condo do S. ÍJoopoldo , mas acho 
que o quo tom 6 bnslnntc. Póde solfrer alguns 
annos i cst{, se upproxinumdo 11 maioridade do 
mo11111·uhn. bruiiloiro ; enlllo elle póde empregar 
11 moeu.la hono1·uri11 quant.lo subir ao lhrono .e 
live1• cissa 11tlribuiç110 ; po1·que uma monarch1a 
nllo póde passar sem esta segunda moeda : 
pccuniariamenlts nllo é possivel pagar a todos 
os empregados, e empregados do systema repre
sentativo, q1~e são muitos e muitos. Por isso, 
é impossi vel que possamos dar estas pensões 
nas circumstancias ·em que estamos ; se as pu
dessemas dar1 eu pediria já um augmento para 
os desembargadores. Sendo eu um dos que 
censura, na.o a classe, mas os desembargadores, 
que nilo cumprem com os seus deveres, eu 
queria dar-lhes um ordenado tão grande que 
Qs puzesse a salvo de toda a corrupçao, por9ue 
eu desejo que esta classe que ~em de. fazer JU~-
tiça e dar o seu a seu dono, seJa muito respe1· 
tavel, e esteja absolu~amente a salvo de toda. a 
tentação; mas não o posso fazer, po1·que veJo 
os apuros do lhesoul'O. Temos empregados que 
na.o podem passar com os tenues ordenados 
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aue têm·; e porque não augmentamos estes 
Ôrdenados ? Porque as circumstancias do paiz 
nao permittem : e se as circumstancias do paiz 
. nllo permittem que se augmentem ordenados 
a empregados que n!lo podem viver com os que 
têm, como havemos de augmentar agora os 
vencimentos de quem já tem bastante orde
nado? 

Aqui appareceu uma reclamaçãO ou repre
sentação a respeito dos officiaes que servem na 
secretaria da policia, e que nllo têm ordenado 
algum·. TinhM agora certo ordenado, porque, 
como passárão não sei quantos contos nos orça
mentos anteriores para despezas eventuaes, o 
chefe de policia lhes podia dar gratificações ; 
mas agora que· não. se \'o(ou por essa quantia 
com a inesma largueza, julgo que não conti
nuaráõ à vencer ordenado. 

Está. abi um parecer de com missão, que ainda 
não se leu, sobre o augmento do ordenado do 
lente da aula do comrilercio, pois urna capital 
como esta na.o póde passar sem este estabe
lecimento. E qual é o ordenado que tem o 
lente? 500$ : e o substituto? 200$. Como é que 
na capital do Rio de Janeiro póde o lente da 
aula do commercio, que quizer cumprir com os 
seus deveres, continuar com o ordenado de 
500$, e o substituto com 200$? Mas ainda não 
se tratou disto, porém tratá-se agora <la pens110. 
d o Sr. visconde de S. Leopoldo. Se estamos em 
circumstan.cias de dar esta pensa.o e de aug· 
mentar o ordenado a todos os empregados que o 
t~m demaziadamenle diminuto, então votarei 
pela p~nsllo, mas é depois que se tiver dis· 
tribuido justiça com igualdade, que é o que ou 
quero. 

Ainda tenho na minha casa papeis respectivos 
a pensões dadas pelo gbvct·no n esses otllcii\es 
que morrerão no Rio Grande do Sul : ~u nl!o 
tenho dado parecer sobre ellos, porque vi a 
camara toda dizer que nada, que não ise duvr.o 
mais pensões ; e como apput'ece agora de repente 
a pens!lo do Sr. vi11coude de S. Leopoldo? 
Emfim, se passar esta pensão, eu amanhã vou 
dar parecer sobre outras pensões. Vej!'.l.o os S,·s. 
deputados que não passou um artigo na lei do 
orçamento offerecido pelo meu nobre amigo de 
Pernambuco, para se approvarem as tenças dos 
militares que st\o de 80, -100 até 200$, e ficara.o 
os mi1itares sem as poderem · cobrar. Sr. pre
sidente, estas tenças sM muitas, e eu não quiz 
dar parecer sobre cada uma dPllas, porque era 
tomar tempo á camara. E' por isso que appareceu 
não só e~se artigo ' para ser inserido na lei do 
orçamento, como uma resolução ào Sr. deputado 
de Pernambuco. Nós sabemos que os militares 

· não têm vencimentos sufficientes. A camara 
esiará lembrada que dons militares, combatendo 
a medida do engajamento de estrangeiros, dis
serão que elles aconselharia.o a todo o mundo 

· para.que nao assentasse praça. Então eu lhes 
di~sé que elles erão contradictorios ; porque se 

os brazileiros queria.o defender seus lares, a 
monarchia constitucional e liberdade· legal no 
Brazil, eu "'flllo dava meu voto. Mas disserllo 
esses militares: - Não damos de conselho a 
ninguem que sente praça ; se tivessemos doze 
filhos, nenhum sentaria praça, porq~e são mal 
pagos, n9.o têm soldo safficiente. - Eis como 
me obrigarão a votar por essa_ medida, porque 
o recrutamento no nosso paiz é um tempo de 
desgraças e calamidades. Ninguem quer servir 
em um paiz onde se acha com facilidade a 
subsistencia, e onde os habitantes têrn bosques 
para se esconderem tres ou quatro mezes. 

Pm: isso nãa posso dar o meu voto de sorte 
nenhuma por esta pensão, por isso que a camara 
me tem dado motivos para o nn.o dar com muita 
,pena do meu coração ; porque não só respeito o 
visconde de · S. Leopoldo, como tenho-lhe 
amizade ; foi collega na constituinte, e squ 
mesmo amigo delle, porém - amfous Plato, sed 
magis arniea veritas. 

O SR. OLIVEIRA pede licença para retirar a s~a 
emenda. · 

Não havendo na sala numero sutlicienle parn 
fazer casa, o Sr. presidente manda convidai.' os 
senhores que esta.o no archivo parn que venbao 
para a sa]a. 

O Sa. MoNTEzu111A: - Desejo que V, Ex. mo 
declare se pem1itte que eu t'alle, ou 1:10 quor 
con!:iultar primeiro u.. camura se consunto n11 
reliradu da emenda. 

O Sn. Pnm:11Dr.N'I'~ : - O SI', depulndo pcjdc 
rnllur. 

O Sr, Montezuma- : - Ante .. elo dur o mcm 
voto ó.curou. uoslu objoclo1 lenho do ox.111ninaL' 
du11e q110Htõus <tno oom1idct·o ossonol11011 i 

comludo, t1•ulnt·oi llOr ngo1•u. do modo por c11rn 
Cbte negocio foi o.p1·usonludo, 

S1·. p1•esidonle, cu cl'oio que n cama1·1, 11110 
t<'m clireilo do concedei· pensões. Na fórmn dn 
constituiçfto, julgo que tal dh-eilo p1il'lencc tno 
sómente no poder executivo ; ê depois que elle 
füz a @raça que a assemblétl gel'al toma em con
sideraçlio os motivos que teve o governo para 
fazer tal graça, para a·approvar ou rejeitai-a,. 
Esta doutrina, que é exarada clara e distincta
mente na constituiça.o do estado, tem sido 
tambem constantemente sustentada nesta casa; 
é precedente que creio que na.o tem sido ferido 
senão apenas uma vez; ou se algum Sr. de
putado se acha mais recordado, poder-me-hu 
lembrar mais um ou outro caso, excepções que 
completamente confirma.o a regl'a geral estabe
lecida na lei fundamental 

Examinando os papeis relativos a esta con- · 
cessão e parecer da commissllo, vi que tal graça 
não havia sido feita pelo poder executivo, e que 
ella tem de ser iniciada e resolvida na camara 
dos Srs. deputados. Eu julgo pois improcedente 
este modo de decidir esta questa.o, e se 1ne fosse 
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1icito, eu ptotesta~a ·contra elle por ser uma 
violação manifesta das attribuições que per
tencem ao poder executivo, violaçllo da qual 
podem resultar gravissimos e funestíssimos co-
,,.n,,1.n~:,... .... 1\T~.n. rl: .. n: -~~ n. .. .õe1:Ar.1nf.a. ,nhnC'.'r\C'• rr'l"'::ti~ 
J.VJlctllU.,. 1,a.v u.1Lc;;:1, , .... n. p,-c;,:;;:,1uc;:.1,1\,,;.' ª!,11,..t.jV.::J' &.UU.o.;;J 

como em geral os corpos deliberantes sa.o mais 
levados por considerações diversas daquellas 
sobre que se basêa a estricta justiça, por isso 
entendo q11e é tanto mais perigoso que seme
lhante procedimento tenha lugar na camara 
dos Srs. deputados. Devemos esperar que o 
poder executivo tome em consideraçao o objecto 
da melhor maneira que entender. 

li'n c,onhf\roc:, f'.:, lloi c,/,.monfo rtnc, i nt>nnuo. 
,L.,,11.,A' 1,,;n .. ,.U,.l.&lJL ........ , .LU&J.'-'I. -.;rvL.l.l\,.,1..1"'-'" u.vo .... .,_.._, ......... 

nientes que podião resultar de !.OS arrogarmos 
uma attribuiçao absolutamente diversa daquellas 
que a constituiçtto quiz dar ao corpo legislativo; 
mas se considero a questão pelo lado da usur
paç~o que vamos fazer ao poder executivo, a 
camara sentirá todos os inconvenientes que de 
tal procedimento devem resultar.· 

Tendo assim desenvolvido n primeira quesUio, 
resta-me pedir li camara que haja de adiar a 
dccisrw dest(! objecto. 

Senhores, eu tenho mais um~ consideraçno a 
fazer á cnmarn além dnquella que acabo de 
mencionar. O peticiom1rio nllo. deixou de se 
dirigir ao poder executivo : elle levou ao c0nhe
cimento do poder executivo todos os funda
mentos que linha para pedir a g1·aça de que ora 
nos occupamos, O poder executivo, depois de 
examinar o negocio, resolveu que não podia de
ferir confol'tne se pedia. E' o. que e:,pressa
menle declara o mesmo pelicionario na petição 
que po1· copia se acha junta como documento 
áquelles que fundamentárno o parecer da illustre 
commissno. Alli declara n commissno que o go
verno nno o attendeu, declarando por decreto 
que ficava.o em lembrança de S. M. lmperial os 
bons serviços feitos ao estado pelo supplicnnte. 

Se pois o poder execntivo, a quem pela con
stituição pertence a attribuiçll.o de conferir taes 
graças, é o mesmo que decfaru nno poder por 
ora tomar tal deliberaçao, como :ia de a canrnra 
dos deputados iniciar u111a questão desta natu
reza para conceder a graça que se pede ? Isto, 
senhores, no meu conceito é uma positiva vio
lação ela lei fundamental que nos rege ; ó uma 
positiva e expressa usurpação das attribuiçoes 
do poder executivo ; usurpação tanto menos 
justificada, quanto ella vai contrariar uma de
cisa.o que sobre o facto ·tomou o poder exe
cutivo. 

De um só· modo póde sei· encarado o reque
rimento do visconde de S. Leopoldo, e vem a 
ser se acaso elle se julga otrendido em seu di
reito ; se elle crê que o poder executivo lhe 
n_ão faz justiça, e então reclama a execução 
dessa justiça da assembléa geral ; bem : enlllo 
tomaremos em consideração essa queixa : exa
minal'.emos os documentos, mas deve ser pela 

fórma por que o corpo legislativo ordinaria
mente toma conta de sen1elhantes ·actos. Eu du-
vido, Sr. presidente, de que taes fossem as vistas 
do nobre visconde. Elle nao teve por fim ac-
""",,,. n nn.-1ar i:wonntiun ilP f!llt!l rlP t>nmnri-v..,..u"~ '-' t'V"'""'"-''- ._..._V...,'I.A"ª-.-..,. _..., __ , .. _ -- ....,..,..__..,. •• 

menta de justiça ; o que pretendeu foi arrancar 
da assembléa geral uma decisao favoravel que 
ao mesmo tempo tirasse ao poder executivo a 
responsabilidade que poderia recahir sobre elle, 
quando fosse o poder executivo que iniciasse 
semelhante graça. 

Esta maneira de proceder, Sr. presidente, 
ainda mais se torna digna de attençl'lo da ca
mara doe;:: ~rc;:: rlP.p11ta.Jos; para qne demitta. de 
si essa responsabilidade moral, que do con
trario forçosamente deve sobre ella recahir. Eu, 
nela Parte aue tomo nos trabalhos legislativos 
~orno· membro da representaçno naciÕnal, sou 
obrigado a tirar de mim essa responsabilidade. 

Peço á camara que examine profundamente 
este objecto, e ella verá que, não existindo na 
camara dos Srs. deputados semelhante attri
buição, e violando ella a lei funrlamental, não 
se póde julgar isenta desta responsabilidade, 
nem pelo merito do nobre visconde, nem por 
alguma outra consideraçllo particular. 

Assim, S1·. presidente, eu peço a V. Ex. que 
haja de pôr para ser apoiado o meu adiamento 
até que a camara dos Srs. deputados examine 
se com elTeito ha ou nno violação a este res
peito. E como o regimento nno admille adia· 
mentas indefinidos, eu proponho o adiamento 
parn a sesstlo seguinte. Se V. Ex, quer, tenha 
a bondade de mandnt• papel parl\ eu mandar o 
requerimento. 

Se não pas5at· o adi1lmento que proponho, 
enlll.o tomarei parle na discussl\o, e dcsenvol· 
verei as duns outros questões em que fallei no 
principio do meu discurso, 

Não havendo numero suf'licienlc para fazer 
casa, o Sr, presidente levanta a sessão á 1 1/2 
hora, depois de haver dudo íl seguinte ordem do 
d ia : conti nuaçrto li a materia ·dada, e mais na 1" 
parte a resoluçllu não impressa sobre a eleição 
de deputados, os projeclos ns. 127 e 1~7 A deste 
anno, relativos ao pagamento a Guilherme 
Y oung, e na 2" parte a 311 discussa.o da proposta 
sobre o juizo privativo dos feitos da fazenda, e 
a 2" discussa.o do projecto de lei, que crea re
lações. 
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Sessão em I4 de Outubro · 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente.-Reguerimento sobre 
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alfandega.-Qúestão ·ao Oyapock·; requeri
mento pedindo sessão seereta.-Eleições da 
Pn.'r'nhylw,, f'.fo_ · 

Depois das 10 horas da manhã faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados , abre-se a sessão, lê-se e ap
prov·a~se a acta da antecedente. 

Fallão com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Martins, Vieira de Mello, Luiz 
Carlos, José Gonçalves Martins, Bustamante, 
Paula Candido, Alcibiades; José Fe1iciano e 
Assis Mascarenhas ; e sem ella os Srs. Angelo 
Custodio, Bastos de Oliveira, Alencar, Bandeira 
de Mello, Sucupira, Cavalcanti, Francisco do 
Rego, Urbano, Cintra, Alvares do Amaral, Gon
çalv~s Martins, Moura Magalhães, Pedreira, 
Maria do Amaral, Tosta, Casa<lo, Freitas, Limpo 
de Abreu, Honorio, Gomes da Fonseca e Pedro 
de Alcantara. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo um officio do ministro da marinha, re
m ettendo a· copia das consultas do conselho 
supremo militar, que existe na secretaria de 
estado a seu cargo, sobre os requerimentos de 
diversos officiaes da armada, que se queixarão 
de preteriçno que soff rerao em consequencia 
da. pro moça.o de 1837, satisfazendo com isto ao 
que lhe foi exigido por ordem desta camara.
A tjuem fez a requisição. 

Remette-se á commissão de instrucção pu
blica o requerimento de Ignacio Joaquim Bar
bosa Filho. 

Lê-se a redacção das emendas á proposta do 
poder executivo que proroga por mais um anuo 
os decretos de 9 de Outubro de 1837: n. 79, e 
de 12- de Outubro do mesmo anno, n. 129, 
approvadas pela camara dos deputados. 
. « A assembJéa geral legislativa resolve : 

« Ao art. lº da proposta accrescenle no fim
com declaração de que a suspensão de garantias 
só poderá ter lugar na província do Rio Grande 
do Sul, e a faculdade de concedei'. amnistia ãs 
pessoas envolvida.;; em crime de rebelfüto se 
estenda a tódas as províncias da imperio. 

« Art. 2.º Ficão revogadas quaesquer dispo· 
siçaes em contral'io, 

cc Paço da camara dos depnlados, 14 de Ou
tubro de 1889,-PauUno JoBn Soares de Souia. 
-J. M. de Brito.-J. O. de Miranda JUbefro,>1 

O Sr, Ottonl pede 110 Sr. presidente lhe ro• 
melt1 a rodac9ao, o depois de a haver oxaml· 
nado, not11 que a lllu1tre commissao de redacçao 

se cingira ex.actamente á emenda apresentada 
ua casa ; nl.'í.o se levantou pois para censurar 
a nobre commissão, mas tem a ponderar que 
nllo sabe se esta redacçao exprime o pensa
mento da camara. Obsnvá que a camara re
jeitou a idéa de autorisar o governo a prohibir 
as sociedades secretas na provincia do Pará, e 
que só mostrou que desejava a suspensa.o de 
garantias para a província ào· Rio Granàe ào 
Sul; deseja portanto ouvir o juízo da casa a tal 
respeito, e que ~e façãO algumas observações. 

O Sr. Nunes Machado sempre enten~eu que 
o que passou foi snspens~o d: garantias para 
o Rio Grande, e não prov1denc1a alguma a res- · 
peito do Pará ; porque, se da votaç!io da pro
posta continuava.o a ficar prohibidas as socie
dades secretas e publicas no Pará, inepcia seria 
da parte ào ministro pedir quê se reproduzisse 
uma emenda consignando esta douh'ina. Lembra 
quedepoís da votação, interrogou ao Sr. pre
sidente a este respeito, e S. Ex. foi do mesmo 
pensar, isto é, que para o Pará não passou cousa 
a]guma; como porém houve quem contestasse 
esta opinião, julga que bom será que por uma 
emenda se ~wlare bem a resoluçllo afim de nso 
deixar ponta nenhuma por onde se possa inu
tilisar a votaça.o da camara. 

O Sr. Anarada Machade diz que nrio ha 
- duvida nenhuma que o que passou foi unica

mente a suspensão de garantias para o Rio 
Grande; mas como os governos sM mnito ha-. 
bituados a alargar a esphera de sllas attribui
çôes, deseja que o nobre deputado que suscitou 
esta discussão offereça a sua emenda esclare-
cendo a materia. · 

O Sr. Ottoni reconhece com os nobres depu
tarlos que o precederão, que o sentido d:.t ca
mara, approvando a proposta com a emenda da 
commissão, foi para que ficassem em vigor as 

-disposições da lei de 12 de Outubro de 1837 
unicamente na provincia do Rio Grande: mas 
como um nobre deputado jurisconsulto, e cuja 
opini11.o é de bastante peso, declarou logo que 
pela vol3ÇM o governo ficava autorisado a pro
híbir as sociedades secretas no Pará, crê elle 
orador que para tirar toda a duvida deve-se na 
lei, em lugar de - a suspensa.o de garantias só 
poderá ter lugar na provincia do Rio Grande -
dízer -as disposições da lei de 12 de Outubro 
só poderáõ ter lugar, etc. 

Lê e manda á mesa a sua emenda concebida 
neste sentido: 

« Emenda ao art. 1°. - Em lngar das pala
vras - suspensão de garantias só poderá - di
ga-se - as disposições da lei de 12 de Outubro 
do 1887, n. 129, iÓ poderáo,-Ottoni. >> 

E' 11poiadll o entra em discussão, 
0 Sr, Coelho J11lg1, a redacçllo dn l'<'&olu9no, 

como mdá, p1•1;1Jurlvol A da emondn, Ohservn ,,uu 
a lei nlo póde offerocor duvida, porque nr& do 
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1837, a que se refere, só se trata de gar~~tias 
que já estavão suspensas, e não de proh1b1ção 
de sociedades secretas. ,;;: 

meadà para apresentar melhoramentos do sys
tema de imposições, de fiscalisação P. arreca
dação de rendas e do meio circulante, precisar 
de alguns papeis da secretaria da fazenda, de-O Sr. Nunes Machado ainda faz algumas 

considerações para mostrar que, posto que a re· 
dacçno não ofiereça duvida, comtudo, prudente 
é, para evitar chicanas, que passe a emenda. 

O Sr. Ferr.eira Penna observa que a emenda 
do Sr. Ottoni parece desnecessaria, por isso 
ql1e o projecto que se discute está concebido 
nos mesmos termos da resoluç~o de 24 de Ou
tubro de 1838 (que passa a ler), em cuja exe
cução não consta que o governo encontrasse 
dl,lvida aJguma, riem mesmo para entender que 
em virtude della continuava a subsistir, quanto 
ao Pará, a prohibiçtio das sociedades secretas, 
e das publicas não autorisadas pelo presidente,: 
tanto entendeu o governo que havia cessado tal 
prohibição, que o ministro da justiça pedia que 
ella se renovasse neste projecto de que se oc· 
cupa a camara. Por taes ra1.ões conclue decla· 
rando o seu voto contra a emenda. 

O SR. ÜTTONI pede retirar a sua emenda. 
E' -lhe concedido. 

O Sr. Montezuma conforma-se com a re
dacção, a qual duvid_a nenhuma p6de offer.ec~r, 
O que se venceu foi a suspensão de garantias 
referida em resoluções antecedentes ; e como 
sociedade secreta não é suspensão de garantias, 
evidente é que nenhuma duvida por este Jado 
póde haver. 

Depois de algumas observações do Sr. Re
zende, dã-se por concluida a discussão. A re
dacção é approvada. 

E' ]ida e approvada a redacção da resolução 
que approva o vencimento de 1~0 réis d}arios, 
concedido pelo governo a Maria Joaquma de 
Araujo, venciment~ igual ao soldo de seu filho 
Francisco de Paula de Ara.ujo, cabo de esquadra 
do 1° regimento de cavallaria, morto na ba
talha do Rosario em 20 de Fevereiro de 1827. 

E' Jido e approvado o seguinte requerimento 
do Sr. Vaz Vieira: 

<e Requeiro que pelo ministerio do imperio se 
pergunte ao governo se já exist~ .na secretaria a 
c~mta do que se tem despendido, e o orça
mento do que será ainda preciso despender 
com a obra da nova estrada da serra de Paraty, 
e bem assim a do que se tem gasto, e o orça
mento do que será . bastante gastar para a in
teira reedificaça.o da obra da estrada velha 
da serra do mesmo nome. Qae no caso affir
mativo sejão · enviados a esta camara esses 
papeis, e ·outros quaesqu_er esclarecime~tos ha
vidos pelo governo depois do seu offic10 de 28 
de Agosto do corrente anno. » 

O Sr. Xontezuma declara que pedio a pa
lavra para ofl'erecer um reque1•jmento: mas 
que antes disto tem de fazer uma consideraçAo, 
e vem a aor, que podendo a commíssllo no-

·1·ur.1u Ili 

' 

seja elle orador saber como poderá essa com -
missão ha-ver esses papeis, pois que não sabe se 
o governo · subministral-os-ha pelo simples pe
dido della. Julga que não seria irregular corn
municar-se ao governo a nomeação da com
missão, e que haja de facultar á mesma com
missão tudo o que fôr indispensavel para os 

. seus trabalhos. 
Passando a fundamentar o requerimento que 

tem de offerecer, diz que no artigo publicado no 
Jornal do Commercio de 12 do corrente de
baixo do titulo-revista semanal-queixa-se o 
commercio, pelo orgão do jornal, da revogação 
da ordem enviada á alfandega para q:ie os tra
balhos daquella repartição se estendessem mais 
uma hora~ O orador julga que esta materia é 
transcendente para a fiscalisação das rendas, 
muito principalmente nas circumstancias em 
que se acha o thesouro, e por Í$SO se persuade 
nn.o merecer censura chamando a attençãQ da 
camara sobre este objecto. Para que melhor se 
possa explicar o desgosto que causou a revo
gação dessa ordem, lê os seguintes pragraphos 
do artigo a que se refere : 

<e A praça tem visto com muito desgosto a 

ordem q1le manda fechar a alfandega ás duas 
horas da tarde, diminuindo-se assim ao expé· 
dienle uma de prorogaçllo, que ha certo fe~po 
para cá se ordenára fosse permanente, medida 
que as necessidades d0 commercio tanto.re
clamão, não ~ó para a alfandega, como lambem 
para o consulado, e que a praça recebêra agra
decida pelas facilidades que Jhe dava, sem que 
disso resultasse o menor inconveniente á fa-
zenda publica. · . · 

« Em consequeneia pois da mencionada n(?va 
ordem, tem-se fechado a alfandega nestes ul
timas tres diz â referida hora, com tão espan
tosa exactidão matbematica, que a ponte da 
descarga e os corredores ficárão cheios de fa
zendas por falta de tempo para recolhei-as aos 
armazens, assim como outras á porta, despa-
chadas e sabidas só em parte ! » · 

O· orador continuando diz que incHnando-se 
sempre a crer fundadas as razões que tem o 
governo para obrar desta ou daquella fórma, 
deseja por ora requerer que se pergunte ao 
governo quaes forão os inconvenien_tes que mo
tivárão a revogação dessa orde~: Em outras 
circumstancias tal· objecto passaria desaperce-

. bido, mas quando se trata de dar ao governo 
um credito de 9,000 contos, quando se reco
nhece um deficit extraordinario, . é indispen-
savel que se dê a ist? alguma · attenção. . 

Aproveita a occasJão para chamar a attenção 
do governo sobre as va!1ta,ens que ~odem r~
sultar de se nllo per.mitbr a thesourar1a do Rio 
Grande fazer saques sobre o theS'ouro : nao 

72 
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sabe qual das mediçlas seja a me1hor1 se esta ou 
a de·remetter fundos daqui para lá: mas só pede 
ao governo que attenda aos inconvenientes que 
soffre o thesouro em consequencia desses saques. ~- . Lê-se e entra em uiscussão o segmnte reque-
rimento do nobre deputado : 

« Que se peçtto ao governo informações sobre 
os inconvenientes que moiivárão a revogação 
da ordem que tinha por fim augrnentar o tempo 
de trabalho na alfandega. ii 

O Sr. Carneiro da Cunh~ lembra que o ex
ministro o Sr. Candido Baptista, vendo as ne
cessidades do serviço da alfandega, augmentou 
mais urna hora para o expediente daquelia re
partição; ainda pelo regulamento, quando ha 
necessidade, póde-se augmentar mais uma hora 
de trabaího; corntuào como os empregaàos não 
ião ás horas, e sahião muitos ás vezes aules 
das duas, como acontece na camara dos Srs. de
putados, tornou-se necessaria aquella ordem do 
Sr. ex-ministro. O orador observa que, quando 
se tratou da lei do thesouro, quiz que se dessem 
bons ordenados aos empregados, mas que se 
lhes augmentasse o tempo de trabalho ; e como 
os empregados da alfandega são hoje os mais 
bem pagos, e se pagão pelas suas ma.os, não 
soffrerrdo demora no · pagamento dos seus or
denados, como acontece aos outros, é justo que, 
assim como gosão desses privilegias, se su
jeitem a mais alguns incommodos. 

O Sr. Andrada Macha.do vota contra ore
querimento. Além de que com isto vai a ca
mafa occupar-se de cansa tao pequena, é uma 
tyrannia, porque vai governar no que lhe nao 
compete. Demais, se algum bem póde provir 
deste réquerimento, já se conseguia, por que, á 
vista da discussão que tem havido, o governo 
saberá dos motivos por que o requerimento se 
fez, e revogará a sua ordem se julgar conve
niente. 

O Sr. Rezende vota contra o requerimento. 
Nota que, apesar de que o regimento determine 
que as sessões da camara principiem ás 10 
horas e findem ás 2, os Srs. deputados vêm ás 
il, e ás vezes ás 2 horas não ha tmmero para 
se votar. Para se censurar os outros empregados 
era preciso que os membros da camara não 
dessem o exemplo. 

Demais, havendo um artigo no regulamento 
qae dá arbitrio ao inspector. da alfandega para 
prorogar os trabalhos quando ha necessidade, 
talvez que se revogasse esta ordem porque tal. 
necessidade se nao desse. NAo sabe para que 
fim seja.o as informações pedidas; serao para 
accusar o governo ? De certo que não ; eo pois 
é para fazer chegar ao conhecimento do so· 
verno as queixas do commercio pula revogaçllo 
<lesta ordem, tal fim se tem já conseguido pela 
discuss.ão ventilada. 

0 Sr, Montezuma nota qu,e muitos prece-

dentes poderia apresent;1r sobre pedirem-s~ in
formações semelhantes, e por isso n!:lo era de 
estranhar que se offerecesse este ç,tlquerimento, 
com o.qual de certo nrto se vai usurpar attri-· 
buicões do ooder executivo_ Crê ane é de muita ., a - - - - - - -- - - - --- - -:a -- - - -- - -- ---

importaDCÍa o esclarecimento que pede, porque 
sendo a alfandega o maior manancial de riqueza 
que ternos, sendo talvez quem faca as duas 
partes .das despezas publicâ.s, augrrÍentar a ar
recadação por este lado nao é cousa de pouca.
monta. Deve-se facilitar as transacções com- · 
merciaes, e se o commercio soffrer algum de
trimento com a revogação dessa ordem, cumpre 
que tal ordem seja outra vez posta em vigor. 

Sem duvida (.continua o orador) - o reguia- -. 
menta da . alfandega autorisa o governo para 
augmentar uma ou duas horas de trabalho1 e 
nem eu àígo que se augmentem essas horas, digo 
simplesmente que o governo informe quaes po
derião ter sido os inconvenientes que motivárão 
a revogação a que me refiro. 

Ora, Sr. presidente, disse o nobre deputado 
por Pernambuco que não era isto objecto pelo 
qual nós pudessemos accusar ao governo. Eu 
não pretendi fazer accusações ao governo, mas 
permitta-me o nobre deputado que conteste a 
sua proposição em these, que lhe declare que 
ju]go muito differentemente do que elle julgou. 
Creio que se houvesse malversação sobre este 
objecto, se de tal revogação, resultassem graves 
inconvenientes ao thesouro e ao paiz, nós ti
nhamos todo o direito para accusarmos ao go
verno : só se accusa o governo quando infringe 
uma lei ? Não : ha um poder discridonario 
dado ao governo, e quando elle abusa deste 
poder discricionario, os nobres deputados têm 
toda a razão para fundamentar-uma accusação, 

Eu tambem offereci á carnara uma conside
ração, e foi ella, que se acaso se tratasse disto 
em outra occasião, eu não offereceria o reque
rimento ; mas na crise em que nos achamos, 
g·uando o thesouro tem de despender tantos 
fundos, quando se ernitte papel-moeda, esta 
peste de todos os estados, não é esta a occasião 
de procurarmos por todos os meios lev,u di~ · 

· nheiro ao thesouro para diminuir quanto fôr . 
po-ssivel esta peste, para que ella não destrua ó 
corpo social ? Eis-aqui mais um motivo com 
que fundamento o meu requerimento ; e não 
é sómente esta peste que tem de roer-nos as 

• entranhas, ainda ha outra, se não tamanha, na.o 
de pequena consequencia, vem a ser os taes em· 
prestimos que passá.rãa; portanto por um e 
outro lado creio que tenho toda a razão para 
considerar o objecto de grande magnitude. 

O nobre deputado por Pernambuco disse que 
ea podia lambem dizer que nós nem sempre 
estamos até ás dL1as· horas, e que podiamos ser 
considerados verdadeiros Hicritas, que nao 
viamoe o argueiro no nosso olho, e entretanto 
o íamos de11enlurraL' no olho alheio. O nobre 
deputado creio que 11110 tem UcJo os Jorm,a1 da 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:19 - PÃ¡gina 4 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO E.M 14 UE OUTUBRO DE 1~3!) 571 

capital 1 creio que não tem lido os · jornaes da 
Bahia ; só quem não tem lido esses jornaes é 
que nM sabe que elles na.o só divisão argueiros 
nos nossos olhos, mas achão nelles trancas, e 
be;n grandes, para nos censurar; tudo cscogitão 
para, não digo tirar a força moral ao corpo ie
gislativo, mas atacal-o um pouco, minal'·lhe a 
estabilidade. Ora, se obrâo assim comnosco, se 
toàos os àias nos censurão, e aia ultimamente 

. appareceµ o celebre artigo intitulado- os fujões, 
ou os desertores da caffl.ara dos deputados,-pa
n;:i.;t:-lllt: 4ut: hauu::, tudu u direitu, e::,larnu::, 1.;um· 
pletamen_te livres para obrar assim. 

Não creio que houvesse direito algum da parte 
daquelles que redigirão semelhante artigo para 
censurar aos Srs. deputados que se retirãrão 
para as suas provincias do modo por que o cen-

. <:llrarl:\íl • <;;P. Jl~sim SP ni<:P-nrrP Jl rPSf)PÍtn ÕJl ~Jl-

mara dos Srs. deputados, por que motivo não 
teria eu de trazer á consideração da camara ·um 
objecto que é util ao thesouro, util ao com
mercio, e por consequencia util á prosperi
dade do Brazil ? Censurem-nos, censurem-nos 
amargamente ; eu não farei deste objecto 
um topico especial do meu discurso, porque se 
acaso o pretendesse fazer, diria que as liber
dades publicas estão completamente invadidas, 
que as franquezas dos representantes da nação, 
dadas pela constituição, se achão por tal fórma 
diminuídas, que o representante ·da nação 
apenas póde_ exprimir o seu pensamento na 
camara, quando aliás esta tribuna é uma tl'i
buna ínvio1avel, porque assim o quer a consti
tuição. 

Em um aparte disse o nobre deputado pela 
Bahia que a ordem do ex-ministro da fazenda 
f ôra uma verdaâeira patacoada : o nobre de
putado ha de me perdoar que conteste a sua 
opinião : quando o ex-ministro da fazenda deu 
esta ordem, não foi por querer fazer u:.na pata
coada, foi porque conheceu. que era preciso 
àugm entar os fraba1hos daquella repartiç!lo ; 
calcule o nobre deputado as horas que se aug
;i:nentárão de trabalho no fim do mez, e verá 

. que dias forao augmentados, e se dias forao 
.. augmentados, calcule o nobre deputado quanto 
· .. : é que rende cada dia para o thesouro aquelle 

estabelecimento, e verá quantos centos de 
contos no fim do anno iremos metter mais no 
thesouro. Se estas observações são dignas do 
ridiculo para o nobre deputado, eu penso diffe
rentemente, e commigo pensará mui grande 
parte dos meus concidadãos, pelo menos já 
tenho todo o commercio do Rio de Janeiro, 
porque devo crer estes paragraphos de que fiz 
leitura á camara como verdadeira expressão dos 
queixumes do commercio do Rio de Janeiro. 

Depois de ter assim justificado o meu reque
rimento, e mostrado que não exerço uma 
tyrannia, que na.o quero usurpar poderes ao 
~ove1•no, 1101·quo l'espeito o mais que é possivcl 
u imlopandunoiu. l1011 poderes do esludo i depois 

de ter mostrado que é muito ulil para o paiz 
semelhante medida nas actuaes circumstancias, 

· depois de ter mostrado tambem que se nos 
censura com menos boa fé do que devem fazer ; 
eu, Sr. presidente, quero respeitar a opinião 
emittida peio meu nobre amigo pela provincia 
de S. Paulo ; a camara já está habituada a ver 
os _res~eitos que pago á sua opinião, não é esta a 
pr1me1ra vez ; aconiecerá que uma ou outra 
vez me atreva a divergir dos seus conselhos, e 
como o nobre deputado contestou a minha 
upiuiãu, deda.rvu·::,c: icuutrn. dh-1., .uãu Ít:uhu ruaÍ::; 
animo de deixar sobre a mesa o. meu requeri
mento para ser votado ; peço portanto a per
missão de retiral-o. 

E' concedida. 

O Sr. Carneiro da Cunha:- Sr. presidente, 
hoje, lendo no Jornal do Commermo e o Des
pertador como vão os negocios sobre a occu
pação das margens do Oyapock por força 
armada franceza 1 e o bili apresentado por lord 
Palrnerslon na camara dos communs para re
vistar os navios portuguezes e brazileiros, nao 
pude deixar de apresentar um requerimento 
pedindo uma sessão secreta, porque embora 
estes negocios sejão publicas, todavia póde ser 
que algum haja que se na.o deva publicar. E' 
mister que se tome este negocio em muita con
sideração! e que a camara habilite o governo 
para repellir a força com a força. Não posso 
deixar de estranhar a maneira por que o nobre 
lord tratou as nações portugueza e hespanhola, 
fallando sobre o trafico, ele escoria das nações. 
Hoje insulta estas nações por serem fracas, 
e não se lembra Inglaterra que deve a Portugal 
grande parte da sua riqueza, e que esta riqueza 
fôrn extrahida das minas do Brazil por braços 
escravos : se são escoria das nações aquellas 
pelo motivo allegado, ha de convir o nobre 
lord que tambem a Inglaterra quando fazia esse 
trafico era escoria, ba1·bara e interesseira. S. S., 
que assim insulta hoje duas nações fracas, ntlo 
se recorda do parlamento inglez no tempo de 
Henrique VIII, quando sanccionava todas as 
lyrannias daquelJe tyranno ; e nao seria esse 
parlamento a escoria e ignomínia de quantos 
parlamentos têm existido e hno de existir no 
universo? Eu nno approvei e nem approvo esse 
trafico deshumano, e isto quando era agricultor, 
nao comprei um só desses africanos contra a 
lei do n1eu paiz ; porém não posso deixar de 
reprovar os meios violentos e injustos que a 
Inglaterra pretende empregar; ha pouco tempo 
li que dous ou tres honradissimos membros do 
parlamento inglez, tratando de serem- admittidos 
os nossos assucares e cafés, disserão que se a 
Inglaterra queria acabar com o trafico da escra• 
vatura, devia preferir os meios· de moralisaçao, 
e não de violencia : recebao esses honrados 
membros meus. votos de gratidão e respeit_o á 
sua política verdadeiramente justa e etlicaz. 
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Não é por-philantrophia que a Inglaterra se 
tem interessado na abolicão do trafico : ella 
caículou que o Brazil, indep-~nd~nte e com um 
solo fertilissimo, melhorando sua agricultura, 
podia, se o trafico continuasse por mais alguns 
annos, produzir tanto assucar e café, que dei
tasse por terra seus estabelecimentos agricolas 
de suas colonias ; e de mais tendo 40 milhões 
de habitantes na Asia conquistados por suas 
intrigas e suas armas, e não por meio da ci
viHsação, não precisava de braços escravos, 
além de querer curar a sua lepra, como lhe 
chama um sabio esci·iptor, isto é, a sua popu
laça.o pobre, que hoje vegeta na miseria, e que 
não se compadecendo àa desgraça em que vive 
tres partes da mesma nação, porque a sua 
aristocracia possue immensa fortuna e nllo a 
deixa á pobreza, quer, para conservar uma 
grande marinha e opprimir as outras nações 
mais fracas, conservar seus pesadissimos im
postos até nos cereaes. 

Sr. presidente, não f'allo contra a nação em 
gera], porém o gabinete illglez tem sempre se
guido uma politica egoi~ta e tyrannica ; lêa-se 
a historia, e della se conhecerá a exactidão do 
que digo. Recordemos o bombardeamento de 
Copenlrngue, os galeões hespanhóes carregados 
de pesos tomados antes da declaraçao solemne 
de principiarem as hostilidades, o facto terrível 
e horroroso, quando a Inglaterra arremessava 
essas massas de emigrados francezes nas praias 
de Quiberon e ao furor das hayonetas revo
lucionarias, de sorte que sendo Pitt interpellado 
por Fox, respondeu que não tinha corrido uma 
gotta de sangue inglez : sim, repeti o o nobre 
1ord, mas a honra da nação correu por todos 
os póros. Sim, não deve a lngiaterra empregar 
meios violentos contra uma nação como a bra
zileira, que ainda luta com facções internas, e 
que não · tem o seu governo a força necessaria 
para cohibir os contrabandistas de africanos. 
Como se farllo estas revistas ? Se a Inglaterra 
empregasse esse meio nos porteis d'Africa, bem, 
mas nas costas do Brazil ? Ao entrar na barra 

· desta capita], um bl'igue inglez deu busca na 
embarcaç::to em que vinha, e vendo no convez 
muita gente decentemente vestida, portou-se 
com a maior arrogancia, como se estivesse 
entre africanos, e muito favor nos fez em naó 
nos lançar a ferros no porão da sua embarcação, 
e levar-nos para onde qaizesse. Se os brazi
leiros todos pensassem como nenso nestes ne
gocios1 o triurnpho do bill de ·1ord Palinerston 
bem caro havia de custará Inglaterra, porque 
eu preferiria habitar os bosques e vestir algod:101 

do que sendo-mudo espectador de tanta iná fé 
e tyrannia. 
.. Isto que succede a respeito do celeberrimo 
bill contra o trafico, succede •a respeito da me
dia9ão ácerca da occupaçrio do Oyapock : que 
opllma amisade ! O nosso ministro participa 
que ·o gabinete Íl'ancez nao desiste àa occupaçn.o 

do Oyapock, e que nno é um só ponto em que 
se achãa as tropas francezas, mas em dous, e 
nós desgraçadamente dividindo-nos, enfrclque-

. cendo-nos em tantas divisões ! E porque? Por 
uma chimerica liberdade, quando nM está ::;a 
nossa independencia consolidada, quando nos o 
territorio é injustamente invadido, e por uma 
nação forte, e que conserva relações de ami
sade. Â Inglaterra, tomando meàidas vioientas 
contra o trafico, não nos dá tempo para, cha
mando c.olonos, encher o vacuo que deixa a 
falta àe braços escravos ; e a França vendo-nos:-, 
lutar com a anarchia, apossa-se do Oyapock :, 
que falta de generosidade ! E' por isso, Sr. pre
sidente, que eu desejava que viesse o Sr. mi- · . 
nistro dos negocios estrangeiros dizer-nos al- · · 
guma cousa sobre tão transcendentes negocios, ... ,·.· 
e se o governo precisa de outros meios, · porque : ·f 
eu estou disposto a dar-lhe todos: não quero -... 
que venbão os estrangeiros governar-nos. Des-'::\:;· 
gradaça·mente os americanos hespanhóes ~acf:·\~i 
se têm constituído como os americanos do:·'f\;i· 
norte, porque então nós deveriam os voltar pará·?·· 
as nações americanas toda a nossa politica, que· : \i 
desde o primeiro imperador se concentrou ria : · 
Europa, donde resultou esses tratados tão rui
nosos ; por cujo motivo peço que o goverrro com 
tempo faça as notificações necessarias, porque 
não desejo mais tratados. Quando o ministro 
inglez fez a sua nota ácercr1 da lei que estabe
leceu um imposto nas casas de cornmercio que 
tivessem mais de um caixeiro estrangeiro, disse 
que aquella lei fôra feita por causa da nimia 
preguiça dos braziieiros : mas não se iembrou 
o Sr. ministro que se os ing1ezes viessem ha
bitar este paiz, nao só se tornarião preguiçosos 
pelo clima, como que, produzindo as provindas 
do norte exce11entes uvas, elles se afogarião 
nos lagares, porque são em extremo amigos... r: 

.de sorte que sendo o duque de Clarence con~ 
demnado á pena ultima, e dando-se-lhe R es
colher o genero de morte, elle preferio ser me-
tido em uma pipa de Malvasia. (Mu,itas risadas.), . 

O SR. PRESIDENTE :-Rogo ao Sr. deputado,-/: 
que se cinja a provar a urgencia do seu reque<\~, . 
rimento. /f:\ 

~~ 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: -Sr. presidente, é. • -
para fundamentar meu requerimento, e perY 
mitta que tambem nesta tribuna falle com a 
mesma liberdade com que falla,o na Inglaterra 
os membros do parlamento. Não foi o que disse 
o ministro britarmico um insulto irrogâdo á ca
mara dos Srs. deputados, que fez a lei' sobre os 
caixeiros ? E desgi:açadamente essa nota incivil 
ainda não foi respondida como devia. Já disse 
que eu nenhum medo teria dos inglezes, se todos 
pensassem como eu ; mas assim 11110 succede, 
porque em Jugar de Bento Gonçulvos o seus 
socios estat'e111 rasgando o soio du pnll'in norn o 
ferro fratricida, dcverião ubnndonur o tiOll uno, 
e unidoi; lodos, mut·ciitu·na1a Ili\\'!\ u Oy"11uuk 1 u 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:19 - PÃ¡gina 6 de 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 14 DE OUTUBRO DE 1839 573 

lançarmos fóra do sagrado territorio da ·patria 
esses francezes· armados ! 

Não quero tomar mais tempo á camara. Deus 
queira que todas estas injustiças despertem nos 
'corações brazileiros o sagrado fogo do verda
deiro patriotismo, e que o governo tome as me
didas precisas, a energia que convém em seme
lhante conjunctura ! 

Lê-se o requerimento do Sr. Carneiro da 
Cunha para q11e haja uma sessão secreta, para a 
qual se convide o Sr. ministro dos negocios es-

~~rangeiros, afim de informar á carnara o estado 
_ ·, _:: ém que se achão as negociações com os gabi
. · neles fL·ancez e inglez ácerca da occupação do. 
·' .· Oyapock. 
· . . Sendo apoiada a urgencia para se tratar deste 
i ~- .1·equerimento, é por fim approvada. 
.'\::. O requerimento, sendo posto a votos, lambem 
.)· é approvado. 
·;,' ·. ··. . 
:/ :::.:\ .o· Sr. Coelho Bastos pede a urgencia para 
.}<:);é·:t~atar do parecer da commissão de consti
. ···/tíi~ção sobre a representação de alguns deputados 
· _,,_:p~ovinciaes da Para.hyba a r~speito das eleições 

•. ; .. à:-que alli se procedeu para a assembléa pro-
. viricial. 

A urgencia é apoiada, e, depois de breves re
flexões do Sr. Veiga Pessoa, approvada. 

Entra por consequencia em discussão o pa
recer da commissão de constituição sobre a re
presentação de varios deputados provinciaes da 
Parahyba contra as infracções de leis e violação 
da constituiçao que allegao ter sido perpetradas 
naquella província por occasião da eleição de 
deputados da seguinte legislatura provincial. A 
commissão, á vista dos factos apresentados, é de 
parecer: 

<( Que sejAo annulladas as eleições primarias a 
que ultimamente se procedeu nas parochias de 

·,: Piancó e Souza, e se communique ao governo 
para fazer que nellas se proceda a novas eleições, 
expedindo as ordens convenientes afim de que 

. se eleja.o tantos eleitores quantos forem com
pativeis com as respectivas populaçõeB, se
. ghndo as leis em vjgor. >> 

/-':. E' approvada a seguinte emenda do Sr. 
::fcoelho. • 
:, _ · ·_ cr A camara não tem que deferir á reclamação 

. dos pretendentes por competir a verificação dos 
· diplomas dos deputados provinciaes ás respe· 

· .. tivas asse"m bléas. -Coelho. » 

O Sr. Carneiro Leão apresenta o seu voto se
parado, que conclue com a seguinte resolução : , 

cc Artigo. São nullas ns eleições primarias 
feitas no anno d~ 1838 nas parochias de 
Piancó e Souza da provincia da-· Parahyba, e 
bem assim a eleição de deputados provjnciaes 
que leve lugar nos collegios da dita pro
vincia em ·os diàs 25 e 28 de Outubro, 12 
e ao de Novembro do dito anno; o governo 
fnrá proceder a novas eleições na fórma da 
unnalitni~!no e d1&s leis. » 

O Sr, lr.ezencle nota que pelo artigo 6º do acto 
addicionnl compete á assembléa provincial 
conhecer da validade dos poderes de seus 
membros ; mas peffl artigo 4º do mesmo acto se 
determina que a eleição dos deputados pro
vinciaes seja feita pela mesma fórma, e com os 
mesmos eleitores que elegerão os deputados 

_ · gêraes ; deste principio pois segue-se que todas 
as vezes que uma assembléa provincial fôr eleita 
de outra maneira e com outros eleitores diversos 
dos que elegerão os deputados á assembléa 
geral, essa assembléa está iJlegitimamente eleita, 
não é uma assembléa provincial. A' vista deste 
principio, nulla devêra declarar-se a assembléa 
provincial d.e Sergipe quando a camara dos 
deputados annullou as eleições daquella pro
vincia: entretanto não se fez isto, reconheceu-se 
os seus actos, os vice-presidentes por ella 
nomeados ; da . mesma fórma reconheceu a 
camara a assembléa da Parahyba eleita por 
eleitores que a camara annullou. O orador 
àccrescenta que, como quer que ·a camara 
obrasse de outras vezes a respeito desta materia, 
o que é certo é que o unico caso em que a 
camara póde conhecer da validade dos eleitores 
é quando trata de verificar os poderes dos seus 
membros, e não de eleitores . de cuja validade 
só póde conhecer a camara futura. Lembra que 
a camara desviou de si, não quiz conhecer de 
uma representação que lhe foi dirigida das 
Alagôas contra eleições do collegio da Atalaia, 
porque só á camara futura é que competia 
conhecer dessas eleições quando tivesse de 
verificar os poderes de seus membros ; pelo 
mesmo motivo pois não deve a camara guardar 
a decisão ·deste objecto para a camara futura.? 

O Sr. Carneiro da. Cunha. : - Sr. presidente, 
eu não pretendo tomar parte nesta discussão, 
salvo se os mens companheiros. deputados pela 
provincia da Puahyba não quizerem, como eu 
desejo, entregar este negocio á decisão da 
camara, que eu espero que o decidirá com todo 
o melindre e imparcialidade. 

O Sa. COELHO BAsTos : - Cedo a palavra . 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA: -Como é negocio 
em que póde haver interesse de uma parte ou 
de outra, eu julgo que o devemos e~tregar á_ 
deliberação da camara, e daquelles senhores 
que estão bem persuadidos de que devem 
decidir este negocio com todo o melindre e 
imparcialidade, sem terem em altenção cousas 
que disserão os senhores deputados que me 
precederão ; porque, embora eu respeite a sua 
opinião, comtudo não quero que nesta camara 
se argumente com deliberações passadas como 
precedentes. Os pr-ecedentes havidos não. sei se 
vêm para a decisão da questão, porque as deli
berações havidas nunca podem ser· tomadas 
como norte para a camara dirigir a sua votação. 
Eu quero que se consulte primeiramente a 
questão de direito, e depois a questão de facto, 

. -
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para o que peço aos senhores- deputados que 
. leião áS. repre~entaçoes e documentos que estão 
na mesa. .. 

Eu. votei pela urgencia para que o Sr. de
: . putado . da Parahyba não suppuzesse que eu 
· ·queria demoràr a decisão; mas na.o tendo este 

objdcto sido dado para -ordem do diá, e não 
trazendo por isso os Srs. deputados o projecto ... 

Mu1Tos SENHORES : - Foi dado para ordem 
do dia. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Mas como havia 
outras materias ... 

O SR. Com.Ho BASTOS: - Peço a palavra. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Eu não quero 
demorar a questãq : espero que os Srs. deputados 
tratem primeiramente da questão de direito, e 
depois da questão de .facto, e tomem uma de
liberação, como eu tambem muito desejo, por
que della depende a paz e tra·nquillidade da 
minha provi~cia. 

O SR. VEIGA PESSOA : - Não só da provincia, 
mas do imperio inteiro: é um precedente que 
se vai estabelecer. 

O Sr. Coelho Bastos : - Tomei a palavra 
sómente para responder ao nobre deputado que 
acabou de fallar, não quanto á entrega que faz 
da decisão da questão ao.bom senso da camara, 
porque nisso concordo, mas porque não posso 
apoiar a sua idéa, quando quer que os Srs. de
putados se ci_njão aos documentos que estao 
na mesa. 

0 Em 14 de Setembro fiz um requel'imento 
para se pedirem esclarecimentos ao governo, 
afim de elles serem remettidos á commissão, 
para que pudesse dar seu parecer com pleno 
conhecimento de causa; taes esclarecimentos 
ainda não vierão, mas a commissã.o julgou con
veniente apressar o seu voto, e apesar de não 
terem chegado estes esclarecimentos, apresentou 
o seu parecer. · 

E posto eu na.o queira tomar parte em detalhe 
na discussão, de passagem notarei que não 
houve muito boa fé da_ parte dos rep1·cse11tantes, 
pois que cartas fora.o dirigidas para o centro, 
pedindo ás camaras municipaes que represen
tassem, e a maneira por que o devião fazer,. 
algumas das quaes forão interceptadas, e eu tive 
occasião de apresentar o borrão de uma destas 
cartas· ao Sr. deputado Manoel Simplicio Jacome 

· Pessóa. · 
Declaro o nome deste Sr. deputado, porque, 

como o meu discurso ha de ser impresso, quero 
qtie conste na niinh~ província. A assembléa 

. provinci~l da Parahyba, cuja maioria se com
. punha dos representantes, não quiz discutir o 
negocio : 15 dias antes de se encerrar a as-
sémbléa provincial, a commiss&.o competente 
apresentou o seu parecer ; mas os Srs. de
putados da maioria não o derão para ordem do 
(.ija~ deixárão ficar os papeis q.a mesa, na.o dis-

culi~ão a questg,o, mas reunirão \odos os docu
mentos que puderão para comprovar a sua 
asserção, e mandárão tudo para a assembléa 
geral, não deixando lem po aos do outro lado 
para colligirem seus documentos, que os pu
dessem contestar, para ser tudo remettido á 
camara dos Srs. deputados, e ella, á vista de ( . 
l?do, poder decidir a questão com pleno conhe7 .. ~/~ 
cimento de causa. . . . ':. · · · 

Eu só quiz fazer estas observações sobre a·-: 
idéa aventada pelo meu nobre collega; toda.via:,· -
a c~mara decidirá o negocio como julgar cón-f ; 
vemente. · · .. ':'·· . 

O Sr. Nun~s Machad.0 : -· A' vista do que ·;t~ 
acaba de dizer o nobre deputado, estando certo:'•·>~-
de que, se não julgasse importantes para decis1foí;4. 
do negocio os documentos que pedio no seu/ 
requerimento,' os não pediria, vejo-me obrigado/ 
a pedir o idiamento da questão : nem se argu· · · , 
mente com o ter-se vencido a urgencia : . o ..• 
adiamento que peço é tirado do argumento que- f · 
o nobre deputado acaba de apresentar. Temos .· 
duas questões, uma de direito e outra de facto : · 
como havemos de resolver a questão de direito 
e applical-a ao facto, se não temos o documento 
para apresentar o facto em. toda a sua nudez P 
Podemos bem resolver a questão ·de direito: 
para isso não era preciso trazer o negocio da 
Parahyba: em qualquer circumstancia podíamos 
suscitar a questão se cabia nas attribuições da 
assernbléa geral o resolver o caso de uma as
sem bléa provincial que não fosse legitimamente 
eleita; mas resolvida esta questão de direito, 
como applical-a á questão da Parahyba, se não 
tivermos documentos que nos esclareção per- . 
feitamente sobre a questão de facto? Eu ainda. 
não aprofundei a questão de direito, tenho idéàs 
geraes, hei de estudar ainda a tnateda ; nl\o 
olhei muito para esta questão, porque haviá 
outros objectos dados para ordem do dia, e 
sendo esta a ultima parte della, era provavel 
que não entrasse hoje em discussa.o. Eu con
sidero esta uma questão importàntissima ·de 
direito ·constitucional, que deve ser decidida· 
com a maior prudencia, criterio, circumspecçào 
e sisudE!za. 

E' apoiado o seguinte requerimento de adia-
mento do Sr. Nunes Machado: · 

« Proponho o adiamento da questão, até que 
a commissão de constituição apresente seu 
parecer sobre os documentos pedidos .°p.elo 
Sr. Coelho Bastos. - Nu.nea Machado. » 

O Sr. Coelho Bastós explica que pedira os 
. documentos p~ra que a commissão tivesse pleno 

conhecimento do negocio para poder dar o seu -
parecer. ; mas que tendo sido dado -este parecer, 

· e estando em discussão, não .continua a exigir 
os documentos, que nada mais vêm fazer : vota 
portanto contra. o adi:imento. 

Não havendo casa, o Sr. presidente manda 
convidar os S1·s. deputados que e_stao no ar-
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SESSÃO ÊM·- i°-iDE OUTUBRO DÉ 1839 .575, 

chivo para que venhão para a sala. Inteirando· 
se o numero legal, é apoiado o adiamento pro
posto pelo Sr. Nunes Machado. Depois de mui 
breve discussão, em que tornão parte a favor 
do adiamento os Srs. Nunes Machado e -Veiga 
Pessoa, e contra os ·Srs. Montezuma, Maciel 
Monteiro, Marinho e Andrada Machado, vai á 
mesa a seguinte emenda do Sr. Carneiro da 
Cunha: 

'. 

« Requeiro que se adie por dous dias. ,, 

$ão rejeitados ambos os adiamentos. 

Continúa a discussão interrompida. 

.. 

O Sr. Ottoni :-Eu tinha pedido a palavra 
·: ·· para fallar sobre o adiamento, mas direi duas 
\-P~~avras sobre a ~ateria. · 

Toda a questão sobre que. versa o parecer 
da commissão e voto separado se reduz a 
uma questão de direito. Appareceu uma de
nuncia de que nas eleições de deputados pro~ 
vinciaes da Parahyba se praticárão certas 
illegalidades, e nllo se cumprirão as formulas 
marcadas pela lei para se fazerem as eleiçõe~ 
provinciaes; cumpre, á vista do acto addicional, 
decidir a quem compete verificar se as leis 
eleitoraes forão observadas: isto é, cumpre 
examinar quem tem direito de vel'Ífiear se as 
leis eleitoraes fora.o cumpridas nas eleições pro
vinciaes : isto é uma· questão de facto ? Nin
guem o dirá. 

O art. 4º do aclo addicional determina que 
as eleições · dos membros das assembléas pro
vinciaes se farão pela maneira por que se fi
zerem as dos deputados á assembléa geral e 
pelos mesmos eleitores: esta disposiçt10 envolve 
duas especies : a primeira o modo porque 
devem ser feitas as eleições ; e a segunda 
quaes os eleitores que a ella hão de pro
ceder. O exame da maneira porque os elei
tores fazem a nomeação dos deputados é da 
exclusiva competencia das assembléas provin
ciaes : ,neste exame na.o póde intervir a assem
bl.êa geral, porque no acto addicional se deter
mina que as assembléas provinciaes1 por meio 
de seus regimentos, regelem o como hão de 
verificar os poderes de seus membros ; o que 
as assembléas provinciaes fazem quando, veri
ficando os poderes dos deputados provinciaes, 
examinão se nas suas eleições forllo observadas 
as leis eleitoraes. Nesta parte, pois, o exame da 
legalidade das eleições é da exclusiva compe
tenc,ia das· assembléas provinciaes. Ha, porém, 
outra parte em que se determina que as eleições 
dos deputados provinciaes se farão pelos elei
tores que nomearem os deputados geraes ; e 
nesta parte tem a camara dos Srs. deputados 
inteira influencia, porque - é preciso que ella 
primeiramente declare na -verificação de seus 
membros, qual é o corpo eleitoral d~ cada uma 
provincia ·: declarados os legitimos eleitores, 
acabárao as funcçoes. do corpo legislativo a 

respeito da interferencia que possa ter na 
eleição dos deputados provinciaes. . 

Ora, na questão da eleição da Parabyba 
acabada está toda a interferencia do poder 
legislativo geral, porque a camara dos Srs. de-, 
pulados já verificou os diplomas dos Srs. depu- · 
tados daquella provincia na legislatura pre
sente. E' certo que deixou de contemplar os 
dous collegios do Piancó e Souza, por entender 
que .. não tinhão procedido pela fórrna que a 
constituição marca ; mas determinou que, para 
se. completar o corpo eleitoral, o governo man
dasse proceder na fórma da lei ás eleições dos 
eleitores dos collegios de Piancó e Souza ; ao 
governo pois é que compete exclusivamente ve
rificar se as leis forão cumpridas nesta segunda 
e]eição primaria; verificação esta que não nos 
compete fazer, porque nós só examinamos se 
as eleições primarias são bem feitas, quando 
verificamos os poderes dos membros desta casa.; 
feito isto, compete ás assembléas provinciaes o 
examinar se as leis forllo cumpridas nas eleições 
secundai·ias n respeito da nomeação das mesmas 
assembléas provinciaes. Podem daqui resultar 
abusos, como, poi• exemplo, de uma maioria 
de membros eleitos irregularmente por ca
balas verificar os diplomas uns dos outros, e 
declarar legaes· diplomas que o não são ; mas 
a este inconveniente a constituição não dá re
medio, e por consequencia devemo-nos sujeitar-
a elle. E mesmo se é licito argumentar desta 
maueira, então poderei argumentar tambem 
que podia uma maioria de deputados á assem
biéa geral illegalmente eleitos verificar os di
plomas uns dos outros e declaral~os legaes. · 

O SR. VE1GA PEssoA :-0 remedio estaria no 
poder moderador. 

o SR. ÜTTONI : - Eu fallo na actualidade, 
quando o poder moderador não póde dissolver 
a camara dos Srs. deputados ; que remedio se 

· dá para isso ? E;' um inconveniente pois que se 
póde dar em províncias que tiverem a desgraça 
de ter autoridades que consintão que haja est.as 
irregularidades e illegalidades nas eleições. 

Isto, posto, já se vê que não posso votar a 
favor do parecer da commissão, porque a com
missllo, depois de especificar muitos factos, que 
ella diz que forão commetlidos contra a lei nas 
eleições dos deputados provinciaes, conclue que 
sejão annulladas as eleições primarias a que 
ultimau1ente se procedeu na parocbia de Piancó 
e Souza e se recommende ao governo que 
mande proceder a novas eleições, etc. Não 
posso votar por esta decisão, primeiro, por
que não . satisfaz a duvida apresent.ada pelos 
representantes, que querem remedio contra as 
iJlegalidades commettidas nas eleições prima· 
rias e secundarias ; e quanto ás secundarias, 
já mostrei que nao pertence á camara dos 
Srs. deputados: e segundo, porque a com
missao propo, um meio par~ ~mover as illega· 
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-~-- _·_.}t~<. <\?t ,:~',:;\·''-',, :"{_--:··_;, ' . ;-··· .· ' 
t-:-: 1id_a<J,~s cotilmettidi:u;; pas eleições ,de Piancó e . l:llé:;i~ores que nomeárão os deputados á assem

:/,i~ouzà, e eu entendo· que a camara dos Srs. de- bléa geral não forem os mesmos que nomearem 

~-'.tutados não póde mandar proceder á eleições os d.eputados ás assembléas provinciaes, esta 

.~'.ff:primarias, ~ entrar na averiguação da ma- eleição não é legal : mas o orador não sabe 

'.~l?neira por que se fizerão, senão quando se trata até que ponto se possa levai· o rigorismo da 

~- da verificação dos poderes de seus membros ; expressã.l!J. 
'.'!: e não se tratando disto agora, na.o posso votar Entende que o acto addicional.quiz · que: oi;:; 

· pelo parecer. eleitores de uma legislatura fossem os mesmos 

Não posso tamhem dar O meti voto a favor que elegessem os deputados geraes e provin- ~.;j 

da resoluçrio que diz. (L~ a resolução.) o seu ciaes; mas não concebe que se possa lev~r:. é/·,{\ 

nobre autor fundamenta esta disposição no di- rig~r ao ponto de suppôr qije ª~ ·eleiçõ~s ~~~}? ::;1/' 
rei to que tem· a assembléa gerai dé velar na nnuas, só porque os mesmos eleitores, md;1v1,.. :::;-r : 

guarda da constituição e das leis ; mas se dualmente fallando, que nomeárão o.s depu-:,, 

uma determinação assim generica serve para · tados ger:a.es, não são os que nomeárão os d~~~r-- ·' _: 
marcar uma attribuição de tamanha transcen- putados provinciaes, porque póde na occasi~o ·, 

dencia que se deve cumprir, então nllo vejo faltar um ou outro eleitor, e. chamar-se o srip~ 

o que nllo esteja comprehendido nesta generali- plente. Daqui conclue que não se deve levar 

dade, visto que a constituição, quando marca com tanto rigor a expressãO da lei; e acha até 

os poderes de cada uma das camaras legis- uma contradicção nos Srs. deputados que ar".. 

)ativas, os especifica muito clara e terminan- gumentão com essa disposição do acto addi-

temente, e nllo sei como, na attribuição dada cional, porque no caso rle que se trata, para 

para cada uma dellas fisealisar se a consti- haver identidade de eleitores, tanto para depu-

tuição e as leis são guardadas, se póde en- tados geraes como provinciaes, seria pt·eciso .-
iender comprehendida a attribuição de acamara que não se contemplassem nas eleições de de

invalidar actos de outro poder,. que na esphera pntados provinciaes os collegíos de Piancó e 

de snas attrihuições é independente. Demais, Souza, po1·que quando se tratou d~ verificação 

se valesse este argumento, el!e poderia valer de poderes dos Srs. deputados da Parahyba, 

tambem a favor das assembléas provinciaes, sómente se mfcl,ndou apurar certo numero de 

ás quaes, na conformidade do acto addicional, collegios, excluindo-se outros, e nessa occasi9.0 

igualmente compete v-elar na guarda. da consti- se determinou que se nomeassem outros elei-

tuição e das leis : portanto, 0 poder legislativo tores para os coHegios de Piancó e Souza ; donàe 

provincial, quando entendesse que as eleições se segue, portanto; que depois de nomeados 

dos membros á assembléa geral erão il1egaes, estes eleitores, o collegio eleitoral será maior 

poderia declarai-as nullas. do que aquelle que nomeou os Srs. deputados 

Voto, pois, contra tudo, e não descubro in
conveniente em quo tudo seja rejeitado, porque, 
tomando a camara dos Srs. deputados esta ·de
cisão, os deputados provinciaes da Parahyba, 
que têm de reunir-se em Abril do anno que 
vem, c!xaminaráõ conscienciosamente, como se · 
deve suppôr, a validade :dos seus titulas, e en
traráõ em funcções aquelles que a maioria en
tender que forão legitimamente eleitos. 

O Sr. Coelho, como mandou emenda á mesa, 
pela qual se vê que não concorda com o pa
recer da commissão, nem com o voto separado, 
quer justifiea]-a, posto que em grande parte 
fôra prevenido pelo Sr. Ottoni. Reduzindo-se 
a questão a saber se a assembléa geral póde ou 
n:lo intervir na verificação dos poderes dos 
deputados provinciaes,. tratará desta questão, 
procurando examinar se pelo acto addicional 
esta intervenção lhe póde ser dada. Parece-lhe 
o acto addicional bastantemente claro a este 
respeito, porque diz que cada uma das assem
biéas provi nciaes poderá verificar os poderes 
de seus membros; mas diz lambem que os 
eleitores que nomearem os. deputados geraes 
sera.o os mesmos que .hllo de nomear os de
putados provinciaes. Desta disposiçao concluira 
o Sr. Rezende que se em alguma prc;,vineia os 

approvados pela camara. 
O argumento de que, competindo á assembléa 

geral velar na guarda da constituiçilo e das· leis, 
devia a camara ter ingerencia, intervenção · 
neste negocio, já foi respondido. O orador en
tende que a assembléa geral deve exercer este 
dever dentro do circulo de sua~ attribuições. De
mais vê que as assembléas provinciaes, no nu
mero das attribuições que lhes são conferidas. 
têm tambem esta de velar na guarda da consti
tuiça.o e das leis ; e então ellas poderião levar a 
sua insp~cção muito longe, e até revogar dispo
sições dos poderes superiores. Uma difficuldade 
apparece nesta questão, e é que, não intervindo 
a assembléa geral em caso nenhum na verifi
cação dos poderes dos deputados provinciaes, 
pód~ ser qne em uma provincia se instaure 
uma assembléa facciosa com exclusão dos ver
dadeiros representantes da provincia ; mas julga, 
haver meio de se remediar este inconveniente. 
Os poderes dos membros das assemhléas provin
ciaes tamhem sa.o, como entre nós, verificadô$ 
em ~essão preparatoria, que tem lugar antes da 
ordinaria; ora, no caso de se reunir uma as
sembléa facciosa, nao podem os prejudicados 
tomar assento na sessão preparatoria, discutir e 
influir com o seu voto nas decisões :da assem
hléa provincial em sessao prepara.toria? N!\o 
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se tem visto virem á cama·ra ·dos Srs. depu•. que o patronato ·lhe désse· oufra.. vez'o cotn- , 

tados, no principio de cada. legislatura, discu'tir mand_o, de alguma carihoneira. "(.Apoiados.)." . . · . 
e votar todos os pret~ndentes a deputados? (O O lº ter:iente Cunha parece que quer ser tidq;:f;;.::· 
orador considera pretendente a deputado aquelle como mais bravo ou valente para conP os re"/V" 

que ainda nn.o tem seus poderes verificados. ) presentantes da naçao, do que mostrou no corri~/i.' ·\, 
Nos dias de sessão preparatoria de uma legis- bate no Cahy .. E' verdade que apparece justifi- '. /::.: 

latura nova, podem ir todos os cidadaos que c~do no_ conselho de guerra em consequencia, }Í} 
quizerem á assembléa provincial ; o povo todo, de depoimentos de teste.munhas, que ficárão · .. ~:1 

se quizer, póde ir, porque ninguem o p6de ex- com elle ; mas está me parecendo qúe se acaso 

, cluir. jurassem as testemunhas que estão na cam-

.· : UM SR. DEPUTADO : - E' preciso que apre- panha do Rio Grande do Sul, que talvez não 

sen.te diploma. sejao rebeldes, e sir;n legalistas que alli estejão · 
coactos, o Sr. Cunha não ficariã tão justificado. 

· O SR. CoELHO: -A apresentação de. diploma O Sr. Cunha, depois de me dizer no Jornal do 
· µrio tem sido exigida: muitos Srs. deputados Comm,eréio as injurias que quii, acaba dizendo 
aqµi se apresentárão sem diplo-ma. que se eu quero saber se elle chora ou volta 

Deste· modo a maioria presente decidiria ª costas, o procure em sua casa como homem de 

quesli'lo, e achar-se-hia remedio no caso figu- bem e de honra. Ora, se eu tivesse de sahir 

rado de haver uma facçflo que quizesse excluir daqui de pistola ou de florete á procura em 

· os verdadeiros representantes da provincia. Vota quanto casebre ha por abi de empregados a quem 

portanto contra o parecer da commissão e voto julgar dever censurar nesta casa em desem-

separado. penho do meu dever, não terei outra cousa 

O Sr. Ottoni (vela 01·de1n) :- Eu quizera que fazer senão. procurar nesses casebres os 

rogar a V. Ex. que houvesse deter a bondade empregados que eu tiver censurado. (Apoiados.) 
·ae-me informar .se entre as condi~ões com que Creio que a minha occupaça.o de legislador me 

a camara contractou a impressno das suas dis- deve dispensar de o fazer, mais eu saio daqui 

cussões e · trabalhos no Jornal do Commereio, todos os dias ás duas horas e meia, e para me 
existe algum artigo que inhibe o redaclol' desta dir-igir á minha habitação, que· é em Catumby, 
folha de admitfü nella artigos injuriosos ou á sigo pela rua do Conde; se pois o Sr. Cunha 

camara, ou a alguns· de seus membros. Tenho julga sua honra offendida, procure-me como 

de fazer esta pergunta, não tanto para repellir homem .. Eu não costumo andar armado, mas 

algumas injurias que me são irrogadas em um tenho as solas dos sapatos um pouco fortes ... 

artigo de hontem, mais por entender que a Pol'tanto, pedindo a V. Ex. que haja de 

honra da camara de alguma maneira é offen- dar-me esse esclarecimento a respeito do jornal 

dida quando no ~eu jornal um deputado é assim da casa, aproveito a occasia.o para protestar que 

injuriado. (JJ,111,itos apoiados.) voto ao mais completo despreso as injurias 

. A resposta a que me refiro é de um officia1 desses Mello da policia, dos Cunha e de quaes-

de marinha commandante. da esquadrilha que . quer outros empregados que houverem de me 

estava no Cahy, e que abandonou a sua em- injuriar por eu os haver censurado. (Apoiados.) 
barcaç~o na occasiâo em que o bi'a vo· tenente O Sr. Andrada Machado deseja saber se 

Bellico se cobrio de gloria (apoiados geraes), e acaso existe no contracto a condição de que o 

morreu defendendo a causa da legalidade e in- jornal da · casa não admitta nas suas paginas . 

tegridade do imperio. Mencionando eu este artigos injuriosos aos Srs. deputados e á camara; 

desastre na casa, creio que na occasião da e se não existe, que se estabeleça esta con-

discussllo do voto de graças, disse que era dição, porque não deseja ver arriscada não só a 
talvez a primeira derrota por que passava honra de um Sr. deputado, como as franquezas 

a marinha imperial, e attribuia tâlvez: á da casa ; o que não póde deixar de acontecer· 

má escolha' desse commandante ; mencionei quando se trata a um deputado com as fanfar-

mesmo que se se tivesse feito eséolha de um ronadas que se notão na correspondencia a que 

commandante idoneo, talvez nno tivessemas de o Sr. Ottoni se reCerio, quando estava na mão 

vê1· este individuo chorar e voltar costas; e que do autor desse a1·tigo procurar este Sr. depu-

muitõs officiaes b1·avos tinhamos que nno er9.o lado. · 

capazes de proceder desta maneira. Quanào me A discussão fica adiada, e o Sr. presidente 

referia assim ao 1 º tenente Cunha, eu. linha declara, que seria secreta a sessno seguinte, 

diante do!i olhos o officio em que Bento Manoel, e dando para ordem do dia da sessão publica 

depois de ter feiio elogios muito estrondosos ao a mesma materia, começando-se na 2"' parte 

bravo Bellico, dizia que este outro moço que pela conlinuaçllo da discussno do parecer n. 

abandonára'a sua canhoneira se puzera a chorar, 124, ·1evanta a sessão ás duas e um quarto da 

e que elle lhe dera licença para ir para Porto taPde. 
· Alegre. Ora, ó mesmo. se publicou· nas folhas· de 

Montevidéo, · nas quaes se acm·escentou que 
Bento Manoel soltára este prisioneiro, d~sejoso 

T<lMO Ili 73 
. . 
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· Sessão em IH de Outubro .. 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO ~IANNA 

Su:1rn.t\RIO, - Expediente. - Ordem do dia. -
, - __ , -, T-r ,,. _ _ _ ~l ·Communicaçao entre a rua aa, uniao e a ao 

Imperador. - Pensão a D. M. B. . Dori~ 
Soares. - Aposentadoria para Francisco de 
Ass·i-::1 Orwz. 

Pela meia hora depois do meio dia, finda 
a sessão secreta. declara-se acamara em sessão 
p~bli~~: ~lê-~~ ~ approva-se a acta da antece
dente. 

Faltão com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Martins, VÍeira de Mello, Luiz 
Cirlos, José Gonçalves Martins, Buslamanl:, 
Paula Candido, Alcibíades, Pinto Coelho e Assis 
Mascarenhas; e sem ella os Srs. Angelo, André 
Baslos, Alencar, Bandeira de Mello, Sucupira, 
Francisco d,l Rego,- Urbano, Cintra, Alvares do 
Amaral, Francisco Gonçalves Martins, Moura 
·Magalhães, Pedreira, Maria do Amaral, Tosta, 
Casado, Freitas, Gomes da Fonseca e Pedro de 
Alcantara. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do secretario do senado, participando que 
por · officio do ministro e secretario de estado 
dos negocios do imperio constou ao mesmo 
senado que o regente, em nome do imperador 
consente na resolução autorisando o governo 
para ultimar o contracto celebrado em data de 31 
de Março de 1837 com a companhia brazíleira 
de paquetes de vapor.-Fica acamara inteirada. 

Do ministro da guerra, remettendo a infor
mação que lhe foi exigida ácerca d~ melhora
mento de reforma que pede o caplll!.O Pedro 
Martins. - A' com missão de marinha e guerra. 

Do secretario do senado, remettendo a se
guinte emenda, feita e approvada pelo senado, 
á proposiça.o desta caroara, que autorisa o go
verno para conceder carta de privilegio por 
tempo de 100 annos á companhia formada 
•nesta eôrte, para eonstruir um caminho de 
terra que communique a rua da Uniao no Sacco 
dei Alferes com a do· Imperador no sitio de S. 
Christovno. 

Emenda do senado : 
" Ao artigo 6º accrescente-se no fim:- assim 

como na rua nova do Imperador, cuJa com
municação para o embarque deve ficar livre ao 
publico.,> - A imprimir ... 

O Sr.· Montezuma (pela ord~) pede, pri
meiro,. que se dispense a. impressão da erne.nda 
vinda do ·senado; segundo, urgencia para se 
tratar hoje da materia dessa- emenda. · 

A urgencia é approvada1 hein como a dis
. pensa da impressão.· 

E' approvada n redacçllo da resolução que 

mânda admittír á matriçula diversos.estudantes 
das escolas de direito e medicina . 

E' lido, e · torna a ficar adiado por pedir a 
palavra o Sr. Rezende, o parecer das com· 

,1i;c::-c-l'iOC! ~à ~~nlnm,.3,n;n, n. · fo.11n.n.:Wtn rl" .fn.nrV'l..rl,!'lu 1..:>~V'--0 '-A'- -u. l p-nJJ..l..lc:IVlCi. ~ t.Çl \.,,oc;u a, UC:. J.QL,t'lJUi:1 

sobre o officio do ex-ministro da fazenda, acom~ 
panhando o requerimento dos offi.ciaes da:)~~~· 
cretnria do conselho supremo militar, em :qtlê'.ª 
pedem o pagamenlo do que se lhes está devendo1,' 
proveniente de emolumentos de certidões, etc.; 
passadas a officiaes do exercito de PortugaL As 
commissões\;'são de parecer que, independente 
de previa autorisação, póde o governo reclamar 
o pagamento exigido pelos supplicantes, unindo 
esta addiçllo á.:; outras do ajuste de contas que 
tem de fazer com o governo portuguez. 

O Sr. Andrada Macha.d.o.(pela ordeni) pede 
a palavra para que o Jornal do Cornmercio 
emende um erro que ve111 nc. discurso publicado 
hoje e proferido por elle orador na sessão de. 
sabbado. Eu, diz o oradori nomeando os de
putados por S. Paulo que na.o tinhão assignado 
nem jurado a constituição portugueza, esqueci. 
o nome de meu sobrinho o conselheiro José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada ; na conti
nuação porém do discurso disse -_ o meu so
brinho e o Sr. visconde de S. Leopoldo lambem 
erão deputados por S. Paulo ; - e accrescentei · 
- meu sobrinho porém não assignou nem jurou 
a constituiçno ; - da maneira por que vem esse 
topico no jornal, parece que eu colloquei na 
mesma classe o Sr. visconde e meu sobrinho; 
das palavras do jornal (li) póde-se entender 
q1:1e assim corno o Sr. visconde jurou e assignou 
a constituição, meu sobrinho lambem a assignou 
e jurou, o que nirn é assim. Faço esta decla
raçãO por delicadeza a esse magistrado, que, 
póde ser. off endido. 

O Sr. Calmon: - Como se tem pedido mais 
de uma urgencia, eu animo-me a pedir urna a 
V. Ex. : é a favor da . viuva de um militar que 

- morreu na ultima guerra que teve lugar na 
Bahia (a viuva do tenente Soares Doria), e a 
quem o governo concedeu a tenue pensno de 
120$, além do meio soldo de seu fallecido ma
rido. Esta resolução se acha sobre a mesa, e eu 
peço a V. Ex. que haja de a dar para a ordem 
do dia, ou mesmo de oft'erecêl-a á consideração 
da camara hoje. 

O Sa. PRESIDENTE:- Agora mesmo venceu
se a urgencia da emenda vinda do senado ; 
depois de_lla proporei a do n:obre deputado. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a ·emenda vinda do se
nado, e cuja urgencia se venceu. 

,e Ao art. 6°, accrescente-se nó fim -. a~sim 
corno na rua nova do Imperador, cuja com
municaçAo para o embarque_ deve ficar livre ao 
publico. » 
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O Sr. .Andrada Macha.do : - ·· Voto pela 
emenda : rifas na.o oosso deixar de fazer aaui 
uma obsérvação ; vi uma cousa que · ~~ito ~e 
desagradou, que é n'um parecer assignado pelos 
Srs. marquez de Barbar.ena e Mello e Souza, se 
pretender- ensinar-nos o portuguez ; porque 
dissera.o esses senhores que a palavi~ - ca
rimbo - não era portugueza. Eu lembrarei á 
éss'es 'nobres senadores que as palavras, bem 

· jiúe deduzidas de outras linguas, quando têm 
tido pelo uso direito de nacionalidade, per
tencem â naça.o que as adaptou ; que deverião 
ser um pouco mais cuidadosos, porque essa pa
lavra está na lei da amortisação que passou 
nesse senado, hoje tão severo juiz da lingua 
portugueza. Digo apenas isto porque parece que 
se fez esta emenda como . de proposito e caso 
pt:m,c1.du i 1ua::: dt:dc11 u 4 ut: dlt:S ullu :,c1.bt:1u u1a;:, 

o portuguez do que nós. 
Dá-se por discutida a emenda. E' approvada. 
E' apoiada, e sem debate approvada a ur

gencia pedida pelo Sr. Calmon. 
Entra portanto em discuss!\o a resolução que 

approva a pensào annual d~ 150$ concedida, 
por decreto de 17 de Julho deste anno, a D. 
Maria Benedicta Doria Soares, em remuneração 
dos serviços prestados pelo seu finado marido, 
o tenente José Francisco Soares, morto em 
Itapoã, comprehendido nessa pensão qualquer 
vencimento a que possa ter· direito. 

O Sr. Montezuma nota que a resoluça.o está 
redigida na conformidade do credito ; mas de
seja saber se na casa tem passado o principio 
de se diminuir algnmà cousa dos decretos ; 
porque se isto é licito, deseja cortar as ultimas 
palavras da resoluça.o, com que fica melhoe 
redigida. 

Manda á mesa a seguinte emenda,.que declara 
ser de redacçno : 

· <e Supprimão-se as palavras -- comprehen
dido, etc. - até o fim. u 

E' apoiada. 

O Sr. Ferreira. Penna. diz que se os serviços 
desse official forão relevante::;, u!io deixará de 
dar o seu voto IÍ emenda que se acaba de 
apoiar, a qual julga que não é de mera 1·e· 
dacçao. Parece-lhe que a resoluçfto necessib, 
de uma emenda, porque no decreto se diz que 
a pensão é dada comprehendido neJla qualquo1· 
vencimento a q11e a agraciada lenha dfrcilu ; e 
usando a resolução, em vez das palavras -
tenha direito - d1.1s pulavras - a que possa ter 
direito -, manda · descontar qualquer venci
mento que para o futuro a agraciada possa ter 
além do meio soldo ; assim, se ella tiver um 
filho por cujos serviços possa ser remunerada, 
a resolução vai prejudical-a. 

O Sr. Gomes Bibeiro deseja ser informado 
se com effeito esse militar morreu pugnando 
pe1a legalidade, porque 9 decreto deixa á1guma 
duvida' a este respeito .... 

O SR. FERREIRA PENNA : - Na.o morreu em 
acção. 

O SR. GoMES RIBEIRO : - Sirva isto para 
formar o meu juizo e daquelles que tiverem de 
votar. 

O Sr. Ca.lmon n:io sabe se este individ110 
morreu em combate, mas tem toda a certeza 
de que morreu no acampamento. Quanto á 
emenda do Sr. Montezuma, diz que nl:lo deseja 
que ella passe, porque quer que a agraciada 
antes tenha ei:,te pouco. ao aue. nassando a 
emenda,-seja a res~lução' contestada ·no s~nado: 
nllo se approve este anno,. e assim fique a agra
ciada privada deste beneficio : é por esta razão 
que vota contra a emenda. . 

O Sr. Coelho diz que a emenda do Sr. Mon
tezuma nao é de simples redacçM; · mas aug
menta o quantitativo da pensão. Vota pela 
resolução tal qual, e pede ao nobre autor da 
emenda que attenda que com ella se vai tirar 
a iniciativa que pertence ao governo, ao que 
tem-se opposto por outras vezes o nobre de
putado. 

O SR. ANDRADA MACHADO cede da palavra 
por ter sido prnvenido pelo Sr. Coelho. 

O Sr, Carvalho de Mendonça. acha pouco a 
pensa.o que concede o governo a essa viuva por 
ter seu marido morrido de molestias adquiridas 
na campanha da Bahia em 1838, onde prestou 
valiosos serviços, visto que no deéreto que lhe 
concede a pensão de 150$ se declara que 
fica incluido nesta quantia o meio soldo. Se se 
aµprovar a emenda do nobre deputado o Sr. 
Montezuma, ci-ê que fica reprovado o decreto 
do governo ; no menos isto se tem dito em 
discussões semelhantes. O orador adopta as in
tenções do nobrn deputado, porém votará 
contra a emenda, porque deseja que se não 
prive a viuva deste soccorro, ainda que o julga 
pouco para se alimentar. Crê que os soccorros 
dados ás viuvas dos militares mortos por ser
viços prestados ao estado devem ser promptos~ 
e que a camara por isto deve votar pelo parecer 
da. commissll.o, que e a expressão do decreto 
do governo. 

E' apoiada II emenda da Sr. Ferreira Pennat 
para que om lugar de se dizer - a que possa 
ter direito - diga-se - a que tenha dirC>ito. 

O Sr. Castro e Silva observa uo Sr .. Monte
zumu que a emenda em nnda augmeula a re· 
muneraçao da agraciada, porque pela lei de 6 de 
Novembro de 1827 as viuvas não podem ac
cumular o meio soldo ás pensões ; e por isso, 
quando passe a emenda, o governo ha de in
fallivelmente descontar da pensão o meio soldo, 
a menos que se não revogue a disposição da
q uella lei. 

O Sr. Montezuma · diz qu~ por isso mesmo 
que a sua _emenda nada a_u.;rnenta, é. que é de 
mera redacçllo : mas é preG1so, como disse o Sr. 
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Penna, salvar os direitos futuros da agraciada ; 
por isso cumpre supprimir as ultimas palavras 
da resolução. A emenda em :pada offende a 
iniciativa do governo, pOl'que 1fuando o governo 
fez esta graça teve em vista a legislaçn.o em 
vigor i mas a camara olhando . para o futuro, 
em que esta legislação venha a sei· revogada, 
póde approvar a emenda, sem com isto o:ffender 
a iniciativa do governo. Aproveita a occasia.o 
para lembrar aos Srs: deputados que tanto sus
tenlão a iniciativa do governo a respeito üe 
pensOes, que elle orador. toma como expressa a 
vontade desses senhores contra uma pensão 
que já se discutio nas sessões anteriores, e que 
é verdadeiramente da iniciativa da camara dos 
deputados, e dada, não a uma miseravel viuva, 
mas a quem já goza de uma renda de 9,000 
cruza.dos. O orador termina pedindo ao Sr. 
Calmon que, apesar dot) seus receios, vote pela 
emenda, porque esses receios são de im
portancia menor que o beneficio que se vai fazer 
a uma pobre viuva. 

O Sr, Carneiro Leão diz que a.suppressão 
das ultimas palavras da resolução em nada a 
altera, pol'que á vi:;ta do decreto que concedeu 
esta pensão, apezar das boas intenções do nobre 
autor da emenda, o ministro da fazenda ha de 
pagar unicamente os 160$. Julga que não s~ 
deve supprimir a ultima clausula da resolução ; 
ella não é inulil nem ociosa, mas necessaria ; 
por_que está estabel~eido na lei que concede o 
meio do soldo, ·que aquellàs pessoas · que já re
ceberem pensões não possão receber o meio 
soldo, mas só o excesso que houver do meio soldo 
á. pensão, ou a qualquer outro vencimento. 
Ainda que se póde dar a hypothese de que ai• 
gumas pessoas que recebem meio soldo depois 
receberão uma pensão, todavia nno é esta a 
hypoihese da lei, porque a lei div. que o meio 
soldo ntto receberáo aquellas pessoas que já 
perceberem pensão, devendo descontar-se do 
-meio soldo a pen silo que receberem se por ven • 
lura elln fõr menor qne o meio soldo; assim 
nAo exclue as pensões futuras que a agraciada 
possa ter. O orador vota pela resolução com a 
emenda do Sr. Penna. 

O Sr. An4rada Machado : - S1·. presidente, 
levanto-me sómente para robol'ar a opinião do 
-nobre deputado que acaba de sentar-se. Não 
posso porém negar qne , prjmeira vista podel'ia 
parecer que, sendo a intenção do legislador 
1tim_inuir as despezas das remunerações, devia 
entender-se que, quando se tivesse o meio soldo, 
não se podia ter pensão senão incluido elle : 
mas como semelhantes màterias são odiosas, e 
nas materias .odiosas não se admittem inter
pretaçOés extensivas, segundo as regras de 
direito, por isso julgo que, não fallando a lei 
senão··. no ca~o ei:n quê pretende meio soldo 
aquelle que já tem pensão, nllo inclue a pro
posição inversa daquelle que, tendo meio soldo, 

requer pensão ; porque deste. não falla a lei 
claramente, e só seria admissivel por uma 
interpretação extensiva que não julgo ter lugar· 
em semelhante caso. 

O Sr. ·castro e Sil'ra :.-A lei de 6 de No
vembro de 1827 não tem sido entendida pelo 
governo da maneira porque a explicou o nobre 
deputado pela proviocia de Minas. Ou as pen
sões já existissem ao tempo da lei, ou fossem 
dadas posteriormente ao meio soldo, não ha
vendo. expressa declaração de poder aceumular; 
o pensioni~ta ha de optar uma daP mercês, ou 
a do meio soldo, ou a da pensão. Esta tem 
sido a pratica constante do thesouro ; · e em 
verdade seria injusta se outra fôra a intelli
gencia da lei, e até iria de encontro á consti
tuição, que determina que a lei é igual· para 
todos, quer proteja, quer castigue. Pois porque 
eu já tinha uma pensãO ao tempo d·a lei, não 
posso accumular eom o meio soldo, e póde 

' outro accumular, porque depois de ter o meio 
soldo se lhe concedeu uma pensão? Se este 
póde accumular pelo facto de lhe ser dada a 
pensão depois de já ter o meio soldo, porque · 
se não ha de permiltir a mesma accumulaçAo 
aos que já antes da Jei pcrcebião snus pensões? 
Eu nno vejo razão alguma para que se queil•a 
estabelecer uma semelhante dift'erença, que cha· 
m arei odiosa. 

Mas diz o nobre deputado qne a camara já 
assim o entenden quando approvou nesta sessão 
um parecer de commissão a respt!ito. Este pa· 
recer julgo que ainda não foi approvado. 

ALGUNS Sas. DE~u·rADOS : - Já f'oi appovado, 

O SR. CASTRO E S1LVA: -Bem, mas eu en
tendo que as leis nao são explicadas po1• um 
simples parecei• de commis~lo. Torno a repetir 
que o thesouro nunca entendeu a lei por essa 
maneira, o sim do modo que eu já expliquei : 
quea· o pensionista tivesse a pensão ao tempo 
da lei, ou postea•iormente ao meio soldo, nunca 
se pcrrnittio o nccumulnQAo, snlvo qunndo po1· 
lei isso se lhe pcrmitto; e não havendo uma 
tal declaração, se a pensao, por exemplo, é de 
4008, e o meio soldo de 160$, o thesouro fa:t 
o nssanlomenlo só de urna, que é sempre a 
maior, que o pensio,iisla opta, e neste fica com
prellendido o meio soldo, vindo a ficar 260$, a 

· titulo de pensa.o, e 1508 de meio soldo, e vice
vel'Sa, por ser esta a determinação da lei de 6 
de Novetnbro de 1827, que prohibe accumu
lação a estes agraciados. No anno passado, vendo.· · 
eu na folha dos pensionistas algumas .accumu· · 
lações, pedi informações ao governo, e sendo 

· ellas remettidas, conheci que não havião taes 
accumufaç0es pelas razoes que já dei, i~;to é, 
porque essas addiçoes de tenças, meio soldo, 
pensão, com que vinhão contempladas no or
çamento, ou . prefazillo todos o meio soldo, ou 
pensão. Se porém quer-se agora dar outra in-
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telligencia, faça-se, m:is não por um parecer, e 
sim por uma leL 

Dando-se a materia por discutida, a resolução 
é approvada e adoplada, com a seguinte emenda 
do Sr. Pen na : 

·«Em· 1ugar de-a que possa ter direito
diga-se-a que tenha direito-, como se -acha 
no decreto. ,, 

O Sr. Carneiro de Campos pede urgencia para 
!:!e tratar da resolução n. 171, que approva a 
aposentadoria do official-maior da pr1>vincia de 

. S. Paulo, o Sr. Francisco de Assis Cruz, que se 
acha inhabilitado para continuar a servir. 

A urgencia é apoiada e entra em discussão. 

. O Sr. Alvares Machado moslra que ninguem 
tem mais d11·eito á ap9~entadoria do que o 
Sr. Francisco de Assis Cruz, optimo servidor 
do estado por mais de 28 annos, hoje impossi
bilitado de continuar a prestar os seus seviços, 
em consequencia da idade e dos achaques qne 
soffre. Se lhe fosse licito, enume1•aria agora os 
prestantes serviços feitos· pelo Sr. Cruz; mas 
como se trata da urgencia, e não é occasia.o 
propria de entrar na discussllo da materia, 
limita-se por ora a votar a favor da urgencia 
pedida, reservando-se para em occasiao oppor• 
tuna expôr os serviços optimos prestados por 
este digno empregado, e sustentar o seu direito. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Apoiado : eu 
lambem o sustentarei quando entrar em dis
cussão. 

O Sr. Kontezuma não quer fallar contra a 
urgencia em these, mas em hypothese : isto é, 
se o autor do requerimento quer a urgencia 
para amanha., ou para depois que se terminar 
a questão sobre a eleição da Parahyba, o orador 
está promptissimo a votar por ella, 

O Sa, PRESIDENTE informa que se tem sempre 
entendido que um requerimento de ua·gencia 
ó para se interromper 11 ordem do dia : e por 
isso ach1;1 que na.o tem lugar, e ser até contra o 
regimento pedir-se m·gencia para amonha. 

O SR. MoNTEZUMA :-Qual é a oa·dem do dia ? 

O Sa. PRESIDENTE :- Discussão do parecer 
da commissAo sobre as eleições da Parahybn. 

O Sa. MoNTEZUMA: - Queira V. Ex. man
dar-me· papel. 

O -Sa. · CARNEIRO DE CAMPOS :-Concordo em 
que fique para se tratar amanhã. 

E' lida e apoiada a segllinte emenda do 
Sr. Montezuma: 
· « Seja urgente para se tratar amanhã em 
primeiro lugar. » 

O ·sr. Nunes_ Machado, observando que a 
opposição do Sr. Montezuma á urgencia pedida 
pelo Sr. Carneiro Campos não diz respeito á 
matcl'ia da resolução n. 171, mas é fundada 
sómente no desejo que tem de vêr terminada â 
questão sobre o parecer da commissa.o relativo 

ás eleições da Parahyba ; e como este desejo 
não impedio o mesmo Sr. Montezuma de pedir 
a urgencia para tratar da emenda do senado 
sobre o caminho projectado para S. Christovão, 
o orador não ·só vota pela urgencia da reso
luç!io n. 171, como espera que o Sr. Monte-
zuma apoie e vete pela urgencia que pretende 
pro pôr, para se tratar de u'ma pensão de 120 
1·éis diarios concedida ã viuva de Pedro de 
Lelis, soldado da legalidade que morreu em 
defesa da palria, deixando sete filhos entregues 
á indigencia . 
· O Sr. Veiga. Pessoa vota pela urgencia. N1t"o 

acha valiosa a razão produzida contra a ur
gencia, pois que além de estar a hora muito 
adiantada, e não haver por consequencia muito 
tempo para se tratar hoje de uma questão t!io 
importante, a materia não é de tão facil solução 
que se possa decidir sem que haja uma· dis
cussão rtiuito profunda, e por consequencia 
muito aturada. 

Desde já pede a urgencia pa1·a se tratar da re· 
solução approvando a aposentadoria do official
maior da lhésouraria da provincia da Parahyba, 
e das que são relativas ás tenças concedidas a 
varias officiaes militares da mesma província, 
que já forão approvadas pelo senado. 

O Sr. Vianna, para poder dar seu voto a 
favor da urgencia, carece saber se a aposenta
doria foi bem concedida: como as. aposenta
dorias trazem semp1·e um augmento de despeza, 
desej11 ser informado se o empregado de que 
trata está impossibilitado de continuar a servir, 
porque não basta que um empregado para obter 
aposentadoria conte 30 ou 40 annos de ser
viços ; cumpre examinar se na.o póde mais 
servir. 

ALGUNS SENHORES :-Nao se trata agora da 
materia, 111as da urgcncia, 

O SR, V1ANNA. :- Voto contra a urgencia. 
O Sr. Carneiro 4a Cunha :-Tendo-se pedido 

a m·gunoia sobre tontos objeclos, eu tambem a 
peço, e principalmente para que se trate da 
1•esoluça.o quu propuz, conceb1da em um só 
artigti, a 1·espeilo das eleições geraes, no que 
nn.o espero encontrar opposiçllo, por4.ue é de 
interesse geral. Apresentou-se um projeclo 
sobre eleições, mas não houve tempo de tra-

. tar-se delle; entretanto o Brazil todo reclama 
esta medida : não ha pessoa na Parahyba, Per
nambuco e nas provincias do norte, que não 
tenha escripto que se trate da lei de eleições, ~ 
porque temem que para o futuro se venha 
a seguir na Parahyba e em Pernambuco · o 
exemplo do que se passou em Sergipe. 

O SR. NUNES MACHADO :-Não. 
O Sa. CARNEIRO DA CUNHA :-No collegio do 

Limoeiro se _augmentárão muitos votos. 
O Sa. NUNES MACHADO :-Não. 
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O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-. No collegio do 
Limoeiro ... 

ALGUNS SENHORES :-0 nobre deputado está 
fóra da ordem. ' 

Indo o Sr. presidente consultar a camara se 
a urgencia está discútida, verifica-se n!lo haver 
numerq_ para fazer casa ; em consequencia do 
que o 8r. presidente levanta a sessão á 1 hora 
e meia da tarde, depois de dar a mesma ordem 
do dia. . --o----
•sessão elll IG de Outubro 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIAN~A 

SuMMARIO. - Expediente. - Parecer do procu
rador f.i;cal a respeito do imposto sobre cai= 
xeiros estrangeiros. - Requerimentos. - Ur
genmas. - Pensões, tenças e aposentadorias. 

D?.pois das 10 horas da manhã faz-se a cha-
mada, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados , abre-se a sessão, lê-se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Falt!io com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Martins, Vieira de Mello, Luiz 
Carlos, Souto, José Gonçalves Martins Vianna 
Torres, Paulino, Bustamante Paula 1Caüdid01 

Alcibíades, Pinto Coelho e A~sis Mascarenhas ; 
e sem ella os Srs. Angelo Custodio, André 
Bast_os, Al_en~ar, Bandeira de Mello, Sucupira, 
Maciel Monteiro, Francisco do Rego, . Sebastião 
do Rego, Urbano, Cintra, Alvares do Amaral 
Francisco Gonçalves Martins, Moura Magalhaes' 
Pedreira, Maria do Amaral, Tosta, . Casado' 
Freitas, Mendes dos Santos, Gomes da Fonsec~ 
Pedro d'Alcantara, Navarro, Floriano de To
ledo, Pacheco e Dias de Toledo. 

EXPEDIENTE 

O Sn. lº SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, remettendo a copia 
authentica do parecer do conselheiro procurador
~scal. do tI1esouro publico nacional, ácerca da 
mtelhgencJB do art. 19 da lei de 20 de Outubro 
d_e 1838, Como o Sr. deputado que fez a requi
s1çllo (o Sr. Moura Magalhães), á quem devia 
ser r.emellido este officio, se acha ausente, é 
dirigi~o á commissa.o a que eslá affecto este 
negoCJo, O parecer é como se segue: 

te A re~lamaçã.o não é fundada para dever 
s~r attend1da, não só porque a generica dispo
stçlo do ·art. 19 d~ lei de 20 de Outubro de 1838 
não · admittiria qualquer limitação decretada 
pelo governo, mas tambem _ porque o mesmo 
art. óº do tratado subsistente entre a Grã-Bre
tanha e o imperio, que inadvertidamente se 
allega .c!'nlra-p_roúuc~ntem, é o que mui directa 
~ positivamente esta pela parte do imposto 
impugnado, e a elle faz sujeitar sem replica os 

,, 

subditos de Sua Mages:t;·de - ·Britannicâ. Por
quanto_, ~endo certo que na· estipulação expressa 
e exphmta de - na.o serem os subditos das 
duas nações contractantes obrigados a pagar 
êontribuições algumas ordinarias, de qualquer 
denominaça.o que seja.o, maiores do que .aquellas 
que pagno ou houverem de pagar os subditos 
do soberano em cujos territorios residirem -
se comprehende a tacita e implicita · estipulaçã~ 
de serem todos sujeítos ao pagamento daquellas 
contribuições que já ao tempo do tratado pa
gavã?, ou depois viera.o e vierem a pagar os 
subd1tos do soberano em cujo territorio resi- , 
direm ; daro é que a nenhum fundado e }eQ'.i
timo pretexto podem os subditos de Sua Mag;~
tade Britannica reclamar contra a exigencia de 
~ma contribuiç(io que recahe sobre elles, por 
isso que é tambem lançada sobre os subditos 
do imperio, como se vê do citado art. 19 da lei 
de 20 de Outubro de 1838; e que em nada 
altera ou prejudica o convencionado nc art. 10 
do referido tratado.-Rio, 7 de Janeiro de 1839. 
-Maia. J) 

Do min,istro do imperio, remettendo o officio 
da camara municipal desta cidade, datado de 
13 de Setembro proximo findo, acompanhando 
por copia as actas das sessões da mesma ca
mara dos dias 20 e 23 de Agosto antecedente 
cujos papeis_ pede o ministro lhe seja.o enviados: 
quando mais não fossem necessarios, relativos 
ao facto occorrido com o vereador Luiz de Me
nezes Vasconc~llos de Drummond, sobre que 
versa o requerimento deste vereador que de
volve á camara. --- A' commissao das camaras 
municipaes. 

Fica sobre a mesa, para ser tomado em con
·sideraçi'l.o, o requerimento do · desembargador 
Caetano Ferraz Pinto, pedindo a decisão do 
parecer da commissn.o de justiça civil sobre a 
sua pretença.o, cujo parecer se acha adiado. 

Lê-se e approva-se a redacça.o da resolução 
que approva a pensno de 150$000 a D. Maria 
Benedicta Doria Soares. 

O Sr. Carneiro ela Cunha (pela ordern) perle 
a urgencia para que se diicuta a sua resolução 
áce1·ca das eleições de deputados, cujo proJecto 
acha muito simples e interessante. 

Lê-se e remelte•se á mesa a seguinte indicação: 
cc Sendo pouco decoroso á e.amara que ha• 

vendo todos os dias numero legal de deputados 
para se abrir a sessãO, não haja com tudo pau· 
se continuar o trabalho,.o que denota que alguns 
Srs· .. deputado~ saheu1 da camara antes da hora, 
por isso req':1e1ro que tudos os dias, quer~ndo 
o Sr. presiden-te levantar a sessão p01· não haver 
casa, mande declarar no Jornal do Oommereio 
os nomes dos Srs. deputados . que estavão pre
sentes, e bem assim daquelles com que a sessão 
foi aberta. -Carneiro da Ounha." 
- O Sr, Carvalho ele Mend.on9a, ( pela ordem ) 

diz que, sendo muito simples o parecer das 
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commissões de diplomacia · e fazenda sobre 
a pretençM dos officiaes da secretaria do 
conselho SJWremo militar, adiado por duas 
vezes, pede urgencia para se tratar delle hoje. 

í\ Qn Do'I:'~TT'\t:"'1'.'1''1'1:D • _ A n11noo.nn:ini tln nnht".o 
V .....,n ... c-..i:.,.;;:,.1v.a;:,uLD •. - ~ U.Lf,,;:;;UI.Jl~ '-4.V 1..1.VJ.Jl'\,,, 

deputado se ha de· discutir depois · das dos 
Srs. Carneiro de Campos e Carneiro da Cunha. 

O SR. NuNES MACHADO offerece o seguinte 
requerimento : 

« Requeiro, se pergunte ao governo que de
cisão· deu á proposta feita por Guilherme Morgan 
sobre o estabelecimento de uma linha de barcos 
de vapor mensal da Inglaterra, Lisboa, Madeira 
e provincias do Brazil. -Nunes .níacl~ado. J> 

Entra em discussa.o. 

O Sr. E:ezende diz que tal vez conviesse saber 
alguma cousa a este respeito, mas nM por via 
do governo, que neste negocio não tern nenhuma 
ingerencia, nem foi ouvido : o objecto é todo 
inglez, ou do governo, ou da praça, por 
consequencia este requerimento só irá dar 
trabalho aos officiaes de secretaria sem resultado 
nenhum. 

O Sr. Nunes :Machado observa que não é por 
curiosidade que pede essas informaçõe:3: consta
lhe que urn negociante inglP.z, por seu pro
curador, apresentou uma proposta ao governo, 
compromettendo-se a apresentar urna linha de 
'Vapores mensalmente de Inglaterra a Lisboa, 
Montevidéo, Buenos-Ayres, etc., e depois ás pro
'Vincias do Brazil, debaixo de certas condições 
muito favoraveis. Deseja saber se o governo at
tendcu ou na.o a este negocio, por isso que en
tende que de tal estabelecimento resultllo van
tagens ao füazil, como por exemplo na impor
taça.o de colonos. 
· Dá-se por discutido o requerimento. E' rejei
tado. 

O Sr. Montezuma. ( pela ordem ) requer que 
se discuta.o juntas as urgencias que se têm pe· 
dido, para a carnura prefet"ir aquella que em sua 
sabedoria melhor entender, porque assim 
poupa-se muito tempo. · 

O SR. PRESIDENTE : - Eu adopto a idéa 
do nobre deputado, mas primeiro entra em 
discussao a urgencia do Sr. Carneiro de 
Campos. 

O SR. MoNTEZUMA:-Bem 1 mas venhao depois 
todas as outras que se podem offerecer como 
emendas ... 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Então teremos 
de nos entreter com 300 urgencias. 

O SR. PRESIDENTE : - O Sr. Carneiro de 
Can1pos tem proposto ; urgencia para se dis
cutir a resoluç!\o que approva a aposenlado1·ia 
concedida a Francisco de Assis Cruz, offi
cial-maior da contadoria da provincia de S. 
Paulo. 

Depois de algumas observações, é approvada 
a llrgencia. 

Entra por consequencia em discussão essa 
resoluçllo. 

n ~ .. ~ ...... ,,..,. ~ ...... 4-,..., ,.,fforo.-,o nnmn amanrio 
V ....... VW~.I.M\I .. QQWW'g VJ..1.'--1. "-''-''-' '-<VU.,IU '-.,1.,l.,;:;õUUP 

a esta resoluçno outra que approva a aposen
tadoria concedida a Francisco José Meira, 
official-maior da thesonraria da nrovinl'i:i rfa. - -- ----- -- --- - - ---- -- -- - -- -- -- -- r- - . ·- ú- ---

Parahyba. 
O SR. PRESIDENTE : - A rasolução a que 

se refere o nobre deputadtJ diz - ficno a o· 
prov::tdas as aposentadorias concedidas a Joio 
Dias Florencio, 2º escripturario da thesouraria 
da Bahia, e Francisco José Meira, official-rnaior 
da contadoria da provincia da Parahyba ; 
eu nllo a divido, porque parece injustiça. 
(Apoiados.) 

O Sr. :Rezende nota que pelo methodo que se 
quer adaptar na <liscussao, va.o se approvar apo
sentadorias d.e que acamara na.o tem sufficiente 
conhecimento i e por isso é de mister que se 
vejão os documentos em que se basea.o estas 
aposentadorias. Receia que se aposentem em
pregados que, embora tenhti.o os annos da lei, 
estejão comtudo em circumstancias de poder 
bem servir, como aconteceu com o thesou
reiro da mesa do consulado de Pernambuco, 
que foi aposentado sem o pedir, e estando 
em circumstancias de prestar muitos e valiosos 
serviços. 

O Sr. Carneiro da Cunha nllo desconhece a 
razão que tem o nobre deputado para se oppôr 
a aposentadorias mal concedidas ; mas nota 
que uma das de que se trata na.o está neste 
caso, porque o empregado pedia a aposentadoria, 
e dos documentos apresentados se conhece a 
impossibilidade em que está de continuar a 
servir. O Sr. Meira, além dos annos de serviço. 
padece molestias que o inhahilitllo para conli· 
nuar a servir : o orador leu todos os documentos 
relativos a esse empregado ; nestes documentos 
se mostra.o os serviços que prestou em diversas 
repartições, nilo incluindo nelles os que pres· 
tára como vice-presidente da provincia, em cuja 
administraç!lo sempre houve paz e tranquilli• 
dade. Demais este empregado se acha carregado 
com grande familia, e é preciso que se approve 
a resoluça.o, pará. que livremente receba os seus 
ordenados sem o onus da fiança· que prestou 
para os poder receber. 

. O Sr. Marinho diz que tem de offerecer duas . 
emendas_, uma é a resoluçno que approva a ju
bilação dada em 1833 ao padre rrancisco Ma
noel da Silva, professor de grammatica latina 
de Minas Novas. Nota que os papeis relativos a 
este objecto forão rernettidos á assembléa pro
vincial; mas que esta julgou que não eslava em 
seu poder approvar um decreto do governo geral, 
e por isso viérão os P,apeis outra vez á camara, 
onde estarão se nllo houver quem se lembre de._ 
pedir a sua decisão. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 14:20 - PÃ¡gina 3 de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

584 SESSÃO EM 16 DE OUTUBRO DE 1839 
• 

A segunda emenda, posto q11e pareça não ser 
muito consentanea com a materia de que se 
_trata, não deixará de merecer a approvação da 
camara ; é a resolução que approva a pensa. 
concedida · ás filhas do benemerito tenente
general Manoel Jorge Rodrigues. O orador julga 
que se na casa se têm levantado vozes louvando 
extraordinariamente a quem derramou o sangue 
hrazileiro, talvez sem nécessidade, mais sym
pathia deve merecer aquelle que, em vez <listo, 
vio derramado -0 seu proprio sangue na pesso_a 
de seu filho morto no Pará em defesa da 
ordem. 

São lidas e apoiadas as duas resoluções de 
que falia o -nobre deputado. 

O Sa. PRESIDENTE : - Não sei se se podem 
incluir, em utna resolução que trata de apo
sentadoria, pensões ; mas julgo que se póde 
apoiar a resolução concedendo pensões como 
artigo additivo. 

O Sr. Montezuma julga que se se 1,óde con
siderar jubilação como aposentadoria, então 
quizera tambem que se tratasse da pensão con
cedida ás filhas do benemerito general Manoel 
Jorge Rodrigues. Estima que se trate desta ma
teria para que não pareça que ha esquecimento 
da parte da camara para com esse veneravel 
velho militar, homem que no Pará fez tantos 
serviços ... 

O SR. PRESIDENTE: - Não está ainda em 
discussão esta materia, porque é considerada 
como artigo addilivo. 

O Sa. MoNTEZUMA: - Devo lembrar•me disto ; . 
mas foi uma especie de enthusiasmo. que tive; 
por não poder mencionar os meus respeitos a 
esse digno militar, aproveitei a occasião. 

O orador, continuando, pede ao Sr. presi· 
dente que haja de considerar a pensão ás filhas 
de tenente-general Manoél Jorge Rodrigues 
como artigo additivo, e depois separal-o em 
uma resolução á parte : por este modo se con
tenta a todos os Srs. deputados que trazem os 
seus pedidos na algibeira. 

O Sr. Marinho requer que a sua emenda 
seja considerada como artigo additivo, que seja 
discutida depois da resolução e na adopção se
parada desta, para ser remettida .ao senado em 
resolução á parle. · 

D ·sr. Alvares Machado pergunta se, á vista 
do que acaba de passar, não será permittido ao 
Sr. Carneiro da Cunha off erecer a urgencia das · 
eleições, para que, depois de votado o projecto, 
a· com missão o redija em separado. Se isto é 
permittido, tambem tem de offerecer a urgencia 
de um projecto, qne julga muito necessario, do 
projecto sobre a escra,alnra. 

O Sr. Nunes Xaoba!o diz qne, como se tem 
pedido urgencias, quizera lambem pedil-a a 
favor de uma resoluçao que existe na casa ; é 
sobre a pensao dada á viuva de um soldado 

allemão que morreu na campanha do Rio 
Grande ; mas como não quer fazer mal ás 
outras feli!oluçOes, proporá a sua urgencia depois 
dellas discutidas. Declara que de.seja ver passar 
quanto antes a pensão concedida ás· filhas do 
general Manoel Jorge ; mas, para não• atra
palhar a discussão, quizera · que se votasse sobre 
cada uma das resoluçaes por sua ordem. 

E' lido e apoiado o seguinte artigo additivo 
offerecido pelos Srs. Carvalho de Mendonça e 
Rezende : 

rr Fica.o approvadas todas as tenças; que o 
governo tem concedido aos officiaes da armada 
e do exercito na fórma das leis existentes. » 

O Sr. Calmon diz que os nobres . deputados 
por S. Paulo e Parahyba o dispensarão de fallar 
a favor dos empregados dessas duas províncias, 
cuja aposentadoria se discute ; como· porém 
nenhum dos Srs. deputados da Bahia tem 
fallado a favor da 2º escrituraria Florencio, elle, 
orador, mandou buscar os srms documentos ; 
delles a camara conhecerá que esse empregado 
tem de serviço 38 annos, de idade mais de 60, 
e está quasi cego: accresce que ha muito tempo 
requeria a sua aposentadoria. O orador assevera 
ao Sr. Rezende que, pelo menos durante a 
admioistraçllo delle, orador, tem havido o maior 
escrupulo em aposentar empregados, e o mesmo 
nobre deputado sabe que elle, orador, recusou 
aposentar alguem, inclusive o administrador 
do consulado de Pernambuco. 

O Sr. :Ribeiro de Andra.d.a, pedio a palavra para 
instruir a camara a respeito do official-maior da 
thesouraria de S. Paulo. Este cidada.o já era 
official em 18121 tem de idade 60 annos ou 
perto disso, não póde continuar a servir por 
molestias chronicas, das quaes não se póde 
có'ra1·; accresce a isto o ter uma numerosa 
familia e ser pobre. Cl'ê pois haver jm;tificado a 
urgencia da resolução que approva a aposen
tadoria desse empregado : se os da: Bahia e 
Parahyba estão nas mesmas circumslancias, não 
lhes póde r~cusar o seu voto. Roga ao Sr. pre
sidente que quando se tratar da pensão dada ás 
filhas do Sr. Manoel Jorge haja de dar tambem 
a resolução que c·oncede uma pensa.o ao major 
Solidonio, que se acha mutilado e incapaz de 
serviço em consequencia do ataque da Bahia. 

O SR. REGO MoNTEIRO offerece como emenda 
a resolução que approva a aposentadoria con
cedida a _Joaquim José Teixeira, amanuense 
.annexo á typographia nacional. 

E' lida e apoiada esta resolução. 

O Sr. Ferreira Penna : - E' com algum 
acanhamento que entro nesta discussão, depois 
de ter ouvido as observações feitas por um 
nobre deputado de Pernambuco (o Sr. Re
zende), das quaes poder-sc-hia deprehender 
que aquelles membros da casa que têm oO'e
recido emendas e artigos addilivos á esta 
resol a910, nada mais têm em vista senlo a pro· 
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veitar a occasião _de faze_rem passar os negocios 
pelos quaes se interei;sãÕ, sem sujeitarem-se aos 
inconvenientes de uma discussão mais mi
n:iciosa e prolôngada. o orador tem de offerecer 
tambem uma emenda semelhante ás que já "Se 
achão sobre a mesa, sem ser comtudo movido 
pela razão indicada; fuIJ.dâ.-se porém nos do
cumentos que apresenta, e longe de evitar a 
discussão, deseja muito · que a camara os ex
amine p~ra resolver o que fôr de justiça. A sua 
emenda tem por fim a approvaç~o da aposen
tadoria de um empregado da administraç:Io 
diamantina, Silverio Caetano ja Costa, que foi 
concedida em 1834 pelo ministro da fazenda, 
que então era o Sr. Araujo Viaona. O decreto e 
mais documentos junto's ( que o orad01· lê) 
mostrão os annos de se1·viço desse empregado 
e -as razões em que se fundou o governo 
para aposentai-o, accrescendo a circumstancia 
de ter sido já examinado este negocio pela 
illustre commissão de pensões e ordenados, 
que approvou o aclo do go·verno por um 
projeclo que está impresso desde 1838. 
Nestas circ,1 msiancias pois, e tendo a. camara 
por vezes consentido que á urna qualquer re
solução se addicionem emendas rel..:.tivas a di
versõs individuús, como ainda ha pouco se via 
a respeito de alguns estudantes de medicina e 
de direito que pedirão dispensa de tempo para 
se matricularem, entende o orador que o em
pregado de que se trata póde ser attendido, não 
ficando demorado para. o anno seguinte este 
negocio, que se acha. pendente desde 1834. · 

O orador offerece como emenda, que é 
apoiada, o projecto de com missão a que se re
ferira. 

E' lida e apoiada a resoluçã.o de que falla o 
nobre deputado. 

E, igualmente lido e apoiado o seguinte, do 
Sr. Aureliano: · 

« Se passarem as emendas, ou artigos addi
livos que esU\o sobre a mesa, offereço como tal 
o parecer da cornrnissM que approva a jubi
lação do conego Januario da Cunha Barboza, 
concedida ha muito tempo pelo governo.» 

O Sr. Oliveira julga · desnecessario fallar 
sobre a resoluçllo que assignou como emenda, 
que approva a apo:;entadorin concedida a Fran~ 
cisco José Meira, porque já o Sr, Carneiro da 
Cun11a ex.pendeu o que havia ; tomou porém a 
palavra para responder a uma observaç~o do 
Sr. Montezuma-que os negocios desta natu
reza sé apresentavão como pedidos que os Srs. 
deputados trazião na algibeira.-0 orador diz 
que cons:idera a missno de um deputado com
postit de duas .partes: uma, tratar dos interesses 
geraes, e outra, dos intPresses peculiares das 
provincins 11 que pertencem : entendendo que 
us npmiot1h1dorioR doR ompr·egndos das divvrsns 
p1•ovlnui11~ 111\0 IWijocina. JIOlll!linrcA dne pro. 
vl1111ho1 1 j11IM1\ 11\111 l'lllll\1ulo I\ fovor ,\mu1m1 "Pº' 

'1'111\111 Ili 

sentadorias, cumpre com o seu dever, e não 
faz favor a ninguem. 

· O Sr. Montezuma, diz que nenhuma offensa 
fez dizendo que os_ Srs. deputados traziãO pe
diàos na algibeira ; que ningnem contesia a 
obrigação que têm os Srs. deputa,fos de tratar 
dos negocios geraes e particulares. Insiste na 
expressM de que usou, porque de certo 
esses papeis que estão pelas gavetas da secre
taria não seriao Jernbrados se por ventura as 
partes não solir.itassem dos Brs. deputados a 
decisã.o delles, e nem sã.o censuraveis os Srs. 
deputados por pedirem urgencia para esses ne
gocios. Declara que muitas vezes tem pedido 
ao Sr. presidente que dê para a discuss1ío tal 
ou tal resolução, que muitas vezes não se re
corda1·ia de alguns objectos se não houvesse 
quero lh'os lembrasse. 

Quanto ao que está em discussno, diz que 
vota por aquellas emendas, _que lhe parece 
poderem ser incluídas na resoluçno : outras, 
porém, com toda a razão, devem ser conside
radas como artigos additivos, e então emittirá, 
quando entrarem em discu1:1síl.o, n sua opinião 
srbre ellas. Sente amargamente não ter pedido 
a palavra para dar o seu voto_ ácerca da aposen
tadoria concedida a um seu comprovinciano; 
isto é . devido ao seu acanhamento ordinario 
(risadas), po"rque a nao ser este acanhamento, 
ter-se-ia apressado a fallar ; e assim evitaria a 
censura do nobre deputado o Sr. Calmon, 
quando disse que pedio a palavra por não 
haver deputado da Bahia que tivesse falJaâo 
sobre este objecto ; mas se por um lado se 
mortifica por esse acanhamento, por outro dá-se 
os parabêns, porque foi o motivo que levou o 
Sr, Calmon a advogar a causa desse digno ci
dad~o da Bahia, de um modo que elle orador 
não seria capaz de o fazer. 

O Sr. Coelho Bastos. diz que tem de offe
recer como artigo additivo a resolução que 
approva a diaria concedida ao guarda nacional 
da Parahyba, Silvestre José Madeira. Declara 
que tem a fortuna de fallar perante o Sr. Qua
resma Torreio, que sabe· do facto que occa
sionou a graça feita a este guarda. Estava 
elle destacado na fortaleza de Cabedello na 
occasião em que foi á Parahyba a fragata 
Campista: e tendo o presidente o Sr. Torreão 
de ir a essa fragata, a fortaleza teve de salvar, 
e no momento de carregar a peça, como o 
guarda que estava com o dedo sobre o ouvido 
afrouxasse um tanto, a peça disparou, levou 
o. mn.o direita e parte da esquerda do 
guarda Silvestre José Madeira, que a carre~ 
gava; em consequencia deste desastre cortou-. 
se-lhe o braço direito, e o homem ficou iro.pos
sibilitado de trabalhar; é elle casado e tem seis 
filhos menores. O governo, attendendo a isto, 
dcixou•o destacado na fortaleza, considerando-o 
como Rol<io.do de linhn. 

74 
• 
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O Sr. Vei~a Pessoa diz que tem de mandar 
un1 artigo additivo mais explicativo do que ·º 
que se acha na mesa assignado pelo Sr. Car
valho de Mendonça, que é para se approvar 
todas ªll tenças que se achão na casa já appro
vadas pelo senado. 

Neste sentido manda o seguinte artigo addi
tivo, que é apoiado : 

« FicãO approvadas todas as tenças dos offi
ciaes da armada e exercito, existentes :Roa casa, 
e que já forão approvadas=pelo senado : caso 
n~o passe o artigo do Sr. Carvalho de Men
donça.- Vtiga Pessoa. >> 

Tambem é apoiada, offereci~a con10 e1nenda 
pelo Sr. Coelho Bastos, a resolução que ap- · 
prova o vencimento de 10$000 mcnsaes a Sil-
.,.,. ... ;,_ J,-,c,l, M<>rl,:,ir., c:rn<irrl"' n<if>i{)n,1] ,-1;:, P<:11•>1-
"'--'LJ.v uv~'-' ..1..1..&"'-''-''-J.'-"j 0 uL4l.-....llA #,..l'lAVil'J .... u~ '-"'..,.. .,.._ ,.._.,_ 

hyba; e a de 500 réis diarios a João Ferreira 
da Trindade, guarda nacional de Minas, em 
remuneração dQs serviços prestados a bem da 
ordem naquella provincia, por occasião da se
dição de Março de 1832. 

O Sr. Andrada Machado observa quanto á 
aposenta~oria do official-rnaior da thesouraria 
de S. Paulo, que pelos documentos e pelo co
nhecimento que tem do proprio individuo, este 
empregado tem mais de 29 annos de serviço, 
perto de 60 annos de idade; que pelos attes
tados dos medicas (entre os quae:-; ha um do Sr. 
Claudio J0sé da Costa, que muito vale para 
elle orador) não resta a menor duvida de que 
elle é gravemente doeute ; accresce que este 
homem tem nove filhos, é pobre e honrado ; 
por todos os lados pois por que se considere a 
aposentadoria, dev'= ella ser approvada. Quanto 
ao empregado da Bahia, tambem não tem du
vida, á vista do que disse o Sr. Calmon : a res
peito dos outros, nada sabe por não ter visto 
ainda os documentos. A'cerca do que se tem 
dito sobre negocios individuaes, o orador ob
serva que elle não é prncurador de partes, não 
~ senllo legislador e guarda da constituição e 
das leis ; se porém algum negocio individual se 
póde encabeçar no interesse geral, elle orador o 
defende, é seu procurador : se alguma .parte se 
lhe apresentar, e convencêl-o da sua justiç.a, elle 
orador fará que a naçao faça justiça : Ç> que é 
de interesse publico. 

O Sn. VE1c1A PESSOA pede retirar n sua 
emenda • 

. Conceãe-sc,lhe. 
O Sr. Oliveira. diz que a asserçllo que lhe 

attribue o nobre deputado é gratuita : não (i.11lou 
;. emjn.teresses particulares : o que disse foi que 
. ~ .. w1ssão do deputado era tratar dos inte1·esses 
.._.ig~f~e$, ~ dos interesses peculiares de sua pro
.·. vi~J!fa, sobre que se pudesse legislar ; accres
. cento'ú que-considerava a aposentadoria dos em-

pregados, sena.o. nas cl~sses dos interesses ge
'raes, ao menos na dos interesses peculiares das 
provincias ; e decidindo~se a fnvor de uma apo~ 

sentadoria, cumpria um dever,·n:10 fazia favot· a 
ninguen1. .. 

O Sr. Andrada Machado diz que na camara 
os deputados sao informantes a respeito dos in
teresses das provincias, e quando se· trata desses 
interesses é porque se encabeção nos interesses 
geraes ; n,\ camara os deputados são geraes ; 
para os interesses provinciaes ha as respectivas 
assembléas. 

C s,.._ Castre ê Silva. diz aue nedira a oa-- --- . --- -- -- - --- . - - ~ -- - .. - - --- . -- - .- -

lavra para tirar ao Sr. Calmon de um equivoco: 
o empregado da thesouraria da Bahia na.o so
iicita a sua aposentadoria ha muitos annos ; a 
administração· de 12 de Outubro não demorava · 
a decisão desses negocios, deferia ou indeferia ern 

· breve espaço. · 

Dá-se por êliscutida a rnaleria, e procede-se á 
votação. 

São approvadas as aposentadorias concedidas 
a Francisco de Assis Crnz, no lugar de official- · 
maior da thesomaria da província de S. Paulo ; 
a Lniz José da Silva Guimarães, no Iugat de 2º 
escriplnrario da contadoria da provincia de Per
nambuco ; a Silverio Caet;:rno da Costa, no lugar 
de administrndor geral dos sel'viços diamantinos 
!!O Tejuco ; a João Dias Florencio, no lugat· de 
segundo escripturario da thesouraria da província 
da Bahia; a Francisco ,José Meira, no l ugai: de 
official-maior da thP.souraria da província da 
Parahyba ; a Joaquim José Teixeira, no lugar 
de escrevente e annexos da typographia na
cional ; a Francisco José de Paula, no lugar de 
feitor da extincta mesa do assucar na província 
de Pernambuco. 

Entrão em discussao, como artigos additivos,' 
as seguintes resoluções : 

(( Artigo unico. Fica approvado o decreto do 
governo, de 20 de Junho de 1833, que jubilou o 
padre Francisco Manoel da Silva na cadeira de 
grammatica latina da vil!a' de Nossa Senhora do 
Bom Successo de Minas Novas, na provfocia de 
Minas Geraes, vencendo por inteiro o seu orde 8 

nado de 400$, em attenção á i~ possibilidade 
em que se acha, por sua avançada idade e.ha
bituaes molestias que padece, de continuar no 
exercicio do magisterio em que se tem conser
vado pelo longo espaço de mais de 28 annos, 
com reconhecido aproveitamento da mocidade 
e satisfação publica. · 

rr Paço da camara dos deputados, 26 de Julho 
de 18:-18,- Padre J. F. Lima Sueupira.-J. 
M. Vlefra de .JJlello. >1 

rr Arli~o unico, l~icu opp1·ova<la a pensão an~ual 
de 240$, n rnulr, 11111" das íllhas cio terientc ge
ne1·al Muuoel Jnl'go Hodrll-{UOY e de D. Maria da 
Conueiçllo HudriK11uw, ll, llitn ilo Cassia Ro
drigues e D. ,lo1rnphu f41m11h11m Hmll'll(uos, conce• 
dida pelo governo por duun1tu tlu 17 do Agosto 
de 1839. 

« Paço da cumnrn 1lu1i 1h1p11t111lm11 2 1lu fiu• 
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tembro de 1839.-J. Jf. Cameiro da Cunha. 
-Jf. J. Cavalcanti. - Gomes da Fonseca. J> 

« Artigo unico. Fica i:Wprovada a aposentadoria 
concedida pelo decreto do governo, de 10 de 
Janeiro àeste anno, ao conego Januario da 
Cunha Barboza, na cadeira de philosophia ra
cional e moral, com o vencimento do seu orde
nado. 

<< Paço da camara dos deputados, 3 de Se
tembro de 1835.-Gomes da Fonseca.-Peixoto 
Albuquerque. >) 

<< Artigo unico. Fica approvada a pensão annual 
de 300$, conferida por decreto de 13 de Julho 
de 1839 ao major Solidonio José Antonio Pe
reira do Lago, em plena remunei-ação dos ser
viços por elle prestados á causa da integridade 
do imperio na provincia da Bahia; onde fôra 
gravemente ferido em combate. 

(( Paço da camara dos deputados, 22 de Agosto 
de 1839.-M. J. Cavalcanti .de Lacerda.-J. M. 
Carneiro da Ounha.-lYL Gornes da Fonseca. ,, 

<< Artigo unico. Fica approvada a pensão ann ual 
de 144$, conferida por decreto de 27 de Maio 
de 1839 a Guilherir..ina Lix, em remuneração 
<los se1.-viços de seu marido o allemã.o Pedro 
Lix, que morreu em combate a favor <la inte
gridade do imperio na provincia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

« Paço da camara dos deputados, 8 de Agosto 
de 1839.-M. J. Cavalcanti de Lacerda.-J. 

· JJf. Carneiro da Cunha.- Gomes da Fonseca. )> 

« Ficao .approvadas todas as tenças que o go
verno tem concedido aos officiaes de 1 °' linha 
na fórma das leis existentes. 

1c Paço da camara· dos deputados, 16 de Oü
tubro de 1839.-Carvalho de JJ1endonaa.-Hen-
-.,riques de Rezende.-Coellw. ,1 ~ 

Tambem entrào em discõssao as resoluções 
que approva.o o vencimento de 500 réis diarios 
ao· guarda nacional de Minas João Ferreira da 
Trindade, e a de 10$ mensaes a Sil verio José 
Madeira, guarda nacional da Parahyba. 

O Sr. Montezuma. declara que tem de fazer 
um requerimento que deve merecer a attenção 
do Sr. presidente. Pede que se mande lê1· o 
artigo do regimento q11e mostra quaes sa.o os 
objectos que podem ser considerados como ar· 
tigos additivos de uma resolução ou projecto de 
lei qualquer. 

O Sa. 1 º SEt::RE'l'AR10, satisfazendo ao nobre 
deputado, lê o seguinte artigo do regimento: 

« Em todos os artigos .do projecto poderá 
qualquer deputal!o mandar á mesa mais algµm 
ou alguns artigos additivos como emendas, os 
quaes serão apoiados, mas. ficaráõ para depois 
se discutir. >> 

· O SR. MoNT,EZUMA diz que como o regime~to 
na.o define qual seja n. materia que póde ser 
offerecida como artigo additivo a uma resolução 
ou projecto, tem de guiar•se pela opinião do 
Sr. presidente e pelos precedentes da casa. Per-

suade-se que em nenhuma occasião foi consi· 
derado como artigo additivo uma mate:fia que 
não fosse identica ao objecto que se discutisse, 
e recorda-se que muitas vezes tem o St'. presi• 
dente juigaào que tai ou tai materia nilo póde ser 
considerada comú .artigo additívo por não ser 
identica ao objecto em discussão. Na lei do 
orçamento tem-se seguido a doutrina de se não 
admittir artigos que nlio sejão analogos áquelles 
objectos qLie devem fazer a base dessa leí. 
Nota que na rnesa se achão objectos-:-,::;iue não 
podem ser considerados como artigos additivos ; 
mas discriminar qunes elles sejão é tarefa que 
compete mais ao Sr. presidente do que a elle 
orador ; por i~so deseja que S. Ex. ernitta a 
sua opinião a resp·eito. 
· O orado!' julga desnecessario fazer ver á ca
mara quão funesto póde ser o precedente de se 
inserir corno artigos additivos n'uma reso- · 
lução· ou n'um projccto objectos que não o 
devem ser. As resoluções não têm sómente de 
passar na casa,· tên~ de ser discutidas no se
nado, e se lá não se entender o objecto como 
a carnara entendeu, terá o senado uma occasião 
de censurar a medida adopta<la na camara dGs 
Srs. deputados, quando discutio o projecto : é 

· verdade que póde haver a evasiva, que parece á 
primeira vista salvar essa difficuldade, isto é: 
dar-se á cornmissãü o direito de dividir os pro
jectos em diversas resoluções ; mas nem por 
isso se deixa de infringiL· o regimento, que de· 
termina que as resoluções soffra.o uma dis
cussüo, na qual se póde fallar duas vezes sobre 
cada um dos objeclos della. Se pois· a camara 
entender que o objecto nao póde ser offerecido 
corno artigo additi vo, e apesar disto o tomar 
como tal, dahi resulta que, sendo discutidos os 
artigos a.dditivos lodos juntos, na.o se póde 
fallar sobre cada um delles as vezes que o regi
mento permitle. 

Resumindo a sua opiniao, o orador offerece á 
consideração da casa as seguintes questões : · 
lª, se a camara deve hoje continuar a estar 
pelos estylos antecedentes da casa, isto é, que 
só faça objecto de artigo additivo aquella ma
teria que fôr idenlica á da resolução a qne se· 
offerece o artigo ; 2", se considerando assim se 
deve pi·escindir de taes cstylos na occasião 
actual, para se dar autorisaçào á commiss::i.o de 
redacção para dividir os .objectos, hoje discu· 
tidos, em differentes resoluções. · 

Tendo cada um deputado, continua o orador, 
direito de fallar sobre cada um dos artigos de 
uma resolução duas vezes, isio não se póde 
verificar no caso actual, porque se discutem 
conjunctamente as tenças concedidas a .diversos 
individuas que, sendo propostas em resoluções 
separadas, daria.o lugar a que separadamente 
se fallasse duas vezes sobre cada uma dellas. 

Sa.o estas as questões qu~ por amor da ordem 
olfereço á c_on1?ideraçao da camar·a, porque en
tendi que a sua attcnçno devia ser chamada 
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sobre. ellas,- afim de as decidir de um modo que 
nã'O CÕIÍlpromelta em O()Casião alguma, e menos 
hoje, a dignidade da camara. 

Senhores, não se julgue que, porque a e.a
mara está quasi a encerrar-se, eu reconheço 
este inconveniente. Eu estou persuadido de que 
devemos tomar . muito em consideração estes 
objectos que se achão sobre a mesa, offerecidos 
como artigos additiv.os ; mas a este · meu senti
mento, a este meu desejo se oppõc uma razão 
mais forte, maior do que á minha vontade, e é 
a submissão que presto e devo prestar ao· regi
_mento da casa, que por outro lado constitue a 
garantia, não digo sómente de cada um dos 
membros della, mas eu reconheço os artigos 
dos regimento5 dos corpos deliberantes, como 
verdadeira garantia dos povos, porque são estes 

. nrtigo~ do regiI:nento os que evitão os inconve
nientes dá precipitação de taes trabalhos, da 
qual nunca póde resultar beneficio aos povos. 
Se nas actuaes circumstancias eu recordar á 
camara o estado financeiro em que nos achamos, 
e que dos artigos additivos que se achão na 
mesa vai resultar um augmento de despeza, 
supponho que a camara com maior zelo tomará 
em consideração aquillo ·sobre que acabo de 
chamar a sua a!tenção. 

O Sa; PRESIDENTE responde 'que no _regimento 
não se define bem a materia que póde ser 
objecto, nem qualifica o que deve fazer parte 
de artigos additivos, mas que os precedentes 
são conlrarios á opinião do Sr. Montezuma. 

O Sr. Nunes Machado responde ao Sr. Mon
tezuma que, além de que a approvação dos 
artigos additivos nao seria.o mais do que uma 
renuncia do direito de fallar da parte dos Srs. 
deputados, º. •argumento do Sr. MoE-te_zuma 
prova de mais, e como tal não procede, pois que 
se os artigos additivos privão os Srs. deputados 
de fallar sobre a materia de cada um delles as 
vezes que, segundo o regimento, poderiao fallar 
se fizessem objecto de um projecto separado, a 
conclusão seria a prohibição absoluta. de se 
admittirem artigos additivos, o que é contra o 
regimento da casa. 

A' vista do que acaba de dizer o Sr. presi
dente, parece-lhe que podem ser h-atados con
junctamente os artigos additivos que estão 

· sobre a mesn, por tratarem de materia connexa, 
e serem objecto .de graças semelhantes. 

Indo-se pôr ao apoiamento a emenda do Sr. 
Monlezuma, verifica-se não haver casa. Em 
consequencia disto o Sr. presidente levanta a 
sessão á uma hora e meia, depuis de ter dado 
para. o~dem do dia a mesma de hoje. 

• 

Sessão em l'>' de Outubro 

PRESIDENCIA Dtf'ISR. ARAUJO VIANNA 

SmrnARIO. - Expediente. -Requerimentos. 

Depois das 10 horas da manhã faz-se· a cha
mada, e logo (IUe se reune numero legàl de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê~se e approva-
se a acta da antecedente. · 

Falta.o com causa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza M:!dins, ... :Vieira _de Mello, 
Luiz ·· Carlos, José Gonçalves Martms, Busta
mante Paula Candido, A1cibiades, Coelho da 
Cunh~ e Assis Mascarenhas: e sem ella, os Srs,,; 
Angelo, Bastos de Olivei~a, Alencar, Bandeirà 
de Mello, Sucupira, Francisco do Rego, Urbano, 
Cintra Alves do Amaral, · Francisco Gon
çalves ' Martins, Moura Magalhães! J:>edreira, 
Maria do Amaral, Tosta, Casado, Silva. Pontes, 
Freitas, Mendes dos ~;intos, Gomes âa Fonseca, 
Pedro de Alcantara e Pacheco. 

EXPEDIENTE 

. O SR. 1º SECRETARIO dá conta· do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do secretario do senado, participando que o 
senado adoptou e vai dirigir á sancçilo imperial 
a resolução concedendo loterias a diversas fre~ 
guezias e á santa casa de caridade da cidade de · 
S. João d'El-Rei.-Fica a camara inteirada. 

Do mesmo secretario, participando que por 
officio do ministro e secretario de estado dos 
negocios· da fazend3: foi communic~do ao se
nado ter o regente, em nome do imperador,·. 
sanccionado um dos autographos autorisando o· ' 
governo para pagar a .Antonio Ferreira Souto e 
outros a quantia de 1:950$000, valor de 65 
cavallos que forão tomados para o serviço .do 
exercito pacificador na Bahia. - Fica a camara 
inteirada. 

Do mesmo secretario, remeltendo à emenda 
feita e approvada pelo senado á resolução desta 
camara que concede loterias á santa casa. da 
misericordia desta côrte. 

Emenda do senado : 
' " Accrescente•se-Art. 3.º Fica lambem con
cedida uma só loteria, que se extrabirá nesta . 
côrte, em beneficio da cathedral de Santa Anna:- · 
e hospital de caridade de Goyl:!,Z. O p1·oducto 
desta . loteria_ será posto a metade á disposi~ão 
do bispo dioceEjano para empregar em alfaias 
destinadas ao uso da cathedral, e outra ametade 
será igualmente posta á d.isposição da admi
nistração do ho~pital de ~~idade, p~ra a e~-, 
pregar em apoiices da d1v1da puhhca, ·, ,c~J9 · 1,· 

producto será applicado para despeza do me~-~~-,: 
hospital. · ·;.,. 

« O art. 8° passa a 4.0 

,, Paço do senado, 16 de Outubro de 1839.
. .Diogo Antonio Feijó, presidente.-João An.-
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tonio Rodrig'lles de Carvalho, 1° secretario. -· 
Francisco de Souza Paraizo, 2º secretario. ii 

A imprimir. 

O Sr. Clemente Pereira, pede a palavra pela 
ordem, e observa á camara que se a sessão 
não estivesse tão adiantada como Bslá, elle de
putado nao se animaria a pedir a dispensa da 
impressão -da emenda ào senado á proposição 
desta. cama1111 1 que·concede loterias á santa casa 

~ da. misericordia desta côrte, ponderando que 
se este negocio não se decidir este anno, ·hão de 
as obras do-recolhim-ento, por falta de dinheiro, 
não continuar; assim pede a dispensa da im
pressão e a urgencia, para se tratar já deste 
negocio, · esperando que a camara o haja de 
desculpar pelo incommodo que lhe dá, o qual 
de certo nao lhe daria se,.-;ião foiise a necessidade 
que ha de que este objecto passe este anno. 

O SR. PRESIDENTE consulta à camara, e esta 
· dispensa da impressão· a emenda do senado. 

A urgencia proposta é apoiada ; e julgando-se 
discutida, é posta a volos e approvada. 

O 'SR. PRESIDENTE observa ao illustre depu
tado que a emenda entrará em discussão logo 
que finde o expediente. 

O Sa. lº SECRETARIO continua com o expe
diente, dando conta de ilm officio · do ministro 
do 'imperio, remettendo a copia do ofticio de 3 
do mez passado, do director da escola de me
dicina da capita] da provincia da Bahia, in
formando com o que occorre sobre o abuso que 
se diz introduzido na mesma escola,· de exer
cerem alguns lentes diversos empregos incom
pntiveis com . o bom desempenho de suas 
funcções. - A' commissa.o de instrucçllo pu
.blica. 

Do mesmo íninistl'O, enviando a copia do 
decreto de 11 do corrente, que concedeu ao 
soldado de cavallaria da guarda nacional da 
província de S. Pedro, -Bernacdo Maurício da 
Silva, a pensrto annual de 52$925. - A' com
missa.o de pensões e ordenados. 

Do mesmo minish.·o, devolvendo o requeri
mento dos guardas da inspecção da saude do 
porto da capital de Pernambuco, em que pedem 
angmento de ordenado. - A' comrnissão do 
orçamento do minisicrio da justiça e irnperio. 

Do ministro da fazenda, remettendo uns 
papeis com os quaes fornece os esclarecimentos 
que lhe forão pedidos em officio desta camara 
de 13 de Setembro ultinio. - A's commisst'íes 
terceira e do orçamento da fazenda. 

. Vai - á terceira commissão de fazenda o re
que1*tiento de José Te_ixeira de Mel!~, e á 
niésnià commissao o de Manoel Joaquim de 
Santa Anna. 

Fica sobre a mesa, para ser tomado erl1 con
sideraçao, o requerimento de varios portadores 
das reciamaçõesjúlgaàas e ·iiquidadas pela ·com-

..missão mixta brazileira e portugueza, que p·or 
duas vezes já têm requerido· a esta camara. · 

ORDEM DO DIA 

Enira em discussão a emenda do senado á 
proposiç!I.O que concede loterias á santa casa da ., 
misericordia desta côrte. 

O Sr. Rezende nota que pelo acto addicional 
compete ás assembléas provinciaes legislar 
sobre matrizes, estabelecimentos de caridade, 
etc., e por consequencia á assem biéa de Goyaz 
competia conceder este soccorro ao hospital 
daquella cidade, e só quando não o fizesse por 
quaittuer motivo1 ·é que podia a assemblé:a geral 
tomar conhecimento deste objecto. Observa que 
nem consta que a irmanéhde do hospital de 
caridade de Goyaz requeresse semelhante soe
corro; foi lembrança de um representante por 
aquella província ; mas não julga elle orador 
que tenha o Rio de Janeiro obl'igaç:lo de car
regar com as casas de caridade de todas as pro
vincias do imperio; se porém essa obrigatão 
houvesse, nenhuma provincia teria mais direito 
a- recorrer ao Rio de ,Janeiro do que Pernam -
buco, que é das que mais contribuem com 
sangue e dinheiro. Esta é a primeira razM por 
que vota contra a emenda ; a segunda é porque 
tendo o senado eliminado todas as loterias que 
forão nesta resolução annexas ás da santa casa 
da côrte, em lugar das que eliminou apresenta 
a que concede a·favor do hospital de Goyaz. 

O Sr. Clemente Pereir~, respondendo ao 
precedente orador, diz que por estarern auto
risadas as assembléas provinciaes para proteger 
os estabelecimentos de caridade, nllo se segue 
que esteja inhibida a assernbléa geral de o poder 
fazer ; que o nob1·e deputado labora n'um equi
voco quando suppõe que o senado eliminou 
outras loterias para pôr esta, porque as outras 
loterias que passarão na camara· farão- unidas á 
resoluç!l.o que as concedia á irmandade do Sa
cramento, e todas forão approvadas no senado 
e remettida a resolução á sancção, como o Sr. 
1 ° secretario daquella camara acaba de pat·· 
ticipar pelo officio que se leu hoje. 

O SJ. Rezend.e insiste na prirneir·a razão que 
apresentou contra a emenda. A's assembléas 
provinciaes compele cuidar destes estabeleci
mentos; e, quando na.o possa protegei-os, devem 
as mesmas assembléas dirigi1-os â assembléa 
geral, como íez a de Minãs a respeito da re
ducção de direitos da sociedade do· Gongo
Socco. Nilo approva que se trate de taes ob
jectos na camara sem conhecimento nenhum 
tlelles, sem que ao menos taes favores seja.o 
pedidos pelas administrações dos estabeleci~ 
mentos de caridade, etc. . 

O Sr. Marinho, depois de fazer ao nobre de
putado a mesma observação do Sr. Clemente 
Pere~ra, quanto á comp!;!iencia d~g; f\Ssembléas 
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,..pt-0tJnciaes,-_. di7; qtie. :assim como· a mór parte reparliçõ_es: para examinar por si alguns docu
das\pt9vfocias _são tributadas em benefici~ de mentos. Persuade,se o oradt,r .que a camara 

:.esJm.:i~lecimentos da côrte, tambem póde a côrte quanJo nomeou esta. commissãQ para re- · 
.. -s.~rJ:f'i:.ib.uJ'ada em be_neficio dos estabdecimentós . formar o systema de imposição, foi porque teve 
;:~iis:-iP!~~fricias~ Quanto. á necessida~e, que julga conhecimento, pelos b~lanços, pelas leis,'.~~ que 

./~fnqbre deputado, de virem requerimentos para essa reforma era precisa; com os docum-entos 
>essas concessões, observa que os deputados 11ão portanto que a éamara teve, póde a commissao 

esta.o inliibidos de apresentar á assembléa geral trabalhar e preencher a sua obrigação ; e se estes · 
as necessidades ,das suas provincias.. documentos não bastarem, formalise a . com-

Dá-se por discutida a emenda. _ - missão as requisições que pretende, e submetta-
E, approvada; a resolução é adaptada para as á votação da camara .. Accresce que sendo 

ser remettida. á sancção. _ um membro da com missão empregado na)3Q.:iµ· 
- Lê-se :o seguinte requerimento : missão do thesouro, póde elle fornecer ·otr~d~-

« Requeiro que se comm_unique ao governo, cumentos necessarios, e assim desnecessario 
pela repartição da fazenda, a· nomeatão f.eita é que se dê·· a -uma comm~ssao- permanente---a · 
por esta camara, de uma commissão encarre- autorisação de fazer requisições .em nome .da 

· gada de apresentar na sessão seguinte pr0jectos camara. Quanto á 1ª parte do req~e~imento, é 
de melhoramento sobre o systema de arreca- ella uma simples communicação, não traz con-
daÇão, imposição, etc., afim de poder a mesma sequencia alguma, · _ 
commissão, caso lhe seja preciso, requisitar do E' lido e apoiado o seguinte requerimento : 
goyerno as informações que ju,lg~r indis_µensa- · « Requeiro que a 2"' parte do requerimento 
veis aos k-abalhos de que esta mcumb1da. - seja considerada como indicação e vá a uma 
Montem~a. -Oliveira» commissn.o, na fórma do regimento. » 

~ _q Sr. Maciel Mon~eiro diz que não enc?ntra · o Sr .. Itezencle diz que se uma recommen· 
ullhdade neste requer1~ento, porqdanto existem dação ao governo pata auxiliar a uma _ com
n9: camar,:i os es~larecunentos de que a com- missn.o na camara é objecto de indicação, com 
m1ssão pode precisar; dos balanços consta a mais razão é O meio porque se autol'isou ~:a'.: 
arrecadação das rendas, dos 4:>rçame~tos, as comm issão de contas a ir ás repartições public~s· 
verbas de despeza, e ~o~ relalor1os as vistas do a examinar os seus livl'Os.- Esta recommê~.- _: 
governo sobre a ~dm1.mstr~Ção em ger~l: acha dação é uma especie de negtcio diploma\iij~;·: 0·_._

portanto o requerimemo ocioso, e por isso vota que acredita uma commissão da camara junto:: 
contra elle. do governo ; uma vez que a camara nomeç,*· /. 

·-o Sr. Itezende diz que a julgar por si como. esta com missão, é de mister que a auxilie. ;_.'_:_/._;;' 
membro da commissão de contas, ?s balanços o Sr. Nunes Macha.do diz que quem qµei/-
de_ nada servem, com elles não pode a ~om- os fins deve pôr os meios; a camnra nomeando 
missão dar um passo: portanto não basta dizer- uma commissão deve habilital,a com os meios 
~e que ~-a balanço ~ orçamentos, pa_ra se necessarios par; conseguir os fins que teve em 
Julgai: ocioso o requerimento da comnussão ; vistà quando a nomeou : se todos os dias -~e· 
esta, mdo ao thesouro, ~onsullando os doeu- approvão requerimentos de um ou outro ~r. 
mentos, conhec~ndo as. diffic_uldades que ha n~ deputado pedindo informações ao. governo, ne- .. 
arrecadação de certas 1mpos1ções, é. que podera nhuma razão ha para se deixar de approva1· 
desempenhar os. fins para que foi nomeada. este, que é semelhante aos demais, com a diffe• 
Vota pel~ requerimento. rença unica que é mais amplo. Ainda qur.mdo 

0 Sr. Carneiro Leio entende que o objecto não houvesse essa exigencia, nenhum governo 
não é materia de requerimento, mas de indi- honesto recusaria á uma commissão da camara 
cação para se formar um projecto de lei ; caso dos deputados informações que ella lhe pedisse ; 
seja admissível tal projecto, que crea uma es- mas a rejeição do requerimento é como uma 
pecie de 4º poder, uma deputação permanente, annullação da commissão, porque ~e por 
como ·a· que existia na constituição de Lisboa. ventura ella não tiver a autoridade de recorrer 
Nota que como. não se estabelece -a maneira á fonte donde póde tirar us d_ocumentos n~ces
porque esta_ commissão se ha de entender com sarios, ficará inutilisada, não poderá preencher 
o governo, p6de -dahi resultar alguma desin- os fins para que foi nome~da. Não vale, para 
telligencia : quando a camara solic_ita informa- se rejeitar o requerimento, dizer-se que_ ~-~'1(;10s 
ções do governo, suppoe-se que ella o faz com membros della é contador geral do tli~§9.~r~.; 
conhecimento de . causa ; mas não se p6de as- este senhor tem apenas um voto no ti:.i9.\l!1§!k 
segurar, qualquer que seja. a sabedoria dos il- e por s~a _ simples àutoridade não pódêJ9ir.i~-Ç~f :,_ 
lustres membros da comm1ssao, que elles não á comm1ssão os documentos de que p~e~,~~;::;f 
· solicitem cousas inuleis, e que ponhão assim O orador observa que não se prec1,a_'.~:e-.f~1t)·· 
e~ continuados e'!lbaraços as r_eparti9~es pu- para _se e_xigir estas inform~\!Ões, P?rq~~'1~~, ·:: 
bhcas ; quando mmto, poder-se-ia sohc1tar do os dias, mdependente de lei, se exigem :~!'iaes _.. 
governo que esta commissão pudesse entra mas informações. Quanto aos rclatorios, julga ·que 
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muito pouco se pôde rolher do relatorio "do ga-
. , binele de 13 de Abril, por exemplo, e de docu

mentos inexactos como os que têm vindo r 
camara. 

A .. ,discussão fica adiada pela hora. 

O SR. 1 º SECRETARIO participa que vai oin
ciar ao governo para saber a hora e o lugar para 
o encerramento da sessão. · 

O Sr. Kontezuma, pede . urgencia para_ se 
decidir sobre o requerimento que apresentou ; 
nota que tem guardado silencio para na.o de~ 
m:(}ra~ a discussão~ e que sendo objecto tão 
.shnples, escusa ficar adiado para outro dia. 

-· .:· - A urgencia é apoiada -~ -approvada sem de
bate. 

Continúa portanto a discussilo do requerimento 
_ do Sr. Carneiro Leão. 

O Sr. Carneiro .Leão diz que não gastará 
tempo em mostrar a contrad'icça.o em que está 
o nobre deputado o Sr. Nunes Machado, quando 
diz que· nenhum governo honesto recusaria as 
informações, ainda que não h')uvesse recom
mendaçn.o, e ao mesmo ,tempo diz que o Sr. con
tador geral só por si nao põde fornecer essas 
informações. Insiste em que a maleria do re-

. -~ __ querimento é objecto _de indicação, porque na.o 
:'_' ~ipor um simples req·uerin,ento que se delegilo 

._ . ·p_9deres a uma commissllo para no intervallo 
;:: d~ sessões fazer as requisições que a camara 
./ far~a. Nota que, quando se approva um regue
: · · ririi'ento exigindo informações do governo, não 

·•.:,--é.um simples individuo, u·ma commissão quem 
· '::: .; 1ui" exige, é a camara : e é sahir das vias ordi-

.. nàrias dar esse poder a uma ~ommissâo. o 
orador acha muita semelhança entre esta com
missão e a deputação permanente das côrtes de 
Lisboa ; por agora dá-se este primeiro passo 
de solicitar do governo taes e taes docu
mentos, depois virá outra auforisaçllo, e final-

·~ mente formar-se-ha um colosso diflicil de 
derribar. 

Lembra que só em revolver os documentos . 
que existem na casa tem a commissão neces
sidade do d_obro ou do triplo do tempo que ha 
até á abertura da seguinte sessão; que além dos 
relatorios, balànços e leis, existem documentos 
especialmente requisitados pelas commissões do 
orçamento e por diversos Srs. deputados : e se 
além de tudo isso precisa a commissllo de mais 
informações, póde apresentar o seu pedido na 
sessão de amanhã ou depois para ser \1otado na 
camar::;. Demais não se sabe qual é a maneirà 
por q·ue a com_missno se ba de communicar com 

.· ".p go_yerno ; . é uma cousa nova que se vai esta
·=t~Jicer sem necessidade demonstrada ; emfim o 

; '-;l_qõ~ot·l,radÔr reclama: é a execução do regimento, 
_·g}lP,.~}'t)üe não é umà simples solicitação que se 
· ·<:~:r-=~~éf·govern~ ; é, além de uma solicitação ao 

;~~~r°'utila autorisaçfio que se dá á com
-niissãb~ para fazer requisições por si sempre
. cedett approvação da camara. 

-:;.~ ·. 
•. '·'591 

.. . 
O Sr. Montezuma. julga· inutil a emendã do. 

nobre deputado, porque a segunda ·pã_~t~/d9 . 
requerir.:iento, que ellé ·chama indicaç•o/ié:~o 
fim por que se fez o requerimento ·; ,e, ,.qliefer · 
dividir uma parte da outra é inutilisal-ô ~ótn-~ 
pletament~. o orador_ diz que se honrou· com ·:a 
nomeação da camara ; está de accordo a tra
balhar o que puder; mas quem quer os fins 

· põe os meios, como disse o Sr. Nunes Machado; 
se a commissão não tiver os meios indispen
sa veis para poder conseguir o trabalho de que 
foi incumbida, é evidente que nã9 póde preen
cher as vistas da camara. O orador não duvida 
que exista muita cousa na camara e nas mãos 
dos Srs. deputados, mas •não está demonstrado 
que isto que existe seja sufficiente: lambem 
não póde determinar quaes os documentos de 
que a commisi-1ão- ha de·precisar; porque ás 
vezes no menor exame, no menor dos calculos, 
é· ·que se conhece a falta de um documento. 
Quanto ao relalorio, observa que o nobre de
putado que desse documento se lembrou na.o 
attendeu bem áquillo que ha de formar a ba~e 

-dos trabalhos da commissão ; e quanto aos ba
lanços, só existe o de 1836-37, o · que certa
mente nâ6 basta para se fo,·mar um calculo 
sobre objectos desta natureza. Finalmente, 
quanto a ser·um membro da commissllo con
tador geral do thesouro, e poder por isso for
necer os documentos á commissllo, o orador 
espera que o honrado deputado contador geral 
não tome este conselho, do qual lhe póde re
sultar funestas consequencias, por .que o nobre 
contador sabe do seu dever, e não ha de com
municar esses documentos senllo por ordem 
superior. 

.O Sr. Oliveira diz que considerar este reque
rimento como indicação, e remeltel-o ú com
missão é estorvar o andamento deste negocio. 
Nota que a commissa.o ainda nao teve tempo de 
examina-r os documentos que ha na casa para 
saber quaes são os que lhe faltllo para pedil-os. 

,. Quanto ao 4º poder, não sabe em que elle 
exista, autorisando-se a commissão para pedir 
esclarecime1~tos indispensaveis para o desem
penho dos trabalhos de que foi incumbida pela 
casa. O orador entende que a irascibilidade do 
nobre deputado o Sr. Carneiro Leão provém de 
considerar esta questão como de partido, p_or 
não ter sido a commissão nomeada de gente do 
seu lado ; mas elle orador pede ao nobre depu
_tado não considel'.e · todas as questões como de 
partido, porque isto é muito prejudicial no paiz. 
A commissão nllo é de partido : tem muitos 
desejos de fazer alguma cousa, de satisfazer a 
confiança da camara, _e por isso o orador pede 
mesmo ao nobre deputado que auxilie a com
missão quanto fôr possi vel, e não estorve o 
andamento de um negocio tão simples, qual o 
do requerimento. 

Dá-se .por disct1tida esta questão de ordem. 
O requerimento do Sr. Carneiro Leao é rejeitado, 
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- Continúa a discÚssAo do requeriment~·\;10,,s,_ . ·o Sr. Vta.Jllla (pela ordem) pede qu~ se lêa 
Srs. ~ontezuma e Oliveira. . .. ::. :,.::. o· regimento na pa. rt~. em que tratadas urgencias~..i' 
. ,0 Sr. Carneiro da Cunha julga· que não é parece-lhe que.urgente é só o negocio que pód~i;: 

.muito neçessario O que pede a commissão, por 'ficar inutilisado nãtr' se votando na mesma'.""', 
isso qlie quasi todos .os documentos existem na sessão. Observa que muitos Srs. deputados,· para~ \ 
.casa. Não desconhece a ~pacidade dos illustres não votarem por tenças e pensões, se retirão1 o 
membros da cornmissão, mas duvida que que não faril:l.o :se se tratasse de negocios geraes, 

· posSão apresentar O trabalho de que íorão in- dos qua~s alguns ha que se poderião decid_ir este ---~~ 
cumbidos dentro de quatro mezes, porque exer· anno, como o da provinciaJisação das notas, o 
éendo e1Ies os seus empregos, ·poaco tempo lhes do juizo dos feit.o~, etc. 
restará .para se darem a um trabalho que requer O Sr. Rego Monteiro declara-se contra este 
tanto vagar.· systema de se pedir urgencia sobre um objecto 
· O Sr. Ca.rneiro Leio diz que O nobre d~pu- sem se decidir outros tambem julgados urgentei;; 
tado o Sr. Oliveira não tem direito algum para disto. resulta nada se fazer. /< 
perscrutar os motivos por que elle orador se O Sr, Vianna, diz que se é possivel pedii:~s~: 
·decide a votar pró ou contra qu~lquer propo- urgencia, tem de pediJ-a para tres o~jectos'~e· 
sição que apparece na casa ; julga qne tem int:resse geral : _1 º, oa artigos adrlitivos ofl'.,e
direito, de ser acreditado, que não proc~de pór rec1dos pela com missão de orçamento, e que ri~o 
irascibilidade nem por considerações alheias forã9 discutidos por falta de tempo ; 2º, a pro-

. dos deveres de um boftl e leal deputado. . posta sobre o juizo privativo da fazenda; 8º, o 
(Apoia.dos.) Ser-Ihe-hia facíl solicitar de um projecto q~e trata da provincia.lisação do papel. 
ou outro Sr. deputado que votasse em membros O Sr. Carvalho de Mendonça. deseja que se 
do seu lado, ou mesmo nelle orador, se tivesse decida primeiro uma materia para depois se 
algum desejo d~· pertencer a essa commissão ; entrar em QUtra; ,\to_ta contra a urgencia pedida 
mas não se persuade que uma commissão que pelo Sr. Carneiro da Cunha, visto que é preciso 
tem de·fazer um projecto sobre rnateria ele im- que se decida a que ficou adiada de hontcm. 
postos possa ser ·objecto de inlmisade, ainda 
mesmo dando nelle orador o espirito de par- O Sr. Carneiro c1a Cunha lembra que quando 
tido b mais exclusivo. Quanto ao apoio qne tem apresentou a sua 1·esolução pedio urgcncia ·: · 
de dará commissão, crê que o qt1e ella terá em admira que o Sr. Carvalho de Mendonça se op-
vista é reformar os impostos ·de maneira que ponha a esta urgencia, ·porque ainda não foi de
produzão mais com menos vexame dos povos, e cidida outra, quando o mesmo nobre deputado 
se isto a commissão conseguir, terá ella o seu na sessão anterior teve o mesmo procedimento. 
voto, cjue nada mais deseja o orador. Nota que o objecto é de interesse geral, e além 

Depois de mais algumas considerações o disso é uma r<.>solução com um só artigo que 
orador diz que. á vista do artigo 125 do regi· com faciUaade se póde discutir: emfim deseja 
mento, de modo nenhum approva a segunda que alguma cousa de interes,e geral passe ainda 
parte do pedido.da comrnissn.o e o requerimento. nesta sessão, a qual talvez seja a ultima ern qne 
. O Sr. Montezuma. diz que não se levanta• para compareça, porque já está velho, e grande sa
suslentar O seu requerimento, mas só para crificio fe1. em vir de sua província. Quando votou 
accrescentar ao que já disse, que a com missão contra o supprimento ás provincias, nn.o teve em 
ha de ta·aba1har quanto puder; desde já reclama vista deixar de favorecer a sua provincia, mas 
a coadjuvação de todos os Srs. deputados, por· sómente preferir o bem geral aos interesses 
que o trabalho da comm.issão não é de uma só Jocaes. 
pessoa, é trabalho da camara dos deputados, e O Sr. Nunes lr!achado pela ordem, pede que 
de tanta magnitude, que, como bem disse o Sr. O· Sr. presidente lhe declare, se estando-se dis-
Carneiro da Cunhá, deve levar muito tempo; cutindo uma mataria, se pôde pedir urgencia 
emfim, se à camara entende que não deve dar para discuti.r oub·a. autes de concluída a dis
esta auforisaçao, não a dê, que a commissao ha cussão encetada. 
de trabalhar com os dados que tiver. . o Sa. PRESIDENTE responde que sim, pois que 

Dá-se por discutido o requerimento. E' re· 0 regimento considera urgente negocio que se. 
geitado. perderia· se não .fo\Se discutido naquelle ·dia. · '!: 

O Sr. Carneiro da Cunha requer urgencia lr~do o Sr. presidenbrconsrrl_tar a camara se 
para se discutir um projecto que apresentou para approvava a urgencil:l, para a inten·upçã.o da dis~ 
adiar a ·eleição ~os dei>u.tados. para a futura cussão dos artigos additivos, verifica-se não· 
JegisJ~tura para o anno de 1841. · · ,haver casa. · 

. . O · Sa. PRESIDENTE : -:-- EntAo o Sr. d~putado , , . O Sr. O.arneiro da, Cunha pede que a mes.~ 
propõe que esta urgenc1a prefira a qµe foi votada I dê seµ parecer sobre um requerimento a J.leS· 

hontem ? ·peitó da necessidade em que se tem visto a 
O SR. CARNEIRO DA CuNUA : .....;_ Sim, senhor. ·camara de levantar a sessão antes de concluído 
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· o tempo marcado pelo regimento, em co:r,se
., .;;/;.:_quencia de falta de numero legal. · 
... ~·~ .. 

• 
?· · O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia, 

e levanta a sessão á 1 hora e 1/4 da tarde. · 

Sessão em. I8 de Out.ubro 

PRESlDENCJA DO SR. ARAU,TO VIANJ!lA 

Depois das l0iioras da manhã faz-se a cha
mada, e logo que se reune numero legal de 

. Srs. deputados, abre-se a sessão; 1~-se e 
approva-se a acla da antecedente .. 
~. Falta.o com causa participada os Srs. Andréa, 

··Cajueiro, Souza Martins, Vieira de Melld, Luiz 
· Çarlos, José Gonçalves Martins, Paulino, Bus
Jamante, A]cibiades, Pinto Coelho e Assis Mas
C:;l.renhas, e sem participação os Srs. Ange1o 
Custodio, Belleza, Lima e Silva, André Bastos, 
Alencar, Bandeira de Mello, Sucupii·a, Maciel 

·Monteiro, Francisco do Rego, Urbano, Cintra, 
Alvares do Amaral, F. Gonçalves Martins, 
Moura Magalhães, Pedreira, Ma1·ia do Amaral, 
Tosta,· Visgueiro, Casãdo, Ribeiro Duarte,. 
Freitas, Mendes dos Santos, Gomes da Fonseca, 
Pedro de Alcantara, Andrada Machado, Pa
checo e Ribeiro de Andrada. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo um ofticio do ministro da justiça, remet
tendo o. requerimento de Francisco Luiz da 
Costa Guimarães, e o ol'ftcio pelo qual o ex
presidente da provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul comrnunicou ao governo o pro· 
cedimento que tivera com o sobredito Guima· 
raes. Quanto ao cidadão Joaquim José Ro
drigues, logo que receba as informações que· 
ácerca deste individuo se tem exigido do chefe 
de policia, se apressará em transmiltil•os a esta 
camara, para plena satisfação do que lhe foi 
exigido em officio de 14 do corrente.-A' com
missão de justiça criminal. 

Lê·s~ o seguinte parecer : 

« Foi presente ã mesa a indicação do Sr. de
putado Carneiro da Cunha, em· que propOe que 
se insira no Jornal do Commercio os nomes 
dos Srs. deputados que, retirando-se antes de 
preenchidas as horas de tr-abalho destinadas 

. pelo regimento, derem causa a levantar-se a 
sessão por falta de numero legal. _ 

« A mesa, observando. que existe na· casa um 
parecer sobre indicação semelhante, que ficára 
adiado por se pedir a p~lavra, é ~e parecer que 
elle entre em discussão. 

« Pato da camara dos deputados, 18 · de Ou
tubro de 1889.-0andido José de À.raujo Vi
a,nna.-J. M. de Brito.-H. Ferreira Penna. 
-J. J. de Oli'l!eirá. » 

TOMO JJJ 

O SR. lº SECRETARIO lê o parecer a que este se 
refere, e é o seguiti'te : · · 

,r A mesa examinou a indicação do Sr. de
putado Castro e Silva, em que propõe que, se 
acontecer que depois de aberta a sessno na.o 
haja casa para seguimento dos trabalhos da ca
mara, o presidente mande faz;er nova cl1amada, 
e se notem os nomes dos que se tiverem 
retirado antes de levantar-se a sessão. A mesa, 
observando que o 1egimento permitte expres-

. sarnente que os Srs. deputados possão retirar-se 
quando estão incommodados: e que esta tem 
sido a causa unica de levantar-se a sessão duas 
ou tres vezes sómente depois que se installou o 
corpo legislativo em 1826, é de parecer que se 
rejeite a indicaçn.o. 

« Paço da camara dos dep11tados, 80 de Abril 
de 1839.-A. P. [Ámpo de Abreii.-B. B. 
Soai·es de Souza.- C. S. de Mello e Matto.,. » 

Fica adiado em consequencia do Sr. Carneiro· 
da Cunha pedir a palavra. 

O Sr. Montezuma. diz que, sendo nomeado 
para a commissão encarrega~a de propôr me
didas na seguinte sessão sobre o melhoramento 
do mero circulante, da arrecadação e fiscali
saçAo das rendas, e ácerca do systema de im
postos; desejoso elle orador de cumprir, por 
sua parte, a miss:i.o de qL1e o encarregára a ca · 
mara, offereceu na antel'ior sessfl.o o requeri
mento que a camarai.rejeitou depois de discu
tido. Declara que_ tem examinado o objecto 
desse requerimento, a ver se póde concordar 
com a opinião dos illustres deputados que vo
tárão contra o requerimento ; porém, quanto 
mais o examina, mas se persuade de sua ne
cessidade. 

Eu não creio, continua o orador, que a com
missão poss11 desempenhar bem os seus deveres 
sem que o governo lhe fal}ilile os necessarios 
csclol'licirnenlos e documentos relativos aos 
objectos sobre que 11 commissão tem de apre
sentar medidas; querendo porém condescender, 
sujeitei-me á votaçQo da camara, examinei as 
razões mais fortes offerecidas pelos nobres de• 
pulados que impugnárão o requerimento, e 
submettendo-me a ellas, redigi um novo reque
rirnentv concebido em outros termos, que espero 
que a camara haja de approvar. Se alguma 
plausibilidade póde haver nas razões com que 
foi o requerimento de hontem · impugnado, tal 
plausibilidade desapparece á vista daquelle que 
tomo a liberdade de offerecer á consideração da 
camara: V. Ex. permitta-me que eu o lêa. 

O orador lê o seguinte requerimento: 

cc J u]gando necessario que pela repartição da 
fazenda se facilite á commissão encarregada de 
pro pôr na sessão seguinte medidas para. melho
ramento do systema de imposição., da arreca
dação e fiscalisaçãO das rendas e do meio cir~ 
lante, aquel1es esclarecimentos, documentos e 
calculos indispensaveis aos trabalhos da referida 

75 
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commissilo, rcq11('rro que assim se comrnunique: 
ao governo. )) 

O SR. PRESIDENTE faz a1gumas observações 
que pão pudemos ouvir. 

O SR. MoNTEZUMA : - Se V. Ex. entender 
que se deve alterar a""'redacção, que se diga que 
o governo haja de facilitar, queira facilitar, 
lenha. a bondade de faciiitar, digne-se faciiitar, 
etc., qualquer phrase que V. Ex. em sua sabe
doria enlendet· que deve ser accrescentarla, póde 
accrescental-a, eu concordo na. 1·eôacção; ô que 
julgo é que o meu requerimento não póde ser 
considerado de maneira nenhuma como indi
caçi'io, porque é consequencia daquelle reqne
rimento approvado na camara para se procec.ler 
á nomeaça.o da commissão de qne se trata. 

O SR. PRESIDENTE: - Entra f!rn àiscu1:;sao 
primeiramente a quesl:lo de ordeni - se deve 
ser considerado como requerimento on in
dicaçao. 

O Sr. Coelho diz que se o requerimento na.o 
põe o governo na obrígaç1to de prestar os escla
recimentos, póde se considerar requerimento ; 
mas como está, parece que é uma repróducção 
daquillo que foi rejeitado ; o que se deve é fazer 
ver ao governo que a cornmissão terp ne
cessidade de tues e taes doeu mentas, e pedil-os : 
se o nobre deputado quizer mandar uma 
emenda de redac,.a.o, elle or:idol' votará por ella ... 

O Sn. MoN'l'EZUMA : - Nao. 
O Sn. COELHO : - Eu tno tomarei eu a liber

dade de mandar a emenda parn tomar aquillo 
que pat'ece indicac,:9.o em um vel'dadeil'o reque
rimento. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Coelho: 

n Sendo necessal'ios á commissuo taes e tacs 
esclarecimentos, assim se communique ao go
vemo, pedindo-lhe que haja de prestar os ditos 
esclarecimentos pelo .modo indicado no reque
rimento. )) 

O SR. _PRESJDENTF.: - E' nccessario espe
cificar esses csclarecimen tos. 

O Sn. CoELHO: -Ahi vem na emenda do 
Sr. Montezu ma. 

E' apoiada a emenda. 

. . O Sr .. Coelho : - Como fiz a minha emenda 
·sem -ter á vista· o requerimento, não a redjgi 
como devêra ; agora. que vejo o requerimento, 
julguei necessario um ·additamento com as 
mesmas palavras: peço portanto retirar a minha 
emenda e substituir-a por este additamento. 

Na.o havendo casa para se votar sobre esta 
m~teria, o Sr. presidente declara que a ordem 
do dia é a mesma de hoje. Levanta a sessão ás 
11 horas e 35 minutos. 

Sessão em I9 de Out.ubço .,. 

PRBSlDENClA DO SR. ARAUJO VTANNA 

Sm1.nrARIO. - Expediente. - PenBÕf..$. 

Depois· das 10 horas da manhã faz.se a 
chamada, e logo que se reune numero legal 
de -Srs. deputados, abre-se a S?ssao, lê~se e 
approva-se a acta da antecedente. 

Fa.ltno com caL1sa participada os Srs. Andréa, 
Cajueiro, Souza Martins, Vieira de Mello, Luiz 
Carlos, José Gonçalves Martins, Bustamant~, 
Ferreira de Castro, Panla Candido, Alcibiades, 
José Feliciano e Ac:;sis l\fo:,earenhas : e sem ella 
os Srs. Angelo C~~t~-dio~ B~ii;za-, A~dré Bastos,_ 
Alencar, Bandeira de .Mello, Sucupira, Jos.é 
Mariano, Francisco do Rego, Sebastião Urbano, , 
Cintra, Alvares do Amara( Éustaquío, Francis'có 
Gonçalves Martins, Moura Magalhães, Pedreira, 
Maria do Amaial, Tosta, Casado, Aureliano, 
Freitas, Mendes dos Santos, Gomes da Fonseca, 
Pedro de Alcanta!'a, Carneiro de Campos e 
Pacheco. 

EXPEDlEN'l'E · 

O Sa. 1" SECRETARIO, dando conta do expe
diente, declara que é remettido á commissão 
do orçamento o niappa demonstrativo da as
signatura e sub:;tituiçlc\o do papel-moeda. 

Lê-se o seguinte parecer: 
<e. A cornmissão de pensões e ordenados ex

aminou o decreto di: 19 de Agosto dest~ anno, 
pelo qual concedeu o governo a pensa.o annual 
de 300$ a D. Dorothéa Magdalena da Rocha 
Sabino, em remuneração dos serviços de seu 
marido o capita.o-tenente Luiz Sabino, que 
mol't'eu combatendo gloriosamente em defeza 
da integridade do imperio contra os rebeldes 
da província do Pará, o que sufticientenv.mle 
se acha comprovado com documentos; e por 
isso é de pat·ecet· que seja upprovadu a penso.o 
pela seguinte r<!Soluç!lo : 

cr Artigo unico. Fic,1 approvadn a pensão 
annual de 300$000 conferida po1· decreto de 
19 de Agosto de 1839 a D. Dorothóa MAgda
Jena da Rocha Sabino, em remuneraçao dos 
serviços de seu marido o capitão-tenente Luiz 
Sabino, que morreu combatendo em defeza da 
integridade do imperio contra os rebeldes da 
provincia do P:irá. 

« Paço da camara dos deputados, 18 de O~~ 
tubro de 1839.- M. J. Oavalcant-i.- J. ·;J,t-. ... · 
Carnefro da Cunha. >> • •. • 

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im
prim_ir. 

O Sr, Uontezuma. pede a dispenso. de im· 
pressão, e requer a urgencia da resolu~ão que 
se acaba de ]êr. 

Consulta-se a camara, ',e esta. dispensa da 
impressão a 1·esolução, e,,...a urgencia é apoiada, 
e entra em discussão. . · 
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O Sr. Carneiro da. Cunha. pronuncia-se 
conlrn a urgeucia, porque entende que a ca
mara se deve occupat· de objectos de interesse 
geral, os quaes deve preferit· ao:i particulares; e 
tanto mais, quando sabe; segundo se lhe tem 
dito, que ha Srs. deputados que não quel'em 
assi~tir á discussão sobre objectos <le pensões; 
e lembra que é até do regimento que as urgen
cias se não podem propôr senão por objcctos 
geraes e de interesse vital. Nestas circurn
stancias, elle deputado pede antes a urgencia 
para que se discuta o projecto sobre o jui:,;o 
privativo dos feitos da fazenua, e vota contra 
aquella que se propõe para dar uma pensM. 

O Sr. Montezuma.: - o nobre deputado pela 
~~rahyba tem sido o primeiro aqui a pedir 

- urgencias quando se trata <le dar uma pensllo 
a uma viuva 011 J.•um bravo defensor da lega
lidad·e ; entao diz elle qlle é necessario remu
nerar serviços desta ordem, bem que o nobre 
deputado em olllras occasiões vote contra 
augrnento de despczas puhlicus : orn, cu pro
ponho a nrgencia qui:> se acha em discussll.O, 
parece-me que vou de accordo com as itléas 
que têm sido expostas pel0 l1onrado deputado. 
Creio que na.o é esta a occnsil\o de mostrar se 
devemos ou nl\o appro.var n 1·esoluçtl0; apenas 
importa saber se devemos ou nno preferir a 
outros qunesquer trahalhm,. Se nós ultcnclei-inos 
ao modo por que se nehn do1!111nonfnda a pcti~!no 
e a concessl\o dn pensl\o, vm·cmoR que u s,rn 
discussn.o sei·à mt1i facil, luv1trA pouco tcm1>0; 
deferir-so-lm pot·tunlo o deerclo ,im;tn suppli
cunte, ulln f:111berií rio Hlla RDl'lo; cntt·l!lanto que 
nno so tl'ulunclo desto nhjrwlo, (Jllc ficind, purn o 
armo, e nno peniPhe111\ n 1rnpplirnmto a vuntagum 
<ILILl ri!sulta ,ta c:onccssl\o dosln pomino; J11l~o 
por consequencin que nno ó ro11h1u· tempo 
c!rnnrnt· a atlençno da cnrnnrn sobre este r:hjecto, 

Nno disco1·do dó nobl'e clcpuladu qunudo 
prolcndc que Sll disculno objcclo~ lt·uuscendentcs 
que se nchllo nn ordem do dia. Estou que ossa 
proposta do j11iio privilegiado qtrn pretende a 
corôa a 1·espeito de seus feitos é objeclo digno 
de attença.o, talvez pam ser rejeitado; mas nl\o 
é esta lambem ;} occasião de entt·ar no exame 
da opportunidade e nlilidade desta proposta ; 
nós ~ examinaremos quando ella entrar em 
discussão. Outros objectos lrn na casa dignos de 
·consideração; o projecto ácerca de eleições 

:merece tambem os nossos cuidados; o projecto 
.· ': ·mesmo do nobre deputado pela província da 

Parahyba, que pretende espaçar as eleições 
para o anno de 1841, eu julgo que deve ser 
discutido, mas para seL' rejeitado. Além destas 
malerias ha muitas outras, ha mesmo pare
ceres de com,nis:;ao que devem ser discutidos ; 
eu lambem tenho dous projectos que ha mui1o 
tempo insto para que a camara lenha a bon
dade de dis.dffil-os; julgo-os da maior trans
ccndencia; um dclles não lem por ti.m nada 

.. 

menos que dilatar o circulo em que o podeL· 
irresponsave1 ;-ó<le escolher os seus ministros; 
creio que nenhum ministrn póde bein des
empenhar suas· funcções, a alta missãu ue que 
s~ acha encarregado não estando em plc110 
contacto com a assembléa gel'al: ora, para eslar 
em pleno contacto com a assembléa geral é 
preciso que os ministros tenhao assento na casa. 

· Talvez t<•nha eu de ,·er em opposição a esta minha 
opinião a. opini:10 do nobre e honrado deputado 
pelo Rio de .Janeiro, que agora parece de
clarar, por meio de algumas expressões, que 
não vai de accordo commigo. Sentirei muito 
não ter o apoio do nobre deputado. Na occca
sião em que se ·discutir o projecto procurarei 
ver ou se convenço ao nobre deputado, ou 
se me convenço a mim mesmo da utilidade ou 
inutilidade do pl'Ojeclo. 

Tambem julgo que é de summa impor
tancia outro projecto que offereci o anno pas
sado, o qual declara aos Srs. deputados in
h abilitar:los, durante o tempo da iegislulul'a, 
para recebei· empregos do poder execL1livo 1 a excepçll.o daquelle:; citados no mesmo pro
jecto. 

Entretanto e!,l.as materias nao têm sido dis
cutidas: que muito é, pois, que eu peça á ca
marn que haja de dirigir a sua attençil.o sobre a 
tenue e limitadíssima pensno dada á viuva de 
um dos bravos que pugnárao pela ordem e 
inleg1•idade do imperio? Eu creio que é escu
sado repetir nquillo que muitas vezes se tem 
dito nesta casa,· e vem a ser que este objeclo é 
uri;ente, 11m·quu trnta-se de dar pao a uma 
infeliz; s1J nu realidade ella o merece, na.o 
c11l1·0 neste exame, por que elle ha de ser 
!'uito na oceasin.o em qne sn houver de avaliar 
a pensrto. folgo ter satisfeito a obrigação em 
que estava de mosl1·ar que o objecto é ur
gente, e que me nâo acho em contmdicçllo, 
quando, lendo pugnado po1· economias, peço 
ursencia para se tratar deste negocio, 

O SR. NuNES MACHADO (vara o Sr. presi
dente) :-0 que está em discussao? 

O SR. PRESIDENTE :-A urgencia de uma re
soluçao nM impressa, concedendo a pensão de 
300$000 a D. Dornthéa Magdalena da Rocha 
Sabino, em remuneração dos serviços de seu 
marido o capitão-tenente Luiz Sabino, que 
morreu combatendo pela integridade do imperio 
contra os•rebeldes do Pará. · 

O SR. NuNES MACHADO : - E' isoladamente 
ou considerada como artigo additivo ? 

O SR. PRESIDENTE :-(soladamente. 
O Sn. NuNEs MACHADO :-0 que desejo é q11e 

não se prélira a pensão da viuva de Pedt'o Lix ·; 
como é a viuva de um soldado, talvaz não se 
atlenda. 

O Sr. Coelho .Br,stos : - Peço a V._ Ex. que 
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me informe se estão em discussão os outros 

O SR. PRESIDE1'1TE : - Não, senhor. 
O SR. COELHO BJ\.s-ros ; - Ma~ não posso 

pl'opôr como emendas todos os outros pro
jeclus ? 

O SR, PBESIDENTE : - Quando entrar em 
discussão a resolução, póde-o fazer. 
. Dá-se por discutida a urgencia ; mas pondo-

s~ a ~otos, verifica-se não havet· casa. . 

O Sr. Vfanna : - Parece-me que a camara 
não qller tratar destes objectos, e neste caso eu 
pedia que se tratasse de objectos geraes; ou 
então que nos foss, mos embora. 

O SR. PRESIDENTE : - Mas primeiro é preciso 
.J º.J" ' • Â . • ueCiuir esLe ; propõe-se urgencrn; e: necessar10 
votar-se sobre el1a. • 

Com a entrada de alguns senhores na sala, 
ha casa : procede-se á votaçM sobre a urgencia 
proposta pelo Sr. Montezuma : é approvada. 

· O Sr. Nunes Machado pede urgencia para se 
lrnlar dn pensllo dada á viuva do so]dudo 

·· allemno Pedro Lix, 

O Sr. Rezende (pela ordem,) : - E' para 
dizer que, se havemos de vir para aqu, fazer-se 
ll chamada ás 11 horas, e pouco depois irmo-nos 
embora, declaro a V. Ex. que aman11a cá n!lo 
v<mhr, ... 

UM SH, U~PU'l'APO : - Amanha. é domingo. 
O S11, ll~ZENUE: - ( )uando l't>1· a 1·cunino 

dt1s cn111111·11a comparecerii. 
0 Sr. Clemente Pereira dir. que como di

,•01·snH pcnsoca lôm tido seus prncurudores na 
cmrn, ollo, orndor, pede por um cidadao que ha 
uns poucos de nnn.os requm·, e que constan · 
lcmoulc !IO vô ti cnfrndu da camaru. Sabe e::lle, 
orndo1·, quo a pensno desse citlad!lo tem sido 
<lnull p1ll'n o'rdem do din, e nllo tem havido 
occasino do se discutir ~ como pm:ém têm sido 
approv11dus outrns pe1Jslles e aposentadorias, 
clle, omdor pede por esta, tanto mais quanto 
que se 11110 passar este anno talvez não sirva ·ao 
agraciado, que conta já 84 :.mnos de idade. 
Nota que está queslão é muito differente das 
outr-as, porque se liniita á declarnçao dos ven
cimentos do agraciado : propõe pois a ui-gencia 
pa_ra que passe esta resiolução como artigo 

· additivo. 
O SR. PaESIDENTE: ·_ E' de fulano Rama]bo ? 

- O SR. CLEMENTE PEREIRA :- Sim, senhor ; 
e como é emenda do ·senado, eu a proporei em 
separado, e com mais razao deve passar, porque 
é negocio concluido. 

O Sr. !arreto Pedroso offel'ece como artigo 
additivo a resolução que confirma a pensão do 
major Solidonio. Lembra que este ofiicial oc
cupava um posto na Bahia ; que depois de ter 

visto morrer a seu lado dous officiaes que com· 
manda. vM a infantaria, teve de aoeiar-se. nor 
ser da artilhal'ia montada, para d'irigir ~ ~ol
dados bisonhos ; que estes soldados, desani
madoE,, ião dei:x:al' o posto, quando o 1úajor 
Solidonio com a perna quebrada _1evantou-vse, 
dando vivas á constituição e ao imperador, fez 
eom que os soldados voltassem ao fogo, e con
seguio assim sustentar o ponto. O orador 
lembra mais que este oficia1 app1ica o producto 
de seus soldos para o curativo da ferida que re
cebeu; da qual ainda soffre : é portanto de toda 
a justiça auxiliar a um cidadao que assim 
padece pelo serviço publico. Pede licença aos 
nobres àeputados que se oppoem a pensões, 
para observar-lhes que uma pensa.o ou uma 
aposentadoria dada em conformidade da lei é 
uma divida que a na.çn.o paga, e por. conse
quencia, quando a nação a satisfaz, preenche 
um engajamento sagrado. 

O Sr. Carneiro da Cunha diz que n:10 é eJJe 
orador contradictorio, como pareceu ao Sr. 
Montezuma, por se ter opposto a esta urgenc.ia. · 
Tendo assignado o parecer da commissão que 
approva a pensão concedida a essa viuva, não 
podia oppôN,e a et!ô.\ ; oppõe-se sim á urgencia 1 

po.,que, havendo identicas pensões para pessoas 
de diversus pt'ovincias, cada um dos Srs. de
putados pedirá urgencia pnra as pessoas agra
ciadas em mas pro\'incias, e assim consu· 
mit--se-lia o 1·esto da sessno com · negocios que 
podem ficar para outra occasino. Lembra aos 
nobres deputados fJUe ha na camnrn objcr.:tos de 
cuja decisllO aproveitao esses mesmos agra
ciados, corno seja o melhoramento do meio 
circulante, 11 cobrança dos impostos, etc. ; e 
pOl' conseqnencia, tratan<lo-sc desses objeclos, 
lambem se beneficia a esses pretendentes. Nota 
que ha pensões que na.o sao fundadas em jus
tiça e equidade, que outrns vão passando de 
pais a lllhos, de sorte que dentro em pouco toda 
a renda da naçao nao chegará para pagamento 
de pensões. Conclue observando que, sendo 
talvez certo nao passarem este anno no senado 
as pensões de que se trata, melhor é na.o in· 
terromper os trabalhos da cama1·a com a sua 
discussão. 

Lê-se a resolução olferecida como emenda 
pelo Sr. Nunes Machado, approvando a pensn.o 
de 114$ concedida á viuva do soldado allema:o 
-Pedro Lix. · · 

Por nAo haver casa não é apoiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia a 

mesma de hoje, e levanta a sessão ás 11 e meia 
horas da manha.. 

• 
(1 
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A..cta de · 21 de Ou.tubro 

PRESI_DENCIÀ DO SR, ARAUJO VIANNA 

A's 11 horas da,,manhã faz-se a chamada i o 
Sr. presidente declara que não ha sessão 
em consequencia de se não reunirem em nu
mero legal os Srs. deputados. Só se achãO pre-
sentes os Srs. : . · 

Deus e Silva, Belleza, Souza Marli~, Costa 
Miranda, Torreão, Carneiro da Cunha, Oliveira, 
Veiga Pessoa, Coelho Bastos, Rego Monteiro, 
Nunes Macha.do, Carvalho de Mendonça, La
cerda, Monte, Rezende, Montezuma, Marcellino 
de Brito, Galvão, Gomes Ribeiro, Encarnação, 
Ribeiro Duarte, Barreto Pedrozo, Gomes de 
Campos, Rodrigues Torres, Siqueira e Silva, 
Clemente Pereira, Vaz Vieira, Limpo de Abreu, 
Belizario, Araujo Vianna, Carneiro Leão, Mi
randa Ribeiro, Olloni, Quadros Aranha, Santos 
Azevedo, Andrada Michado, bispo de Cuyabá, 
Carneiro de Campo~, Alvares Machado, Ri
beiro de Andrada, Monteiro de Barros, Ferreira 
Penna, Fer1·eir11 da Costa, Paulino, Castro ~ 
Silva, Floriano de Toledo, Calmon e Vieira da 
Silva. · 

EXPEDIENTE 

O SR. 1° SECRETARIO lê o ollicio do minislro 
do imperio que acompanha o decreto pelo t]Ual 
o regente em nome do impern1fo1·, houvo por 
bem prorogar e presente sessl1o nló o fim tloKlo 
mez.-Fica 11 cumara inleirmill. 

O Sr. Ottoni, ohlomlo 11 puluvra poln orclom, 
diz que, nllo se huvoudo p11hlicntlo 1mm n 11u• 
cessal'Í11 un toui puçno o dt!c1·olo cr uo 1n·o1·u~a 11at 

ClltllUl'U!:11 ontondou ljll0 O 0lllll!l'l'IIIIIUlllO hwiu 
lugnr no tlia 281 e q110 por iMso fui 1mhh· hn 4 
dias u Sllll comilivu1 que Já dl:,'U oslnr nlóm tlu 
Sem1 do Co111m1•1•cio, oslrad,\ quo o ornclo1· de, 
clal'll ser a suu. Võ-su pois t'o1·ç1ulo " podia· dis• 
pemm ó. camuru; mus nno havendo mais nu• 
mc1·0 legul, e lendo o 01·ado1· nec;cssidude de it· 
pernoitar no diu seguinlt1 á villu do lguassú, 
julga de seu dever Cazer ao S1·, p1•esidenlc esta 
participação. 

-··-
A.ela de ~2 de Ou.tub1•0 

PRESIDEN<.."'IA DO SR. ARAUJO VIANNA 

.A's · 10 1/2 horas faz-se a chamada, e achão
se presentes os Srs .. dE%Putados, Deus e Silva, 
Co'3ta Miranda, TorreAo, Oliveira, Veiga Pessoa, 
Rego Monteiro, Maciel Monteiro, Rezende, 
Gomes Ribeiro, Dantas, Montezuma, Marcellino 
de Brito, Gomes de Campos, Clemente Pereira, 
Vaz Vieira, Vianna, Siqueira e Silva, Aureliano, 
Limpo de Abreu, Belizario, Araujo Vianna, 
Ferreira Penna, Miranda Ribeiro, Quadros 
Aranha, Gavalcanti de Lacerda, Sebastião do 

Rego, Andrada Machado, Monteiro de Amiradd, 
Alvares Machado, Monteiro de Barros, Santos 
Azevedo, Silva Pontes, Rocha Galvao1 Carneiro 
Leão, bispo de Cuyabá, Nunes Mac-hado, En
·carnaçllo e Silva, Vieira, Carneiro da CuQha, 
Souto, Carvalho de Mendonça, Lourenço José 
Ribeiro, Castro e Silva, Floriano de Toledo, 
Ferreira da' Costa, Dias de Toledo e Ribeiro 
Dt!,frte ; faltão com caus~ os Srs. Soares de 
Andréa, Cajueiro, Ferreira de Castro, Visgueiro, 
Paula Cnndido, Alcibíades, Pinto Coelho, Ottoni, 
Paulino, Torres e Assis Mascarenhas ; e 
sem ella os Srs. Angelo Custodio, André Bast'..s, 
Alencar, Bandeira- de Mello, Sucupira, José Ma
rianno, Francisco do Rego, Vieira de Mello, 
Coelho da Silva, Urbano, Cintra, Alvares do 
Amaral, Eustaquio, Francisco Gonçalves Mar
tins, Moura Magalhães, Couto, José Gonçalves 
Martins, Maria do Amaral, Tosta,Casado,Freitas, 
Costa Pinto, Bustamante, Cerqueira Leite, 
Mendes dos Santos, Lemos, Marinho, Gomes 
da Fopscca, Pedro de Alcantara, Navarro, Pa· 
checo, Carneiro .de Campos, Barreto Pedroso, 
Calmon, Monte, Coelh<' Bastos, Lima e Silva, 
Souza Martins, Bellezn e Coelho. 

Sendo 11 horas, e não havendo numero suf
ficiente p&l'a fom1ar casa, o Sr. pro1:1idente de
clura nno haver sessno. 

A.c,tn ele ~~:) ele Outubro 

l'IO!t:lllHlNCIA DO l:IR. ARAUJO VIANNA 

• 

J\'11 10 1/2 hor1111 fil1.•f.l1J u chomndn, e auhAo· 
1m pruli1rnlo11 os S111J, dcpulndos, Curneiro di:1 
C1111liu, lkzo111hi, C11rv11lho da Mendonçn, 
Arn11jo Vinnnu, J,imn o Silvn, l\odl'igucs 'fürrcs, 
Dit,N do 'l'olcto, r101·hmo do 'l'oledo, Rego Mon• 
loiro, Cnrnoh•o l..1eA01 Costa Miranda, Marcellino 
do B,•ito, Vianna, Aureliano, Bellezn, Clemente 
Pereira, Alvl\res Machado, Nunes Machado, 
Nnvarro, Oliveira, Quadros Aranha, Andrada 
Machado1 Vaz Vieira, bispo de Cuyabá, Monte, 
Santos Azevedo, Deus e Silva, Siqueira e 
Silva, Cavalcanti de Lacerda, Rocha Galvão, 
Veiga Pessoa, Belisario, Barrelo Pedroso, Ri
beh·o da Andrada, Gomes Ribei"ro, Ribeiro 
Duarte, Dantas, Lourenço José Ribeir(}, Gomes 
de Campos, Eustaquio, Limpo de Abreu, Tor
reão, Souza Martins, Encarnação e Silva, Vis
gueiro, Vieira, Ferreira da Costa, Monleko de 
Barros, Carneiro de Campos, Castro e Silva, 
Penna e Souto.-

Faltão com causa, os Srs. Andréa, Cajueiro, 
Vieil'a de Mello, José Gonçalves Martins, Paula 
Candido, Alcibíades, Coelho da Cunha, Otloni, 
Assis Mascarenhas, Ferreira de Castro, Pau
lino e Miranda Ribeiro ; e sem ella os Srs. An
gelo Custodio, André Bastos, Alencar, Ban· 
deira de Mello, Sucupira, José Marianno, Fran
cisco do Rego> Coelho da Silva, Urbano, Cintra, 
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4"lvares do Amaral, Francisco Gonçalves Mar
tins, Moura MagaTh!ies, Couto, Maria do Amara1, 
Tosta, Casado1 Frefü1s, Costa Pinto Busta
"ff.lante, Cerqueira Leite, Mendes dos' Santos 
Lemos, Marinho, Gomes· da Fonseca, Pedr~ · 
d' Alcantara, Pacheco, Coelho Bastos Cal mo"n 
Coelho, Maciel Monteiro, Sebastião' do Rego'. 
Montezuma e Silva Pontes. 

Sendo onze horas, e. não havendo numero 
sufficiente para formar casa, o Sr. presidente 
declara não haver sessão. ... 

Aeta de ~4 de Outub1•0 

PBESlDENClA DO i'?R. ARAUJO VIANNA 

M'o:t-~ ~ t1h1Jin1nrf,.. ~ci rla,-,. hnl'ln.CI .o ma;f.:l ~nh~ ,..,. 
.a. '-'H•U. q. '-'.1..1.U,U...&UUa a.o U'-'Lt ,L.LVl (,lO V J.J.J~l-lÃ) Q\J.I..Jh.Ü"".5e 

presentes os Srs. deputados, Carneiro da Cunha, 
Nunes Machado, Araujo Vianna, Rezende 
Aureliano, Encarnaçao, Carvalho de Mendonça: 
Torreão, Marcellino de Brito, Oliveira, Andrada 
Machado, Gomes Ribeiro, Clemente Pereira 
R~go_ Monteiro, Monteznma 1 Vianna, Limpo: 
Rtbe1ro Duarte, Quadros Aranha, bispo de 
Cuyabá, Galvão, Ribeiro de Andmda, Gomes de 
Campos, Belleza, Deus e Silva, Monte, Alvares 
Mnchadó, Lourenço José Ribeiro, Síqneira, 
Souza Martins, Coelho, Penna, Costa Miranda, 
Santos Azevedo, Monteiro de füirros, Fel'l'eira 
da Costa, Souto, Castr" e Silva, Visgneiro, Vaz 
Viei~a, Carneiro de Campos, Veiga Pessoa, Se
bastll\o do Rego, Belisorio e Vieira e Silva. 

Falt!lo com caus.i os Srs, Andréa, Cajueil'O, 
Ferreira de Castro, Vieira de l\1ello, José Gon
çalves Ma1·lin1:1, Pnula Cundido, Alcibindcs, 
Coelho da Cunha, Silva Pontes, Ülloni, Allsis 
Mnscartuhas e Paulino: e sem ella, os Srs, An
gelo Custodio, André Bastos, Alencar, Ban· 
d.eira de Mullo, Sucupira, ,José Marianno, Fl'an
c1sco do Rego, Coelho da Silva, Urbano, Cintra, 
~lvares do AmRrnl, Fl'ancisco Gonçalves Mar
tins, Moura Magalhães, Pedreira, Maria do 
Amaral, Tosta, Casado, Freitas, Costa Pinto 
Cerqueira Leite, Mendes dos Santos, Lemos: 
Marinho, Gomes da Fonseca, Pedro d'Alcan
tara, Pacheco, Dias de Toledo, Lima e Si\ va, 
N~varro, Coelh_o Basto_s, Maciel Monteiro, La
cerda, Eustaqu10, Floriano de Toledo, Calmon, 
_Danla~, Barreto Pedroso, Rodrigues Torres, 
Carneiro Lel\o e Miranda Ribeiro. 

O Sr. Silva Pontes offíciou, pat·licipando na.o 
• ter podido comparecer por incommodo de 

saude. · 

... ~,· 

Dando onze horas, e não havendo numero 
sutliciente para formar casa, o Sr. presidenle 
declara não haver sessão. 

----

A.e ta de 2S de· Outubro 

PRESIDENCIA DO SR, AFI.AUJO V ANNA 

A's dez horas, feita a chan1ada, aehão-se pre-
- -- 1 _ __ _ _ ~ _1 _____ ., _ ..l _ _ A _____ • "l''r• _ n semes os ;:,rs. aepucaaos, .arauJo v ianna n.e-

zende, Oliveira, Nunes Mae:hado, Carneir~ da 
Cunh~, Torreao, Carvalho de Mendonça1 Rego 
llir~-•~ • .,- llK~-A~11:~~ ~~ P ··~ ~· · C,•1 .1.uuuL<:llu, uJ.,u1_.;,:aHuu ,.,s:: .urhu, 0iqueua e ~i1Va 

Rodrigues Torres, Belis~rio, Jf az Vieira, Souz~ 
Martins, Ferrci.ra de Castro, Limpo de Abreu, 
Alvares Macl1adc.. P..ibeiro Duarte, bi~po de 
Cuyabá, Andrada Machado, Quadros Aranha 
Costa Miranda, Rocha Galvão, Lima e Silva' 
Monte; Clemente Pereira, Vianna; Gomes Ri~ 
beiro, BeHeza, Ferreira da Costa, Vieira e Silva, 
Santos Azevedo, Montezuma, Pat11ino, Gomes 
de Camoos. Ribeiro de Andrada. Ferréira 
Penna, Loui·enço. José Ribeiro, De'us e Silva 
Souto, Visgueiro, Eustaqnio, Monteiro de Barros: 
Coelho, Carneiro de Campos, Castro e Silva 

• Sebastiao do Rego, Aureliano e Encarnação. , 
Falt~o com causa os Srs, Andréa, Cajueiro, 

Vieira de Mello, José Gonçalves Martins, Silva 
Pontes, Alcíbiades, Ottoni e Assis M;iscarenhas ; 
e sem ella os Srs. Angelo Custodio, André 
Bastos, Bandeira de Mello, Sucupira, José 
Mal'ianno, Francisco do Rego, Coelho da Silva, 
Urbano, Alvares do Amaral, Francisco Gonçalves 
Marlins, Moura M,lgalhaes, Pedreira, Maria do 
Amurai, Tosta, Calmon, Casado, Freitas, Costa 
Pinto, B11st11munte1 Cerqueira Leite1 P:rnla 
Cnmlitlo, Mcndt'S dos Santos, Carneiro Leão, 
Lomos, Marinho, Coellw da Cunha, Gomes da 
f'onsccn, Pcdl'O d'Alcant,wa, Navarro, Pacheco, 
Vi~g11ciro1 PeHsoa, Cncl110 Bastos, Maciel Mon
lei10c, l.,11eerda, Dnutns, Barreto Pedroso, Miranda 
Riheiro, Toledo, Monteiro de Barros e Dias de 
Toledo. 

Sendo 11 J~oras, e nao havendo numero suf
lidente para for1nar casa, o Sr. presidente de
chwa nt!.o have\' sessri.o. 

------·--
Acta de 26 de Outubro 

PRES,DENCJA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Feita a chamada ás 10 horas, · achM-se pre
sentes os Srs. deputados, Araujo Vianna, Car
neiro da Cunha, Nunes Machado, Henriques de 
Rezende, Castro e Silva, Dantas, Ferreira,· da 
Costa, Andrada Machado, Quadros Aran:i:1a1 ' 

Paulino, Clemente Pereira, Vai Vieira, Alvares 
Machado, Limpo de Abreu, Rocha GalvAo, 
Marcellino de Brito, bispo do Cuy,\bá, Souza 
Martins, Ribeiro de Andrnda, Crlvalconti de La
ce1·da, Dous o Silva, Santos Ar.evedo, N11v1l1'ro, 
Sebasti110 do Rego, Rego Monteiro, Cobta Mi
t•anda, 'rot·1·eno, 'for1•e11 1 Cl\l'Vl\lho do Mendom;u. 1 

Ferreira do C:astro, Monte·, Encar1u,9Ao, Go.mes 
de Campos, Aureliano, Fe1·1·oira Penna, Coelho, 
Bclleia, Bclisario, Siqueira e Silva, Louren~o 
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• José Ribeiro, Vianna, Visgueiro, Ribeiro Duarte, 
·u:-:~,. - e:, .. ,. r.!.~~~~- n:i..~: .. A C--··A A l\.f:~n-Àn 
YJt;IL<"' t; ..:lllYd, UULUC"::>.l.lUJCIIL/l uUULU \:: .iYllldUUd, 

Falta.o com causa os Srs. Andréa, Cajueiro, 
Oliveira, Vieira de Mello, Silva Pontes, Bus
t om<>nta P,1111!1 Í~Jln.-li,~n /11,,ihi<>,lflc, Oltnni "' 
LUl.il.l&.-'I.~ '-""'' .& .... ""'ilVI ...._..,.,... .. .,_,,_>..;,, Ã,,&.J"Vilt.J .. ._,.._.....,~, "IJ i..•-L-";,A 'V 

Assis Mascarenhas ; e sem ella os Srs. Angelo, 
André Bastos, Alencar, Bandeira de Mello, 
Sucupira, José Marianno, Veiga Pessoa; Coelho 
Bastos, Francisco do . R~go, Coelho da Silva, 
Urbano, Cintra,· Alvares do Amaral, Francisco 
Gor1çalves Martins, Moura Magalhrtes, Pedreira, 
José ·Gonçalves Martins, Maria do Amáral, Tosta~ 
Calmon, Casado, Barreto Pedroso, Freitas, Costa 
Pinto, Cerqueira Leite, Mendes <los Santos, 
Carneiro Le~o, Lemos, Marinho, Pinto Coelho, 
Gomes da Fonsecat Pedro d' Alcantara, Pacheco 1 

Carneiro de Campos, Toleâo, Monteiro de Barros, 
Dias de Toiedo, Montezuma, Eustaquio, Maciei 
Monteiro e Limn e Silva. • 

A 's 11 horas n/10 havendo numero sufficiente 
p1;tra fazer casa, o Sr. presidente declara não 
haver sess1l.o. ....... 

Aeta de 29 de Outubro 

PRESIDENCTA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Feita a chamada ás 10 horas, achão-se 
j..l'l'esentes os Srs. deputados Araujo Vianna, 
Rezende, Carneiro da Cunha, Alvares Ma
chado, Marcellino de Brito, Vianna, Torreão, 
Gomes Ribeiro, bispo de· Cuyabá, Clemente 
Pereira, Rocha Galvão, Ferreira da Costa, 
Ribeiro de Andrada, Sebastin.o do Rego, Maciel 
Monteiro, Lima e Silva, Costa Miranda, Nunes 
Machado, Castro e Silva, Am:eliano, Monte, 
Miranda Ribeiro, Santos Azevedo, Rego Mon
teiro, Gomes de Campos, Andrada Machado, 
Vieira e Silva, Limpo, Lourenço José Ribeiro, 
Penna, Vaz V:ieira, Visgueiro, Quadros· Aranha, 
Deus e Silva, Siqueira e Silva, Montezuma, 
Souto, Belizario, Ribeiro Duarte, Eustaquio, 
Ferreira de Castro, Coelho e Encarnaçno e 
Silva. . 

Faltao com causa participada os S1·s. Andréa, 
Cajueiro, Vieira de Mello1 Bustamante, Paula 
Candido, Alcibiades, Coelho da Cunha, Ottoni, 
Assis Mascarenhas, Oliveira, Silva P,mtes e 
Paulino ; e sem ella os Srs. Angelo Custodio, 
An~ré Bastos, Alencar, Bandeira de Mello, Su
cupira, José Marianno 1 Veiga Pessoa, Coelho 
Bastos, Francisco do Rego, Luiz Carlos, Car
valho de Mendonça, Urbano Cintra, Alvares do 
Amaral, Francisco Gonçalves Martins, Mourn 
Mngl\lhncs, Pedreira, José Gonçalves Martins, 
Maria do Arnarnl, 'l'ost11, D1rnt1111 1 Cns11do, Dar· 
rolo Pml1·ot10, Ji11·uilnH1 Onwlu Pinto, C~1·quofr11 
l-4oito, Mcmdua tios S1mtoN, Cnrnolro 1.-oao, l4cmos, 
Marinho, Gomos tfa l•1onsoca 1 Podrt.J du Alo1rn· 
l1ua, Pacheco, J3elleza, Souza M1-1rtimf,1'Di11s t.Je 
Toledo, Monteiro de BnrroR, Floa•lano de 'J'o-

ledo, Cavalcanti de Lacerda, Calmon Torres, 
Navarro, e Carneiro de Campos. '_,. 

Sendo_ 11 horas, e não havendo numero 
sufficiente para fazer casa, o Sr. presidente de
clara nao haver sesss.o. 

........ 
Acta de 30 de Outubro 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

Feita a chamada ás 10 horas achâo-se ' . 
presentes os Srs. deputados Araujo. Vianna\ 
Henriques de Rezende, Carneiro da Cunha, 
Marccllino de Brito, Aivares Machado, Gomes 
Ribeiro, Nunes Machado, Torres, Monteiro de 
Barros, Santos Azevedo, Torreão, Castro e 
Silva Feii~=1~,a ri..... Í 1 .n.r-J..... T :n--.nn., h.:ron.n rln. , """ ua uu;::i\.a, L.nu11pu, u1~pv uc. 

Cuyabá, Vianna, Belisario, Montezuma, Mi
randa Ribeiro, Andrada Machado, Cavalcanti de 
Lacerda, Ribeiro Duar·te, Monte, Gomes de 
Campos, Clemente Pereira, Quadros Aranha, 
Ferreira de Castro, Vieira e Silva, Aureliano, 
Navarro, Ribeiro de Aridrada, Maciel Monteirn, 
Souza Martins, Deus e Silva, Paula Candido. 
Costa Miranda, Rego Monteiro, Visgueiro. Lou: 
renço José Ribeiro, Sebastia.o do Rego, Vaz 
Vieira, Penna, Coelho, Encarnaçao, Calmon, 
Silva Pontes e Eustaquio. 

Falta.o com causa os Srs. Andréa, Cajueiro, 
Vieira de Mello, Bustamante, Alcibiades, Pinto 
Coelho, Oltoni, Assis Mascarenhas, Paulino e 
Oliveira ; e sem ella os Srs. Angelo Custodio, 
André Bastos, Alencar, Bandeira de Mello, Su
cupira, José Marianno, Veiga Pessoa, Coelho 
Bastos, Francisco do Rego, Coelho da Silva, 
Carvalho de Mendonça, Urbano, Cintra, Alvares 
do Amaral, Francisco Gonçalves Marlins, Moura 
Magalha.es, Pedreira, José Gonçalves Martins, 
Maria do Amaral, Tosta, Dantas, Casado, Bar
reto Pedroso1 Freitas, Costa Pinto, Cerqueira 
Leite, Mendes dos Santos, Carneiro Le:io, Lemos,· 
Marinho, Gomes da Fonseca, Pedro de Alcan
larn, Pacheco, Belleza, Dias de Toledo, Floriano 
de Toledo e Lima e Silva. 

Lê-se um officio do ministro do imperio, 
participando que o regente receberá hoje ao 
meio dia a deputaça.o, que tem de saber o dia, 
hora e lugar para o encerramento da assembléa 
geral legislativa. 

O SR. PRESIDENTE nomêa para a deputaçã.o 
os Srs. Rocha Galvão, Torreão e Costa Mh·anda. . . 

O Sr. 1 ºSEcBETARio-dá conta que vier ão remet· 
tidas do senado as emendas feitas ao projecto de 
lei do orçamento para o anno de 1840 a 1841, 
que ficá~·l\o pn.\'ll se lêr quando houvesse sessão. 

Faltando dc1. 111inutos para o meio dia, snhe 
11 depul11çllo, o voltn111-Jo, o orador dellR doclnrl\ 
que o rogunlo du11l1r11Aru para o enr.omunenlo da 
11ssemblón sornl, o diR l do Novomhro ao melo 
t.liu no puço do Yo111uto.- l1l' rooehidu " l'ttNf>DNlct, 
com muito eRpt~CliRI usrudu, 
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Não havend9 porém numéro s?!ficient~ ~e. f 
Srs. deputados, declara o Sr. presidente dep01s 
do meio dia nlto haver sessão. ..... 

Acta de 3I de Outubro 

PRESiDENCIA DO SR. ARAUJO VIA:NNA 

Feita a chamada ás dez horas, achão-se 
nrese'iites os Srs. Arauio Vianna, Rezende, 
Nun~s Machado, Ferreira de Castro, Deus e 
Silva,' · Carneiro da Cunha, Torrerto, Santos 
Azevedo, Alvares Machado, Marce11ino de Brito, 
Ribeiro Duarte, Roch •. Galvao, Vianna, An-

. drada Machado, Silva Pontes, Navarro, Vaz 
Vieira, Calmon, Clemente Pereira, Cav_alca~li 
de Lacerda, Limpo de Abreu, Monte, S1que1ra 
e Silv!'.l, Miranda Ribeiro, Gomes de Campos, 
Coelho, Costa Miranda, Quadros Aranha, Eus
faqufo, Visgueiro, Ribeiro de Anàrada e Castro 
e Silva. 

Faltão com causa os Srs. Andréa, Cajueiro, 
Vieira de Mello, Alcibiades, Bustamante, Otfoni 

f 

e Assis Mascarenhas ; e sem ella, os Srs. An. 
gelo Custodio 7 André Bastos, : Alencar,. Ban
deira de Melló, Sucupira, José Marian.no, Veiga 
Pessoa, Coelho Bastos, Francisco do Rego, 
Coelho a·a Silva, Cárvàlho de Mendonça, Ur0 

bano, Cintra, Alvares do Amaral, Francisco 
Gonçalves Martins, Moura Magalhães, Pedreira, 
Josê Gonçalves Martins, Maria do Amaral, Tosta, 
Dantas, Casado,. Barreto Pedroso, Freitas, Costa 
Pinto, Cerqueira Leite, Mendes dos Santos, 
Carneiro Leão, Lemos, Marinho, Coelho da 
Cunha, Gomes da Fonseca, Pedro de Alcantara, 
Pacheco, Dias de Toledo, Floriano de Toledo,. 
Monteiro de Barros, Carneiro de Campos, bispo 
de Cuyabá, Lourenço José Ribeiro, Penna, 
Pa11la Candido, Belisario, Paulino, Torres, Au
reliano, Gomes Ribeiro, Souto, Montezuma, 
SebastiM do Rego, Maciel Monteiro, Rego 
Monteiro, OliV'eira, Ferreira da Cost~, .Lima e 
Silva, Souza Martins, Belleza, Encarnação e 
Vieira e Silva. • 

Na.o havendo porém numero sufficiente de 
Srs. deputados, declara o Sr. presidente que 
na.o ha sessao. 
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ASSER4BLEA GEB~AL LEGISLATIVA 
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PRESIDENCIA DO SR. CONDE DE VALENÇA ... 

Reunidos os Srs. deputados e senadores, 
pelas 11 horas e meia da manhã no paço do 
senado, o Sr. presidente nomêa para a depu
taçào que tem de receber o regente, em nome 
do imperador, os Srs;. deputados José Clemente 
Pereira, José Ignacio Vaz Vieira, Joaquim Ma
noel Carneiro da Cunha, Francisco Gonies de 
Campos, Venancio Henriques de Rezende, 
Joaquim Marcel!ino de Brito, José Joaquim de 
Lima e Silva, José Cesario de Miranda Ribeiro, 
Rodrigo de Souza da Silva Pontes, Aütonio 
F.erreira dos Santos Azevedo,. José Antonio de 
Siqueira e Silva, Francisco de Souza Martins, 
Bernardo Belisario Soares de Souza e José Can
dido de Pontes Visgueiro, e os Srs. senadores 

.. visconde de Congonhas, Luiz José de Oliveira, 
Marcos Antonio Monte iro, Lourenço Rodrigues 
de Andrade, Cassiano Spiridiao de Mello e 
Mattos, marquez de S. João da Palma e marquez 
de Barbacena. 

Ao meio dia annunciando-se a chegada do 
regente, sahio a deputaç!lo a esµeral-o no topo 
da escada, e sendo introduzido com as solem
nidades do e!ftylo, toma assento, e dirige á as
sembléa geral a seguinte 

FALLA 

AUGUSTOS E DIGNISSIMOS SENHORES REPRESEN· 

TANTES DA NAÇÃO 

A saude de S. M. o Imperador,· e de suas 
augustas irmas1 não tem· sido interrompida. 

NoEsas relações de amizade com as potencias 

• 

TOMO Ili 

estrangeiras· permanecem sem alteração ; sinto 

porém na.o poder ainda communicar-vo~ a des

occupação do nosso territorio no Oyapock. 

Na maior parte das provincias · do imperio 

continua a manifestar-se toda a dedicação ás 

nossas instituições politicas, e todo o amor á 
pessoa "'do imperador o Senhor D. Pedro II, e 
á sua augusta familia;. entretanto ainda me 

na.o é dado communicar-vos :-a cessação da 
guerra intestina, que devasta algumas de npssas 

províncias, 

Reconhecendo quanto me ·haveis auxiliado 

· na votaç!io dos meios para o serviço publico, 

eu vol-o agrndeço em nome do imperador. 

Cumprindo que seja concluída em tempo a 

indispensa vel lei do orçamento, julgo indis

pensa\'cl antecipar a . época de vossa futura 

reunião: conio com vosso patriotismo no dia 

que vos fôr indicado. 

Está fechada a _sessão.-Pedro de Araujo 
Lima. 

Terminando-se este acto retira-se o regente . 

com o mesmo ceremonial com que tinha sido 
recebido, e immediatamenle levanta-se a 

sessão. . . 
, .. ~ .. 
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